


 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهم مَِّن  ﴿

سورة اإلسراءاآلية  ﴾  الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 
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 داءـإه

 
 إىل روح والديت رمحها اهللا وأسكنها فسيح جناته

 مجيع أفراد العائلة الكرميةو  إىل والدي الكرمي أطال اهللا يف عمره وإىل إخويت

  عليهإىل الروح الطاهرة ألستاذي اجلليل " عبداهللا بن محو" رمحة اهللا
 إىل كل طالب علم ......

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ديرـر وتقـكلمة شك

 

احلمد هللا على سائر النعم اليت و  احلمد هللا الذي عّلم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم
 أنعم ^ا علينا محدا كثريا طيبا مباركا فيه.

ىل األستاذ الفاضل ال يسعين يف هذا املقام إالّ أن أتقدم جبزيل الشكر ومجيل العرفان إ
الدكتور " نصر الدين بن طيفور " الذي ساعدين على إجناز هذا العمل من خالل توجيهاته 

 وجعل ما تقومون به يف ميزان حسناتكم .، فجزاكم اهللا عنا كل خري. ونصائحه القيمة
كما أتقّدم بالشكر واإلمتنان إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة جزاهم اهللا  

 ّل خري لقبوهلم مناقشة هذا العمل العلمي وتكّبدهم عناء ذلك.ك
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 ةـدمـقـم

 
، جتاذبته أزمنة وعصور خمتلفة، حقوق اإلنسان موضوع حديث ذو أصول قدمية 

أو جتّمًعا لرؤساء ، أومؤمترا، إذ ال نكاد نسمع خطابا، واشتّد الّلغط حوله يف اآلونة األخرية
قد بل ، صطلح على لسان املتحدثنيهذا املإّال ويتّم تناقل ، أو ألطياف سياسية، دول

  يسيطر على جمريات احلديث.
بشكٍل ينّم عن بعض ، ولئن جتّمعت حلقات هذا املوضوع يف الوقت احلاضر 
فلقد خاض اإلنسان  ، مل تظهر طفرًة واحدة، إّال أّن حقوق اإلنسان مبعناها املعاصر، الوضوح

صيته واإلعرتاف بشخ، من أجل حقوقه وحرياته األساسية، على مّر األزمنة، كفاًحا طويالً 
 وكرامته .
وأهّم الوثائق التارخيية اليت متّثل هذا الكفاح يف مواجهة ، ومن أبرز املبادرات القدمية 

وهي الوثيقة ، Magna carta "1" العهد الكبري "" املاجنا كارتا " " ، استبداد امللوك واألمراء
من أجل محاية احلرية ، "Jean sans Terreاليت قّدمها املهاجرون اإلجنليز إىل امللك "

ومن أفضلها وثيقة ، عّدة حماوالت أخرى، وأعقب هذه احملاولة، 2الشخصية وعدم التعّرض هلا
" الناس  أنّ  اليت أعلنتها دول أمريكا الشمالية واليت جاء فيها 1776إعالن اإلستقالل لسنة 

                                                           
1 - La Magna Carta Libertatum ou Grande Charte est une charte de soixante-trois 
articles arrachée par le baronnage anglais au roi Jean sans Terre le 15 juin 1215 
après une courte guerre civile notamment marquée par la prise de Londres, le 17 
mai, par les rebelles. Les barons étaient excédés des exigences militaires et 
financières du roi et de ses échecs répétés en France, en particulier à Bouvines et 
à La Roche-aux-Moines. L’affirmation, largement répandue en France, selon 
laquelle la Magna Carta « a été rédigée en 1215, sur le sol français, dans l'abbaye 
cistercienne de Pontigny par des Anglais émigrés, en révolte contre leur roi, Jean 
sans Terre ».Sur le cite: https://fr.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta. خ ّمت تصّفح املوقع بتاري

03/08  /2016. 

، عمان، دار وائل للنشر، يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية اته األساسيةحقوق اإلنسان وحري، جابر إبراهيم الراوي، أنظر -2 
 . 11ص. ، 1999األردن 
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، 2.كما كان للثورة الفرنسية1وأّن اخلالق منحهم حقوقًا ال ميكن سلبها" يولدون متساوين
، 17893فضل كبري يف تبيان تلك احلقوق من خالل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة 

لتشّكل يف ، 6والنصوص اإلقليمية، 5منها واخلاّصة، 4لتتواىل بعد ذلك النصوص الدولية العاّمة
 موعها منظومة قانونية هدفها الوحيد واألوحد هو محاية حقوق اإلنسان .جم

إّال أّن ، املوضوع ذاهلقد أولت اهتماما بالًغا ، الدولية وإذا كانت النصوص القانونية
اليت تعترب العصر ، يف ظّل احلضارة اإلسالمية شهدت تطّورًا كبريًا، حقوق اإلنسان يف الواقع

.وغّين عن البيان أّن هذه احلقوق مل تأت نتيجة ضغوط 7 من الفقهاءعند الكثري الذهيب هلا
وإّمنا هي ، ومل يتّم إقرارها رضوًخا ملطالب ومظاهرات وتضحيات، وطنية أو إقليمية أو عاملية

                                                           

دار هومة للطباعة والنشر ، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية احملتويات واآلليات، عبدالعزيز قادري، أنظر -1 
 .7ص. ، 2008، اجلزائر، والتوزيع

 احرص ممثلو ، ^انتيجة لتلك األفكار اليت جاءت و  ،كبريا يف إهتمام الغرب حبقوق اإلنسانأثرا ً  1789ورة الفرنسية سنة كان للث  -2 
وقد اعتمدت الوثيقة على مصدرين أساسيني ، وضع وثيقة حقوق اإلنسان املسماة ب"إعالن حقوق اإلنسان واملواطن " علىالشعب 

^اء الدين ، أنظر، .؛ حول هذه النقطة 1776لسنة  أيضا إعالن اإلستقالل األمريكيو  روسوجون جاك  ةً مها آراء املفكرين خاصّ 
، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، حقوق اإلنسان بني التشريع والتطبيق، طارق ابراهيم الدسوقي، عصمت عديل، براهيمإ

 .59ص.، 2008

 :أنظر يف تفاصيل ذلك -3 
 Florence Crouzatier –Durant, Fiches de libertés publiques et droit fondamentaux, 
Ellipses ,Ed .Marketing ,Paris ,2009.p.8-9.  

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر . و 1948ديسمرب  10الصادر يف ، خنّص بذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -4 
 1966ديسمرب 16 املؤرخ يف 2200اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم من  نضمام بقراراإلو  التصديقو  عرض للتوقيع، 1966سنة

 .1976مارس  23دخل حيز التنفيذ 

 . 1989نوفمرب 20بتاريخ املتحدة لألمم العامة اجلمعية عليها صادقتواليت  اتفاقية حقوق الطفلذلك  لامث -5 
 اإلنسان اإلفريقي حلقوق امليثاق، و 1950نوفمرب  04صادق عليها يف روما بتاريخ امل األوربية حلقوق اإلنسان اإلتفاقية ال ذلكمث -6 
أكتوبر  21طبيق يف حيز التّ  والذي دخل، 1981جوان  27املصادقة عليه يف العاصمة الكينية نريويب يفه و إعدادّمت  والذيالشعوب و 

1986 . 
حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية اإلجراءات ، حممد أبو زيدعلي عليان ، علي حممد صاحل الدباس، أنظر يف تفاصيل ذلك -7 

دار الثقافة للنشر ، قضاًءا، و فقها، تشريعا، دراسة حتليلية لتحقيق التوازن بني حقوق اإلنسان وحرياته وأمن اxتمع، الشرطية يف تعزيزها
 . 36ص. ، 2005، األردن، والتوزيع
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، 1من خالل تكرمي اإلنسان، حقوق شرعها الّله وبّينها الرسول ّحممد صلى الّله عليه وسّلم
 فَضِمَنت، 3وإقامة املساواة بني مجيع البشر يف احلقوق والواجبات ،2وحترمي اإلعتداء عليه

 إختالف أنواعها.و  تعّددها وأقّرت حقوق اإلنسان على بذلك الشريعة اإلسالمية
، والعناية ^ا على خمتلف األصعدة، 4من اإلهتمام املتزايد حبقوق اإلنسانعلى الّرغم و  

لُيرتك اxال للفقه لُيِربز ، تعريفا هلاالقوانني الداخلية ال و  مل تضع املواثيق واملعاهدات الدولية
بأّ°ا:" مكنات طبيعية اقتضتها طبيعُة آدميِة اإلنسان الروحية ، 5حيث عّرفها البعض، حماوالته

" جمموعة احلقوق :فيما عّرفها البعض اآلخر على أّ°ا. والعقلية والغريزية واملادية اجلسدية "
واليت تظّل موجودة وإن مل يتّم اإلعرتاف ، واللصيقة بطبيعته، ا اإلنسانالطبيعية اليت ميتلكه

" :فحقوق اإلنسان هي .وعليه6بل أكثر من ذلك حىت ولو أُنتهكت من قبل سلطة ما"، ^ا
أي أّ°ا حقوق قانونية مكفولة ألي شخٍص بوصفه  ، 7األمور الواجبة الثابتة للفرد واجلماعة"

 كائًنا بشريًا.

                                                           

وإذ " :ومن ذلك قوله تعاىل، فجعله خليفة يف األرض ومّيزه عن سائر املخلوقات، ه وتعاىل لهإّن اإلنسان مكّرم لتكرمي اهللا سبحان -1 
ولقد كّرمنا بني " :70.؛ وقوله تعاىل يف سورة اإلسراء اآلية 30سورة البقرة اآلية ، " قال رّبك للمالئكة إّني جاعل في األرض خليفة

 كثير ممن خلقنا تفضيال ".على   ات وفضلناهمآدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطّيب
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفسا بغير نفس أو فساٍد في األرض فكأّنما قتل " :قوله تعاىلمثال ذلك  -2 

  .32ومن أحياها فكأّنما أحيا الناس جميعا".سورة المائدة اآلية ، الناس جميعا
لو أّن فاطمة بنت محمد  ّلهوال" :ومثال ذلك قول الرسول صلى الّله عليه وسلم، ة املساواة أمام القانونقّررت الشريعة اإلسالمي -3 

" سورة  " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل:املساواة أمام القضاء لقوله تعاىل، ورواه مسلم. سرقت لقطعت يدها "

  .58النساء اآلية 
الذي كتب عن حقوق اإلنسان يف و  ) (Human Rightsي ديفيد ثورو " أول من أطلق تسمية املفكر "هنر  البعض أنّ  يعترب -4

دار ، تاريخ حقوق اإلنسان، رائد سليمان أمحد الفقري، أنظر، أطروحته "واجب العصيان املدين ".؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
  .19ص .، 2006، القاهرة، النهضة العربية

، 1993، األردن، (د.د.ن)، اxلد الثالث، مقارنة دراسة حتليلية، حقوق وواجبات اإلنسان العامة، عواملةمنصور صاحل ال، أنظر -5
  .8ص.

، 1995، األردن، عمان، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، فيصل شطناوي، أنظر -6
 .12ص.

 .27ص.، املرجع السابق، لي عليان حممد أبو زيدع، علي حممد صاحل الدباس، أنظر -7
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ما يبعث يف نفسه حّب ، 1حث يف هذا املوضوع جيد من املصطلحاتولعل البا 
، 2حقوق اإلنسانمصطلح فكثريا ما يتّم تداول مصطلح احلرية جبانب ، الوقوف على معانيها

يف حني ذهب ، واعتربوها شيئا واحًدا مزج البعض من الفقهاء بني احلقوق واحلريات حيث
اعتبار ، 4فيما رّجح آخرون، كان حقوق اإلنسانإىل أّن احلريات ركن من أر ، 3البعض اآلخر

عموما هو ، 5واستدلوا على ذلك بأّن احلقّ ، احلرية مظهر من مظاهر ممارسة حقوق اإلنسان
ويستطيع عن طريق هذه امليزة التصرف ، دميزة مينحها القانون لشخص معني على شيء حمدّ 

يف حني أّن احلرية ، يزة أو سلطة عليهفله م، اليت يقّرها القانون الوسائليف ذلك الشيء بكافة 

                                                           
1 -« En matière de droits et de libertés reconnus aux personnes , il apparait tout de 
suit une première difficulté en raison de la diversité terminologique qui règne en la 
matière. Plusieurs expressions existent ou sont utilisées: « droit de l’homme , droit 
fondamentaux, libertés , fondamentales » .Or il s’avère qu’il n’existe pas de 
définition juridique textuelle de ses expressions , ni de consensus, doctrinal ou 
jurisprudentielle , véritable sur la définition de chacune de ces expression » .Sur 
cette question ,C.f , Christophe Mondou , droit des libertés fondamentales , Ellipses 
, Paris, 2005, p.6.  
2 - « Le terme de liberté peut se définir comme étant la étant la condition d’une 
personne qui n’appartient à aucun maitre , qui dispose de la capacité d’agir ou de ne 
pas agir sans contrainte. S’agissant maintenant du terme de droit , il possède une 
double signification .Il représente d’une part , l’ensemble des règles juridique 
régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique et d’autre part , 
la prérogative accordée à une personne dans son intérêt » .Sur cette question ,C.f , 
Christophe Mondou , Op.cit , p7.  

، جامعة عني مشس ،كلية احلقوق،  رسالة دكتوراه، احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم، عبد احلكم حسن، أنظر -3
 .88ص. ، 1974، مصر

 .166ص.، املرجع السابق، جابر إبراهيم الراوي، أنظر -4
 » Droit «وتقابلها يف اللغة الفرنسية ، موتعين الصواب والعدل املستقي » Directus «أصل كلمة احلق يف اللغة الالتينية  -5

الذي أنكر وجود فكرة  بعض الفقهاء من بينهم الفقيه "دجيي " وقد تعرضت فكرة احلق إلنتقادات، و « Right »وباللغة اإلجنليزية 
الشخصي احلق أنه سلطة إذ يعرف اإلجتاه ، انقسموا إىل ثالثة اجتاهاتو  كما اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تعريف احلق،  احلق كلية

اإلجتاه املختلط والذي جيمع بني  أما، إرادية للشخص على الشيء أما اإلجتاه املوضوعي فريى أن احلق مصلحة مشروعة حيميها القانون
نقطة الرأيني السابقني فيعرف احلق على أنه " سلطة إرادية تثبت لشخص لتحقيق مصلحة حيميها القانون .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه ال

ص. ، 2011، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، دراسة مقارنة، احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان، حممد عطية حممد فوده، أنظر
18- 19.  
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فال يستطيع أحد أن خيتّص ، هي مكنة أو رخصة عامة متاحة للناس مجيًعا على قدم املساواة
 . 1وهي بذلك مظهر من مظاهر ممارسة احلق على الشيء، ^ا دون اآلخرين

، كما يتم تداول مصطلح القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 
 ف القانون الدويل حلقوق اإلنسان علىرِّ عُ إذ ، ويف احلقيقة إّن هلذين القانونني معاٍن خمتلفة

ن اليت تؤمِّ ، و نصوص عليها يف اإلعالنات واملعاهدات الدوليةاملبادئ املو  " جمموعة القواعد:هأنّ 
ان هي حقوق لصيقة باإلنس، و الشعوب يف مواجهة الدولة أساساو  حقوق وحريات األفراد

ف عرَّ تلتزم الدولة حبمايتها من االعتداء أو االنتهاك ".بينما يُ ، و وغري قابلة للتنازل عنها
وهي  ،احلرب اليت تطّبق وقتاألحكام و  جمموعة املبادئ":هالقانون الدويل اإلنساين على أنّ 

ف عرَّ كما يُ ،  "املرضى املصابني وأسرى احلرب، و تأمني احلماية للسكان املدنيني «دف إىل
، صةأعراف دولية خمصَّ ، و على أنه "جمموعة القواعد الدولية املوضوعة مبقتضى اتفاقيات

بالتحديد حلل املشاكل ذات الصفة اإلنسانية النامجة مباشرة عن املنازعات املسلحة الدولية 
 . 2أو غري الدولية "

، جناسإبادة لأل، و من ويالت وتدمري لقد كان للحرب العاملية الثانية مبا خلفتهو  
نقطة حتول يف جمال حقوق ، وارتكاب العديد من الدول جلرائم ضّد الفرد وإنسانيته

عنها ترسيخ قناعة مفادها وجود نوع من التالزم بني احرتام حقوق  حيث نتج، 3اإلنسان
بتبين ، هذه الفكرة بشكل واضح وقد تبلورت، اإلنسان ومحاية األمن والسالم الدوليني

على اإلهتمام مبوضوع حقوق اإلنسان  فزاد، بتقّدم ورقيِّ الدول ارتبطت، نصوص دولية

                                                           

 .716ص. ، املرجع السابق، جابر إبراهيم الراوي، أنظر -1 

دار املطبوعات ، القانون الدويل حلقوق اإلنسانو  نساينالقانون الدويل اإل، نغم إسحاق زيا، نظرأ، حول هذه النقطة، لتفاصيل أكثر -2 
  .18.ص.2009، اإلسكندرية، اجلامعية

3 - La notion de « droit de l’homme » est ancienne et antérieure à celle de droit 
fondamentaux .Elle trouve son origine dans la déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 .Elle a ensuite été choisie après la deuxième guerre mondiale 
pour nommer les deux grandes instruments de protection des droits en 1948 
,déclaration universelle des doits de l’homme…. ». ,Sur cette question ,C.f , 
Charlotte Denizeau , droit des libertés fondamentales , ed , Magnard –Vuibert , 
Paris ,2010,p.4.  
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حترتم ، فأصبحت الدول اليوم تتفاخر بأّ°ا دول قانون، الدويل خاّصةو  الصعيدين الداخلي
  بل وتُقّدسها.وُمتجِّد حقوق اإلنسان 

فهو يكتسي بذلك أمهية بالغة يف ، موضوع حقوق اإلنسان وملا كان هذا واقع حال 
ليتحّول ، خاّصة وأنّه أصبح معيارا أساسيا لتقيم تقّدم الدول ورُقّيها، املعرفة القانونية بهحقل 

للتّدخل يف شؤون دول ُوِصفت بأّ°ا غري قادرة على إدارة نفسها ، يف حلظٍة إىل دافٍع هامٍّ 
 . بنفسها

عملت ، ريهاهلا مكانتها اليت متّيزها عن غ، ومبا أّن اجلزائر وحدة ضمن اxتمع الدويل 
، على غرار باقي الدول، لضمان فعاليتها قاونا وواقعا، جاهدة يف مضمار حقوق اإلنسان

بضمانات ومبادئ عاّمة راسخة يف قانو°ا ، معتمدة يف ذلك على نصوص قانونية داخلية
هذا كّله باملوازاة مع ماجاءت به ، بتفاصيلها وجزئيا«ا فيما تفرّع عنه من قوانني، األمسى

وذلك باإلنضمام والتصديق على معظم النصوص الدولية ، رعة الدولية يف هذا اxالالش
وال يقّل هذا ، املنظِّمة لذلك.وهي ملزمةبالنتيجة باحرتام حقوق اإلنسان أمام اxتمع الدويل

 اإللتزام أمام شعٍب قّدم الكثري هلذا الوطن. 
لقانوين والفعلي حلقوق اإلنسان وقد مّرت اجلزائر يف مسري«ا الرامية إىل الضمان ا 

يكفل  جعلت على عاتقها واجب حسن إدارة األزمة مبا، إستثنائية أخرىو ، بظروٍف عادية
هل ّمت احرتام حقوق اإلنسان يف اجلزائر سواء يف  :وبذلك لنا أن نتساءل، محاية هذه احلقوق

يق هذه احلقوق على أو يف ظّل الظروف اإلستثنائية ؟وماهي مقّومات تطب، الظروف العادية
اxتمع الدويل من  ؟وما هو موقف ذلكقت اجلزائر يف فِّ الصعيدين القانوين والواقعي ؟ وهل وُ 

لبعض  هذه األسئلة وغريها سنحاول اإلجابة عنها باتباع املنهج التحليلي ذلك كّله؟
مر من وال خيلو األ، والتارخيي لبعض احلقائق، الوصفي لبعض الظواهر، النصوص القانونية

قّسمنا حبثنا هذا ، ويف سبيل الوصول إىل غايتنا من هذه الدراسة، اإلستعانة باملنهج املقارن
، حقوق اإلنسان يف الظروف العاديةمحاية  :يف الباب األول إىل تعّرضنا :إىل بابني رئيسيـَّْني 

  حقوق اإلنسان يف الظروف اإلستثنائية.محاية  لننتقل يف الباب الثاين إىل دراسة
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  األول الباب
 لعاديةا الظروف في اإلنسان حقوقحماية 

 

 الّيت ، ضمان خمتلف حقوقهو  بكفالة، ول على احرتام اإلنسان واملواطنلقد عملت الدّ  
ملعاهدات الدولية ختلف اوذلك باإلنضمام مل، بسالم يف ظل ظروف عادية نه من العيشكِّ متُ 

ظهرت اجلهود األوىل لتكريس حقوق اإلنسان ، حيث  ، 1ماية هذه احلقوقحل اليت جاءت
، لية ود فردية عن طريق إدراجها يف التشريعات الداخهعلى املستوى الدويل مث تلتها ج

من  جموعةمباخلية الدّ  هاقوانينتضمني ب وهذا وبذلك إعتنت الدول مبسألة حقوق اإلنسان ، 
اجلزائر من خالل بذل  عليهوهو ما عملت ، هذه احلماية    «دف إىل تكريسالّيت ، النصوص

(الفصل وحرياته املختلفة   حتفظ حقوق اإلنسان من القوانني الّيت  سلسلةجمهودات لوضع 
على  النصّ باإلضافة إىل ضرورة ، )ة اجلزائريةالقانونياملنظومة يف  حقوق اإلنسان :األول

اليت يقوم ^ا ، واألعمال وعلى مبادئ يتعني مراعا«ا واحرتامها يف مجيع التصرفات، ضمانات
من أساسيات محاية   تعدُّ هذه الضمانات اليتِّ  .على حد سواء  ةاألفراد والسلطات العامّ 
  ةضرورو  مع ملا هلا من أمهية تطرح على املستوى القانوين ،  ، ولةحقوق اإلنسان يف الدّ 

، وذلك بالسهر  2احرتام هذه احلقوق على أرض الواقع من مراقبة مدى نآليات متكّ  إرساء
ضمانات  :(الفصل الثاين ،على احرتامها بضمان متتع مجيع املواطينني ^ا على أكمل وجه 

 .محاية حقوق اإلنسان) وآليات

                                                           
  :يف هذا املعىن أنظر -1

Charlotte Denizeau ,Droit des libertés fondamentales, op.cit ,p.79. 
2- C.f , Pierre Gévart, Corinne Crettaz-Nedey, Bruno Modica, Christophe Mondou, 
Les droits de l’homme , ed, l’étudiant , Paris , 2006, p.109. 
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  األول الفصل

 الجزائرية القانونية المنظومة في اإلنسان حقوق 

 

ى ذلك من خالل التوقيع وقد جتلّ ، حبقوق اإلنسان منذ استقالهلا ت اجلزائراهتمّ  
حيث أن  ،2باعتبارها وحدة ضمن اxتمع الدويل، 1واإلنضمام إىل املعاهدات ذات الصلة

 ،و املميزة لألنظمة الدميقراطيةأصبحت اليوم من السمات البارزة صيانة احلقوق واحلريات 
اختاذ من اخلطوات  ى عاتقها يقع عل من أجل ذلك ، حقيقيا ملدى تطورها ورقيها   ياراومع

اإلتفاقية يف  اإللتزاماتخمتلف  تنفيذ  على   تأكيدا لذلك عملت اجلزائر ، هاا يبني إلتزامم
يف ملزمة  ةً وَّ هلذه اإلتفاقيات قُـ  بأن منحتوذلك  ،جمال حقوق اإلنسان (املبحث األول)

، للدولة  ضمن اهلرم القانوين الداخلي هلا  مكانة معينة  حتديد عن طريق ، القانون الداخلي
  ضمن هذا القانونإجراءات إدراجها مباشرة خمتلف بعد ،وجعلها واجبة التطبيق و النفاذ

 . (املبحث الثاين)

                                                           
و«دف إىل إنشاء ، تتعلق مبوضوع ذو طبيعة قانونيةو  عدة دول ف املعاهدات على أ°ا " اتفاقيات دولية تربم بني دولتني أوتعرّ  -1

حممد جمدي ، أنظر، أنواعهاو  ق والواجبات القائمة " .؛ لتفاصيل أكثر حول تعريف املعاهداتأو توضح احلقو  ،حقوق وواجبات جديدة
 :؛ كما تعّرف على أّ°ا.7-6.ص، 1981، القاهرة، رسالة دكتوراه، األطرافثار املعاهدات بالنسبة للدول غري أ، مرجان

« l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats 
et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou 
dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination 
particulière». C.f. Dominique Carreau , Fabrizio Marrella ,op.cit.147.  

إذ ورد يف تقرير جلنة القانون الدويل التابعة لألمم ، يعترب لفظ املعاهدة لفظ عام يطلق على اإلتفاقية أو الربوتوكول أو إعالن أو نظام -2
حممد جمدي ، أنظر. لفظ معاهدة يستعمل للتعبري عن كل أشكال اإلتفاقات بني الدول:أن 1966عشر سنة  ةاملتحدة للدورة الثامن

 .8ص. ،رجع السابقامل، مرجان
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 اإلنسان حقوق مجال في اإلتفاقية لتزاماتاإل :األول المبحث
، جمموعة من النصوص، ولية مبا فيها اتفاقيات حقوق اإلنسانتضع اإلتفاقيات الدّ  

 دحمدّ  وهلذه اإللتزامات اإلتفاقية معىن ومقصود، اإللتزام ^او  ول احرتامها على الدّ اليت يتعّني 
كان ،  ةطبيعة قانونية خاصّ اليت هلا اإللتزامات ول هلذه ل الدّ حتمُّ  مع العلم أنَّ ، (املطلب األول)

 . (املطلب الثاين)نة معيّ  دوافعو  أسبابنتيجة 
 اإلنسان حقوق مجال في اإلتفاقية اإللتزاماتب تحديدالمقصود :األول المطلب

 ه وطبقانشري إىل أنّ ، قبل حتديد معىن اإللتزامات اإلتفاقية يف جمال حقوق اإلنسان 
ولة يتوقف التزام الدّ  فإنّه، 52و 51ة يف مادتيها خاصّ ، 1ون املعاهداتالتفاقية فينا لقان

بول املعاهدة أو اإلنضمام ولة على قَ رب الدَّ حيث ال ميكن أن جتُ ، باملعاهدة على رضاها احلرّ 
ل ا على ممثِّ ذلك أن املعاهدات اليت تنشأ نتيجة اإلكراه سواء كان هذا اإلكراه واقعً ، 2إليها
ولة غري منتجة آلثارها يف مواجهة الدَّ ، و مطلقاً  بطالناً  ولة ذا«ا تكون باطلةً لى الدّ أو ع، ولةالدّ 

  .هديداليت وقع عليها اإلكراه أو التَّ 
املعاهدات  :"على أنّ  26دت اتفاقية فينا لقانون املعاهدات يف ماد«ا كما أكّ  

ال تنشئ التزامات على الغري  املعاهدة :"أنّ  34نت املادة وبيّ ."النافذة تكون ملزمة ألطرافها 
 ."بدون رضاها

ت فإذا نصّ  ومن مثّ . ولة اليت ليست طرفا يف املعاهدةولة الغري هنا هي الدّ ويقصد بالدّ  
هذه الدولة ال تتقيد ^ذا  فإنّ ، إحدى املعاهدات على إنشاء إلتزام على عاتق إحدى الدول

                                                           
وقد سبق هذا التاريخ جمموعة من األعمال ، 1966إعداد مشروع اتفاقية فينا لقانون املعاهدات من قبل جلنة القانون الدويل سنة  مت -1

 ،دولة عن التصويت 19صوتا ضد صوت واحد هو صوت فرنسا وامتناع 81ها بأغلبيةنصِّ  إقرار متّ إىل أن ، التحضريية هلذه اإلتفاقية
لتفاصيل أكثر ، بعد أن انضمت إليها أكثر من مخسني دولة . 1980يناير 28دخلت حيز التنفيذ يف و  1969ماي  23بتاريخ 

 .33 -29ص. ، 1995، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط.، الوسيط يف املعاهدات الدولية، علي ابراهيم، أنظر، هذه اإلتفاقية حول
2 -Cf. Salwa Hamrouni, Le droit international devant le juge constitutionnel, 
Rencontres internationales de la faculté des sciences juridique, politiques et sociales 
de Tunis, Droit international et droits internes, développements récents, colloque 
16–17–18 avril 1998, P .261. 
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ة األخرية ال ميكن إلغاء أو تعديل اإللتزام ويف هذه احلال.1 إذا وافقت عليه صراحةاإللتزام إّال 
إبرام املعاهدة يرتتب عليه بالضرورة التزام كاّفة  حيث أنّ ول أطراف املعاهدة.إال مبوافقة الدّ 

 . 3املعروف يف القانون الدويل، 2ملبدأ حسن النّية فقاً و  الّدول األطراف
، حقوق اإلنسان العامليةا يف إحدى اتفاقات وعلى هذا النحو إذا كانت اجلزائر طرفً  

األمر الذي يدفع إىل ، ويل يف هذا اxالبها اإلتفاق الدّ باإللتزامات اليت يرتِّ  رتبطةتكون ما فإ°ّ 
 أنواعهوماهي ، (الفرع األول)ويل يف جمال حقوق اإلنسان التساؤل عن معىن اإللتزام الدّ 

  .(الفرع الثاين )
 لحقوق اإلنسان يةتعريف اإللتزامات اإلتفاق األول:الفرع 

 :هويل بأنّ الدّ  االلتزام، 4ف البعضعرِّ حيث يُ ، االتفاقية لاللتزامات تعاريفة عدّ  وردت 
ولية ت إىل جمموعة اإلتفاقيات الدّ اليت انضمّ ، ولةالدّ  عاتق الذي يرتتب على لتعهد"ذلك ا

ولية ويف قا«ا الدّ تلك اإللتزامات يف عال ايل جيب عليها احرتاموبالتّ ، ة حبقوق اإلنساناخلاصّ 
 .اخلية"شؤو°ا الدّ 

التزام الشخص القانوين  معىن، ويل يف جمال حقوق اإلنسانالدّ  االلتزام حيملكما  
عن عمل أو  االمتناعبالقيام بعمل أو ، ويلولة) جتاه غريه من أشخاص القانون الدّ (الدّ 

 .5التصرف بطريقة معينة

                                                           

ص. ، 1987، القاهرة، 4ط.، دار النهضة العربية، القانون الدويل العام، صالح الدين عامر، عائشة راتب، حامد سلطان، أنظر -1 
206. 

يعّرف مبدأ حسن النّية على أنّه " اإلمتناع على إخفاء احلقائق والغش واخلداع يف العالقات الدولية " .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه  -2 
حمّمد ، .؛ أنظر كذلك101ص.، 2004، القاهرة، دار النهضة العربية، 5ط.، القانون الّدويل العام، حمّمد العناين مإبراهي، النقطة أنظر

، 2001، اإلسكندرية، منشأة املعارف، 1ج.، مويل العالدالقانون ا، مصطفى سالمة حسني، حمّمد سعيد الدقاق، سامي عبد احلميد
 .229ص.

3 -« La bonne foi est un principe essentiel pour tout ordre juridique , qu’elle domine 
l’ensemble du droit international ».Sur cette question ,C.f, Robert Kolb, La bonne 
foi en droit international public , Revue belge de droit international , éd, Bruylan, 
Bruxelles , 1998 ,p.665.  

  .175ص.، 2008، القاهرة، دار النهضة العربية، التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان، علي بدوي الشيخ إبراهيم، نظرأ -4
  .176ص.، املرجع السابق، علي بدوي الشيخ إبراهيم، أنظر -5
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ويل شريع الدّ اإللتزامات القانونية الواردة يف التّ  أنّ ني بِّ تُـ ، املفاهيم ههذ د أنّ ومن املؤكّ  
اإلجراءات الفعلية لضمان الوفاء و  ذ جمموعة من التدابريخِ أن تتّ  تلزم الدولة، حلقوق اإلنسان
وضع آليات لتطبيق القانون ذلك فاهلدف من ، باحرتام حقوق اإلنسان بتعهدها اخلاصّ 

حدود  متجاوزا بذلك، ة عاملية حقوق اإلنسانينطلق من فكر الذي ، الدويل حلقوق اإلنسان
 .1السيادة الوطنية وقيودها

ليست التزامات ، ولية يف جمال حقوق اإلنساناإللتزامات الدّ  أنّ  ممّا يسرتعي انتباهناو  
صف بطابع تتّ ، األفرادرة لصاحل ا هي التزامات مقرّ وإمنّ ، عقدية تبادلية بني األطراف

ن ليست مقّررة لألفراد على أساس وضع قانوين قابل أي أّن حقوق اإلنسا، موضوعي
عامل  بالصفة اإلنسانية دون ارتباطها بأيّ  مرتبطة يف األساس ولكّنها، لإلبطال أو للفسخ

ول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان الدّ  تكونو ، 2...أواجلنس، آخر كاجلنسيةأواملعتقد
 .3 مسؤولة عن تنفيذ هذا اإللتزام

 

 أنواع اإللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان :الفرع الثاني
ا إمنّ ، وضع اتفاقية تتضمن نصوصا توجب احرتام حقوق اإلنسان من البديهي أنّ  

قد  كنا وإذا.احرتامها املنَظمَّةول  على الدّ يتعّني  ،تتضمن يف احلقيقة جمموعة من اإللتزامات
 .ع هذه اإللتزامات ؟طرح ماهي أنوا السؤال الذي يُ  نّ إمفهوم اإللتزام ف حّددنا

                                                           
 .74ص.، 2003، راكشم، الوراقة الوطنيةو  املطبعة، حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الدويل، يوسف البحريي، أنظر-1
 :أنظر يف هذا املعىن - 2

 Cf. Frédéric Sudre ,Droit international et européen des droits de l’homme , P.U.F , 
paris 1999,p.55-56.  

وميكن القول ، وميةبل أصبح أمرا دوليا يتجاوز السيادة الق، مل تعد أمرا داخليا حبتا خيضع هليمنة الدولة فقط ،إن احلقوق واحلريات -3
، حول هذه النقطة. تسمح له بأن يدافع عن حقوقه يف وجه دولته اليت التزمت باحرتامها ،أن اإلنسان يتمتع بقدر من الشخصية الدولية

دار ، هدراسة حتليلية يف مضمونه والرقابة علي، الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية االلتزام، أمحد خليفة إبراهيم، أنظر
 .25ص.، 2007، اإلسكندرية، اجلامعة اجلديدة
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ه ويف مجيع أنّ  إالّ ، ول يف جمال حقوق اإلنسانتتنوع اإللتزامات امللقاة على عاتق الدّ  
قة معرفة هذه األنواع قبل حتمل التزام وارد يف اتفاقية ولة املصدِّ األحوال ينبغي على الدّ 

 :ألمهِّا ذكرٌ فيما يلي ويأيت .1إىل هذه األنواع  أشار بعض الفقهاء قدو ، صادقت عليها
ة مَّ ول األطراف املنظَ وهو أحد اإللتزامات اليت تقع على الدّ  :التزام اإلحرتام-أ 

 أواختاذ اجراءات ، نع على احلكوماته ميُ نّ أوهذا يعين ، وليةقة على املعاهدة الدّ دِّ واملصَ 
، يف احلياة فمثال احرتام احلقِّ ، أو املساس حبقوق اإلنسان، ارتكاب أفعال من شأ°ا اإلنتقاص

،  مثاليبيح للشرطة قتل شخص مشتبه فيه ملنعه من اهلرب يف حالة ارتكابه جرمية كالسرقة  ال
 ة بعملية التصويتلطات العامّ تتالعب السُّ  معناه أالّ ، كما أن التزام احرتام احلق يف التصويت

  أن حترتم نتائج التصويت مهما كانت.و 
رف يف املعاهدة على ولة الطّ م أن تعمل الدّ يقتضي هذا اإللتزا :التزام احلماية-ب 

ومن ، م محاية األفراداذ تدابري على شكل قوانني تنظِّ باختِّ ، 2جاوزاتمن التّ  األفراد محاية
  يف الغذاء. احلقّ ، و واحلق يف الصّحة، احلّق يف احلياة التزام محاية على ذلك األمثلة

عاتق الدولة اختاذ اجراءات اجيابية يقع على ، مبوجب هذا االلتزام:التزام الوفاء -ج 
ر الطرق ولة أن توفِّ ففي جمال التعليم مثالجيب على الدّ ، لضمان ممارسة حقوق اإلنسان

 .3زمة لذلكوالوسائل الالّ 
 ات أخرىفيتصنبل أضاف ، مل يكتف ^ذه التصنيفات فحسب، قهالواقع أّن الفِ و  

  .1سلبيةال تزاماتلإلاو ، 4ابيةجياإل اإللتزامات متمثّلةيف وليةالدّ  لإللتزامات
                                                           

عبدالعال ، كذلك ؛ أنظر .32ص..1988، القاهرة، دار النهضة العربية، 5ط.، القانون الدويل العام، مفيد حممود شهاب ،أنظر -1
 .26ص.، 2012، القاهرة، هرسالة دكتورا، إنفاذ اإللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان يف اxال الداخلي، عبدالرمحن سليمان حسني

 :أنظر يف هذا املعىن -2 
C.f .Loannis Panoussi, L'obligation générale de protection des droits de l'homme 
dans la jurisprudence des organes internationaux, éd , Nemesis, 
Belgique ,2009,p.427-474. 

 .27ص.، املرجع السابق، حسنيالعال عبدالرمحن سليمان  عبد، أنظر -3 
4 - « les obligations positives se caractérisent avant tout par ce qu’elles exigent 
concrètement des autorités nationales: « prendre les mesures nécessaires » à la 
sauvegarde d’un droit ou, plus précisé- ment encore, « adopter des mesures 
raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l’individu».Sur cette question, 
C.f. Jean-François Akandji-Kombe, Les obligations positives en vertu de la 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
13 

 حقوق اإلنسان الدولة خبصوص انتهاكات لفتتعلق بتدخّ ، 2اإلجيابية االلتزامات أما 
 .3لضمان محاية احلقّ الالزمة  برياوذلك باختاذ التد

، 4أفعال مناهضة حلقوق اإلنسان إتياناإللتزامات السلبية باإلمتناع عن  وتتعلق 
خالل  نتظهر م، ول األطراف يف اتفاقات حقوق اإلنسانالدّ وهناك من يرى أن التزامات 

 :5مها نوعني من اإللتزامات

  التزامات السلوك:أوال 
د الدول األطراف يف اإلتفاقات الدولية يف تعهّ ، يتجلى هذا النوع من االلتزامات 

 يت حتكمال، باالمتثال واالنضباط الفوري والسريع xموعة املعايري الدولية، حلقوق اإلنسان
، هاضح من خالل قياموهو األمر الذي يتَّ ، اإلنسانولة يف جمال حقوق م سلوك الدّ نظِّ تُ و 

ئات  شريعية لضمان محاية حقوق بعض الفِ التّ و  التدابري القانونيةو  باختاذ جمموعة من اإلجراءات
  غريهم .و  الالجئني، و املعتقلني السياسينيو  النساء، و كاألطفال
املعايري الدولية و  للدولةلوك توافق القانون الداخلي تزامات السّ ال إطاريندرج يف و  

من  فردٍ  واإلنصاف لتمكني كلٍّ  فضال عن توفري سبل التظلم القضائي، حلقوق اإلنسان
 .6ة أمام احملاكم الوطنيةعلى من يتعدى على حقوقه األساسيّ  بتوقيع اجلزاء، املطالبة

                                                                                                                                                                                

Convention européenne des Droits de l’Homme, Direction générale des droits de 
l’homme Conseil de l’Europe ,Strasbourg Cedex,2006 ,p.7.  

 :أنظر يف هذا املعىن -1
Flauss Jean François ,La protection des droits de l’homme et les sources des droit 
international , colloque de strasbourg ,pedon ,Paris , 1998 , p.28-29.  

 :أنظر يف معىن ذلك -2
Frédéric Sudre , Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des 
droits de l’homme , P.U.F , Paris 1995,p.363. 

 :أنظر يف معىن ذلك -3
Gérard Cohen-Jonathan , 50 eme anniversaire de la convention des droits de 
l’homme , R.G.D.I.P , Paris ,2000, p.845.  
4 -« Ce qui distingue les obligations positives des obligations négatives, c’est que 
les premières exigent une intervention positive de l’Etat tandis que les secondes 
requièrent de lui qu’il s’abstienne de commettre des ingérences ». C.f. Jean-
François Akandji-Kombe , op.cit, P.11.  

  .175ص.، املرجع السابق، علي بدوي الشيخ إبراهيم، أنظر -5
 .22ص.، املرجع السابق، أمحد خليفة إبراهيم، أنظر -6
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  :التزامات التنفيذ التدريجي:ثانيا 
 ترتبط ة الّيت جمموعة من التدابري الوطنيّ ، ولةاذ الدّ رتبط هذا النوع من االلتزامات باختّ ي 

ُميّكن من التمتع الفعلي حبقوق  من أجل وضع برنامج عمل معني، بتحديد سقف زمين
 .اإلنسان
ع الفوري بطائفة من هذا ويتعلق االلتزام بالتنفيذ التدرجيي بعدم إمكانية حتقيق التمتّ  

والرتباطها بالتدابري املتخذة من ، الستحالة ضما°ا بشكل سريع، وق يف فرتة زمنية حمددةاحلق
كن والسّ ، كاحلق يف التنمية املستدامة االقتصادي، و ولة على املستوى االجتماعيجانب الدّ 

هدف  ويف كلتا احلالتني فإنّ ، ولة املتاحةيف حدود ما تسمح به موارد الدّ ، الرعايةو  الالئق
  .1ع الفعلي باحلقوق املعرتف ^اتزام هو تأمني التمتّ االل

إلنضمام إلى وراء ا ودوافع الدول حقوق اإلنسان التزاماتطبيعة  :المطلب الثاني
 معاهدات حقوق اإلنسان

 وجدت من أجل والقواعد الّيت  بااللتزاماتاتفاقيات حقوق اإلنسان مليئة  إذا كانت 
السؤال الذي  فإنّ ، ويلر ال جدال حوله على املستوى الدّ كان األم إذا، و تطبيقها واحرتامها

هو  وما ؟على املستوى الداخلي  ةمَّ ول املنظَ بالنسبة للدّ  االلتزاماتطبيعة هذه  يطرح هو ما
من  لةً اليت تضع يف حقيقتها مجُ  ،االتفاقياتإىل هذه  االنضمامعة افع وراء حتمل تبِ الدّ 

 ول ؟على عاتق هذه الدّ  االلتزامات
 لاللتزاماتبيعة القانونية من خالل حتديد الطّ  حناول اإلجابة عنهوف س ما ذاه 

 لالتفاقيات االنضمامول وراء دوافع الدّ ، و يف جمال حقوق اإلنسان (الفرع األول) فاقيةاالتّ 
 ولية حلقوق اإلنسان (الفرع الثاين) .الدّ 

 جال حقوق اإلنسانالطبيعة القانونية لإللتزامات اإلتفاقية في م :الفرع األول
 ا على املستوىواسعً  جدالً ، ةالدوليّ  لاللتزاماتبيعة القانونية أثارت إشكالية الطّ لقد  
 :نان فقهياويف هذا اxال ظهر اجتاه، الفقهي

 
                                                           

 .27ص.، املرجع السابق، عبدالعال عبدالرمحن سليمان حسن، أنظر -1



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
15 

  اإلتجاه األول
 قواعد يعتربها جمرد و.1وليةقانونية "على اإللتزامات الدّ فة "الالصِّ  بعض الفقهينكر  
، كاإلبادة والعبودية،  معينة أفعال وملن أجل اإلمتناع عنة الدّ نيّ  سنحُ  ختاطب، ةأخالقيّ 

ه ال ميكن لإللتزامات قه يقول بأنّ الفِ  هذا الفريق من إذ أنّ .وغريها مييز العنصريوأشكال التّ 
تتوىل ، 2حيح يف غياب سلطة عليا فوق الدولأن تأخذ صفة قانونية مبفهومها الصّ  ،وليةالدّ 
ها خذ يف حقّ وتتّ  وليةمن جانب أعضاء اجلماعة الدّ ، ى تطبيق هذه اإللتزاماتقابة على مدالرّ 

 .3ويل ضمن تشريعا«ا الوطنيةكعدم إدراج اإللتزام الدّ ،  حالة اإلخالل ^اعقوبات رادعة يف 
اخلي هي مسألة مرتبطة باجلانب الدّ ، ويلقواعد القانون الدّ  ةإلزاميَّ  د أنَّ ومن املؤكّ  

، ولالدّ  ةويل أن يتدخل يف إراداوبالتايل يصعب على القانون الدّ .4دة الوطنية هلاولة وبالسياللدّ 
 .انون دويل متكاملفعقبة السيادة متنع وضع ق

ال تتوفر لديها سلطة عليا مركزية تسهر على تنفيذ ، ةكما أن اجلماعة الدوليّ  
ول اليت تتوفر لديها وسائل لدّ أمام اوهو ما يفتح اxال ، ويلاإللتزامات الناشئة عن القانون الدّ 

ولية لتفسري مبادئ احلماية الدّ ، لتستعمل سلطا«ا مبا يتناسب مع مصاحلها اخلاصة، ةالقوّ 
ول اخلارجة عن طاعتها الدّ  هر ضدّ استعمال وسائل القّ و  دخل عسكرياً والتّ ، حلقوق اإلنسان

 . وليةحتت ذريعة اإلخالل باإللتزامات الدّ 

                                                           
 .192ص. ، 1986، بريوت، الدار اجلامعية، لتنظيم الدويلا، أمحد إبراهيم شليب، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -1
، دار املطبوعات اجلامعية، التنفيذو  ت الدولية بني اإلطالقاسلطان إرادة الدول يف إبرام املعاهد، حممد سعيد الدقاق، أنظر -2

 . 28ص.، 1988، اإلسكندرية
، )د.ي.م.ج(، حماضرات يف القانون الدويل العام، مر صدوقع، كذلك  أنظر ؛.28ص.، املرجع السابق، حممد سعيد الدقاق، أنظر -3

  .28ص.، ط) .س .(ب، اجلزائر
ما تفرضه قواعد القانون الدويل العام العرفية  ولكن يف إطار، خارجهو  يقصد بالسيادة حرية الدولة يف التصرف داخل إقليمها -4

أو خارج ، االختصاصات سواء داخل إقليمها ويف عالقتها برعاياها فللدولة احلق يف مباشرة كل، وهلذه السيادة مظهران، واإلتفاقية
 ،املختلفة ووضع التشريعات احلكم وإدارة شؤون اإلقليم مسائل إذ تتوىل داخل اإلقليم تنظيم، اإلقليم ويف عالقتها بالدول األخرى

 ،قتها مع الدول األخرى عن طريق إبرام املعاهداتكما تتوىل يف اخلارج تنظيم عال،  وهذا هو املظهر الداخلي للسيادة، تنظيم القضاءو 
ص. ، املرجع السابق، نغم اسحاق زيا، حضور املؤمترات .....؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظرو  اإلشرتاك يف عضوية املنظماتو 

62. 
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ويل الصفة القانونية وجهة نظر الفريق املنكر على قواعد القانون الدّ ب منا جدالً ولو سلّ  
القواعد القانونية هلا مصدر تشريع واحد هو السلطة  لرتتب على ذلك أنّ  ،والصفة اإللزامية

ومن املعروف يف اxال  .األمر الذي يؤدي بنا إىل إخراج بقية املصادر القانونية .التشريعية
ى إىل ظهور رأي ينادي أدّ  ما وهوليس وحده مصدر القاعدة القانونية القانوين أن التشريع 

 بقانونية إلتزامات حقوق اإلنسان.
  اإلتجاه الثاني 
دون على وجود نظام قانوين فهم يؤكِّ ، 1وليةأما املدافعون عن "قانونية " اإللتزامات الدّ  

عملية إنشاء اإللتزامات أن ، هذا الفريقويرى ، ة الداخليةشريعات الوطنيّ خيتلف عن التّ 
ول ا تعتمد أساسا على مسامهة الدّ وإمنّ ، ة علياال ترتبط بشكل حتمي بسلطة تشريعيّ ، وليةالدّ 

نتيجة ، إعطائها طابع اإللزاميةو  القانونية املبادئوتطبيق هذه ، نفسها يف ضمان احرتام
ة هذه املبادئ القانونيّ  فإنّ  ومن مثّ ، وليةتها للحفاظ على املصاحل املشرتكة للجماعة الدّ ألمهيّ 
ة مادام هناك مصلحة عامّ ، ه ال جيوز نقضها أو اإلخالل ^األنّ ، ع بصفة اإللزام والسموّ تتمتّ 
  .2ويقابلها قيام املسؤولية الدولية يف حال اإلخالل ^ا، ول يف ضمان احرتامها وتطبيقهاللدّ 

قضائية  وضع هيئات نّ أ إالّ ، ني الفقهينيهااإلجت من جانبنا وإن كنا الننكر صّحةو  
ول لإلتفاقيات اليت هر على مدى احرتام الدّ تها السّ صة مهمّ متخصِّ  وجلان حتقيق، دولية

دليل على اعتبارها مبثابة قوانني مثلها مثل القوانني ، ت إليهاصادقت عليها وانضمّ 
وجهات ، ةت قضائيّ ة دون وضع هيئااخلية لن تكون هلا الفعاليّ القوانني الدّ  ذلك أنّ .ةالداخليّ 

 هذه القوانني على املستوى الداخلي. تها العمل على مدى احرتامدة تكون مهمّ حمدّ 
 أحكامها باحرتام ولالدّ  تلزم، 3ةنفسهاوليّ الدّ  اإلتفاقيات فإنّ  ويف ذات السياق 

 ةالدوليّ  اإلتفاقية من )2الثانية ( املادة ذلك على تنصّ  مثلما، الداخلي القانون يف وبإدراجها
                                                           

 .27ص. ، املرجع السابق، العال عبدالرمحن سليمان حسني عبد، أنظر -1
 ،ا "النظام القانوين الذي مبقتضاه تلتزم الدولة اليت تأيت عمال غري مشروع طبقا للقانون الدويل العامة على أ°ّ تعرف املسؤولية الدولي -2

بتعويض الدولة اليت حلقها ضرر من هذا العمل ".؛ كما تعرف على أ°ا "اجلزاء املرتتب على خمالفة الشخص الدويل لتلك اإللتزامات 
وقرارات املنظمات الدولية واملبادئ العامة للقانون " .لتفاصيل أكثر ، الدويل ومنها املعاهدات والعرفاملفروضة مبوجب قواعد القانون 

 . 56ص.، 1995، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدويل العام، علي إبراهيم، أنظر، حول هذه النقطة
 :يف تفاصيل ذلك أنظر-3 
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ل متمثلة و الدّ  على التزامات فرضت حيث 1966 لسنةالسياسية  ودنيةامل باحلقوق اخلاصة
 : يف

 على املقيمني األفراد لكافة امليثاق هذا يف، املقررة احلقوق ضمانو  باحرتام االلتزام -

 ىعل أو الدين، غةاللّ ، وناللّ ، العرق أساس على مبين متييز دون لواليتها واخلاضعني، إقليمها
  .السياسي الرأي

 اإلجراءات، و الدستورية إجراءا«ا مع متماشية ةتشريعيّ  ترتيبات اذباختّ  االلتزام-

 هذا يف عليها املنصوص األحكام باعتماد تسمح اليت، امليثاق هذا يف عليها املنصوص

  .امليثاق
 حق، امليثاق هذه يف املقررة حقوقه مست شخص لكل تضمن بأن ولالدّ  التزم -

 لوظائفهم ممارستهم أثناء أشخاص طرف من كبةرتم املخالفات هذه كانت إنو  نالطع

 . الرمسية

 يرفع الذي خصالشّ  حقوق يف ملختصةا القضائية السلطة تفصل بأن التزام الدول -

 . إليها املرفوعة القضائية للطعون املختصة السلطات متابعة تضمن أنو ، طعنه إليها
 حقوق اإلنسانلراء اإلنضمام لإلتفاقيات الدولية دوافع الدول و  :الثاني الفرع

تؤدي ^ا  وافععدد من الدّ ل، ولة عند انضمامها التفاقيات حقوق اإلنسانختضع الدّ  
 .)ثانيا( اإلقتصاديةمنها و ) أوال( منها السياسية هذه الدوافع، إىل حتمل إلتزامات معينة

  :دوافع السياسيةال: أوال 

ة ها«ا الفكريّ وعلى إختالف توجّ  ،اخليةلى تنوع سياستها الدّ ول عالدّ  د أنّ من املؤكّ 
من خالل تأكيد وإظهار ، ويلفة يف اxتمع الدّ صورة مشرِّ ، و تعمل على أن تكون هلا مكانة

لرقّي  اموضوع حقوق اإلنسان مقياسً  أصبح إذ، مدى إحرتامها ملواطينها وحقوقهم املختلفة
تفاقيات اإلملختلف  ول لإلنضمامل هذا يدفع الدّ ك،  السياسي هاوقعملتحديد و ، الدولة

 ولية املتعلقة حبقوق اإلنسان .الدّ 

                                                                                                                                                                                

Loannis Panoussi, op.cit.p.427-428. 
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ولة من يف خشية الدّ  تتمثل، أخرىدوافع سياسية  من جهة ثانية قد تظهر يف األفق 
ة  والدبلوماسيّ ، اذ بعض التدابري السياسيةمن خالل اختِّ ، ول الكربى هلا سياسيامعاقبة الدّ 

وتبين ، ةوسحب السفراء وإلغاء الزيارات الرمسيّ ، الدبلوماسية أوقطعهاكتعليق العالقات 
 .1دويل حوهلا حتقيقمطالبات املتضررين من انتهاك حقوق اإلنسان بإجراء 

 على حصوهلا منذ سعتأّ°ا ، يف هذا اxال نالحظ اجلزائربإلقاء نظرة على تاريخ و  

 هذا أنّ  غري، اإلنسان حبقوق قةملتعلّ ا االتفاقيات من لعديدل اإلنضمام إىل اإلستقالل

 ببالس، و اإلنسان حبقوق لقةعتامل وليةدّ ال عاهداتاملو ، الوثائق مجيع يشمل مل ماإلنضما
 . الزمن من احلقبة تلك يف املنتهج النظام طبيعة هو ذلك يف الرئيسي

 وما، سياسيا الدميقراطي النظام إىل والتوجه، ةعامّ  بصفة املنتهج النظام تغيري ومع 

 اليت، اهلاّمة املبادئ أحد أصبحت اإلنسان حقوق فإنّ ، ةللحريّ  تدعو مبادئ من عليه يقوم

، الّدولة القانونية أركان من للعديد أساسي ركن اأ°ّ  كما،  الدميقراطية األنظمة عليها تقوم
 إقرار اكهن يكن مل إن، الدميقراطي الفكر جوهر عدتُ  الّيت  عدديةالتّ  قيام تصور ميكن ال فمثال

 ضمان مع دوالتعدّ  عللتنوُّ  قبول هناك ليكون، السياسي هوالتوجّ  والفكر الرأي ةحريّ  يف للحقِّ 

  .2والتحاور التشاور بعد تتحقق اليت اجلماعية، و الفردية املبادرات وكذا التعبري اتحريّ 

 جلزائرا تنتهجه كانت الذي النظام طبيعة بتغيري، نظرًا للتحّول الذي عرفته اجلزائرو  

 فيفري يف بالفعل وقع ما وهو، ه اجلديدالتوجّ مع  تعديل الدستور مبا يتوافق الضروري من كان

، االتفاقيات بعض على وقيعالتّ  من اجلزائر نعمت كانت اليت قاتاملعوّ  وبتالشي، 1989
 ونيةالقان ةالقوّ  عزز مما، اإلنسان حقوق اتفاقيات إىل االنضمامو  صديقالتّ  إىل اجلزائر سارعت

  .ملنظومتها
  االقتصاديةالدوافع  :ثانيا

ول يف تعاملها مع ملف حقوق أن الدّ  الحظفامل االقتصاديةوافع فيما يتعلق بالدّ أما  
ر يف اليت قد تتأثّ  االقتصاديةمصلحتها  االعتبارتأخذ بعني ، واإلتفاقيات املتعلقة به اإلنسان

                                                           

 .29ص.، املرجع السابق، عبد العال عبد الرمحن سليمان، أنظر -1 
، 2005، اجلزائر، دار اخللدونية، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود، شطاب كمال،  أنظر -2 

 .151ص.
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إىل  مضطرةول جتد نفسها ض الدّ بع لذلك فإنّ ونتيجة، حال املساس حبقوق اإلنسان
 اإلنضمام إىل هذا النوع من اإلتفاقيات.

بازدياد تأثري العامل ، 1حقوق اإلنسان وترتبط دوافع الدولة يف القبول باتفاقيات
ول الكربى إىل إستخدام األدوات حيث تلجأ بعض الدّ ، وليةاإلقتصادي يف العالقات الدّ 

من بني اإلجراءات و ، ضييق عليهاول أو التّ على إرادة الدّ  التأثريواإلجراءات اليت تساعدها يف 
ول الكربى إىل حاجة حيث تستند الدّ ، الوسائل املستعملة املساعدات اإلقتصادية، و بعةاملتّ 

ومما يذكر يف هذا الصدد أن .عليها بقطع املساعدات الضغطمث  ومن، بعض الدول
ة للسياسة اخلارجية األمريكية ئل الرئيسيّ نت إحدى الوساكا،  املساعدات اإلقتصادية اخلارجية

توجيه على اإلدارة األمريكيةأن يكون  الكوجنرس فرضحيث .2يف جمال حقوق اإلنسان
 .3ويل هلاحقوق اإلنسان العاملية وحتقيق اإلحرتام الدّ هو كفيل بضمان املساعدات مبا 

                                                           
1- C.f, Jean François Flauss,op.cit, 1998 , p.16. 

حقوق  تنتهكاألمريكية اإلمتناع عن تقدمي املساعدة اخلارجية إىل احلكومات اليت  ة,ريكي طلب من اإلدااملالحظ أن الكوجنرس األم -2
. بصورة صارخة إال يف احلاالت اليت يقتنع فيها الرئيس بأن هناك ظروف استثنائية توجب تقدمي املساعدة، اإلنسان املعرتف ^ا دوليا

توظيف حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية األمريكية يف فرتة مابعد احلرب ، أمحد فرغليعلي ، نظرأ، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
 .81ص.، 2008، مصر، أسيوط، رسالة دكتوراه، الباردة

 .300ص. ،2001، (د.د.ن)، القاهرة، 1ط.، العالقات السياسية الدولية، إمساعيل صربي مقلد، أنظر -3
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 الجزائرية اإلتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية عمالإ :المبحث الثاني
 اxال يف أطرافها بني فيما امللزمة «اوقوّ  املعاهدة آلثار بالنسبة الفقه فاقإتِّ  رغم 

 اxال يف وتطبيقها املعاهدة ةقوّ  حول، ويلالدّ  القانون فقهاء بني كبري إلختالفإّن اف، ويلالدّ 

 الداخلية(املطلب والتشريعات الدولية التشريعات بني العالقة مسألة يطرح ما وهو، اخليالدّ 

ملن تكون أولوية التطبيق يف حالة و ، حتديد إجراءات إدراجها (املطلب الثاين)و  ،األول)
، (املطلب الثالث) من خالل حتديد مكانتها ضمن املنظومة القانونية الداخليةالتعارض بينهما

 خالل من إليه نتطرق ما هوو  وليةالدّ  اإلتفاقية تطبيق حدود مسألةمع ضرورة احلديث عن 

 .)الرابع اإلنسان(املطلب حقوق على وأثره حفظالتّ 

 ةولية والتشريعات الداخليّ العالقة بين التشريعات الدّ  :المطلب األول
ويل حلقوق اإلنسان العالقة بني القانون الدّ  جندويل من املواضيع اهلاّمة يف القانون الدّ  

ول باحرتامها اإلنسان جمّرد إلزام الدّ  اهلدف من معهادات حقوق إذ ليس، اخليةوالقوانني الدّ 
وإّمنا الغاية منها هي محاية حقوق األفراد يف مواجهة الّدول ، ويل فقطعلى الصعيد الدّ 
فالّنظام القانوين  .أّن محاية هذه احلقوق تكون أساسا داخل الّدولة ذلك، وسلطا«ا العاّمة

دوليا على  تكون مسؤولةالّدولة ما أّن .كاخلي هو اإلطار الطبيعي للتمّتع ^ا وممارستهاالدّ 
 .1ني داخليةنواق من خالل ما تسنه من ضمان حقوق األفراد

أمام  حىت يتمكن األفراد من اإلحتجاج حبقوق معّينة ( حقوق اإلنسان املختلفةو  
 تكمنحيث ، البّد أن تدمج هذه املعاهدات أوال يف القانون الّداخلي، )القضاء الّداخلي 

 ما تقضي تكريس على ولالدّ  عمل يف ةالدوليّ  شريعاتوالتّ  ةالداخليّ  شريعاتالتّ  بني العالقة

ادماج اإلتفاقيات الدولّية  إىل يؤدي ^ا ما وهو .اإلنسان حقوق جمال يف ةالدوليّ  املواثيق به
طرق خمتلفة إلدماج  من خالل، األول) (الفرعحلقوق اإلنسان يف نظامها القانوين الداخلي 

  .الثاين) (الفرعالقانون الداخلي لكل دولة حسب ولية ت الدّ اإلتفاقيا

                                                           

 جامعة فرحات، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  رسالة دكتوراه، حقوق اإلنسان يف بريطانياتطبيق معاهدات ، زكية بلهول، أنظر -1 
 .9ص. ، 2011- 2010، سطيف، عباس
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ادماج اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في النظام القانوني  :الفرع األول
 الداخلي
، ا هائال من اإلتفاقياتدم كمê ضع منذ القِ تها اxتمع الدويل الذي وَ رمّ  يف ولالدّ  لثّ متُ  

دولة ضمن هذا اxتمع تعمل على  كلّ  وجند أنّ ، ةالعامّ  اتهنسان وحريّ  تضمن حقوق اإلالّيت 
ويرتجم هذا من خالل اإلنضمام إىل ، إعطاء انطباع حسن حول احرتامها حلقوق اإلنسان

 قة حبقوق اإلنسان .ولية خاصة منها املتعلِّ املعاهدات الدّ 
يعا«ا تشر تضمني املنطق يفرض عليها  فإنّ ، نة إىل معاهدة مافإذ انضمت دولة معيّ  

«ا امللزمة ثار املعاهدات وقوّ القضاء بالنسبة آلو  ورغم اتفاق الفقه .وليةصوص الدّ الداخلية بالنّ 
ضمن ، إدراجهافإن األمر ليس بتلك السهولة عند ، ويلفيما بني أطرافها يف اxال الدّ 

  .ة للمعاهدةمَّ ول املنظَ املنظومة القانونية للدّ 
طرق أو أساليب إدماج قواعده  ويل وسائل أوانون الدّ بّني القيُ  وكقاعدة عاّمة ال 
مسح لكّل دولة اختيار الطريقة أو األسلوب حيث ، 1ة للّدولةة الداخليّ ظم القانونيّ ضمن النُّ 

 .2^ا إلدماج معاهدة ما ضمن قانو°ا الداخلي اخلاصّ 
دماج ولة للطريقة أو األسلوب املناسب إلتقليدي حلرية اختيار الدّ الوضع ذا اله 

أخذت به و  ويلتكّرس منذ ظهور القانون الدّ ، ةويل ضمن املنظومة القانونية الداخليّ القانون الدّ 
، مل جند أّي إشارة أوأّي نصٍّ يوضِّح أساليب إدماج املعاهداتإذ، 1969اتفاقية فينا لسنة 

باستثناء بعض املعاهدات اليت تفرض اختاذ إجراءات حمّددة لتطبيقها يف القانون 

                                                           
1 - « le droit international lui-même ne donne pas d’indication générale quant à la 
façon dont il doit être mis en œuvre au plan interne. Chaque Etat est libre de choisir 
la manière dont il remplira ses engagements ».Sur cette question , Cf. Bérangère 
Taxil , Méthodes d’intégration du droit international en droits internes, 3éme 
Congrées de L’ahjucaf, Internationalisation du droit - Internationalisation de la 
justice , Cour suprême du Canada Ottawa , 21-23 juin 2010 ,P.103. sur le site: 
http://www.ahjucaf.org/Methodes-d-integration-du-droit.html.  مت تصفح املوقع بتاريخ

08/40/2016   
2-« Le droit international n’impose aucune obligation (ni méthode) en la matière aux 
États, si ce n’est celle d’exécuter leurs engagements de bonne foi: celle-ci peut alors 
de fait conduire à l’insertion ou la transposition des normes internationales dans 
l’ordre juridique interne... ». Cf. Bérangère Taxil,Op.cit ,p.104 . 
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املادة الثانية من العهد الدويل للحقوق  ومثال ذلك مانّصت عليه الفقرة الثانية من.داخليال
  .1املدنية والسياسية

ول يف اختيار الوسيلة األنسب إلدماج املعاهدةيف ة للدّ واهلدف من وراء ترك احلريّ  
نوّع واإلختالف نظرًا للت هو تكّيف مبدأ اإلدماج مع كل نظام قانوين داخلي، اخليقانو°ا الدّ 

اxال مفتوًحا أمام الّدول يف إدماج  ويلبني األنظمة القانونية. كما أّن ترك القانون الدّ 
مع  إذ يتّم الّسماح لألنظمة القانونية بالتكّيف، 2املعاهدات قد يكون أساسه مبدأ الّنفعية

األمر ، الّدول مما يؤّدي إىل احلفاظ عليها من جهة وضمان انضمام أكرب عدد من، املعاهدة
اذ اجراءات فّعالة على املستوى ة مشروطة باختّ لكّن هذه احلريّ . الذي حيّقق عاملية املعاهدات

يف تطبيق  وهو ما يصطلح عليه مببدأ حسن النية، ويلالداخلي يسمح بتطبيق القانون الدّ 
  القانون الّدويل اإلتفاقي.

إذا كانت املعاهدة تطبق  ما حولاختالف بني الفقهاء رحمتّخض عن هذا الطّ  وقد 
أم أنه يستلزم إصدارها كما لو  ، 3ول األطراف مبجرد متام إبرامها والتصديق عليهاداخل الدّ 

نشري ملضمو°ما يف الفرع ، 4نان فقهيياهذا اإلختالف رأنتج عن و  ؟كانت تشريعا داخليا
  الثاين.

                                                           
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ": تتعهد كل دولة طرف إذا كانت تدابريها التشريعية  تنّص الفقرة الثانية من املادة الثانية من -1

رتف ^ا يف هذا العهد بأن تتخذ طبقا إلجراءا«ا الدستورية وألحكام هذا العهد أو غري التشريعية القائمة التكفل إعمال احلقوق املع
 مايكون ضروريا هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية وغري تشريعية ".

2-« La diversité et le pragmatisme règnent. En effet, le droit international n’impose 
aucune obligation (ni méthode) en la matière aux États, si ce n’est celle d’exécuter 
leurs engagements de bonne foi ». Cf. Bérangère Taxil , op.cit .P.104 

  نظرأ ؛.73-70ص.، 2000، 2ط.، القاهرة ،دار الشروق، احلرياتو  احلماية الدستورية للحقوق، أمحد فتحي سرور، أنظر -3
 .28ص.، 2008، اجلزائر، دار اهلدى عني مليلية، لية حلقوق اإلنسان تعلو القانونمعاهدات دو ، نعمان دغبوش، كذلك

4- « Il relève du choix politique de chaque Etat de décider si le droit international a 
force de loi immédiate à l’intérieur de ses frontières ou s’il doit être repris dans un 
acte normatif du droit interne. La théorie juridique oppose deux grands systèmes, le 
monisme et le dualisme ». Cf. Bérangère Taxil , op.cit, .P.106. 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
23 

 طرق إدماج اإلتفاقيات الدولية  :الفرع الثاني
معاهدات حقوق  راجبأنّه عبارة عن الوسائل والطرق املتبعة إلد اإلدماج ميكن تعريف 

ضمن هرمها  مكانةً ول يف منح املعاهدات حيث تتبع الدّ ، 1اإلنسان يف القوانني الداخلية
 .وإّما طريقة اإلدماج التشريعي  التلقائي طريقة اإلدماج إّما :القانوين إحدى الطريقتني

  :لقائيطريقة اإلدماج الت أوال: 
بيح بصفة عاّمة إعتبار نصٍّ يُ  على الدولةعّرف اإلدماج التلقائي بأنّه احتواء الدستور يُ  

تبين  و بعبارة أخرى هو.2اخليا من القانون الدّ ببعضها جزءً  وويل بكافة قواعده أالقانون الدّ 
أّن قصد به يُ  كما.3اخلي تلقائياً قانون يضع مبدأ دخول املعاهدة حّيز النفاذ يف القانون الدّ 

كاٍف دون حاجة ،  جمّرد التصديق على املعاهدة مع النشر يف اجلريدة الرمسية الداخلية
إلستقبال املعاهدة بقانون خاّص يف النظام القانوين الداخلي لتصبح هلا قيمة القواعد القانونية 

تلقائياً تدمج  –ومنها معاهدات حقوق اإلنسان –أي أّن قواعد القانون الدويل .4ةالداخلي
، 5وهي طريقة معمول ^ا بصفة واسعة من طرف معظم الّدول حاليا .اخلييف القانون الدّ 

حيث تكتفي بالتصديق على املعاهدة ونشرها يف اجلريدة الرمسية لكي تصبح ملزمة يف النظام 
  .6وتنتج آثاراً مباشرة، الداخليالقانوين 

 

                                                           
أحدث الدساتري دراسة نظرية وتطبيقية يف ضوء ، القانون الدويل والنظام القانوين الداخلي صراع أم تكامل ،علي ابراهيم النظام، أنظر- 1

 .134ص.، 1995، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط.، وأحكام احملاكم
 . 14املرجع السابق ص.، بلهول زكية، أنظر - 2
 :أنظر يف معىن ذلك -3

Claudia Sciotti-Lam , L’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme en droit interne , Publications de l'Institut international des droits de 
l'homme, Bruxelles , Burylant ,2004 ,p.163.  

 :أنظر هذا املعىن -4
Dominique Carreau , Droit international , 9em édition , pedone , Paris , 2007 
,p.445-446.  

دار وائل للنشر ، 2ط.، املقّدمة واملصادر، القانون الدويل العامّ ، وسف علوانحمّمد ي، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -5
 .269ص.، 2003، األردن، عمان، والتوزيع

 .34ص.، 2000، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، تطبيق القانون الّدويل أمام احملاكم املصرية، سعيد اجلداّر، أنظر -6
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  طريقة اإلدماج التشريعيثانيا:

اليت إعتمدت نظام اإلدماج التلقائي إرتأت دول أخرى إعتماد نظام  خبالف الّدول 
مضمونه يف حتويل قواعد القانون الّدويل إىل قواعد قانونية  الذي يتمثل، و اإلدماج التشريعي

شرط ك،  داخليةالة تشريعيّ اليئة اهلن ع صادر عن طريق إصدارها يف قانون خاصّ ، داخلية
إصدار دولة لقانون يتضمن قواعد تتماثل يف حمتواها مع  هأنّ  .أي1ضروري لتطبيق املعاهدات

.و طبقًا هلذه الطريقة فإّن قواعد القانون الّدويل ال 2ة اإلتفاقية حمّل التحويلالقواعد القانونيّ 
ة بواسطة قانون ة داخليّ إّال إذا ّمت حتويلها لقواعد قانونيّ ، من القانون الداخلي اً تصبح جزء

التمّتع و  ميكن لألفراد اإلستناد إليها ال، و ي من طرف الّدولةخاّص بشكل صريح ورمس
.حيث أّن 3لقواعد قانونية داخلية، يطّبقها القاضي إال بعد حتويلها وال، حبقوقهم مباشرةً 

، يتّم تغيري هيئتها من قواعد دوليةف، التحويل ال يتّم إّال لقواعد قانونية دولية موجودة بالفعل
نونية داخلية باملعىن اوبذلك تصبح قواعد ق، جراءات داخلّية خاّصةإىل قواعد وطنية عرب إ
  .الصحيح وتنتج آثارها

الطريقتني تعتمدالدماج معاهدات حقوق  يف احلقيقة أّن اإلختالف حول أّي منو  
 :مذهب أحادية القانونو  ة القانونثنائي مذهب:ني فقهينيكان نتيجة وجود مذهب،  اإلنسان

  )le dualisme(  ونمذهب ثنائية القان -1

ن ان قانونياويل والقانون الداخلي نظامالقانون الدّ  أنّ ، 4يرى أصحاب هذا املذهب 
ا ذا«ا مصدرً  يف حدِّ  تعترب املعاهدة ال أي فإنّ حسب هذا الرّ و  .ن عن بعضهما البعضمستقال

  .5اخلي إال إذا صدرت يف شكل قانون داخليللقانون الدّ 
                                                           

1 -C.f , Claudia Sciotti-Lam , op.cit ,p.163. 
، 2001، اإلسكندرية، منشأة املعارف، 7ط.، القاعدة الدولية، أصل القانون الدويل العامّ ، حمّمد سامي عبد احلميد، أنظر- 2

 .96ص.
 . 18ص .، املرجع السابق، بلهول زكية -3
"وهو مذهب يؤمن باإلنفصال  Anzilloti اإليطايل "أنزيلوين " الفقيهو  "Trippel" ثريبل "  الفقيه األملاين، من أهم فقاهائه -4 

 .31ص.، املرجع السابق، حممد جمدي مرجان، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، التام بني القانونني الدويل والداخلي .
5 « Dans les systèmes dualistes, en revanche, la technique employée est celle de la 
réception, terme employé par la doctrine depuis Anzilotti. Elle implique l’adoption 
de mesures internes d’exécution, voire de transformation, du traité ». C.f. Bérangère 
Taxil , .op.cit, .P.106.  
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اخلي صادر عن إرادة السلطة احلاكمة ة فإن القانون الدّ وحسب أنصار هذه النظريّ  
ول املتساوية يف القانون الدويل تشرتك فيه الدّ  جند أنّ بينما ، ولة ليطبق داخل اإلقليميف الدّ 

يستند أنصار ، و فهو قانون يقوم على الرضا بني الدول، سلطة أخرى السيادة واليت ال تعلوها
 :1لتدعيم نظريتهم هذه النظرية إىل األدلة التالية

الذي تسنه ، مصادر القانون الداخلي التشريعمن  يالحظ أن :من حيث املصدر- 
أما مصادر القانون الدويل فتتمثل يف املعاهدات ، لطة املختصة داخل حدود الدولةالسّ 

القانون الداخلي مصدره إرادة الدولة منفردة  آخر فإنّ  ومبعىن، واألعراف اليت تنشأ بني الدول
 .2ويل فمصدره اتفاق إرادات أكثر من دولة ما القانون الدّ أ

ولة ومن ناحية أخرى ميكن تعديل أو إلغاء قواعد القانون الداخلي بإرادة الدّ - 
إال مبوافقة كافة ، بينما القانون الدويل ال ميكن تعديل أوإلغاء قواعده، وحدها اليت وضعته

 .3إرادات الدول اليت اتفقت على إقراره
فبينما ختاطب قواعد القانون ، حيث األشخاص املخاطبني بأحكام القانون من- 

ول ويل الدّ ختاطب قواعد القانون الدّ ، الداخلي األفراد واهليئات املختلفة القائمة داخل الدولة
  .ذا«ا يف حدّ 

 :4 حيث كان أهّم ما وّجه إليه اتإلنتقادمن اذهب امل ذاهمل يسلم 
 هي منهما كل قواعد أنّ  ذلك، القانونني بني املصادر تالفخبا أنّه الميكن القول- 

 من مجلة هو، داخلية أو كانت دولية القانونية القاعدة فمصدر، االجتماعية احلياة نتاج
 .الظهور إىل القانونية القاعدة تدفع اليت، واجلغرافية االجتماعية والظروف املوضوعية العوامل

 الدويل القانونني من كلّ  بقواعد طبنياملخا األشخاص حول االختالف أنّ - 

 دون ولةللدّ  وجود ال إذليس له أساس من الصّحة ، االزدواجية أنصار حسب، والداخلي

                                                           

 .60-59، 1985، )ن. د(ب. 1ط.، مبادئ يف القانون الدويل العام، عارف يوسف السيد، نظرأ -1 
 :أنظر يف هذا املعىن -2 

C.f. Hermann Mosler, L'application du droit international public par les tribunaux 
nationaux , R.C.A.D.I.L, Tome1, 1957, P .633.  
3 - C.f. Charles Rousseau, Droit international public, Tome1,Sirey, Paris, 1970,P.39.  

 .33-32ص.، املرجع السابق، إبراهيم أمحد خليفة، أنظر ،ر حول هذه النقطةلتفاصيل أكث -4 
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واقع  يف هفإنّ  ولةالدّ  خياطب ويلالدّ  القانون كان وإذا، حمكومني أو حكاما كانوا سواء األفراد
 خياطب أصبح اليوم ويلالدّ  القانون أنّ  إىل باإلضافة.املنتمني لدولة معّينة األفراد خياطب األمر

خاّصة بعد ما عرفه مركز الفرد من تطّور.كما ال يتصّور وجود قاعدتني ، مباشرة األفراد
  .متناقضتني وخمتلفتني تنّظمان ذات املوضوع قانونيتني

  )le monisme(وحدة القانون  -2
 الداخلي والقانون ويلالدّ  القانون بني التمييز عدم وجوب ،1ى هذا املذهبمؤد 

 اإلبرام إجراءات من واإلنتهاء اإلتفاقية على املوافقة كتلة واحدة مبجرديصريان   ماأل°ّ 

 داخل تطبق كما،  3ادوليً  التزاما باعتبارها املتعاقدة ولالدّ  بني آثارها ترتبحيث .2والتصديق

 الطريقة هذه أن شكّ وال.4قانون شكل يف تصدر مل ولو، احملاكم قبل ومن أفرادها على ولةالدّ 

 يف تطبيقها لضمان وسريعة سهلة تعترب الداخلي القانون يف اإلنسان حقوق إتفاقيات لدمج
 موضوعها طبيعة بسبب، ذاتيا نفاذا نافذة غري اإلتفاقية تكون ما فكثريا ذلك ومع .الواقع

 الوضعه تشريعي تدخل إىل حتتاج، و العمومية من كبرية درجة على نصوصها تكونفقد 
 . التنفيذ موضع

لإلنتقاد على أساس أّن كّل من القانونني تبقى له  أيضا ذهب تعّرضامل هذا 
لية ضمن النظام و  قواعد قانونية د كما أّن إدماج.من حيث كيفية إعداده وسّنه، خصوصيته

      .5 القانوين الدّاخلي فرضته ضرورات التعايش الّدويل
فإننا نرجح الرأي الفقهي األول الذي يستلزم صدور ، هوإن كان لكل إجتاه فقهي إنتقادات 

فإذا ، وذلك على أساس تطبيق قاعدة العلم بالقوانني، القانون الدويل يف شكل قانون داخلي
                                                           

 ؛القانون الدويل نظام قانوين واحد .و  من القانون الداخلي كلّ أّن   إذ يعترب هذا املذهب، سل"و  من أشهر فقاهائه " كلسن " -1 
اجلزائر ، دار اهلدى عني مليلة، نسان تعلو القانونمعاهدات دولية حلقوق اإل، نعمان دغبوش، نظرأ، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة

 .31ص. ، 2008
2 - C.f. Jean Combacau Serge, Droit international public, 2ème édition, LGDJ,Paris, 
1996, p.183. 

 . 34. ص ،1986، القاهرة، العربية النهضة دار،، السلم وقت العام الدويل القانون، سلطان حامد، أنظر -3
 :يف هذا املعىن أنظر -4

Bérangère Taxil, op.cit, P.106.  
 . 34ص.، املرجع السابق، إبراهيم أمحد خليفة، أنظر -5
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إلدماج هذه املعاهدة ضمن  حمددةمت مثال اإلنضمام إىل معاهدة معينة دون اختاذ طريقة 
  .طالبة بتطبيقها من قبل األفراداملو  القانون الداخلي فكيف ميكن اإلحتجاج ^ا

  êفإنّ ، ول فمىت متت اإلجراءات الالزمة المتام املعاهدةأي الذي ترجحه الدّ ا كان الرّ وأي 
وتنفيذها بكافة سلطا«ا ، وملزمة بتطبيقها ول األطراف تصبح مقيدة بنصوص املعاهدةالدّ 

 . وأجهز«ا ومرافقها
اليت ارتبطت  باملعاهدة ةملزم ربملان عادة جتد نفسهالها ال ميثّ الّيت ، لطة التشريعيةفالسّ  
ه يقع على عاتقه سن القوانني فإذا كان تطبيق املعاهدة يتطلب تدخل املشرع فإنّ ، ^ا دولته

وال تكفي وحدها ، ةإذ جند أن بعض املعاهدات عامّ ، 1الالزمة لوضع املعاهدة موضع التنفيذ
 ر الذي يتطلب من الربملان التدخل لتكملتهااألم، لكي تكون ممكنة التطبيق يف الداخل

 اذ أيِّ بل أكثر من ذلك إذ جيب على الربملان عدم اختِّ ، بواسطة تشريعات داخلية توضيحهاو 
باختاذ اللوائح هي أيضا  ملزمة، السلطة التنفيذية كما أنّ . قانون خمالف ألحكام املعاهدة

 «ا امللزمةمراعاة قوّ و  تنفيذ املعاهدات تقوم بالدور الرئيسي يفف، والقرارات الالزمة لذلك
  .بأحكامهاد تسهيل سريا°ا والتقيّ و 

بدور أساسي اليت يتعني عليها القيام ، السلطة القضائية واإللتزام ذاته يقع على عاتق 
إذ جيب على القاضي الوطين أن يقوم بتطبيق ، مراعاة نصوصهاو  يف تنفيذ املعاهدة

 .املتعلقة مبوضوع النزاعو  الدولة يف كافة القضايا اليت تطرح أمامه اليت التزمت ^ا، املعاهدات
فسوف ، أماّ عن موقف املشرّع اجلزائري من مبدأ أحادية وثنائية القانون وبأيهما أخذ 

  نبّينه من خالل التطّرق ملبدأ مسو املعاهدات وكيفية إدراجها يف القانون اجلزائري.

                                                           
 نصوص تلزم الدول األطراف باختاذ اإلجراءات الضرورية يف الداخل من أجل ضمان تنفيذ املعاهدة ىاملعاهدات اليت حتتوي عل من -1

وكذلك املادة اخلامسة من اتفاقية ، 1950احلريات األساسية املربمة سنة و  وبية حلماية حقوق اإلنساناإلتفاقية األور جندعلى أكمل وجه 
"األطراف املتعاقدة تلتزم وفقا  اليت تنص على أنّ و  1948ديسمرب  9املربمة بتاريخ يف و  منع وعقاب جرمية إبادة اجلنس البشري

بصفة خاصة العقوبات اجلنائية الفعالة ضد األشخاص و  ،رية لتطبيق أحكام اإلتفاقيةلدساتريها باختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية الضرو 
 .الذين ثبت ارتكا^م جرمية إبادة اجلنس البشري"
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الدولية لحقوق اإلنسان في القانون  عاهداتإجراءات إدراج الم:المطلب الثاني
 الجزائري 

 واملعاهدات اإلتفاقيات خمتلف ^ا تتمتع أصبحت اليت القانونية القوة أمهية إنّ  

 . تدرج القواعد القانونية الداخلية سلم يف هامة مكانة تكتسب جعلتها، الدولية
إدراجها يف النظام  يت متّ اإلتفاقيات ال أن كلّ ة مسو املعاهدات الدوليّ بدأ مبيقصد و  

تصبح ، املصادقة عليها قانونا أو عن طريق اإلنضمام إليهاو  عن طريق إقرارها، القانوين للدولة
قيمة  كما هو احلال يف الكثري من الدول،  بل تكتسب باسم الدستور، لتشريعا من اجزءً 

 قانونية أعلى من تلك املمنوحة للقوانني العادية .
ت إذ نصّ املبدأ منصوص عليه يف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات واملالحظ أن هذا  

على أنه "ال جيوز ألي طرف يف معاهدة ما أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب  27املادة 
  .1لعدم تنفيذ هذه املعاهدة "

ولتحديد مضمون مبدأ مسو املعاهدات يف القانون الداخلي يتعني علينا اإلجابة على  
 يف اجلزائر؟ ة املتعلقة حبقوق اإلنسانماهي إجراءات إدراج املعاهدات الدوليّ  :يتالسؤال اآل
ة فاقات الدوليّ املعاهدات أو االتِّ  ر أنّ رِّ قَ تُـ ، عرفتها اجلمهورية اجلزائرية ساتري اليتِّ الدّ  إنّ  
 تندرج يف القانون الوطين، عليها طبقا لألحكام املنصوص عليها يف الدستور املصادق

سلطات  وواجبة االحرتام والتطبيق من جانب كافة، وتصبح ملزمة داخل اجلزائر، اجلزائري
 من هي املعاهداتاملصادقة على  سلطة أنّ  كما .ونافذة كذلك يف حق األفراد، الدولة

طرح هل ينفرد رئيس اجلمهورية لوحده إّال أّن السؤال الذي يُ ، اجلمهورية رئيس إختصاص
هناك مسألة أخرى تثري و  قد تشاركه هيئة أخرى يف ذلك ؟صديق على املعاهدات أم بالتّ 
سنحاول اإلجابة عنه من خالل  شر لنفاذ املعاهدة؟ وهو مارتبطة مبدى إلزامية النّ ساؤل مُ التّ 

                                                           
 ،كانت باكستان وراء إدخال هذا املبدأ املهم الذي يشكل اآلن أحد األسس الذي ترتكز عليه القوة اإللزامية للمعاهدات الدولية -1

اقرتح مندوب باكستان على جلنة املؤمتر إدراج مادة يف ، 1968الدورة األوىل ملؤمتر فينا لقانون املعاهدات لسنة خالل و حيث أنه 
مشروع املعاهدة حترم على أي طرف يف معاهدة دولية إثارة القوانني الداخلية بقصد التهرب من تنفيذ املعاهدة .؛ لتفاصيل أكثر حول 

 .866ص.، املرجع السابق، الوسيط يف املعاهدات الدولية ،علي إبراهيم، أنظر، هذه النقطة
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مدى  ) ومناقشة مسألةالفرع األولالتعرض ملسألة التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان (
 . )اينثالفرع الالنشر لنفاذ املعاهدة ( إلزامية

 لحقوق اإلنسان  التصديق على المعاهدات الدولية:الفرع األول

 قبل من عليها التوقيع دمبجرّ  ساريةً  تصبح ال، املعاهدات أنّ  على ويلالدّ  العرف جرى 

 التصديقحيث أّن  .التصديق هو الحق وطين ء بإجرا القيام لنفاذها يلزم اوإمنّ ، ولةالدّ  ممثل

 املعاهدة بأحكام التزامها عن °ائية بصورة، األطراف ولالدّ  بهتعرب  الذي القانوين اإلجراء هو

 .1الدستورية لإلجراءات وفقا
الذي توافق وتقبل  فالتصرّ ذلك ، ةوليّ الدّ  صديق على املعاهداتقصد بالتّ يُ وبذلك  

ت بصورة °ائية بأحكام معاهدة ما وفقا لإلجراءا ة االلتزامأو منظمة دوليّ ، ولةمن خالله الدّ 
فت إذ عرّ ، 1969عليه اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة توهو ما نصّ .2دةالقانونية احملدَّ 

  ."ه "التعبري عن رضا الدولة لالرتباط باملعاهدةأنّ على الرابعة عشر  التصديق يف ماد«ا
 على التفاوض يلي فهو، ةاهلامّ  راحلامل أحد املعاهدات على التصديق ^ذا يكونو  

 أحد فهو، املختصة اجلهات لدى وتسجيلها إيداعها ويسبق، عليها والتوقيع، عاهدةامل بنود

) Ratification(  التصديق خيتلفو .بأحكام املعاهدةالتزامها عن الدولة تعبري أشكال
 هةاجل عن يصدر قانوين إجراء منهما كلّ  كان وإن، )(Promulgation اإلصدار عن

 على عةاملّوقِّ  األخرى ولالدّ  جتاه الدولة التزام ثبتيُ  راءإج فالتصديق .ولةالدّ  يف ةاملختصّ 

 على القانون صفة إضفاء إىل ويهدف التصديق يلي إجراء فهو اإلصدار أما، املعاهدة

 . 3اخليف الدّ  وأفرادها ولةالدّ  سلطات ^ا لتتقيد وذلك، عليها التصديق متّ  اليت املعاهدة

                                                           
، 1997، اإلسكندرية، اجلامعية املطبوعات دار، املعاصر الدويل القانون، حسن سالمة مصطفى، الدقاق السعيد حممد، أنظر -1

  .92ص.
بالرجوع إىل ما  وهو ما يتضح جليا، ا الوطينالتصديق إلدراج القانون الدويل االتفاقي يف قانو° وقد اعتمدت اجلزائر هذا اإلجراء أي -2

الرئاسي  ويكفي إلثبات ذلك أن نشري إىل املرسوم، التعامل اجلزائري يف هذا امليدان وهذا ما يثبته، جاء يف دساتريها املختلفة واملتعاقبة
ملفعول باجلزائر يف ا الساري 10/12/1966االنضمام للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف كذا ، و 1993لسنة 

23/08/1976.  
 .546ص .، 1992، اإلسكندرية، املعارف منشأة، العام الدويل القانون، هيف أبو صادق علي، أنظر -3
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تضمنت ، نفسها املعاهدات ومنها، املختلفة ويلالدّ  القانون مصادريالحظ أن  وما 
 هةاجل إىل تشر مل هالكنّ ، دةتعدِّ امل هبصور  الدولية املعاهدات على التصديقب ةاملتعلق األحكام

 .دولة بكل اخلاصة اخليةالدّ  لإلجراءات األمر وتركت، ذلكاملختصة ب
 أن على حدةتّ امل األمم ميثاق من 110 املادة تنصّ ، ةالدوليّ  املواثيق صعيد علىف 

 كما. "الدستورية أوضاعها حسب منها كل،  عليه عةاملوقِّ  ولالدّ  امليثاق هذا على دقاتص"

 مالحقه وعلى عليه التصديق :"أنّ  على منه 20 املادة يف العربية ولالدّ  معةجا ميثاق ينص

 التصديق وثائق وتودع، املتعاقدة ولالدّ  من كل يف، املنصوص عليها األساسية للنظم وفًقا يتم

 24 املادة يف اإلفريقية الوحدة منظمة ميثاق نصي، اإلجتاه نفس ويف .مة"العا األمانة لدى

 صديقوالتّ  امليثاق على وقيعالتّ  يف السيادة ذات، املستقلة اإلفريقية لو الدّ  مجيع حقِّ " :على

 ". الدستورية إلجراءا«ا طبًقا عليه
 اتفاقية أهمّ  ،1969 لعام املعاهدات انونلق فيّينا اتفاقية تعتربويف ذات السياق  

 من سواء، الدول تربمها اليت اإلتفاقيات على صديقالتّ  من، ويلالدّ  القانون موقف عن معربة

 تتدخل مل ومع ذلك، أطرافها حيث من أو، املعاهدات وهو االتفاقية هذه موضوع حيث

 تتضمن مل كما،  دولة كلّ  يف داتاملعاه على صديقبالتّ  املختصة اجلهة حتديد يف فيينا اتفاقية

 أنّ  يعين هذاكّل   .ذلك يف والتنفيذية التشريعية السلطتني من كل دور تبني نصوص أية

 ولإلجراءات دولة كل يف خليةالداّ  للتشريعات املسألةهذه  يف البتَّ  تركت فيّينا اتفاقية

 .فيها الدستورية
 من دولة أي صلنتت أن افيين قية اتفا من 46 املادة حسب جيوز ال، ذلك مع 

 بعةاملتّ  الدستورية اإلجراءات حسب عليها التصديق يتمّ  مل املعاهدة أن حبجة الدولية التزاما«ا

 ي. الداخل قانو°ا يف أحكاما ختالف املعاهدة أنّ  أو، لديها
باختالف  املعاهدات على صديقالتّ ب املختصة هاتاجل دتتعدّ ، على هذا األساسو  

 تعطيها حبيث، ةالتشريعيّ  لطةللسّ  واسعة صالحيات بعضها متنحإذ ، ولخلية للدّ االقوانني الدّ 

 أخرى دول يف ةالتشريعيّ  لطةالسّ  لكمتَ  ال حني يف، املعاهدات كافة على التصديق يف احلقّ 

 رئيس يقوم فيما، ةاخلاصّ  ةاألمهيّ  ذات املعاهدات بعض على إالّ ، التصديق صالحية
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 اxلسني أحد املعاهدات على صديقالتّ  يتوىل كما.املعاهدات باقي على صديقبالتّ  اجلمهورية

 املعاهدات على صديقالتّ  آليات أيضا دوتتعدّ  .أخرى دول يف اxلسني وكال، ولالدّ  بعض يف

، ولالدّ  بعض يف برملاين بقرار ذلك يتمّ  فبينما، ى أخر إىل دولة من التشريعية السلطة بلقِ  من
 إىل املعاهدة حتويل خالل من ذلك ويكون، خرىأُ  دول يف الربملان هيسنُّ  بقانون يتمّ  هفإنّ 

 .2التشريعية لطةللسّ  أوسع اختصاصات منح يعين الذي األمر، 1داخلي قانون

فقد نصت الدساتري اجلزائرية مجيعها ، ملؤسس الدستوري اجلزائريا ملوقف أمّا بالنسبة 
املادة و  17بند 111واد وامل، 243املادة يف  1963حيث أقره دستور ، على التصديق

                                                           

 .  235ص.، املرجع السابق، حممد اxذوب، أنظر -1 
 مناذج ثالثة يف الربملان من عليها صديقالتّ  يتم اليت املعاهدات خبصوص دساتريها تّبنته وما املختلفة ولالدّ  هاتتوجّ  حصر كنميُ  -2 

  :هي

 التصديق يف احلقّ ، ةالتشريعيّ  للسلطة ولالدّ  بعض دساتري متنح :المعاهدات كافة على التشريعية السلطة تصديق :األول النموذج-أ 

 عقد سلطة اجلمهورية رئيس منه يةالثان املادة يف األمريكي الدستور منح، فمثال .التنفيذية السلطة ربمهات اليت املعاهدات كافة على

 بصالحيات يتمتع الرئاسي النظام يف الرئيس أن فرغم. أعضائه ثلثي بأغلبية املعاهدة على الشيوخ جملس موافقة اشرتط هلكنّ ، املعاهدات
 .الربملان موافقة يتطلب ألخرى ولالدّ  مع املعاهدات إبرام أن إال، واسعة

 يف احلقّ  ةالتشريعيّ  السلطة أخرى ولد دساتري متنح:بينما المعاهدات بعض على التشريعية السلطة تصديق :الثاني النموذج-ب 
 املعاهدات على التوقيع حقّ ، التنفيذية السلطة رئيس متنح إذ لو الدّ  معظم النموذج ^ذا وتأخذ، فقط املعاهدات بعضى عل صديقالتّ 

 أو ولةالدّ  بسيادة تتعلق أو، مالية أو سياسية التزامات على تنطوي واليت ،ةاخلاصّ  ةاألمهيّ  ذات املعاهدات بعض باستثناء، وتصديقها

 وضوح من غمالرّ  وعلى .التشريعية السلطة من املصادقة تتمّ  أن احلاالت هذه يف تشرتط حيث، ومواطنيها ألراضيها القانوين الوضع

 بعض أنّ  إالّ ، وليةالدّ  واإلتفاقيات املعاهدات على صادقةامل بشأن الدميقراطية مالنظ يف ولةالدّ  ورئيس الربملان من كلٍّ  اختصاصات

 الدستور يوجب اليت املعاهدات ضمن ليست املعاهدة أن الدولة رئيس يرى فقد، .يقصدالتّ  صالحية بشأن بينهما حتدث قد اخلالفات

 اليت بالتّحفظات تتعلق جوهرية أسباب إىل أحيانا اخلالف عويرج، اختصاصه نم اأ°ّ  على الربملان يصرّ  حني يف، عليها الربملان تصديق

 ألسباب وذلك، هفي ترغب ال احلكومة لكنّ ، ّنيٍ مع نصٍّ  على حتفظًا يبدي قد الربملانحيث أّن  .ة املعاهد على الربملان يبديها أن ميكن

، أشرف عبد العزيز الزيات، أنظر، ب.لتفاصيل أكثر حول هذه النقطةاألسبا من ذلك لغري أو، اخلارجية بسياستها تتعلق سياسية
 .11ص.، (د.س.ن)، القاهرة، دار النهضة العربية، املسؤولية الدولية لرؤساء الدول

 تربم اليت اإلتفاقيات تلك ابأ°ّ ، التنفيذية اإلتفاقيات القانون فقهاء يعرف :المبسطة أو التنفيذية اإلتفاقيات :الثالث النموذج -ج
 والتصديق التوقيع خطوات ل إختزا فيتم، قبوهلا أو لتصديقها الربملان على عرضها إىل احلاجة دون، يهاعل التوقيع حلظة من نافذة وتعترب

 وإما، الدولة رئيسيف  ممثلة التنفيذية للسلطة اإمّ  التصديق صالحية متنح لذلك، التصديق وظيفة التوقيع فيؤدي، واحدة خطوة يف
  .486ص.، 1995، القاهرة، دار النهضة، الوسيط يف املعاهدات الدولية، لي إبراهيمع، ا.أنظرمع للسلطتني وإما، التشريعية للسلطة

اxلس الوطين ويصادق على املعاهدات  " يوقع رئيس اجلمهورية بعد استشارة:على 1963من دستور  42نصت املادة  -3
 بعد استشارة يوقع ج . 1963سبتمرب  10يخ الصادرة بتار ، 64ج.ر.ج.ج.ع.، "واإلتفاقيات واملواثيق الدولية ويسهر على تنفيذها
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من دستور  123و 122و 11بند 74املواد ، و 1 1976من دستور 159و 158
اليت و ، 1996من دستور 132و 131و 9بند 77و هي ذا«ا الواردة يف املواد 1989

  .20162من التعديل الدستوري لسنة  150و 149و9بند 91املواد  صارت حتمل أرقام
املواد أن مهّمة التصديق يتوالها رئيس اجلمهورية إما والذي يستخلص من هذه  

 :منفردا أو بالشراكة مع هيئات أخرى على التفصيل اآليت
 إنفراد رئيس الجمهورية بالتصديقأوال: 
ة التصديق عل عمليّ جل  دفعت باملؤسس الدستوري اجلزائرياألسباب الّيت  من بني لعل 

واملتمثل يف  جهاز حـكومي وجود هو، 3ـهوريةيف يد رئيس اجلم ،ةعلى االتفاقات الدوليّ 
بينه وبني اختصاصات رئيس  حةـدود واضـح عـالذي يفـرض وض األمر، األول الوزير

منح رئيس اجلمهورية اجلزائرية هذا  أنّ ، وحسب رأينا، ويلاالتفاقي الدّ  اجلمهورية يف اxال
باملكانة  اجلمهورية ئيسر  الذي خيصُّ ، دستوريالمبدأ لما هو إال تكريس ل، االختصاص

ر السياسة اخلارجية لألمة كما يقرّ ،  وخارجها ولة داخل البالدوذلك بتمثيل الدّ ، زةاملميَّ 
                                                           

واملتضمن إصدار  1976نوفمرب  22املؤرخ يف  97 -76أمر رقم الصادر مبوجب  1976من دستور 17بند  111املادة  نصت -1
بالسلطات ، باإلضافة إىل السلطات املخولة له بنص الدستور، " يضطلع رئيس اجلمهورية:على 94 ع.، .ج.جج.ر، الدستور
ة رئيس ـ" تتم مصادق :على 158املادة  كما نصت،  يصادق عليها وفقا ألحكام الدستور"و  يربم املعاهدات الدولية :حيات اآلتيةوالصال

بعد املوافقة الصرحية عليها من اxلس الشعيب الوطين" .؛ ، املعاهدات اليت تعدل حمتوى القانونو  ياسيةـدات السـاجلمهورية على املعاه
"املعاهدات الدولية اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية طبقا لألحكام  :من ذات الدستور على 159نصت املادة وباإلضافة لذلك 

 تكتسب قوة القانون".، املنصوص عليها يف الدستور
باإلضافة إىل السلطات اليت تـخوهلا إياه صراحة أحكام ، يضطلع رئيس الـجمهورية ":على 1989من دستور  74 الـمادةتنص  -2

من ذات 122 كما تنص املادة،  .عليها ... يربم الـمعاهدات الدولية ويصادق :بالسلطات والصالحيات اآلتية، أخرى يف الدستور
والـمعاهدات الـمتعلقة حبدود ، م والتـحالف واالتـحادـدات السلـومعاه، يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات اهلدنة ":على الدستور

والـمعاهدات اليت ترتتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها ، الـمتعلقة بقانون األشخاصوالـمعاهدات ، الدولة
حسب الشروط ، الـمعاهدات اليت يصادق عليها رئيس الـجمهورية ":أن فتنص على 123 أما الـمادة ".الـمجلس الشعيب الوطين صراحة
 1996ديسمرب  07مؤرخ يف  438-96املرسوم الرئاسي رقم ، كذلك  أنظر." على القانونتسمو ، الـمنصوص عليها يف الدستور
 -16مبوجب القانون رقم  2016املعدل سنة و  2008و سنة 2002املعدل سنة 76رقم، .ج.جج.ر، متعلق باصدار نص الدستور

 . 2016مارس  07الصادرة بتاريخ ، 14.ج.ر.ج.ج.ع. 2016مارس  06املؤرخ يف  01
 :ر يف هذا املعىنأنظ -3

Abdelmadjid Djebbar , La politique conventionnelle de l'Algérie, Office des 
Publications Universitaires ,2000, P .258-259. 
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واملادة ، 1976من دستور  111املادة  :املواد التالية وهو ما نستنتجه من قراءة، ههاويوجِّ 
 91املادة  اليت صارت حتمل رقمو  1996 من دستور 77واملادة ، 1989من دستور  74

يكمن يف انفراد ، اختالف طفيفالعلم بوجود  مع .2016ة نمن التعديل الدستوري لس
 .حبكم منع تفويض التصديق على املعاهدات 1996املعدل سنة  1989دستور 

  إشتراك هيئات أخرى في التصديقثانيا:
، عاهداتصديق على املاألساسي يف التّ  ورهو الذي يقوم بالدّ  اجلهورية رئيس إذا كان 

أن تشاركه  -حسب كل دستور -بل ميكن، صالحيته هذه ليست دوما انفرادية  أنّ إّال 
 موافقة اxلس الشعيب جيب على الرئيس أن يطلب إذ، فيها سلطات أخرى بشكل أو بآخر

املعاهدات واستطالع رأي اxلس  وجملس األمة عندما يريد التصديق على بعضالوطين 
واملادة ، 1989من دستور  122واملادة ، 1976من دستور  158املادة ف.الدستوري

ولية اليت تتطلب قبل املصادقة الدّ  املعاهداتنوع دت هي اليت حدّ  1996من دستور  131
من  158حيث نصت املادة ، ةالتشريعيّ  لطةعليها من طرف رئيس اجلمهورية موافقة السّ 

اهدات السياسية واملعاهدات على املع "تتم مصادقة رئيس اجلمهورية :على 1976دستور
ت املادة كما نصّ ،  " الصرحية عليها من اxلس الوطين ل حمتوى القانون بعد املوافقةاليت تعدّ 

على:" تتم مصادقة رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اهلدنة  1989من دستور 122
 هدات املتعلقةوالتحالف واالحتاد واملعاهدات املتعلقة حبدود الدولة واملعا لمعاهدات السّ مو 

غة االصي وهي نفس، بقانون األشخاص بعد أن يوافق عليها اxلس الشعيب الوطين صراحة"
األخرية من  الوحيد هي اجلملة اإلختالفو ، 1996من دستور  131اليت جاءت ^ا املادة 

من التعديل  149املادة  صارت حتمل رقمواليت  1996من دستور 131املادة نصّ 
كل غرفة من الربملان  املتمثلة يف: "... بعد أن توافق عليهاو  2016الدستوري لسنة

 ." ...صراحة
 رئيس يصادق عليها اليت املعاهدات من نوعني بني التمييز يتعّني  هذا األساس على 

 من صنف وهي لوحده اجلمهورية رئيس اختصاص يف تدخل معاهدات، فهناك اجلمهورية
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 قبل من يكون عليها التصديقأّن  حيث، 1"األمهية احملدودة باملعاهدات" تسمى املعاهدات

 09البند  91املادة  نص ما يستفاد من وهو، أحد ذلك يف يشاركه أن دون اجلمهورية سرئي
 الوطين شريعالتّ  يف نافذة املعاهدات هذه تصبح وعليه، 2016لسنة الدستوري التعديل من

 .يئة أخرىموافقة ه توفر اشرتاط دون القانونية آلثارها بةومرتِّ 
 :بغرفتيه الربملانو  اجلمهورية لرئيس مشرتك اختصاص يف تدخل معاهداتهناك و  

 هذا ستوريالدّ  ساملؤسِّ  حصر وقد، 2" العامة املعاهدات"اسم املعاهدات هذه على ويطلق

 رئيس يصادق ":على تنص اليتو  الدستوري التعديل من 149 املادة يف املعاهدات من النوع

 املتعلقة واملعاهدات، واإلحتاد التحالفو  السلم ومعاهدات، اهلدنة تفاقاتا على اجلمهورية

 نفقات عليها ترتتب اليت واملعاهدات، األشخاص بقانون املتعلقة واملعاهدات الدولة حبدود

 ."البرلمان في غرفة كل عليها توافق أن بعد، الدولة ميزانية يف واردة غري
 أو لألفراد ميكن وال، ةالقانونيّ  آثارها ترتب ال تاإلتفاقيا من وعالنّ  هذا فإنّ  لذلك 

ه أنّ  جند بل، عليها اجلمهورية رئيس مصادقة مبجرد القضائية اجلهات أمام ^ا التذرع حماميهم
يتعلق األمر  وكذا استطالع رأي اxلس الدستوري عندما الربملان اشرتط أيضا موافقة

لسنة  يدستور التعديل ال من 111إىل املادة  لم "استناداباتفاقيات "اهلدنة ومعاهدات السّ 
20163. 
 دتعدّ  يف الواقع هي اليت، 4الدستور من  53فاملادة كثريا فرنسا يف األمر خيتلف وال 

 وهي، لربملانا يسنه بقانون إال عليها املوافقة أو هاعلي تصديقال جيوز ال اليت املعاهدات أنواع

                                                           
، يةالشريعة اإلسالمو  دراسة مقارنة يف القانون الدويل –مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان ، حممد عبد العزيز سرحان، أ نظر -1

 .31ص.، 1988، .ن)د(د.
 .84ص.، مرجع سابق، حممد عبد العزيز سرحان، أنظر -2
 الّسلم. ومعاهدات اهلدنة اتفاقيات اجلمهورية رئيس "يوّقع :على 2016 لسنة يستور الد التعديل من 111 ملادة اتنص  -3

 ^ما. املتعلقة االتفاقيات يف الّدستوري اxلس رأي ويتلقى 
 صراحة". عليها لتوافق الربملان من غرفة كل ىعل فورا ويعرضها

 :1958من الدستور الفرنسي لسنة  53تنّص املادة -4
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à 
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui 
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des 
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 واملعاهدات، ويلالدّ  نظيمبالتّ  ةاخلاصّ  فاقاتاالتّ  أو واملعاهدات، والتجارة الصلح معاهدات

 للنصوص تعديل فيها يكون اليت املعاهدات، و تفقاالنّ  من بًئاعِ  الدولة خزينة لمِّ حتُ  اليت
 أو أراضٍ  عن بالتنازل تقضي اليت واملعاهدات، األشخاص حبالة اخلاصة واملعاهدات، ةالقانونيّ 

  ".هاضمّ  أو ^ا أخرى إبدال
 اجلمعية من كل مبوافقة إال تتم ال أ°ا يعين بقانون املعاهدات على صديقالت إن 

 االستفتاء مسألة أضاف الفرنسي الدستور ي.مع مالحظة أنّ الفرنس الشيوخ وجملس الوطنية

ذا.تاملعاهدا بعض بشأن العام الشعيب  إىل شعبية رقابة إضافةب الفرنسي الدستور زاييتم̂و

 يتطلب إذ، الدولة بأراضي تتعلق اليت املعاهدات حالة يف وذلك ،الربملانية الرقابة جانب

 تنص حيث، باألرض املعنيني أي، الشأن أصحاب السكان موافقة املعاهدة على التصديق
، بقانون إال عليها التصديق يتم ال اليت املعاهداتب فيما يتعلق 53 املادة الفقرة األخرية من

 يقره مل ما صحيحا يكون ال األراضي من أرض يأل ضم أو بدل أو تنازل كل" أنّ  على

  .1"الشأن أصحاب السكان
ّن حـّق الربملـان يف املوافقـة الوجوبيـة علـى بعـض املعاهـدات قبـل أن وجتـدر اإلشـارة إىل أ 

قد خيلق حالة من التنازع حـول حتديـد مـدى تصـنيف معاهـدة ، يصادق عليها رئيس اجلمهورية
تنــازع مــن هــذا القبيــل هــو مــن اختصــاص اxلــس ، أم ال انمــا ضــمن الــيت تتطلــب موافقــة الربملــ

الــذي  كمــا ميكـن أن يفصــل بالتبعيـة يف التنــازع،  2إذ يفصــل يف دسـتورية املعاهــدات، الدسـتوري
يف تكييـــف املعاهـــدات الـــيت حتتـــاج إىل  خيلـــق نتيجـــة اإلخـــتالف بـــني رئـــيس اجلمهوريـــة والربملـــان

 .موافقة اxلس الشعيب الوطين وجملس األمة

                                                                                                                                                                                

personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne 
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». 

 :من الدستور الفرنسي على 53تنّص الفقرة األخرية من املادة -1
« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le 
consentement des populations intéressées ». 

أو اتفاقية فال "إذا ارتأى اxلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق :على 2016 يدستور التعديل ال من 901تنص املادة  -2
 التصديق عليها". يتمّ 
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 اً أساسـي اشـرطً ليسـت  ةاملعاهـدات الدوليّـ ن موافقة الربملـان بغرفتيـه علـىخالصة ذلك أ 
   .1عليها يستطيع رئيس اجلمهورية املصادقة يف كل املعاهدات حىت

 ملـــاذا اشـــرتط املؤســـس :مناقشـــتنا هلـــذه النقطـــة هـــو دؤال الـــذي يطـــرح وحنـــن بصـــدوالّســـ 
 أخــذ رأي اxلــس الدســتوري يف بعــض املعاهــداتالدســتوري خاصــة اجلزائــري موافقــة الربملــان و 

 . ؟ دون غريها احملددة
ـــالرجوع إىل أحكـــام الدّ  ؤالاإلجابـــة عـــن هـــذا الّســـ نّ إيف إعتقادنـــا   ة ســـتور خاّصـــتـــتم ب
 جعلــت مــن املعاهــدات ذات األمهيــة باملقارنــة مــع والــّيت ، الســالفة الــذكر 149و 111املــادتني 

ـــوإّمنـــ، ل رئـــيس اجلمهوريـــةغريهـــا خاضـــعة لـــيس فقـــط للتوقيـــع مـــن قبـــ س الدســـتوري ا ألـــزم املؤسِّ

                                                           

نوع املعاهدات اليت  وذلك فيما خيصّ املعدل  1996و 1989ودستوري  1976أن هناك فرق بني دستور ، اجلدير باملالحظة إنّ  -1 
    1976ففي يف ظل دستور ، التشريعية قبل التصديق عليها من طرف رئيس اجلمهورية السلطة تشرتط املوافقة الصرحية من طرف

ال يتم املصادقة عليها  :" املعاهدات السياسية واليت تعدل حمتوى القانوناليت تنص على أنّ و  الدستور من 158بالرجوع إىل نص املادة و 
، املعاهدات إذ أنه بالرغم من األمهية البالغة هلذا النوع من، جند هذا النص غامضا، "إال بعد املوافقة الصرحية من اxلس الشعيب الوطين

وكذلك أن قضية ، يفرق بني االتفاقيات السياسية وغري السياسية وما وهو املعيار الذي، ه مل يوضح معىن املعاهدات السياسيةإال أنّ 
 .تعدل حمتوى القانون تتطلب شيئا من التوضيح املعاهدات اليت

حتما من املعاهدات تدخل ضمن فئة  فهناك، ستنتاجاملعاهدات السياسية جيدر اللجوء إىل التحليل واال ة عبارةفأمام عمومية وعدم دقّ 
تنص صراحة على عرضها  من نفس الدستور اليت 124ومعاهدات السلم الواردة يف نص املادة  املعاهدات السياسية مثل إتفاقات اهلدنة

 يشمل نوع آخر من هذا النص غري كاف ألنه ال لكنّ ، الدستور نفسه من 108على اxلس الشعيب الوطين طبقا ألحكام املادة 
والتحالف والتعاون ... وهذا ، والصداقة، وحسن اجلوار، اليت ال خيتلف عليها اثنان بأ°ا سياسية كمعاهدات عدم االعتداء املعاهدات

نفيذي اجلهاز الت فإن، ومن مث .ميكن أن تفسر تفسريا واسعا فتشمل كافة املعاهدات تقريبافضفاضة ما جيعل عبارة املعاهدات السياسية
بأن معاهدة ما ليست سياسية حىت تبعد من موافقة اxلس الشعيب  ألنه يكفي أن يقرر، هو الوحيد املؤهل للتصديق على املعاهدات

املعاهدات ذات الصيغة السياسية  بالرغم من املصادقة على العديد من 1983 سنةه حىت التعامل اجلزائري إذ أنّ  هيؤكد وهو ما، الوطين
بعد فاملعدل  1996 ودستور 1989الشعيب الوطين للموافقة عليها .أما يف ظل دستور  ائر إال أ°ا مل تعرض على اxلسمن طرف اجلز 

يتضمنان فئات متعددة من املعاهدات اليت ختضع  1996و 1989دستور  أنّ  جند 1976املقارنة مع األحكام الواردة يف دستور 
من  149كرر«ا بنفس الصيغة تقريبا املادة  واليت، 1989من دستور  122ا نصت عليه املادة وبصورة أكثر دقة وهي م، برملانية ملوافقة

واملعاهدات  اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم والتحالف واالحتاد :وهذه االتفاقات هي 2016 التعديل الدستوري اجلزائري لسنة
ذا ، واملعاهدات اليت ترتتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة ،واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص ،املتعلقة حبدود الدولة ̂و

مع بعض  53يف مادته  1958 لسنةالفرنسي  ومنها الدستور، املؤسس الدستوري اجلزائري قد ساير دساتري بعض الدول األجنبية يكون
 عاهدات الدولية مبوجب دستوراملي يف املصادقة على اجلزائر  كما تقررت مسامهة جملس األمة،  اإلختالفات اليت أشرنا إليها سابقا

الشعيب  الربملانية الثنائية أي وجود غرفتني يتشكل منها الربملان ومها اxلس الوطين الذي يتميز على سابقيه بإرساء مبدأاملعدل  1996
 من الدستور. 112وجملس األمة طبقا للمادة 
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ة ة يف ذلـك أمهيّـلّـوالعِ ، اxلـس الدسـتوري غـرفيت الربملـان واسـتطالع رأي ةموافق لوجوب حصو 
 .هذه املعاهدات

 ةخاصّ ، املعاهدة على التصديق من اهلدف من هذه الفكرة ميكن أن نقول أنّ  انطالقا 
هـو ، التنفيذيـة السـلطة قبـل مـن عليهـا بـالتوقيع االكتفـاء وعـدم، ةالسـلطة التشـريعيّ  قبـل مـن

 الـيت املعاهـدات حالـة يف ةخاّصـ، ^ـا °ائيـا االلتـزام قبـل النظـر إلعـادة فرصـة الدولـة إعطـاء

 ممثلـي علـى املعاهـدة لعـرض الفرصـة إلتاحـة وكـذلك، ةغايـة األمهيّـ يف التزامـات علـى تشـتمل

بعــد علــى  وممارســة الرقابــة فيمــا، مهوريــةعليهارئــيس اجل تصــديق قبــل، الشــعب إلبــداء رأيهــم
 .السلطة التنفيذية بشأن التزامها بأحكام املعاهدة

 بشـأنجلمهوريـة ا ورئـيس الربملـان مـن كـلٍّ  اختصاصـات وضـوح مـن غمالـرَّ  وعلـى 

 بشأن بينهما حتدث قد اخلالفات بعض أنّ  إالّ ، ةوليّ الدّ  واإلتفاقيات املعاهدات على املصادقة

 .لتصديقا ةصالحيّ 
 سـتورالدّ  يوجـب الـيت املعاهـدات ضـمن ليسـت املعاهدة أنّ  اجلمهورية رئيس يرى فقد 

 أحيانـا اخلـالف ويرجـع .هاختصاصـ من اأ°ّ  على الربملان رُّ صِ يُ  حني يف، عليها الربملان تصديق

 قـد انفالربمل.ة املعاهد على الربملان يبديها أن ميكن اليت بالتّحفظات قتتعلّ  جوهرية أسباب إىل
 تتعلـق سياسـية ألسـباب وذلـك، يـهف ترغـب ال احلكومـة لكـنّ ، معـني نـصٍّ  علـى حتفظًـا يبـدي

  .األسباب من ذلك لغري أو، اخلارجية بسياستها
ايل يصبح من وبالتّ ، 1ملزمة تصبح هلا قوة قانونيةالتصديق على املعاهدة  فإذا متّ  

 احلال بالنسبة لألحكام كما هو كامهاواجب احملاكم الوطنية اجلزائرية األخذ ^ا وتطبيق أح
وهكذا ميكن  .والتصرفات التعاقدية واالنفرادية امللزمة والقانون وخمتلف األنظمة، ةالدستوريّ 

املعاهدات املصادق عليها من طرف الدولة اجلزائرية أمام اجلهات  ألي متقاض استظهار
  .القانون ا كونه ملزما بتطبيقاجلزائرية اليت جيب على القاضي احرتامها وتطبيقه القضائية

                                                           
من  150وكذلك املادة  1989من دستور  123واملادة  1976لسنة  ياجلزائر دستور المن  159وهو ما نصت عليه املادة  -1

 .2016لسنة  يدستور التعديل ال
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يف ما مصري التصديق إذا مت خبالف أحد  ةطرح عّدة أسئلة متمثل ما يدفعنا إىل هذا 
وهو ما يسمى بالتصديق الناقص ؟ ومن هي اجلهة املختصة  .األحكام الدستورية املنظمة له

  بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان ؟
حتديد القيمة القانونية للتصديق  ن من خاللالسؤال تكو  ههذ لىاإلجابة ع إنّ  

 . )2وحتديد اجلهة املختّصة بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان (، )1الناقص (
  القيمة القانونية للتصديق الناقص-1
ماجاء به الفقهاء من آراء يتعني عرض ، القيمة القانونية للتصديق الناقص لتحديد 

وانقسموا إىل ثالث مذاهب أو اجتاهات ، إذ اختلفوا يف ذلك، هذه النقطة حتديدا فيما خيصُّ 
 :1 كاآليت هي

 على املعاهدة  التصديق الناقص ال يؤثر:اإلتجاه األول-أ 
فقد ال يُ  فإنّه، للدستور خمالفا ولو متّ ، التصديق بأنّ ، 2يرى أنصار هذا املذهب 

 . تنفيذ املعاهدة املصادق عليها ويرتتب عن ذلك، ويلاملعاهدة أثرها القانوين على املستوى الدّ 
ولة واإلفصاح عن هذه تكوين إرادة الدّ  اه إىل التمييز بنيويستند أصحاب هذا االجتّ  

وهي ، الدولة قوانني إكتمال الشروط اليت تنص عليها فتكوين إرادة الدولة يتطلب، اإلرادة
اختصاص رئيس  عن إرادة الدولة فمن اإلعرابُ  أما.اخلية بالقانون الدّ مسألة خاصّ 

ذلك تصبح هذه املسألة يف  ومىت متّ  .اإلعالن عن إراد«ا بوصفه األداة الرئيسية يف، اجلمهورية
ا نت تكوينً سواء كانت هذه اإلرادة املعلن عنها تكوّ ، منتجًة آلثارها ويلإطار القانون الدّ 

 .باطالً  أم وقع تكوينها، صحيحا
ويل الدّ  فعلى الصعيد، اخليويل والدّ الدّ  ز هذا املذهب مبزايا على الصعيدويتميَّ  

وعلى .ةوليّ الدّ  واستقرار العالقات، ويل العاميتماشى مع وجوب احرتام قواعد القانون الدّ 
بعة يف املتّ  للبحث عن اإلجراءاتول األخرى ولة تدخل الدّ ب الدّ اخلي جينِّ الصعيد الدّ 

غري  ه منهذا باإلضافة إىل أنّ ، اخليدّ يف القانون ال املعاهدات قة بإدراجواملتعلِّ ، دستورها
                                                           

، 1ع.، جملة اxلس الدستوري، الرقابة على دستورية املعاهدات يف اجلزائر، حممد بوسلطان، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -1
 .42-41ص.، 2013، اجلزائر

 .224ص. ، املرجع، نحامد سلطا، أنظر -2
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حني   يف ،للشروط الدستورية ناقصا غري مستوفٍ  كان  ولة بأن تصديقهاالدّ  تدفعاملقبول أن 
الدولّية  امن أجل التنّصل من إلتزاما«صديق على املعاهدة كان هلا الوقت الكايف قبل التّ 

  :ديق الناقص يبطل املعاهدةالتص :اإلتجاه الثاني -ب. واملنصوص عليها يف اإلتفاقية
املعاهدة  بطلالتصديق الناقص يُ  أنّ ، 1يرى أنصار هذا املذهب، لخالفا للرأي األوّ  
إذا   أنّه ذلك على ويستندون يف، اخليالدّ  املستوى ة هلا علىالقانوني اآلثاررتب ال تُ حبيث 
 صديق على التّ يف اجلمهوريةتقضي بوجوب إشراك الربملان مع رئيس ، الدستور أحكام كانت

جتاوز رئيس  ذافإ، صوص الدستوريةوجبه النّ آخر تُ  شرط كأيِّ   ذلك يعترب شرطاً  فإنّ ، املعاهدة
 .اخليالدّ على املستوى تلك املعاهدة  نفاذعدم  يهيرتتب عل ذلك فإنّ ، ختصاصهجلمهورية إا

لية استنادا إىل املسؤو  له الدولةالتصديق الناقص عبء تتحمّ :الثالث اإلتجاه -ج 
  :الدولية

املسؤولية الدولية عن التصرف  ولة تتحمل عبءأن الدّ ، أنصار هذا الرأي يرى 
ال أمام هذه احلالة الدولةو ، مشروع ألن التصديق الناقص عمل غري، الصادر عن رئيسها

وخري ، الذي أجراه رئيسها غري مشروع التصديق حبجة أنّ ، تستطيع اإلدعاء ببطالن املعاهدة
هو إبقاء املعاهدة نافذة ، أعمال رئيسها أن يرتتب عن مسؤولية الدولة عن تعويض ميكن

ولة باملعاهدة الناقصة أن تلتزم الدّ ، االجتاه أرادوا من جهة ويبدو أن أنصار هذا.ثرهاومنتجة آل
اجلمهورية أخرى اعتربوا التصديق الناقص فعل غري مشروع قام به رئيس  ومن جهة، التصديق

 .مسألة داخليةالواقع يف  يعدّ  الذي، قحة التصديص ملخالفته شروط
إذا   املعاهدة إالّ  صديق الناقص ال جيوز االستناد إليه لطلب إبطالالتّ ويف احلقيقة إّن  

ا إذا  أمّ ، ولةه الدّ دركَ  تُ أّال  رتصوِّ صديق عيبا جليا ال يُ كان العيب الدستوري الذي شاب التّ 
ففي هذه ،  عابته من األمور الواضحةستورية الّيت ة الدّ تكن املخالف ومل، اصديق ناقصً كان التّ 
 ومن، وليةثاره يف جمال العالقات الدّ آا لكافة ومنتجً ، ااقص صحيحً صديق النَّ التَّ  عترباحلالة يُ 

من نصِّ املادة  هذا ما نستنتجها لطلب إبطال املعاهدة. ال جيوز االستناد إىل كونه ناقصً ، مثة
 التعبري بكون أن تستظهر ولةللدّ  جيوز ال" :علىواليت تنّص  1969 من اتفاقية فينا لسنة 46

                                                           
 .45ص. ، املرجع السابق، عبدالعال عبدالرمحن سليمان حسني، أنظر -1
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 أحكام من حلكم خرق على وجه ينطوي على مت قد ما مبعاهدة االلتزام على موافقتها عن

 يكن لم ما تلك موافقتها إلبطال كمربر بعقد املعاهدات باالختصاص يتعلق الداخلي قانو°ا

 .الداخلي قانو°ا قواعد من أساسية أهمية ذات ومتصال بقاعدة بينا الخرق هذا

 طبقا للممارسات األمر يف تتصرف دولة ألية موضوعيا اتضح إذا بينا اخلرق يكون 

 بكون التمسك ولةللدّ  جتيز ال 46 املادة يف الواردة ةالعامّ  القاعدة إنّ  ." وبنية حسنة ةاملعتاد

استثناًء  إالّ ، الداخلي قانو°ا يف حلكم لفةباملخا متّ  قد، مبعاهدة االلتزام ارتضائها عن التعبري
وذلك إذا كان اخلرق للقاعدة قانونية الداخلية واملتعلّقة بإجراءات الّتصديق على املعاهدات 

 قواعد، ةاجلوهريّ  القواعد بني من عتربوتُ  جوهريّة. وكان ذلك اخلرق لقاعدة أساسية أي، جلياً 

 .1ولةالدّ  يف ملختلفةا لطاتالسّ  بني االختصاصات وتوزيع حتديد
وهو املمارسات املعتادة من  ة على معيار موضوعيويُعتمد يف حتديد القواعد اجلوهريّ  

هو ، املطالبة باإللغاءمن  نالذي ُميكِّ  اإلخالل نوع وبالتايل فإنّ ، ول يف هذا اxالطرف الدّ 
ري الفقرة الثانية من اخلي على حدِّ تعبة يف القانون الدّ ذلك اإلخالل الواضح بقاعدة أساسيّ 

 السالفة الذكر. 46املادة 

 أي األول القائل بأن املعاهدةويل استقر على األخذ بالرّ القضاء الدّ  أنّ ، وما يالحظ 
ة تضمن قاعدة هامّ  إّ°ا.2التصديق عليها ناقصا أو حىت خمالفا للدستور نافذة سواء كان

 .ة ولية ومحاية الغري حسن النيّ استقرار املعامالت الدّ 

 

                                                           
 .41ص.، املرجع السابق، هداتاحممد بوسلطان الرقابة على دستورية املع، أنظر -1
 أسس على عاهداتم ببطالن إدعاءات عن الدولية أمثلة املمارسة من يظهر :"أنه بقوهلا ذلك على الدويل القانون جلنة قتعلّ  -2

 لعصبة لكسمبورغ بانضمام الثالث املتعلقة احلاالت يف لكن، اإلدعاء هذا للنزاع اآلخر الطرف قبل هذه احلاالت أغلبية ويف .دستورية

 من الدويل على املستوى صدر الذي االرتضاء كون مبدأ على اعتمدت قد العصبة فإن، وعضويةاألرجنتني، بولندا وأحداث، األمم

.لتفاصيل أكثر حول " دولته إللزام دستوريا اختصاصه لعدم الالحق االكتشاف حالة يف لإلبطال قابل غري ظاهريا تصخم شخص
 .70ص. 1969لسنة ، 2ج.، حولية جلنة القانون الدويل، أنظر، هذه النقطة
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ولة أ°ا تلتزم أمام وهو إعالن الدّ  وجه دويل، التصديق له وجهان وما ميكن قوله أنّ  
، فتعمل وفقا اللتزامها بتطبيق وتنفيذ املعاهدة، األخرى األطراف معها يف االتفاقية الدول

 .1املعاهدة يف القانون الوطين يؤدي إىل إدماج، ووجه داخلي
 حقوق اإلنسان معاهدات  الجهة المختصة بالمصادقة على-2
ة عن سابقا«ا واملتمثلة يف أين يتم إدراج املعاهدات تقّل أمهيّ  تثور مسألة ال 

واإلتفاقيات واإلعالنات املتعلقة حبقوق اإلنسان ؟ هل ضمن اليت يكفي فيها مصادقة رئيس 
     موافقة الربملان ؟ اجلمهورية أم ضمن اليت تشرتط قبل ذلك

قة باسرتجاع احلديث عن املواد املتعلّ  ؤال تتمّ اإلجابة عن هذا السّ  إنّ  يف احلقيقة   
 111واملتمثلة يف املادة ، باملصادقة على املعاهدات واليت أشرنا إليها فيما سبق

ة املادتني إذا تفحصنا هذه املواد خاصّ ، و 2016 ي لسنةدستور ال لالتعدي من 150و149و
ضمن جمموعة  نمعاهدات حقوق اإلنسا صراحةً  اا مل تذكر مجند أ°ّ  149و 111

إّال أّن ، تلقي رأي اxلس الدستوريو  املعاهدات اليت ّمت تعدادها واليت تشرتط موافقة الربملان
ويف ، عبارة معاهدات قانون األشخاص 149املؤسس الدستوري اجلزائري استعمل يف املادة 

ف معاهدات صنّ لذلك تُ  وبالنتيجة، العموم قانون األشخاص يهتم يف مضمونه باحلقوق
حقوق اإلنسان ضمن طائفة املعاهدات اليت تستوجب موافقة الربملان قبل التوقيع عليها من 

    قبل رئيس اجلمهورية .
ه أنّ  إالّ ، اداخليً  فاذز النّ إجراء الزما لدخول املعاهدة حيِّ  عدّ صديق يُ وعليه فإن كان التّ  

ممثلها على  ولة على إمتامه بصورة آلية بعد توقيعاخلي ما جيرب الدّ ال يوجدعلى املستوى الدّ 
 ومنه فالتصديق يعد سلطة تقديرية للدولة.، املعاهدة

 

 

                                                           
- 287املرجع السابق ص.، الدوليةالوسيط يف املعاهدات ، علي إبراهيم بدوي، ملزيد من التفاصيل عن هذه اآلراء الثالث أنظر -1

، عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة، .ع1. ج، العام الدويل القانون يف الوسيط، علوان الكرمي عبد، أنظر كذلك. 294
 . 274-272. ص، 1997
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إلدراج االتفاقات الدولية يف ، يشرتط من اإلجراءات فاملؤسس الدستوري اجلزائري مل 
ألة وهو ما يطرح مس.1املصادقة على هذه االتفاقات الدولية سوى، اxال الداخلي اجلزائري
منطقيا إجراء آخر واملتمثل يف ضرورة  هذه العملية تتطلب، الداخلي تطبيقها على املستوى

  فهل يشرتط نشر املعاهدة لتطبيق أحكامها على املستوى الداخلي ؟، علم املواطنني ^ا

 النشر ثاني:الفرع ال
ة على حّد لدوليّ يف جمال العلم بالقوانني الداخلية واملعاهدات ا اإجراء هامشر النّ يعترب  

حماسبة أيِّ شخٍص أوهيئٍة  ميكن كما ال،  مل ينشر بعد رب أحد على احرتام تشريعفال جيُ ، سواء
هو الوسيلة الوحيدة وبالتّايل فإّن الّنشر  .اإلعالن عنها بنشرها مل يتم مل تلتزم بقاعدة قانونية

" ال يعذر أحد جبهله  أ املعروفاملبدليتم تطبيق ، 2من خالهلا علم األفراد بالتشريع  يتمّ اليتِّ 
 2016ي لسنة دستور التعديل ال من 74ى هذا املبدأ يف املادة علالنص  وقد متّ ، للقانون"

"ال يعذر أحد جبهل القانون. جيب على كل شخص أن حيرتم الدستور وقوانني :على
 اجلمهورية".

بق القوانني من يوم تط:"أن اجلزائري على ت املادة الرابعة من القانون املديننصّ  كما 
  .3"نشرها يف اجلريدة الرمسية

                                                           
حيث ،  يلزم فيها التصديقحددت احلاالت اليت 1969املعاهدات لسنة  املادة الرابعة عشر من اتفاقية فيينا لقانوناملالحظ أن  -1

 :بالتصديق عليها يف احلاالت اآلتية، باملعاهدة االلتزامو  تعرب الدولة عن ارتضائها -" :نصت على أنه

 .أن يكون التصديق هو وسيلة التعبري عن اإلرتضاء إذا نصت املعاهدة على-

  .اشرتاط التصديقأن الدول املتفاوضة واملنظمات كانت قد اتفقت على  إذا ثبت بطريقة أخرى-

 .مثلها أو عربت عن ذلك أثناء املفاوضة بدت نية الدولة املعنية يف أن يكون التوقيع بشرط التصديق الالحق يف وثيقة إذا-

 ".بالتصديق مبعاهدة عن طريق القبول واملوافقة يف حاالت مماثلة للحاالت اخلاصة تعرب الدولة عن ارتضائها -
بعد  إالّ ، وال يصبح ملزما للمخاطبني به، حيث يعترب هذا األخري عبارة عن إعالن لشهادة ميالد التشريع ،خيتلف النشرعن اإلصدار -2

 .نشره يف اجلريدة الرمسية
سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  58 -75تنص الفقرة الثانية من املادة الرابعة من القانون املدين اجلزائري الصادر مبوجب األمر رقم  - 3

" تكون نافذة املفعول باجلزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها ويف :لقانون املدين املعدل واملتمم علىيتضمن ا 1975
النواحي األخرى يف نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم 

 ."الدائرة املوضوع على اجلريدة
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له مِّ ي حيُ هو الذّ ، شرالنّ  فإنّ  ففي املقابل، وإذا كان الفرد ال يعذر جبهله للقانون 
وأحكام ، املنصوص عليها يف قانونه الوطين لم حبقوقه وواجباتهسؤولية من خالل العِ امل

 . دولته  صادقت عليهاة اليتِّ املعاهدات الدوليّ 
يتطرق إىل مسألة  مل الدستور اجلزائري مالحظة ميكن التأكيد عليها وهي أنّ  أهمّ و  

ي دستور من التعديل ال 150ال املادة و 1989دستور من 123فال املادة ، نشر املعاهدات
الذي يشرتط ، 1958 لسنةالفرنسي  كالدستور.ا نشراملعاهداتتإشرتط 2016 لسنة

 إضافة إىل التصديق، وسريا°ا داخليا الفرنسي قانون الوطينة يف الالندماج املعاهدات الدوليّ 
  .1النشر واملعاملة باملثل ضرورة

تطّرق اxلس الدستوري  إّال أنّ ، شرالنّ  ورغم أّن الدستور اجلزائري مل يشرتط صراحة 
جاء والذي ، 1989سنة  أوت 20بتاريخ  الصادر قرارال يف إليها بأن أشار، ذه املسألةهل

ا تندرج ضمن القانون فإ°ّ ، نشرهاوفور ه بعد املصادقة على كل إتفاقية أنّ  عتباراا" فيه 
، من الدستور سلطة تسمو على سلطة القوانني 132تطبيقا للمادة  بوتكتس، الوطين

 .2وتسمح بذلك لكل مواطن جزائري بالتذرع ^ا أمام اجلهات القضائية "
شر يف مسألة مسو النّ  شرطفة هو إضاالدستوري  اxلس قرار يستخلص من ما 

طرح اxلس الدستوري يف قراره هذا مسألة ، ومن جهة أخرى .الداخلي املعاهدة على القانون
 ع ^ا أمامجزائري أن يتذرّ  ل كل مواطنٍ عندما أشار أ°ا ختوِّ ، املباشر للمعاهدة التطبيق

شرطان أساسيان  صديق والنشروبالتايل فالتّ .بعد نشرها وال تنتج أثرها إالّ ، اجلهات القضائية
 على التصديق فقط.  رغم أن الدستور نصّ ، إلدراج املعاهدة

                                                           
1- L’article 55 de la constitution française: « Les traités ou accord régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont , dés leur publication , une autorité supérieure à celle des 
lois , sous réserve , pour chaque accord ou traité , de son application par l’autre 
partie ».  

 .36ج.ر.ج.ج.ع. ، 1989أوت  20املؤرخ بتاريخ  01-89قرار اxلس الدستوري رقم  -2 
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أو ، ألسباب سياسية، نشر بعض املعاهدات يتم ال، ةاحية التطبيقيّ من النّ ه أنّ  إالّ  
 .1حبقوق اإلنسان عدم نشر معاهدات تتعلق  املشكل يطرح عند ولكنّ  .أو أمنية، مالية

منها ما نشرت ، ولع الـدّ ـائية مـاقيات الثنـاالتف الـي جمـفه نّ أ، ارةـدر اإلشـوجت 
ولية املتعددة االطالع على االتفاقيات الدّ  ومن خالل .تنشر نصوصها وأخرى مل، نصوصها

جند معاهدات ، أو بعده 1989سواء قبل دستور ، األطراف اليت صادقت عليها اجلزائر
 مبعىن وجود مرسوم التصديق والنشر ونصِّ ، صهانصو  شرت معة متت املصادقة عليها ونُ دوليّ 

ة سنوات من املصادقة عليها ونشرت نصوصها بعد عدّ  ومعاهدات أخرى متت، االتفاقية
ومعاهدات أخرى متت املصادقة عليها ومل ، اجلريدة الرمسية تاريخ ظهور مرسوم التصديق يف

 .تنشر نصوصها
، سب العمل التطبيقي اجلزائريح، هذا الطرح سنتطرق إىل بعض األمثلة لتوضيح 

 ضروباتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من  إىل1989فمن أمثلة ذلك انضمام اجلزائر سنة 
املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة ، الالإنسانية أو املهنية أو العقوبة القاسية أو، املعاملة

وما ، 1997ر إال سنة هذه االتفاقية مل ينشـ نصّ إّال أّن ، 1984سنة  لألمم املتحدة
 أي بعد ويلت املصادقة عليها بعد تفتح اجلزائر على القانون الدّ االتفاقية متّ  هذه يالحظ أنّ 

، صديق عليهاويف حني أن نشر نصوصها تأخر ملدة مثان سنوات بعد التّ ، 1989دستور
الدول يف  واليت تقلص من سيادة، ا تدخل يف جمال احلماية الدولية حلقوق اإلنسانعلما أ°ّ 

  .2هذا اxال

                                                           

، 2005، اجلزائر، دار احللدونية، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية والواقع املفقود، كمال شطاب،  نظرأ -1 
 . 154ص.

كما ،  جلنة مناهضة التعذيب الدول يف تنفيذ هذه االتفاقية تراقب، 1987ة منذ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ سنيالحظ  -2 
تنفيذا لتعهدا«ا مبقتضى هذه  والنظر يف التقارير املقدمة من طرف الدول األطراف بشأن التدابري اليت اختذ«ا، تراقب التقدم يف ذلك

 ميارس على حنو منتظم يف ،تتضمن أدلة تشري أن تعذيبا ما اا أ°يبدو هل ،موثوقا ^ا أن تفحص معلومات، وجيوز للجنة أيضا، االتفاقية

وتقدمي تقرير ^ذا الشأن إىل ، رت أن هناك ما يربر ذلك من طرف أعضائها إلجراء حتقيق سريوهلا أن تعني إذا قرّ ، أراضي دولة طرف
  :لتفاصيل أكثرحول هذه اللجنة على املوقع. مستعجلة اللجنة بصورة

 http:www. humanrightsgeneva.net/   15/07/2016ع بتاريخ قمت تصفح املو 
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باحلقوق االقتصادية  إىل العهد الدويل اخلاص 1989ورغم انضمام اجلزائر سنة  
املدنية والسياسية والربوتوكول  وكذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق، واالجتماعية والثقافية

، 19971ة أن النصوص مل تنشر إال سن إالّ ، االختياري املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية
يتعلق حبق  1989العهدين الدوليني منذ  وصحيح أن اجلزائر دسرتت حقا هاما من

باإلضافة إىل ، وإنشاء األحزاب السياسية، الرأي وحقوقا أخرى من أمثلتها حرية، اإلضراب
نشر نصوص العهدين  مل يتمذلك ه ومع  أنإّال ، وغريها النقايب واحلق، حرية التجارة والصناعة

 .دة مثان سنواتإالّ بعد م والربوتوكول االختياري املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية ناملذكوري
، 2بعد مدة زمنية   تنشر نصوصها إال ملالّيت و  املعاهدات املصادق عليها، نا هنايهمّ و  

يف تطبيق املعاهدة بالنسبة للفرد  القاضي الوطين أمام فأي تاريخ يعتد به، أو مل تنشر أصال
 نصوصها؟ أو من تاريخ نشرها عند تعطيل نشر، تاريخ تصديق دولته على املعاهدة هل من
الفقرة  60يف املادة  1969فيينا لقانون املعاهدات لسنة  نصت اتفاقية اxالهذا  يف 

املتعلقة حبماية الشخص اإلنساين والواردة يف املعاهدات ذات  امـاخلامسة على أن" األحك
األحكام اليت حتظر أي شكل من األشكال االنتقامية من  وخاصة -الطابع اإلنساين

إذ .أو تعليق تنفيذها، ال جيوز خرقها أو إ°ائها -مبثل هذه املعاهدات األشخاص احملميني
 اتجراءاإلتنص على اختاذ  1949اإلشارة أن اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  وجتدر

أو يأمرون باقرتاف ، ين يقرتفونزائية على األشخاص اللذاجلعقوبات ال لفرض ةتشريعيال
وما ، وتقدميهم إىل احملاكمة أيا كانت جنسيتهم، اجلسيمة هلذه االتفاقيات إحدى املخالفات

 خصوصا أن قواعد، فنشر هذه االتفاقية ضروري، "إال بنص جرمية وال عقوبة"أنه ال  دام

لية اإلنسانية لتقصي اللجنة الدو ك القانون الدويل اإلنساين مشمولة مبراقبة هيئات دولية
 وحىت، ول واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكوميةوتقع كذلك على عاتق الدّ ، احلقائق

 هخصوصا أنّ  ،محاية الفرد، األشخاص الذين يتحملون مسؤولية أي انتهاك حلقوق اإلنسان
إىل محايته من اليت ترمي ، 3العام أحكام القانون الدويل يفا مهمê  يف الوقت احلاضر يشغل قدرا

                                                           

 .11 ع.، 26/02/1997الصادرة بتاريخ ، اجلريدة الرمسية، نظرأ -1 
 .154ص. ، املرجع السابق، كمال شطاب،  نظرأ، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -2
 .33ص.، املرجع السابق، ليفةخد أمح إبراهيم، نظرأ -3
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إىل محاية هذا اxتمع من بعض تصرفات  اوإمّ ، تعسف اxتمع البشري الذي هو عضو فيه
تستمد مباشرة من ، فللفرد حقوق وعليه واجبات، مبصاحل اجلماعة اليت قد تضرّ ، 1الفرد

زم وواجبات يلت ،ول باحرتامها يف مواجهة الفردتلزم الدّ  هذه احلقوق، ويل العامالقانون الدّ 
 .ول مواجهة الدّ  الفرد مبراعا«ا يف

يتميز أحيانا بنشر ، املعاهدات وإن كان العمل التطبيقي اجلزائري يف جمال إدراج 
أما ، هناك أي مشكل يطرح ليس يف هذه احلالةو ، نصوص املعاهدات مع التصديق عليها

ة مشكل تطرحفقد  ،سنوات عند ختلف نشر نصوص املعاهدات املصادق عليها لعدة
تاريخ دخول املعاهدة  خاّصة وأنّ .إدراجها خالل الفرتة الزمنية اليت مل تنشر فيها نصوصها

هذا  وأنّ  ،تنتج فيه املعاهدة الدولية آثارها القانونية هو التاريخ الذي، الدولية حيز التنفيذ
هلا  كنمي وبالتايل، حتديده حرية املتعاقدة بل يبقى للدول إجراء خاصّ  مه أيالتاريخ ال ينظّ 

 .املعاهدة ذكره يف
حبيث ، ال يرجع إىل املاضي، دخول املعاهدة حيز النفاذ إىل أنّ ، كما جتدر اإلشارة 

 عليها املعاهدة ومثال ذلك إذا ال تطبق قبل القيام بعملية التصديق الوقائع اليت حدثت أنّ 

مجيع  نّ فإ، 1995يف سنة  من قبل دولةماالتصديق عليها ومتّ  1990عت املعاهدة وقِّ 
ال ختضع  1995و 1990أحد األطراف يف الفرتة الزمنية املمتدة بني  التصرفات اليت يأتيها

فاذ يف إجراء جيعلها واجبة النّ  عاهدةونشر امل صديقالتّ  وخالصة ذلك فإنّ ، املعاهدة لنصوص
 .اخلي اجلزائرياxال الدّ 
 التصديق بعد ذاتيا ال تندرج اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية اإلتفاقيات فإن هنا ومن 

، الدولة على أثره يقتصر عمل التصديق أن أساس على وذلك، الداخلي القانون يف عليها
تطّبق بشكل فعلي  ال عليها املصادق اإلتفاقية أن، و الدويل اxتمع أمام الدولة يلزم أنه حيث

ذي جيعل هذه الوثائق قابلة األمر ال الرمسية اجلريدة يف نشرها بعد إالّ ، الداخليعلى املستوى 
 .2للتذرع ^ا أمام اجلهات القضائية

                                                           
 وما بعدها. 93ص.، (د.س.ط)، دار النهضة العربية القاهرة، املسؤولية الدولية لرؤساء الدول، عزيز الزياتال أشرف عبد، نظرأ -1
، 1998، اجلزائر، املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشرو اإلشهار، 1997التقرير السنوي لسنة ، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، نظرأ -2

 .11ص. 
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 ولةالدّ  تصديق يكفي ال هأنّ  إىل، 1يف هذا اإلجتاه ولالدّ  دساتري غالبية سارتقد و  

 على يقع صديقأثر التّ  أنّ  ذلك، اخلالدّ  يف بسريا°ا للقول ةدوليّ  معاهدة نصوص على

 القانون يف املعاهدة أحكام سريان أما، دويلال القانون أشخاص أحد باعتبارها ولةالدّ 

 يف يكون ما غالبا اإلجراء وهذا، التصديق عن مستقالً  إجراءً  يتطلب فإنه، للدولة الداخلي
 حلقوق وليةالدّ  اإلتفاقية نصوص تضمني األساس يعترب .وعلى هذا، مرسوم أو قانون صورة

 ويف .وطنية قوانني فتغدو، 2هلا ملزما اأمر  املنضمة إليها ولللدّ  الوطين القانون يف اإلنسان

 يتم أالّ ، و الدولية اإلتفاقية أهدافو  مقتضيات عن الوطنية القوانني خترج أال جيب املقابل

  .الدولية اإلتفاقية ختالف تشريعات وضع
 في النظام القانونيلحقوق اإلنسان مكانة المعاهدات الدولية  :المطلب الثالث

  الجزائري
القانوين  ضمن اهلرم قيمتهامرتبتها و ، اخلياملعاهدات يف القانون الدّ  قصد مبكانةيُ  

ة مع القانون االتفاقات الدوليّ  ينتج عنها مشكلة تنازع قداليت ، اخلي بعد عملية اإلدراجالدّ 
ول ومنها دستور اجلمهورية عاجلتها دساتري الدّ  كثريا ما  ةاملسأل ذهه نّ أعلما ب، الوطين

ة الدوليّ  املعاهدات خمتلف عليها حتصلت اليت القانونية املكانة لنا حتتضحيث  .اجلزائرية
 من مواد من خالل، اجلزائرية ولةللدّ  القانوين النظام داخل ة املتعلقة حبقوق اإلنسانخاصّ 

 .الدستور
قد نّظم عملية إدماج املعاهدات  1963لسنة املؤسس الدستوريونشري فقط إىل أّن  
ّص على مكانة املعاهدات اليت إّال أنّه جاء خاليا من النَ ، منه 42 ادةمبوجب نصِّ امل، الدولية

ولية والقانون عارض بني املعاهدات الدّ كما أنّه مل يعاجل حالة التّ ،  3يتّم التصديق عليها 
وهو ما يظهر من ، ساتري الّالحقةهذه املسألة يف الدّ  ّمت تنظيميف حني أنّه  .الداخلي اجلزائري

                                                           
هب إذ نصت دساتريها على وجوب أن تصاغ املعاهدة يف القالب التشريعي لكي تصبح صحيحة لقد أخذت دول كثرية ^ذا املذ -1

 .مصر ، اسبانيا، بلجيكا، ونافذة منها اجنلرت
2 -Alioun Sall, le droit international dans les nouvelles constitutions africaines, 
Revue juridique et politique, N° 3, 1997 , p. 349. 

يصادق على املعاهدات واإلتفاقيات و  " يوقِّع رئيس اجلمهورية بعد استشارة اxلس الوطين:على 1963من دستور  42تنص املادة  -3
 يسهرعلى تنفيذها ".و  واملواثيق الدولية
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إذ منح للمعاهدات اليت يصادق عليها رئيس ، 19761من دستور  159ادة امل خالل نصّ 
اليت و ، 123يف املاّدة  نصّ فقد  1989أّما يف دستور.اجلمهورية مكانة تعادل مكانة القانون

 اليت املعاهدات":نّ أ على 2016لسنة يدستور ال يف التعديل 150صارت حتمل رقم 

 على تسمو الدستور يف عليها املنصوص الشروط حسب، اجلمهورية رئيس عليها يصادق

  ." القانون
 على األسبقية اجلزائر ^ا تعهدت اليت ةالدوليّ  لإللتزامات أصبح األساس هذا وعلى 

 به قصدي والذي، الداخلي القانون على املعاهدات مسو مببدأ يعرف ما هو، و خليالداّ  القانون

 واملصادقة إقرارها طريق عن، اجلزائري القانوين النظام يف إدراجها متّ  الّيت  اإلتفاقيات كل أنّ 

 تكتسب بل، اجلزائري لتشريعا من اجزءً  تصبح، ونشرها إليها اإلنضمام طريق عن أو عليها

 يف الثاين املركز هلا يصبح حبيث للقوانني املمنوحة تلك من أعلى قانونية قيمة ستورالدّ  باسم
 .الدستور بعد القانونية القواعد سلم

 عليها املصادق ةالدوليّ  االتفاقيات بسمو، اخلاصّ  الدستوري املبدأ أن حظاملالو  

أوت 20 يف قراره املؤرخ بتاريخ الدستوري اxلس طرف من بوضوح تأكيده متّ  قد، قانونيا
 :وبالتايل ميكن إستنتاج النتائج التالية .كرالسالف الذّ  1989

اجلزائر مبجرد التصديق عليها  ة تعترب نافذة مباشرة داخلاملعاهدات الدوليّ  أن-1
وبإمكان أي متقاضي استظهارها أمام اجلهات ، ونشرها طرف رئيس اجلمهورية من

  .اجلزائرية القضائية
اجلمهورية حسب  ة املصادق عليها من طرف رئيسأن املعاهدات الدوليّ -2

حني كانت املعاهدات  يف، الشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على القانون
تكتسب قوة القانون  1976دستور  املصادق عليها من طرف رئيس اجلمهورية يف ظلّ 

وهذا ما ، «ا القانونيةاملساواة من حيث قوّ  القانون الوطين على قدممثل أي تعامل ، فقط
قد املعدل  1996دستور يكونوبذلك ، السالفة الذِّكرمنه  159املادة  يستفاد من نصّ 

                                                           
وص عليها يف املنص " املعاهدات اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية طبقا لألحكام :على 1976من دستور  159نّصت املادة  -1

 . " الدستور تكتسب قوة القانون
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من حيث سريان املعاهدة أم القانون  159تثريه تطبيق املادة نازع الذي كانت التّ جتنب 
   ام هناك مساواة بينهما يف الدرجة.ماد

اشى كل النصوص القانونية مع مقتضيات موفق الدستور احلايل أن تت فيتعني 
يف نّص  1القانون املدين أنّ  يالحظ كما. املعاهدات املدجمة يف املنظومة القانونية اجلزائرية

  حيث ال يوجد نصّ " ال تسري أحكام املواد السابقة إّال :هأنّ  على الواحد والعشرينمادته 
قانون  كما نصّ ،  ة نافذة يف اجلزائر"أو معاهدة دوليّ  قانون خاصّ  على خالف ذلك يف

 ع باجلنسية اجلزائريةاألوىل على: " حتدد الشروط الضرورية للتمتّ  يف مادته، 2اجلنسية

عليها  ة اليت يصادقالتفاقات الدوليّ اقتضاء بواسطة املعاهدات و مبوجب القانون وعند اال
 ة على القانونأحكام املعاهدات الدوليّ  بسموِّ  األخذ فإنّ  ومن مثّ ، نشرها " ويتمّ 

 أنّ  حيث، ملعاهداتاو  اخليالقانون الدّ  بني تناقضال حالةالقضاء على  يضمن، الداخلي
ات ذات طابع دويل يؤثر على العالقات قد يتولد عنه صعوبوجود مثل هذا التناقض 

القانون الداخلي  أمر تعطيل تطبيق أحكام املعاهدات املخالفة لنصِّ  إذ أنّ ، ةالدوليّ 
ولعل ، ةة الدوليّ إىل املسؤوليّ ، عليهات ولة اجلزائرية اليت صادقض الدّ عرِّ يُ  قد، مثال حقالالّ 
 اضحة ملبدأ مسو املعاهداتو  بصفة جدّ ، يؤكد قناعة املؤسس الدستوري اجلزائري ما

 17أتت به املادة  هو إلغاؤه لالستثناء الذي، ة املصادق عليها على القانون الوطينالدوليّ 
جيوز معارضة إجراء نزع  ت على أن: " الاليت نصّ ، يف فقر«ا األخرية 1976من دستور 

، ة اتفاقية كانتأيّ من هذه الفقرة أن  امللكية للصاحل العام حبجة أي اتفاقية دولية " ويفهم
 دف إىل« تالقانون الداخلي اجلزائري إذا كان تصبح غري قابلة للتطبيق إذا تعارضت مع

 .تلك املعاهدة سابقة أو الحقة هلذا القانون كانت سواء، العام نزع امللكية للصاحل
كان ممكن االحتفاظ به حتت غطاء تكريس مبدأ قانوين  هذا االستثناء فبالرغم من أنّ 

، السيادة الدائمة على املوارد والثروات الطبيعية للدول" يل أساسي أال وهو: "مبدأدو 
                                                           

 30الصادرة بتاريخ  78املتضمن القانون املدين ج.ر.ج.ج.ع.و  املعدل واملتمم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمررقم  -1 
 املتضمن القانون املدين . 1975سبتمرب 

الصادرة ، 105ع.، ج. ر.ج.ج، املتضّمن قانون اجلنسيةاملعدل واملتمم و  1970ديسمرب  15املؤرّخ يف  86-70األمر رقم  -2 
 .1970ديسمرب  18بتاريخ 
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ديسمرب  17املؤرخ يف  1803اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ه قراروالذي كرسّ 
س الدستوري اجلزائري نراه قد أغفل هذا االستثناء يف دستور املؤسّ  أنّ  إالّ ، 1962
بتقرير تعويض قبلي عادل ومنصف يف حالة نزع تغاض عنه واكتفى  حيث، 1996

 واليت جاءت بصورة حرفية، منه 20وهو ما يفهم من نص املادة ، العام امللكية للصاحل

 ت على: " ال يتم نزع امللكية إال يف إطارحيث نصّ ، 1989من دستور  20للمادة 

س املؤسّ  اعتقاد ا هذا كان نتيجةورمبّ ، القانون ويرتتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف "
وعدم انسجام ، ويليعترب خرقا ألحكام القانون الدّ  النصّ  ذلك الدستوري اجلزائري بأنّ 

ول ف الدّ يؤدي إىل ختوّ  وجوده قد كما أنّ ،  ويلاخلي مع ما يطلبه القانون الدّ القانون الدّ 
  .النصّ  هذا املتعاقدة مع اجلزائر من جلوء هذه األخرية لتطبيق

بني الدستور  ىوسط ةمكانحتتل  ةالدوليّ  املعاهدات قول أنّ سبق ن من كل ما 
إشكال  نصادف، وقبل أن خنتتم هذه النقطة، فهي دون الدستور وفوق القانون، والقانون

معاهدات حقوق اإلنسان باعتبارها قواعد آمرة  هل من املمكن مسوّ : باملتعلِّق و  آخر
 ستور ذاته ؟ على الدّ 
حقوق اإلنسان أّ°ا معاهدات  خصائص نقول أّن من ؤاللإلجابة على هذا السّ  

فهي حتميه أينما  ، لكونه إنسان فقط، ثبت لكلِّ إنسانعاملية شاملة لتضمنها حقوقا تَ 
ظهور األحكام ذات و  هذه الفكرة مرتبطة إىل حدٍّ ما بعوملة القانون، كان وحيثما ُوجد

أمنه  حة اجلرائم اخلطرية اليت متسّ مكافو  محاية حقوق اإلنسان اإلمتداد العاملي فيما خيصّ 
ذا املعىن تطرح مسألة اعتبار قواعد حقوق اإلنسان مبثابة  ة.واستقرار اxموعة الدوليّ  ̂و

حّد جيعل هذه القواعد تسمو  إىلقواعد آمرة ال جيوز خمالفتها أو انتهاكها. فهي ملزمة 
  .على الدستور ذاته

 صارت حتمل واليت 1996من دستور  132اسرتجعنا نّص املاّدة  يف احلقيقة إذا 
" املعاهدات اليت :تنّص علىواليت  2016من التعديل الدستوري لسنة  150املادة رقم 

 يوقِّع عليها رئيس اجلمهورية تسمو على القانون ".
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ميكن إسقاط مفهوم  ففي هذه احلالة، اصطالح القانون باملعىن العام فإذا أخذنا 
ذلك تسمو معاهدات حقوق اإلنسان املوّقع عليها من قبل وب، على الدستور القانون

يتّم  ولكن ّمت التعارف على أّن كلمة قانون تطلق على ما.رئيس اجلمهورية على الدستور
، التداول فيه واملناقشة حوله والتصويت عليه من قبل الربملان وال يقصد ^ا الدستور

 . وبذلك تسمو هذه املعاهدات على القوانني
النظم ، أنّ ُتطرح على إعتبار  أالّ  سألة من املفروضمهذه أّن ، عتقادناويف إ 

، ول تعمل على ضمان أكرب قدٍر من حقوق اإلنسانالدميقراطية احلديثة اليت تتبناها الدّ 
  .الدستور ومعاهدات حقوق اإلنسان تناقض بني ^ذا املعىن تصّور وجود ميكن وبالتايل ال
ملعاهدات زائري قد حددبشكل واضح مكانة وإذاكان املؤسس الدستوري اجل 

فهل هذا معناه إدراج ، بأن أعطاها مرتبة تعلو القوانني، ولةة ضمن اهلرم القانوين للدّ الدوليّ 
هذه املعاهدات على إطالقها رغم احتوائها يف بعض احلاالت على مواد أو بنود ال تتفق 

إلجابة عليه من خالل املطلب سؤاٌل حناول ا ؟مع طبيعة اxتمع اجلزائري وخصوصياته
  .التايل
 التحفظ وأثره على حقوق اإلنسان :الرابعالمطلب 

 حبقوق اإلعرتاف ختصُّ ، قانونية نصوص إدراج على احلديثة ولالدّ  حرصت لقد 

 اليت اجلزائر فيها مبا، العادية تشريعا«ا يف أو، األساسية تشريعا«ا يف سواء ومحايتها اإلنسان

اإلنسان. وقد انضمت اجلزائر منذ  حقوق ومحاية ودعم، ترقيةو  لنشر الرامية املبادئ تبنت
على مجلة من احلقوق  اليت تنصّ  ،اإلتفاقيات الدوليةو  اإلستقالل إىل يومنا للعديد من املواثيق

 . كما أشرنا لذلك سابًقااليت «دف إىل إحرتام كرامة اإلنسان وسالمته  

إذا كانت ، و ويلاخلي وعلى املستوى الدّ يف اxال الدّ  ة قانونيةوإذا كان للمعاهدة قوّ  
عند وجود تعارض بني  يطرح ؤال الالسّ  فإنّ ، اجلزائر قد صادقت على الكثري من اإلتفاقيات

ألن اإلجابة واضحة وهي تطبيق ، اخليبني القانون الدّ و  املعاهدة املتعلقة حبقوق اإلنسان نصّ 
ؤال ا السّ وإمنّ ، 2016لسنة يدستور التعديل المن 150 مبدأ مسو املعاهدات طبقا لنص املادة
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من  مبدأقة حبقوق اإلنسان وبني املعاهدة املتعلِّ  عارض بني نصِّ ة هو حالة التّ األكثر أمهيّ 
 ول اإلسالمية؟ ة بالنسبة للدّ املبادئ املنصوص عليها خاصّ 

تلعبه معاهدات ور الذي غم من الدّ ه بالرّ نقول أنّ  ،لإلجابة على هذا السؤال اهلامّ  
ا تصطدم أ°ّ  إالّ ، ويلحقوق اإلنسان يف إرساء هذه القواعد ومحايتها على املستوى الدّ 

ة هذه ا ألمهيّ ونظرً ، ول على خمتلف مواد وبنود اإلتفاقيةبصعوبة احلصول على موافقة مجيع الدّ 
ب ول التغلّ الدّ زم على كان من الّال ،  وليةالدّ  املعاهدات يف حتقيق استقرار وانسجام العالقات

تتجاوب مع هذه اإلختالفات دون املساس و  بشكل جيعلها تتالءم، عوباتعلى هذه الصّ 
  .جبوهر املعاهدة

فماملقصود ^ذا النظام ، 1"التحفظول إىل خمرج يتمثل يف نظام "الدّ  اهتدتلذا  
بيق هذا فهل تط وإذا كانت الدول مضطرّة للجوء إىل هذا النوع من اإلجراء، (الفرع األول)

النظام ال يؤدي إىل إفراغ معاهدات حقوق اإلنسان من حمتواها؟أم أنّه ضرورة إقتضتها 
الفقهية اليت  ولإلجابة على هذا التساؤل كان علينا التعرض إىل اآلراء خصوصية الدول ؟

املسألة من خالل دراسة تعارض فكرة التحفظ مع معاهدات حقوق  هذه حول قيلت
املتمثل و  باإلضافة إىل التطرق إىل الرأي الفقهي الثاين، )الثاين ا (الفرعاإلنسان حبكم طبيعته

 ).لثالثا يف ضرورة إجراء التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان (الفرع
 
 

                                                           
 29يف الربع األخري من القرن التاسع عشر عند إبرام إتفاقية القسطنطينية يف  ،ل من جلأ إىل نظام التحفظفرنسا أوّ و  تعترب إجنلرتا -1

نصوص " أن الوفد الربيطاين يقدم :وفد الربيطاين التصريح التايلأصدر الحيث  ،اخلاصة بنظام املالحة يف قناة السويس1888أكتوبر 
فيما خيص  ،عاما تحفظا يعتقد أنه من واجبه أن يعلنو . حريتها يف قناة السويسو  عاهدة كنظام °ائي يهدف إىل ضمان املالحةامل هذه

وكانت فرنسا ثاين دولة تلجأ إىل التحفظ ، ها مصر ....إذا ما تعارضت مع احلالة املؤقتة واإلستثنائية اليت توجد في، تطبيق هذه األحكام
فقد صادقت ، قيقر جتارة الو  اخلاص بإلغاء الرقو  1895جويلية  02بتاريخ  بروكسلوذلك عند تصديقها على ميثاق ، باملعىن الدقيق

ن التجارية يف أعايل البحار وتفتيش السف ،هي مواد ا تتعلق بالزيارةو  )61-42-23-21فرنسا عليه مع التحفظ على نصوص املواد (
وقد رأى الفرنسيني أن اإللتزام بكامل نصوص امليثاق بدون حتفظ معناه وضع األسطول التجاري ، للتأكد من أ°ا ال متارس جتارة الرقيق

علي إبراهيم ، ظرأن، التفتيش .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطةو  الذي سيقوم بالزيارة، الربيطاين األسطولالفرنسي حتت رمحة وسيطرة 
 .321-320ص.، املرجع السابق، الوسيط يف املعاهدات الدولية
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 مفهوم التحّفظ :الفرع األول
 أوىل فقرة الثانية يف املادة التحّفظ، 1969لسنة املعاهدات لقانون فينااتفاقية عّرفت  

 التوقيع عند ما دولة تصدره، تسميته أو صيغته ا كانتأيê  واحد جانب من اإلعالن " هأنّ  على

 األثر تعديل أو استبعاد به مستهدفة، أو قبوهلا إليها اإلنضمام، التصديق أو املعاهدة على

 وقد عّرفه الفقيه شارل روسو.1الدولة " تلك يف تطبيقها عند املعاهدة أحكام لبعض القانوين
عرب فيه عن رغبتها يف عدم تُ ، ول املشرتكة يف معاهدة ماريح صادر عن إحدى الدّ بأنّه " تص

 . 2"أو جالء ما يكتنفه من غموض، أو تعديله، التقّيد بأحد أحكامها
سواء ، ولصدره دولة من الدّ األستاذ غامن حممد حافظ بأنّه:" تصريح رمسي تُ  ويعّرفه 

علن فيه عن إراد«ا يف وتُ ، ا أوإنضمامها إليهاعند توقيعها على املعاهدة أو تصديقها عليه
أو ، انً ا معيّـ سواء عن طريق حتديد بعض هذه األحكام حتديدً ، تقييد آثار املعاهدة بالنسبة هلا
ولة فيما يتعلق بعالقة الدّ  ،ق من نطاق التزاما«اضيِّ روط اليت تُ عن طريق اشرتاطها لبعض الشّ 

حفظ وبعبارة أخرى يكون القصد من التّ ، ملعاهدة أبدت التحفظ مع باقي أطراف االيتِّ 
  .3"اإلعالن عن إرادة أحد أطراف املعاهدة يف حتديد آثارها 

 ألنّه حيدُّ ، ل ميزة للتحفظ أنّه إعفائيويقول األستاذ حممد طلعت الغنيمي بأّن:" أوّ  
املعاهدة  فهو يعفيها من تطبيق بعض أحكام تلك، ول املتحفظةمن أثراملعاهدة بالنسبة للدّ 

 .4حمل أخرى" نصوصٍ  ل هذا إحاللَ موقد يشت

                                                           

   :كاآليتالفرنسية   ولقد وردت هذه الفقرة يف النص األصلي باللغة -1 
" L’expression " réserve " s’entend d’une déclaration unilatérale , quel que soit son 

libellé ou sa désignation , faite par un Etat quand il signe , ratifie , accepte ou 
approuve un traité ou y adhère , par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet 
juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ."  

، 1982بريوت ، األهلية للنشر والتوزيع، ترمجة شكراهللا خليفة وعبداحملسن سعد، لعامالقانون الدويل ا، روسو شارل، أنظر -2
 .57ص.

القاهرة ، معهد الدراسات العربية، دراسة ألحكام القانون الدويل ولتطبيقا«ا يف العامل العريب، املعاهدات، غامن حممد حافظ، أنظر -3
 .80ص.، 1961

 . 328ص.، منشأة املعارف اإلسكندرية، لسالمقانون ا، حممد طلعت الغنيمي، أنظر -4
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ولة لعدم " تصريح من الدّ :هأنّ على فه عرِّ فيُ ، أما األستاذ حممد امساعيل علي 
ول األخرى يف قد تقبلها أوال تقبلها الدّ ، ارتباطها حبكم أو أكثر بطريقة خاصة ^ا

 . 1"املعاهدة 
ص صِّ ه " تصريح رمسي ختُ عاهدات بأنّ وقد عّرفه مشروع "هارفرد" اخلاص بقانون امل 

ا أحكامً  –عند توقيعها على املعاهدة أو تصديقها أو اإلنضمام إليها  –ولة مبقتضاه الدّ 
ول األخرى األطراف يف ولة أو بالدّ ولة بالدّ من أثر املعاهدة يف عالقة تلك الدّ  دُّ نة حتَ معيّ 

 .2ذلك كشرط لقبوهلا ، و املعاهدة
التحفظ بعبارة "التحلل الصريح " وقت إبرام املعاهدة أو  عن هناك من يعّرب و  

 participation( وهناك من يطلق عليه اإلشرتاك اجلزئي يف املعاهدة.3اإلنضمام إليها

partiellela(4. 
ول يف إطار العالقات بني الدّ ، ظام هو تعديل اإللتزامات واحلقوقفغاية هذا النِّ  

اإلنتقال إىل  فإنّ ، ويل العامهو احلال يف القانون الدّ وإن كان هذا ، األطراف يف املعاهدة
 وهذا باعتبار أنّ ، يثري أو يطرح مشاكل جديدة ،جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان

أل°ا ، ة حلقوق اإلنسان ليست موضوعا اللتزامات متبادلة بني الدولاإلتفاقيات الدوليّ 
 إلنسان باعتباره إنسانًا فقط.ة حتمي حقوق ا«دف إىل إنشاء قواعد دولية عامّ 

كانت حريصة من خالل إنشائها إتفاقيات حقوق اإلنسان ،  ةفاجلماعة الدوليّ  
 إذ أنّ ، ة تتمثل يف محاية هذه احلقوق جلميع البشر دون متييزغاية أساسيّ  على حتقيق

على خالف اإلتفاقيات ، ولة ورعاياها يف األساسموضوعها ينصب على العالقة بني الدّ 
 ول األطراف. «تم بالعالقات فيما بني الدّ ة األخرى اليتِّ دوليّ ال

                                                           
 .89ص. ، 1982، القاهرة، دار الكتاب اجلامعي، الوجيز يف املنظمات الدولية، علي حممد امساعيل، أنظر -1
عريب دار اإلحتاد ال، 1ط.، الشريعة اإلسالميةو  التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام، عبد الغين حممود، أنظر -2

 .3ص. ،(د.س.ط)، القاهرة، للطباعة
 3- أنظر، مصطفى سالمة حسني، القانون الدويل العام،، (ب.د.ن)و(ب.س.ط)، ص.164.

4- C.f. Dominique Carreau ,droit international , 6éme édition ,pedon ,paris ,1999, 

p.133. 
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ويف ، حفظ يف جممله استبعاد تطبيق حكم معنيإذا كان مفهوم التّ ، نقول لذلك 
وفًقا هلذا ، ضمان حقوقهو  ا حلمايتهاملقابل ُوضعت معاهدات حقوق اإلنسان أساسً 

أي بني التحفظ  ، قوق اإلنسانا بني اصطالحي التحفظ وحتناقضً  املنطق يبدو أّن هناك
ة وبني اإلتفاقيات الدوليّ  ،اجتة عن املعاهدةول النّ كفكرة مفادها تقليص التزامات الدّ 

وأّن ، حلقوق اإلنسان باعتبارها أداة حلماية هذه احلقوق من اعتداءات الّدولة نفسها
 . بيعيحفظات على اتفاقيات حقوق اإلنسان أمر غري طاإلعرتاف هلا حبق إبداء التّ 

غم من هذا التناقض إّال أّن إتفاقية قانون املعاهدات مل تأخذ بعني اإلعتبار بالرّ  
ومن ، ر هلا قواعد خاصة بشأ°اومل تقرّ ، ز ^ا حقوق اإلنسانهذه اخلصوصيات اليت تتميّ 

يف غالبيتها ال  ،اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان العاملية منها واإلقليمية جهة أخرى فإنّ 
 بعضها عنه أومل تنظمه من األساس.نع هذا اإلجراء بينما سكتت مت

يف إتفاقيات حقوق اإلنسان  كما أنه من الناحية العملية تقوم الدول األطراف 
عترب حرما°ا من هذا وتَ ، ها يف ذلكقّ ك بشّدة ِحب وتتمسّ ، بإبداء الكثري من التحفظات

هل هناك  :جيعلنا نطرح التساؤل التايلهذا  كلّ ،  على إراد«ا وسياد«ا إعتداءٌ  احلقِّ 
تعارض بني نظام التحفظ باعتباره إجراء لتقليص إلتزامات الدولة عن طريق استبعاد 

 حكم أو أحكام معّينة وبني معاهدات حقوق اإلنسان ؟
إّن هذا السؤال يفرض نفسه على اعتبار أن معاهدات حقوق اإلنسان هلا  

هذا  حفظ على هذا النوع من املعاهداتكرة التّ ل فتقبُّ ، خصوصيات جتعل من الصعب
من الّدول  احلاجة إىل إستقطاب أكرب عددٍ  من جهة ثانية ومع ذلك نلمس، من جهة

فكرتني نتناوهلما ، حفظ ضرورة البّد منهاالتّ  جيعل من فكرة وهو ما، صديق عليهاللتّ 
 :بالتفصيل فيمايلي

 اهدات حقوق اإلنسانتعارض فكرة التحفظ مع طبيعة مع :الثانيالفرع 
حفظات على معاهدات حقوق اإلنسان بالنظر إىل حقيقة إبداء التّ  تبدو مشكلة 

، إنشاء عدد من القواعد القانونيةو  هدفها هو تكوين، و مفادها أّن موضوع هذه املعاهدات
ام ظهذا ما أّدى ببعض الفقهاء إىل القول بضرورة استبعاد هذا النِّ ، و املنظِّمة حلقوق اإلنسان
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 وكذا ألسباب تتنوع بني تعارض فكرة التحفظ مع خصائص، من جمال حقوق اإلنسان
ة هلذا النوع من املعاهدات بيعة املوضوعيّ عارض مع الطّ والتَّ ، )أوالمعاهدات حقوق اإلنسان ( 

 ) .ثانيا(
 معاهدات حقوق اإلنسان  تعارض فكرة التحفظ مع خصائص :أوال

مبجموعة من اخلصائص اليت متيزها عن بقية  ،ز معاهدات حقوق اإلنسانتتميّ  
تتنوع بني اليت و  التحفظ. هذه اخلصائص اليت جتعلها تتعارض مع مفهوم، املعاهدات األخرى

وكذلك لكون هذه املعاهدات تتميز بصفتها ، اليت ترمي إليهاواملعّينة  اخلاّصةاألهداف 
 . 1العاملية

إليها معاهدات حقوق اإلنسان أو ما نة ترمي معيّ خاّصة و فاملقصود بوجود أهداف  
 وقصدٍ  ا معاهدات ترمي إىل حتقيق غرضٍ "بغائية معاهدات حقوق اإلنسان" أ°ّ  يصطلح عليه

ومن هنا يظهر مفهوم عاملية ، بالدرجة األوىل هو محاية اإلنسان من تعسُّف الّدول، خاصّ 
 معاهدات حقوق اإلنسان .

ع ^ا كل إنسان يف هذه احلقوق يتمتّ  أنّ  اطةٍ بس ة حقوق اإلنسان بكلِّ ويقصد بعامليّ  
عن جنسيته أو إنتمائه الديين أو العرقي أو اإلقليمي أو الثقايف أو غري ، العامل بغضِّ النظر

احلقوق للتطبيق يف كافة و  ة هذه املبادئ.كما تعين عاملية حقوق اإلنسان قابليّ 2ذلك
 êتمعات أيxالسياسيةو  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةا كان موقعها وأيا كانت التمايزات ا 

هذه اإلتفاقيات جتد إمجاعًا دولياً  خر املقصود بعاملية حقوق اإلنسان أنّ آ.ومبعىن 3الثقافيةو 
 .4إمكانية تطبيق أحكامها على كافة الّدولو  على قبوهلا

                                                           
-19ص. ، 2010، اجلزائر، منشورات السائحي، تشريعاتناو  شرعناموقعها يف و  حقوق اإلنسان إشكاليا«ا، حممد مهري، أنظر -1

20. 
 .34ص.، املرجع السابق، قادري عبدالعزيز، أنظر -2
، مكتبة االكادميية، ترمجة مبارك عثمان ومراجعة حممد نور فرحات، حقوق اإلنسان العاملية بني النظرية والتطبيق، جاك دونللي، أنظر -3

 .138ص.، 1998، ةالقاهر 
 .276ص. ، )ن.س(ب.، دار الغرب للنشر والتوزيع، مبادئ القانون الدويل، حممد بوسلطان، أنظر -4
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اخلاّصة املربمة حتت و  وقد كّرست اإلتفاقيات الّدولّية حلقوق اإلنسان العاّمة منها 
وكذا كّل اإلتفاقيات الّدولّية حلقوق اإلنسان حىت اإلقليمّية منها ، راف األمم املّتحدةإش

 الطبيعة العاملّية هلذه احلقوق احملمّية مبوجب هذه اإلتفاقيات.
ة تأكيدها على عدّ ّمت ، صاف معاهدات حقوق اإلنسان بكو°ا عاملّية التطبيقاتِّ إّن و  

ويل ^ذه اإلتفاقيات بازدياد ومن خالل اإلهتمام الدّ ، من حيث صياغة أحكامها :مستويات
ول املصادقة عليها. ومن األمثلة الدالّة على عاملّية حقوق اإلنسان املاّدة اخلامسة من عدد الدّ 

"ليس يف هذا العهد أي حكم :ويل للحقوق املدنية والسياسية اليت تنّص على أنّهالعهد الدّ 
أليّة دولة أو مجاعة أو شخص مبباشرة أّي نشاط  على حقّ  جيوز تأويله على حنو يفيد انطواؤه

 ،ات املعرتف ^ا يف هذا العهداحلريّ و  أي من احلقوق، أو القيام بأّي عمل يهدف إىل إهدار
أو فرض أي قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها".ومفهوم هذا النصِّ عدم جواز 

 اجلماعاتو  كم موّجه إىل الّدولوهذا احل، احلريّات حتت أّي دعوىو  إهدار احلقوق
 ا على حدٍّ سواء .األشخاص مجيعً و 

ة حلقوق اإلنسان عند حتديدها خمتلف احلقوق اليت كما تعتمد اإلتفاقيات الدوليّ  
الدين و  لوجداناو  احلق يف حرية الفكر لكل إنسان" :تتضمنها صياغة عامة كاستخدام عبارة

اليت يفهم منها عاملية معاهدات ، و هذا القبيل كثرية فالعبارات من، من العهد 18" يف املادة 
  .1حقوق اإلنسان

احلّد األدىن ، قاعدة من قواعد معاهدات حقوق اإلنسان يف الغالب  كلّ كما تبنيِّ  
 ول األعضاء العبث ^ذه القواعد بل تلزمها صراحةً ه ال جيوز للدّ مما يعين أنّ ، حلماية احلقّ 

ق محاية أفضل من مستوى احلماية اليت تضمنتها يلتحق، اعدباإلبقاء على ما لديها من قو 
  .2قواعد اإلتفاقيات

                                                           
، بومرداس، كلية احلقوق،  مذكرة لنيل شهادة املاجستري، التحفظ يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مصطفى كرغلي، أنظر -1

 . 11ص .، 2006، اجلزائر
واملواثيق  واملبادئ الدستورية الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة يف أحكام، اية اجلنائية حلقوق اإلنساناحلم، الكباشخريي  أمحد، أنظر - 2

 .202ص.، 2002، مصر، دار اجلامعيني، الدولية
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ذلك من خالل  و  ة حلقوق اإلنسانويل باإلتفاقيات الدوليّ د ما سبق اإلهتمام الدّ ويؤيِّ  
 نّ حيث أ.1ة حبقوق اإلنساناخلاصّ و  صديقات على اإلتفاقيات املختلفةالتّ و  وقيعاتكثرة التّ 

قاعدة أو حكم  فلو أخذنا كلّ .2مستمر عاهدت يف تزايدٍ ذا النوع من امله ول علىتوقيع الدّ 
ا أو جزء من حتمي حقê أّ°ا اقاعدة إمّ  كلّ   لوجدنا أنّ ، من أحكام معاهدات حقوق اإلنسان

عن طريق فرض إلتزامات على ، ا أن تتضمن هذه القاعدة طريقة محاية هذا احلقّ إمّ ، و حقّ 
رة يف هذه القاعدة يها القيام ^ا من أجل حتقيق احلماية املقرّ أو إجراءات ينبغي عل، ولةالدّ 

يتعارض  وفًقا ملاتقّدم حفظ على قواعد حقوق اإلنسانذاته.فإباحة التّ  وهي محاية احلقّ 
 .3ة حقوق اإلنسانوهو حتقيق عامليّ ، ا مع الغاية من وجود هذه املعاهداتا كليً تعارضً 

أو وجوب تطبيقها ، ين قابلية تطبيق هذه املبادئة حقوق اإلنسان تععامليّ  نّ وبذلك فإ 
ع ^ا كل إنسان هذه احلقوق يتمتّ  ونعين أنّ ، يف كافة اxتمعات مهما كان موقعها واختالفها

ايل فمعاهدات حقوق بالتّ ، و النظر عن جنسيته أو إنتمائه الديين أو العرقي يف العامل بغضِّ 
د من حمدَّ  اية حقوق اإلنسان وفقا ملستوىهي معاهدات تتضمن قواعد موضوعها مح اإلنسان
ال جيوز ألية دولة طرف أن تنال منه أو تنزل عنه وفقا للمساواة املطلقة بني والذي ، احلماية

 .4بينهم ألي سبب من األسباب وبدون أي متييز، بين البشر
ى مبناسبة اإلقدام عل، ولةخذه الدّ تتّ  واحد جانب من، حفظ عمل إراديباعتبار التّ و  

، باستبعاد بعض أحكامها، هامن ورائه احلّد من آثار  فةً ستهدِ اإلرتباط بإحدى املعاهدات مُ 
 أو صيغته كانت اأيê و ، 5جه حنو تضييق مداهاا يتّ ا خاصê أو بإعطاء بعض هذه األحكام تفسريً 

                                                           
 فالسيادة، ألن سيادة الدولة مقيدة مببدأ املساواة بني الدول، تعين حرية الدولة يف أن تفعل ما تريد وقتما تريد إن سيادة الدولة ال -1
الواجبات اليت تقررها القواعد و  واملساواة معناها املساواة يف احلقوق، املساواة يشكالن عنصرين ملبدأ واحد هو مبدأ املساواة يف السيادةو 

حممد ، رأنظ، واملساواة ^ذا املعىن ترتب جمموعة من االثار القانونية امللزمة يف العالقات بني الدول .؛ حول هذه النقطة، الدولية
 .20ص.، ط)، س، ( ب، مصر، منشورات احلليب احلقوقية، مدى التزام الدولة بغري إراد«ا يف القانون الدويل العام، عبدالرمحن الدسوقي

2- Cf. Jean François Flauss, La protection des droit de l’homme et les sources des 

droit international , La protection des droit de l’homme et l’évolution du droit 
international , colloque de Strasbourg , paris , 1998 , p.16. 

 3- أنظر، أمحد خريي الكباش، املرجع السابق، ص.209.

 .206ص.، املرجع السابق، الكباش خريي أمحد، أنظر -4
  .275ص.، املرجع السابق، حممد سامي عبد احلميد، أنظر -5
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، أوقبوهلا إليها اإلنضمام، التصديق أو املعاهدة على التوقيع عند ما دولة صدرهتُ ، تسميته
 تلك يف تطبيقها عند املعاهدة أحكام لبعض القانوين األثر تعديل أو استبعاد بهمستهدفةً 

  .ولةالدّ 
املتمثِّلة يف و  إىل اإلخالل بالسِّمة املميِّزة لقواعد حقوق اإلنسان هذا يؤدي كلّ  

 ضرورة متتُّع كلِّ الّناس ^ذه احلقوق يف كافة دول العامل بال استثناء.
احلقوق  من اإلنتقاصا إىل حفظ سوف يؤدي حتمً التّ  اح باستعمالالسمكما أّن  

مما جيعل مستوى احلماية يف هذه الّدولة يقّل عن احلدِّ ، ولةظام القانوين للدّ احملمية يف النّ 
هذا ما ينال من املبادئ املميِّزة لقواعد اإلتفاقيات .1األدىن الذي ارتضته اجلماعة الدولية

 إىلو  ،إعاقة عاملّية حقوق اإلنسان ^ذا املعىن إىل أيضا ويؤدي، نالدولّية حلقوق اإلنسا
وهي حتقيق  أال، ويل حلقوق اإلنسانالقضاء على الغاية اليت من أجلها وجد القانون الدّ 

 .2املصلحة اإلنسانية املشرتكة
 موضوع معاهدات حقوق اإلنسان  : تعارض فكرة التحفظ معثانيا

أو بصفة أمشل ، ز ^ا قواعد حقوق اإلنسان تتميّ ة الّيت ةاألساسيّ تتعلق هذه اخلاصيّ  
مبوضوع اإللتزامات امللقاة على عاتق الّدول مبوجب هذه ، معاهدات حقوق اإلنسان

ومنها ، ة حلقوق اإلنسانوتعترب هذه اخلاصّية أهّم ما مييز اإلتفاقيات الدوليّ  .اإلتفاقيات
  .3ويلواستقالليته عن باقي فروع القانون الدّ ويل حلقوق اإلنسان ذاتيته يستمّد القانون الدّ 

يتمثل يف وضع قاعدة ، فالغاية من ابرام املعاهدات هي إحداث نتيجة أو أثر قانوين 
، كما قد تتضمن املعاهدة آثار قانونية خمتلفة حسب طبيعة كلِّ معاهدة.سلوك لألطراف

ركِّز تُ  فهي، ت يف حّق األطرافمبعىن أّن الغرض من إبرام املعاهدات هو إنشاء حقوق وإلتزاما
هذه العالقات من حقوق  لىما يرتتب عو  على تنظيم العالقات بني الّدول األطراف

ه أنّ يف ، . وهنا تظهر امليزة اليت يتميز ^ا القانون الدويل حلقوق اإلنسانلألفراد والتزامات

                                                           

 1 - أنظر، أمحد خريي الكباش، املرجع السابق، ص.209.
 .33ص.، 2003، اجلزائر، م .ج). ي. د(، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، سعد اهللا عمر، أنظر -2
 .37-36ص.، طارق إبراهيم الدسوقي، عصمت عديل، ^اء الدين إبراهيم، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -3 
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ة يستمد اعد دوليّ بواسطة قو ، ظام الوطينيهدف إىل ضمان محاية حقوق الفرد يف إطار النّ 
  .1ة اليت يتمتع ^ا xرد كونه إنساناً احلريات األساسيّ ، و منها مباشرة بعض احلقوق

ول األطراف فيما فاإلتفاقيات الّدولّية حلقوق اإلنسان مل تربم لرتتب إلتزامات قبل الدّ  
على  دولةٍ على كلِّ تقع  بل لكي ترتِّب إلتزامات، فحسب بينها يف عالقات تّتِسم بالدولّية

، 2ةحبماية حقوقهم يف مواجهة سلطا«ا العامّ ، لصاحل مجيع األفراد املوجودين يف واليتها، حدا
ة حلقوق اإلنسان مزايا ومصاحل شخصية متبادلة للدول فال تتضمن اإلتفاقيات الدوليّ 

ول  تركز على العالقات فيما بني الدّ ة األخرى الّيت على خالف اإلتفاقيات الدوليّ ، األطراف
  .3األطراف
املعاهدات اجلماعية ذات  نع، وبذلك فإّن معاهدات حقوق اإلنسان ختتلف متاما 

هذه  أي أنّ ، ول لصاحل األفرادا تفرض إلتزامات على الدّ ذلك أ°ّ .4الطابع التقليدي
أو التعارض املوجود  وعلى هذا يبدو جليا التناقض، ر مباشرة حقوق األفراداملعاهدات تقرّ 

اإلعرتاف للدولة حبقِّ إبداء  أنّ ، و فكرة التحفظو  يعة املوضوعية لقواعدحقوق اإلنسانبني الطب
  .5التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان أمر غري طبيعي وغري مقبول

حفظات على ويل املعنية مبسألة التّ كما يرى بعض أعضاء جلنة القانون الدّ  
عاهدات حقوق اإلنسان فسيؤدي إىل نتائج حفظ على مماح بالتّ السّ  ه لو متّ أنّ ، املعاهدات
  6 وجدت من أجل العمل على حتقيقهاغ املعاهدة من أهدافها الّيت فِر تُ ، غري مقبولة

، 1فتعارض نظام أو فكرة التحفظ مع الطبيعة املوضوعية ملعاهدات حقوق اإلنسان 
ل هذا األثر يتمثإذ ، حفظ على هذه املعاهداتيظهر أساسا من حيث األثر الذي يرتكه التّ 

                                                           
 .274ص. ، ط)، س، دار الغرب للنشر والتوزيع (ب، اجلزء الثاين، مبادئ القانون الدويل العام، مد بوسلطانحم، أنظر - 1

 2- أنظر، أمحد خريي الكباش، املرجع السابق، ص.203

ص. ، 1985مارس ، العدد األول، جملة احلقوق، بنود التحلل من اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، حممد يوسف علوان، أنظر -3
130. 

 .14. ص، املرجع السابق، مصطفى كرغلي، أنظر -4
 5- أنظر، حممد يوسف علوان، املرجع السابق، ص.130.

، جنيف، اxلد األول، 1997جويلية –حولية جلنة القانون الدويل اخلاصة بدورا«ا السابعة واألربعني املنعقدة يف جوان ، أنظر -6
1997 ، 

 .98ص.
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 ذلك أنّ ، سم به قواعد أومعاهدات حقوق اإلنسانالنظام املوضوعي الذي تتّ ب املساسيف 
ا جيعل نظام محاية حقوق اإلنسان هشê ، 2عاهداتالنوع من امل هذاحفظ على ماح بالتّ السّ 
 êحيث ، اإلعرتاضات عليهاو  حفظاتة تطبيق قبول التّ خاصَّ . ق الغرض من وجودهقّ ا وال حيُ جد

  .3تصبح بذلك معاهدات حقوق اإلنسان جمموعة من العالقات القانونية الثنائية 
ففي حالة ، ة حلقوق اإلنسانهذا ال يناسب بتاتا اهلدف من وجود احلماية الدوليّ و  

ذلك يؤدي إىل عدم احرتام بنود املعاهدة اليت  فإنّ ، حفظ على هذه املعاهداتالّسماح بالتّ 
 :كمامحاية احلقوق وعدم انتهاكها  ررت من األساس لضمان تقّ 

أو أكثر من  حفظ على معاهدات حقوق اإلنسان إىل انتهاك صريح حلقٍّ ي التّ ؤدِّ يُ  - 
وذلك .حفظ يعين عدم التطبيق الكامل للقاعدةإذا ما كان التّ  ةً خاصّ ، ةحقوق اإلنسان احملميّ 

ا كامال أو أكثر من أو حقê ، قاعدة من قواعد حقوق اإلنسان حتمي جزء من حقّ  ألّن كلّ 
القانوين  حفظ ^ذا الغرض يعين استبعاد التطبيق الكامل للنصّ والتّ .من حقوق اإلنسان، حقّ 
 .4يعين بالتبعية انتهاكه، واستبعاد ما حيمي احلقّ ، التحفظ حملّ 

اخلي على اإلقرار بعلو القانون الدّ ، حفظ على قواعد حقوق اإلنسانكما يعين التّ - 
من النصوص  حفظ تفسري نصّ فيما إذا كان املقصود بالتّ ، حلقوق اإلنسان ويلالقانون الدّ 

 êيفسره تفسريا  ،اخليالقانون الدّ  ة أنّ ذاته حبجّ  ا يتعارض مع مضمون احلقّ تفسريا خاص
 êا إلرادة الّدول إىل اإلنتهاك وفقً ، أو احلقوق حمل احلماية الدولّية ايل تعّرض احلقّ بالتّ ، و اخاص

حلماية وجد  وهذا ما يؤدي بدوره إىل القضاء على نظام قانوين دويل، وينوحتت غطاء قان
حدة الذي اعتربته األمم املتّ ، توقيف مسار تطور هذا القانون أو على األقلّ ، حقوق اإلنسان

  ويل لوجوده.ة وحاجة اxتمع الدّ نظرا ألمهيّ ، منذ نشأ«ا هدفها األساسي
ّمت تأكيده من  وهذا ما عبارة عن قواعد آمرة، كما تعترب معاهدات حقوق اإلنسان- 

" كل معاهدة :منها على أنّ  53 املادة حيث تنصّ ، خالل معاهدة فينا لقانون املعاهدات
                                                                                                                                                                                

 .16-15ص. ، املرجع السابق، مصطفى كرغلي، أنظر - 1
 2- أنظر، أمحد الكباش، املرجع السابق، ص.204.

 3- أنظر حولية جلنة القانون الدويل لسنة1997، املرجع السابق، ص.98.

 4- أنظر، أمحد خريي الكباش، املرجع السابق، ص.207 .
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إىل أكثر من ذلك  64وذهبت يف املادة  .باطلة " مرة تعدّ خمالفة وقت إنعقادها للقواعد اآل
كل معاهدة   ويل العام فإنّ الدّ  ت على: " إذا ما بدت قاعدة آمرة جديدة للقانونحيث نصّ 

 أثر ".  ختلو من أيِّ و  قائمة يف حالة تنازع مع هذه القاعدة تصبح باطلة
 ولية حلقوق اإلنسان يف أيِّ وبناء على ما تقدم فإّن فكرة التحفظ على اإلتفاقيات الدّ  

 وهدف معاهدات حقوق اإلنسان. إالّ  ا مع موضوعا كليê تتعارض تعارضً ، صورة من صورها
ول إىل عدم اإلنضمام إىل هذا تطبيق هذه الفكرة على إطالقها قد يؤّدي بالعديد من الدّ  أنّ 

حّىت على  حفظاتومن هنا تظهر ضرورة الّسماح بإبداء بعض التّ ، النوع من اإلتفاقيات
  .معاهدات حقوق اإلنسان

 ضرورة إجراء التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان :لثالثا الفرع
تتعارض ، ةظام القانوين للمعاهدات بصفة عامّ حفظ املعروفة يف النّ فكرة التّ إذا كانت  

ومع ، تضحى غري مقبولة، و حبكم طبيعتها فيه مع معاهدات حقوق اإلنسان تعارضًا الشكّ 
حفظات يف جمال القانون الّدويل ظام القانوين للتّ ذلك ال ميكن إنكار الّدور الذي يلعبه النّ 

نة له من ول املكوِّ اختالف الدّ و  النظر لتنوعويل باxتمع الدّ  تنوعّن أ حيث حلقوق اإلنسان.
حفظ على معاهدات التّ  ل فكرةضرورة تقبُّ  فرضي، هوالفكر والتوجّ ، والعرق، حيث املعتقد

، اخلاّصة بكلِّ دولة السياسيةو  ليتّم التوفيق بني خمتلف الرؤى الفلسفية، حقوق اإلنسان
 الداخلية.  فيحرتم بذلك مبدأ السيادة

يف ، حفظاتويل يف مسألة التّ املقرر اخلاص الدّ 1ويف هذا يرى األستاذ"أالن بليه" 
ا تعاجل مصلحتني متعارضتني ظاهريا: أ°ّ "حفظاتظام القانوين للتّ معرض حبثه عن وظيفة النّ 

حيث  ."ومصلحة تطبيقها بأكملها من جهة أخرى، مصلحة توسيع نطاق املعاهدةمن جهة
فمن ، صلحتني متعارضتنيموازن بني حفظات هي حتقيق التّ قة بالتّ القواعد املتعلِّ وظيفة أّن 

احملافظة من جهة أخرى على روح ، و جهة جيب حتقيق أوسع اشرتاك ممكن يف املعاهدة
أكرب  تصديقحفظ يضمن لذلك جند أّن التّ .أي على اهلدف األصلي من وجودها، املعاهدة

                                                           
 ص.، 1996لسنة ، 84نون الدويل اخلاصة بدور«ا حولية جلنة القا، تقرير جلنة القانون الدويل حول موضوع التحفظات، أنظر -1

118. 
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ول يف نظر«ا القانونية حلقوق للتوفيق بني اختالفات الدّ حماولة  ذلك يف، و ولعدد من الدّ 
اجلزائر واحدة من  كانتلقد و ، ) أواللسياد«ا وخلصوصيتها ( مايةاحل وهو مايضمن، اإلنسان

الدول اليت إستعملت إجراء التحفظ على بعض اإلتفاقيات وهو ما يستوجب معرفة أهداف 
 ).  ثانيا(تلك التحفظات 

 االدولة وخصوصياته ةكضرورة لحماية سياد  أهمية التحفظ :أوال
عاجلت اتفاقية فينا لقانون املعاهدات مسألة ، ظام القانويننظرًا ألمهّية هذا النِّ  

 وبالّرجوع ملختلف املواد نستنتج صورتني للتحفظ: التحفظ، سابقا لذلك كما أشرنا،  حفظالتّ 

 حفظالتّ  حمل للنصِّ  القانوين األثر استبعاد إىل يهدف فاألول، التفسريي والتحفظ، باإلستبعاد

 النصِّ  إعطاء إىل يهدف الثاين، و حفظالتّ  أبدت اليت الّدولة علىحكم معّني  قيطبّ  ال بأن

 النظام عليا يقوم الّيت  املبادىء مع ال يتعارض، تفسري وفق يطبق معّني  معىن عليه ظاملتحفَّ 

حفظ التّ  أنّ ، 2ويلاح القانون الدّ معظم شرّ وعلى هذا األساس يرى . 1ظةاملتحفِّ  ولةللدّ  القانوين
ول املشرتكة يف بسب ازدياد عدد الدّ  ،على املعاهدات يعد أكثر أمهية اآلن عنه يف املاضي

اإلقتصادية للدول ، و أين جيب األخذ بعني اإلعتبار اختالف األنظمة السياسية، املعاهدات
 .وتعدد ثقافتها وديانتها

 مسألة جعل على املعاهدات بقانون ينا اخلاّصةف اتفاقية تنصّ من أجل ذلك  

 أساسا وجد الشرط وهذا" االتفاقية غرضو  موضوع"ب متس أالّ  شريطة مقبولة ظالتحفُّ 

 يف املؤرخ االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة ابتكار من وهو .التحفظات من للحدِّ 
 قمعو  بالوقاية اصةاخل 1948اتفاقية على التحفظات بصحة املتعلقو  1951 ماي 28

                                                           

) بقوهلا "يف كثري من األحيان 2/1لقد علقت جلنة القانون الدويل حول التمييز بني التحفظ واإلعالن التفسريي يف مشروع املادة ( -1 
وقد ، ن جمرد توضيح ملوقف الدولةوهذه اإلعالنات تكو ، حكام معينةتصدر الدول إعالنات حول فهمها لبعض األمور أو تفسريها أل

بعدت تطبيق أحكام املعاهدة بالطريقة اليت تبّينها ".ويّتضح من تعليق جلنة القانون الدويل املشار إليه تترقى إىل التحفظ إذا غّريت أو اس
ر القانوين لبعض األحكام اليت عتربت اإلعالن التفسريي حتفظا إذا ما تبني هلا أّن الدولة قصدت استبعاد أو تعديل األثاأعاله أّ°ا 

لتفاصيل أكثر حول هذه . جاءت ^ا نصوص املعاهدة ومدى عالقة تلك الدولة اليت أصدرت اإلعالن مع غريها من الدول األطراف
 .224، 2002وهران ، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1ج، مبادئ القانون الدويل، حممد بوسلطان، أنظر، النقطة

، اجلزائر، دار هومة، محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي، نورة حيياوي بن عليذلك  يف تفاصيل، أنظر -2
 .164ص. ، 2006
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 اممّ ، تقديره عند ولالدّ  أمام اواسع اxال يرتك املعيار هذا أنّ  . غري1اجلماعية اإلبادة جرمية
 أصدرت لذلك .دقيق غري اعتربته والّيت ، ويلالدّ  القانون جلنة طرف من انتقاده إىل ىأدّ 

، معناه يف البحث من تحدةامل األمم أجهزة كل فيه أعفت ،قراراً  املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 للطبيعة القرار هذا مثل صدور ويرجع .الشرطهلذا تفسريها عند الّدول على املسؤولية تاركةً 

، اتفاقية ةأيّ  يف الدول من كبري عدد جبمع تسمح ال والّيت ، ويلالدّ  للمجتمع املتجانسة غري
 مثل تقبل ال الّيت  ولالدّ  أمام يبقى ال وعليه .ظاتالتحفّ  تلك مثل إلبداء جمال يرتك مل إذا

 لقانون فينا اتفاقية من 19 املادة يف جاء ملا وفقا تعارضها أن إالّ ، ظاتالتحفّ  هذه

 قد االعرتاض أنّ  حيث .ترفضها الّيت  ظاتللتحفّ  للتصدي وسيلة تعتربها والّيت ، املعاهدات

نّصت  هامّ  ،غرض أو موضوعمبثابة  اعتبارهاو  الرتتيبات بعض أمهية مدى كشف يف يساهم
:" للدولة أنّ على  19تنّص املادة  حيثاملتعلقة حبقوق اإلنسان.  وليةالدّ  عليه االتفاقيات

 لدى التوقيع عليها أوقبوهلا أوإقرارها أو اإلنضمام إليها أن تبدي حتفظا إالّ إذا:
(ب) نّصت املعاهدة على أنّه الجيوز أن  أو، (أ)حظرت املعاهدة هذا التحفظ- 

أن يكون التحفظ يف غري  (ج) أو، فظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعينتوضع إال حت
  منافيا ملوضوع املعاهدة وغرضها ". ،(ب)و (أ) احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني

 الّدولة بني النفاذ حيِّز االتفاقيات دخول على تؤثِّر ال االعرتاضات فإنّ  وبذلك 

 أن وباعتبار.ذلك غري رمسية بطريقة األخرية هذه أعلنت إذا إالّ  املعرتضة والّدولة، املتحفظة

 حلماية وجدت وإّمنا، فقط بينها فيما ولالدّ  بني العالقات تنظِّم ال اإلنسان حقوق اتفاقيات

 الّدول تضرّ  ال اxال هذا يف االعرتاضات فإنّ ، «ااجتاوز  من الدول لتلك الرعايا حقوق

 .2شيء يف املتحفظة
 وال جمال اجلماعية الدولّية املعاهدات يف إالّ  ال يكون ظالتحفّ  أنّ  إىل ارةاإلش وجتدر 

 عرض مبثابة هو ثنائية معاهدة نّص يف على التحفظ ألنّ ، الثنائية املعاهدات يف لتطبيقه

 املشروع على، تعليقها يف الدويل القانون جلنة أّكدته ما وهذا، اآلخر رفالطّ  من مقدم جديد

                                                           
 .158ص.، املرجع السابق، كمال شطاب،  أنظر يف تفاصيل ذلك -1
 . 115-114ص.، 2008، القاهرة، يةدار النهضة العرب، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، أمحد أبو الوفا، أنظر يف تفاصيل ذلك -2 
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، مشكلة ةأيّ  يثري ال الثنائية املعاهدة على ظالتحفّ  بأن ذكرت حيث 1966 عام دتهأعّ  الذي
 أسس علىو  جديد من ولتنيالدّ  بني املفاوضة باب يفتح جديد عرض عن عبارة هألنّ 

 . جديدة
إلعفاء ، ولة على احلفاظ على سياد«ا باستعمالهظ يف حرص الدّ التحفّ  أمهية تظهرو  

ا ^ا أو تضع تفسرياخاصّ ، ة اليت تدخل طرفا فيهاالدوليّ نفسها من تطبيق بعض املعاهدات 
ولة تقتضي عدم التدخل يف شؤو°ا سيادة الدّ  كما أنّ . ^ذه األحكام من مدى إلتزامها حيدّ 
ة ولية حلقوق اإلنسان تضع قيودا هامّ و نظرا لكون اإلتفاقيات الدّ .اخلية أي شؤون أفرادهاالدّ 

وهو ، ةات العامّ احلريّ و  اإلنسان يف تعهدها باحرتام حقوق تتمثل، ول األطرافعلى سيادة الدّ 
فإّن الّدول حترص على حتديد مدى اإللتزامات الّيت ، ةما يرتب خضوعها لرقابة هيئات خاصّ 

كما أّن .ظاتما ميكن أن يتسىن هلا عن طريق التحفّ ، و تقع عليها مبوجب اإلتفاقية املعنّية
باعتبار أّ°ا  ،تها يف تنظيم شؤو°اولة وحريّ سيادة الدّ  عن ظات يعربِّ احلق يف إبداء التحفّ 

لقيمها  اولة ووفقيف الدّ ، ائدةا لإليديولوجية السّ وفقً  نفيذشريع والتّ القائمة على أمور التّ 
، ةة وفقا ملصادرها التشريعيّ خاصّ ، و من قبل ة املسطّرةا لألهداف احلكوميّ ووفقً ، وملعتقدا«ا

 .1اخليةند تنفيذها للمعاهدة مع سياستها الدّ وهذا ما قد جيعلها تصطدم ع
ولة عند تصديقها أو انضمامها إىل املعاهدات هذه من أجل ذلك تراعي الدّ  

التصديق عليها مع  أو ميكن، فإذا كانت ختالفها متتنع عن اإلرتباط ^ذه املعاهدة، اإلعتبارات
 تحفظ . ختالف هذه اإلعتبارات عن طريق الاستبعاد بعض األحكام الّيت 

ة مصدر اليت تعترب الشريعة اإلسالميّ ، ول اإلسالميةميكن أن نضرب مثاال لذلك بالدّ و  
ظ يف التحفّ ف، ول اإلسالميةظ دورا أساسيا لصاحل الدّ فهنا يلعب التحفّ ، شريعمن مصادر التّ 

 خمالفة النصوص بعض تأيت فقد. ولة للحفاظ على نظامها العامهذه احلالة يعترب ضمانة للدّ 

 يف املرأةو  الرجل بني يساوي انصّ  القاعدة تتضمن كأن،  اإلسالمية الشريعة أحكام بعضل

                                                           
 . 67-66ص. ، املرجع السابق، نغم إسحاق زيا، أنظر، هذه النقطة لتفاصيل أكثر حول -1



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
66 

 التحفظ ةأمهيّ  تظهر . وهنا1األنثيني" حظ مثل للذكر  "تعاىل قوله مع يتعارض وهذا، املرياث

 . املعاهدة يف األخرى النصوص بقية احرتام مع النصّ  هذا على
 للرجل ويسمح أسرة تكوينو  الزواج يف احلقّ  نإنسا لكل املعاهدة يف نصّ  يسمح قدو  

 ويلالدّ  للقانون وفقا واملرأة الرجل بني مساواة هناك أن ومبا، ساءالنّ  من يشاء ما باختيار

 املرأة املسلمة على متنع اإلسالمية الشريعة أن جند بينما، جلللرّ  ما حيق للمرأة حيق، فكذلك

  .املسلم بغري الزواج

  الجزائرية ظاتالتحف دوافع :ثانيا
 االتفاقيات أحكام بعض على اجلزائر تبديها اليت ظاتللتحفّ  الرئيسي السبب يتمثل 

 للمبادئ" خمالفة تكون املواد قد بعض مضمون هو أنّ ، االنسان حبقوق ةاخلاصّ  وليةالدّ 

 ئرياجلزا للمجتمع ةاملنظمّ  ةالعامّ  املبادئ بذلك ويقصد ."اجلزائري القانوين للنظام األساسية

 منه الثانية املادة أحكام يف أساسا واملتمثلة، الدستور من األول الفصل يف عليها املنصوص

من ، ولةالدّ  دين اإلسالم أن اعتبار وعلى."اجلزائرية الدولة دين اإلسالم "أن على تنص اليت
 لاألحوا قانون رأسها وعلى، اإلسالمية الشريعة ألحكام موافقة القوانني املفروض أن تكون

 جمال يف اإلسالمية ولللدّ  انتقادها الغربية عليه الدول تبين الذي اxال وهي، الشخصية

 . 2اإلنسان حقوق
اجلزائر كانت تورد يف كل حتفظ عبارة " تطبق أحكام هذه املادة يف حدود  ذلك فإنّ ل 

  :النظام القانوين اجلزائري " وعليه كانت جممل التحفظات تدور حول
جنسية الطفل وحريته يف الفكر ، ة الزوجني عند الزواج وعند فسخهمسؤوليو  حقوق -
وقد حتفظت اجلزائر  .من اتفاقية حقوق الطفل 14واليت ذكرت يف املادة ، الدينو  والوجدان

اتفاقييت محاية حقوق  أهّم هذه اإلتفافياتو  على أحكام بعض االتفاقيات اليت صادقت عليها
  .)2الطفل( ) واتفاقية محاية حقوق 1املرأة (

                                                           
 .176سوررة النساء اآلية  -1
 .160ص.، املرجع السابق، كمال شطاب،  أنظر -2 
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 مييزضدّ التّ  جميع أشكال على على اتفاقية القضاء الواردة ظاتالتحفّ  -1
ة الئحة حبقوق املرأة نت هذه اإلتفاقية بصورة أساسيّ لقد تضمّ :CEDAW)(1 المرأة

اليت طاملا عانت من  ،اليت «دف إىل إرساء قواعد ومبادئ قانونية حلماية حقوق املرأة
وتكتسي هذه  .جل يف كّل املياديناملة التمييزية بينها وبني الرّ هميش واإلقصاء واملعالتّ 

صًال حبقوق جعلته مبدءًا متّ و  ساءالنّ  دّ اإلتفاقية أمهية بالغة كو°ا أقّرت مبدأ عدم التمييز ض
 .2اإلنسان
تساهم يف تقليص ممارسة املرأة حلقوقها ، قاليد والثقافاتوتعرتف اإلتفاقية بأّن التّ  
نمية الكاملة تتطلب أقصى بأّن التّ  ،ول األطرافري يف ديباجتها إىل إقتناع الدّ وتش .األساسية

وأّن حتقيق هذه املساواة يتطلب إحداث تغيري  .جلمشاركة من املرأة على قدم املساواة مع الرّ 
أة املر  دّ كما تعترب اإلتفاقية مبدأ التمييز ض  .يف الّدور التقليدي للرجل واملرأة يف اxتمع واألسرة

دت اإلتفاقية أّن أكّ و  .انتهاكًا صارخًا ملبدأي املساواة يف احلقوق واحرتام كرامة اإلنسان
و عّرفت اإلتفاقية مصطلح عدم التمييز .ة وال تقبل التجزئةاحلقوق اإلنسانية تتمّيز بالشموليّ 

 أوتقييد، بعاداملرأة أيّ  تفرقة أواست دّ مييز ض"..... يعين مصطلح التّ  يف املادة األوىل كما يلي
توهني أو إحباط اإلعرتاف للمرأة ، ويكون من آثاره أو أغراضه، يتّم على أساس اجلنس

ة ة يف امليادين السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيّ ات األساسيّ حبقوق اإلنسان واحلريّ 
بصرف ، ارستهاأو توهني أو إحباط متتُّعها ^ذه احلقوق أو مم، ميدان آخر ة أو يف أيّ واملدنيّ 

 جل ".ة بينها وبني الرّ اة وعلى أساس املساو ظر عن حالتها الزوجيّ النّ 

                                                           
ationiscriminDOf  forms limination Of AllEonvention On The C هي اختصار لكلمات ( -1

omenW gainstA ( ، سبقت هذه اإلتفاقية عّدة صكوك دولية كان هلا الفضل يف بروز هذه اإلتفاقية ومنها إتفاقية املساواة يف
احلّد األدىن لسّن الزواج وتسجيل عقود و  اإلتفاقية املتعلقة بالرضا بالزواج، و 1952إتفاقية احلقوق السياسية للمرأة ، 1951األجور سنة 

وإعالن محاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ  1967وإعالن القضاء على التمييز ضّد املرأة لسنة ، 1962نة الزواج لس
 .1974والنزاعات املسلحة سنة 

 الدوحة، اإلجتماعية لغرب آسياو  جنة اإلقتصاديةلجملة ال، إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّذ املرأة، أبو راس عايدة ،أنظر -2
 .2ص. ، 2012أفريل  20-19الفرتة املمتدة بني 
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ي تسعى إليه اإلتفاقية هو ذ لنا أّن اهلدف الة يتبّني استقراء هذه املادّ  خالل ومن 
ومن ّمث فإّن أّي متييز ، عوة لألخذ مببدأ املساواة الكلي بني املرأة والرجل يف خمتلف اxاالتالدّ 
 .1 الوسائل القانونيةون على أساس اجلنس ينبغي القضاء عليه بشّىت يك

جل واملرأة الذي ة مفهومها للمساواة بني الرّ ة على هذه املادّ ومن املالحظات األساسيّ  
الذي عليهّن  وهلّن مثل" حيث يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي:، 2ةاإلسالميّ  ةظر يتناىف مع النّ 

كر .إّن اإلسالم أقّر مبدأ املساواة بني الذّ 3"ليهّن درجة واهللا عزيز حكيمباملعروف وللرِّجال عَ 
جل متساويان يف احلقوق والواجبات داخل فاعترب أّن املرأة والرّ ، ةواألنثى يف القيمة اإلنسانيّ 

التكوين  تشمل فهي ال، إّال أّن هذه املساواة بني اجلنسني ليست تاّمة، األسرة وخارجها
ختالف يف اإلتشمل كذلك الوظائف الطبيعية اليت ينتج عنها  الو ، لوجي )احليوي (البيو 

ظت اجلزائر على جمموعة من املواد وهي: .من أجل ذلك حتفّ 4نيويةالتكاليف واملسؤوليات الدّ 
ظت كما حتفّ ،  5ول وتشريعا«ااملادة الثانية من اإلتفاقية اليت تتعلق حبظر التمييز يف دساتري الدّ 

                                                           
حتفظات اجلزائر على بعض بنود اإلتفاقيات الدولية املتعّلقة حبقوق املرأة ، جياليل تشوار، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -1

، 2011سنة ، 12. ع، تلمسان، ةالعلوم السياسيو  كلية احلقوق،  جامعة أيب بكر بلقايد، م.ع.ق.إ.س، األسرية بني الرتاجع والتمّسك
 .01ص.

األسرة بني الشريعة  مؤمتر أحكام، قراءة إسالمية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة، °ى قاطرجي، ظرأن -2 
 . 02ص. 2008أكتوبر  09إىل  07مصر الفرتة املمتدة من ، اإلسالمية واإلعالنات الدولية

 .228 سورة البقرة اآلية -3 
 . 02ص.، املرجع السابق، °ى قاطرجي، ظرأن -4 
تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد "  :تنص املادة الثانية من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -5 

وحتقيقا لذلك تتعهد ، مييز ضد املرأةسياسة تستهدف القضاء على الت، بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، وتتفق على أن تنتهج، املرأة
 : بالقيام مبا يلي

إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت ، أ) إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعا«ا املناسبة األخرى 
 املناسبة. وكفالة التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل، اآلن

 ، حلظر كل متييز ضد املرأة، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، تشريعيةالتشريعية وغري ال، ب) اختاذ املناسب من التدابري 

عن طريق احملاكم ذات االختصاص ، وضمان احلماية الفعالة للمرأة، ج) فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل 
 ، العامة األخرى يف البلدواملؤسسات 

 وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛، د) االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة 

 ، هـ) اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة 

لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت ، منها ةمبا يف ذلك التشريعي، اذ مجيع التدابري املناسبةو) اخت 
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قد ، و 1 تتعلق بقوانني منح اجلنسية للمرأةالّيت  )9/2(ملادة التاسعة الفقرة الثانية اجلزائر على ا
واملادة ، 3وذلك بعد تعديلها لقانون اجلنسية ، 20082رفعت اجلزائر هذا التحفظ سنة 

 جل واملرأة يف األهلية القانونيةقة باملساواة بني الرّ واملتعلّ  )15/4اخلامسة عشر الفقرة الرابعة(
 .4فر واإلقامةنني السّ قواو 

جل بشأن تساوي املرأة بالرّ ، 5)16السادسة عشر ( املادة ظ على نصّ التحفّ  كما متّ  
بأن يكون ذلك ، عالقات األسرة أثناء الزواج وعند فسخهو  قة بالزواجيف كافة األمور املتعلِّ 

                                                                                                                                                                                

 ، املرأة ضد تشكل متييزا

  .ي) إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة" 
متنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو  - أ":على من ذات اإلتفاقية تنص املادة التاسعة -1

أن تتغري ، أو على تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، تغيريها أو االحتفاظ ^ا. وتضمن بوجه خاص أال يرتتب على الزواج من أجنيب
 .ض عليها جنسية الزوجأو أن تفر ، أو أن تصبح بال جنسية، تلقائيا جنسية الزوجة

 ".متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما-ب 
يناير  21املؤرخة يف ، 05ع. . .ج.جج.ر، 2008ديسمرب  28املؤرخ يف  426- 08وذلك مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -2

من  2-9" يرفع حتفظ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية حول املادة :لي؛ إذ تنص املادة األوىل من هذا املرسوم على ماي .2009
 ". 1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 

 .2005فرباير  27الصادرة بتاريخ  15ج.ر.ج.ج.ع. ،2005فرباير  27املؤرخ يف  01-05وذلك مبقتضى األمر رقم  -3 
 .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون-أ ":اإلتفاقية علىمن  15تنص املادة -4 

وتساوى بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك ، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ون املدنيةؤ يف الش، متنح الدول األطراف املرأة -ب 
وتعاملهما على قدم املساواة يف ، ل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكاتحقوقا مساوية حلقوق الرج، بوجه خاص، األهلية. وتكفل للمرأة

 .مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية  -ج 
 .القانونية للمرأة باطلة والغية

الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل تمنح -د 
 سكناهم وإقامتهم".

يف كافة األمور  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة ":من اإلتفاقية على 16تنص املادة  -5 
  :واملرأة على أساس املساواة بني الرجل، وبوجه خاص تضمن، العالقات العائليةاملتعلقة بالزواج و 

 نفس احلقوق واملسؤوليات، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل، نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، نفس احلق يف عقد الزواج-
 يف األمور املتعلقة بأطفاهلما وىف، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ،نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، أثناء الزواج وعند فسخه

عدد أطفاهلا والفاصل بني ، حبرية وبإدراك للنتائج، قرر نفس احلقوق يف أن ت، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، مجيع األحوال
نفس احلقوق كما هلا ،  مكينها من ممارسة هذه احلقوقوىف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بت، الطفل والذي يليه

وىف مجيع األحوال يكون ، أو ما شابه ذلك من األعراف، واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم
، ار إسم األسرة واملهنة ونوع العملمبا يف ذلك احلق يف اختي، نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، ملصلحة األطفال االعتبار األول
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ق مبا حيقّ  ،وجللزوجة من حقوق مقابلة حلقوق الزّ  ،ريعة اإلسالميةدون إخالل مبا تكفله الشّ 
دة من دسية مستمّ ة من قُ ذلك ملراعاة ما تقوم عليه العالقات الزوجيّ و  وازن العادل بينهماالتّ 

 تقوم عليها هذه األسس اليتَّ  فمن أهمّ ،  ال جيوز اخلروج عليهاالّيت  ،العقيدة اإلسالمية
اواة بني الزوجني الذي يظهر املس، العالقات التقابل بني احلقوق والواجبات على حنو التكامل

وجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما  ال حتقق للزّ الّيت  ،من مظاهر املساواة الشكلية بدالً 
تفرض على الزوج مثال أداء الصداق  ةالشريعة اإلسالميّ  ذلك أنّ ، قيودالتثقل كاهلها ب
يف ،  حالة الطالقنفقة هلا يفالمث أداء ، واإلنفاق عليها من ماله إنفاقا كامالً ، املناسب للزوجة

 . 1حني حتتفظ الزوجة حبقوقها الكاملة على أمواهلا
 تتعلق برفع اخلالف يف تفسري اإلتفاقية ) الّيت 29املادة (وحتفظت اجلزائر كذلك على  

  .2ة ول األطراف إىل حمكمة العدل الدوليّ أو تطبيقها بني الدّ 
عن  للتعبريالدولة ظات تدخل ضمن إجراءات سيادة واملالحظ أّن هذه التحفّ  

ة فقانون األسرة اجلزائري ة الدينيّ من ذلك اخلصوصيّ  واألهمّ ، 3الثقافيةو  خصوصيا«ا احلضارية

                                                                                                                                                                                

سواء بال مقابل أو ، نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدار«ا والتمتع ^ا والتصرف فيها
 ".مقابل عوض

لتحديد سن أدىن ، منها ةذلك التشريعي مبا يف، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين-
 للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا".

 .73ص.، املرجع السابق، طارق ابراهيم الدسوقي، عصمت عديل، ^اء الدين ابراهيم، أنظر، لتفصيل أكثر حول هذه النقطة -1 
من الدول األطراف حول تفسري أو ، خالف بني دولتني أو أكثريعرض للتحكيم أي  -أ":من اإلتفاقية على 29تنص املادة  -2 

من تاريخ طلب  أشهرخالل ستة ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا مل يتمكن األطراف، تطبيق هذه االتفاقية
 حمكمة العدل الدولية بطلب جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إىل، من الوصول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، التحكيم

 .يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة

من هذه  1أ°ا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة ، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، ألية دولة طرف أن تعلن -ب
 . ف أبدت حتفظا من هذا القبيلاملادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طر 

شاءت بإشعار توجهه إىل األمني العام  من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ مىت 2ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة  -ج
 لألمم املتحدة".

تمييز ومظاهره املختلفة. وهو القضاء على مجيع أشكال ال، الرئيسي كما تشكل حمورها،  القلب النابض لالتفاقية16 وتعترب املادة -3 
تونس واملغرب. وقد اعتربت جلنة ، العراق، مصر، ليبيا، اجلزائر، املغرب :العربية مثل وبالرغم من ذلك حتفظ عليها عدد من الدول

الدول  تطوير مبادئ القانون يف التحفظ على هذه املادة من قبل الدول العربية بأنه ينزع إمكانية، التمييز ضد املرأة القضاء على



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
71 

كما أّن الدستور اجلزائري نّص يف الباب األول املتعلق ،  يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية
  " اإلسالم هو دين الدولة".:نّ ة اليت حتكم اxتمع اجلزائري يف املادة الثانية أباملبادئ العامّ 

بعد تعديلها لقانون  2التاسعة فقرةإذا كانت اجلزائر قد سحبت حتفظها على املادة و  
جنة املعنية وهو ما رحّبت به اللّ ، أصبح من حّق املرأة منح جنسيتها لطفلهاحيث ، 1اجلنسية

جنة عن إرتياحها عربت اللّ كما أ،  2005منذ النظر يف التقرير الثاين يف يناير ، 2حبقوق املرأة
يز ضّد من أجل القضاء على التميّ  2005ة اليت اختذ«ا اجلزائر منذ بشأن التدابري التشريعيّ 

 :منها على اخلصوصو  املرأة
مكرر  31الذي قضى بإعادة التأكيد يف املادة ، 2008التعديل الدستوري سنة - 

السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف ولة بالعمل على "ترقية احلقوق على إلتزام الدّ ، منه
  .3اxالس املنتخبة"

الذي قضى بتمكني األبناء من إكتساب ، 2005تعديل قانون اجلنسية سنة - 
ومتكني الرجل ، التاسعة منهمتاشيا مع مبدأ املساواة بني اجلنسني حسب املادة ، 4جنسية األم

ية حسب املادة التاسعة مكرر من نفس املتزوج من جزائرية من إكتساب اجلنسية اجلزائر 
 القانون .

                                                                                                                                                                                

، املرجع السابق ،طارق ابراهيم الدسوقي، عصمت عديل، ^اء الدين ابراهيم، أنظر، لتفصيل أكثر حول هذه النقطة، .اإلسالمية
 .73ص.

 15 ع.، ج.ر.ج.ج، املتعلق بقانون اجلنسية 86-70يعّدل ويتمم األمر  2005فرباير  27املؤرخ يف  01-05األمر رقم  -1 
 . 2005اير فرب  27الصادرة بتاريخ 

الفرتة املمتدة ، )51الدورة احلادية واخلمسون (، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أنظر -2
 . الفقرة الثامنة 02ص.، 2012مارس  02فرباير إىل  13من 

وبالفعل ، " حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة " :على نّصت مكررمن الدستور واليت 31املادة  وطبقا للفقرة الثانية من -3
. ج.ر، احملدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اxالس املنتخبة 2012يناير  12املؤرخ يف  03-12صدر القانون العضوي رقم 

 . 2012لسنة ، 01 ع. ،ج.ج
املتعلق بقانون اجلنسية على:" يعترب جزائريا الولد  86-70مر رقم املعّدل واملتمم لأل 01-05تنّص املادة السادسة من األمر  -4

 املولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
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 27املؤرخ يف  02-05التعديالت اليت أدخلت على قانون األسرة مبوجب األمر - 
جيوز له إكراه القاصرة اليت  أبا كان أو من األقارب ال، 2الذي قضى بأّن الويل، 20051فرباير 

 . 3يف واليته على الزواج
بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة قلقها  أبدت الّلجنة املعنية ومع ذلك 

بق ظات الواردة على املادة الثانية واملادة السادسة عشر السابالتحفّ  ،بشأن متّسك اجلزائر
ة مستدلّ ، 4ظات منافية ملوضوع املعاهدة وغرضهاإعتربت أّن هذه التحفّ ، و إليهما اإلشارة

ظ يكون منافيا ملوضوع هذه الجيوز إبداء أي حتفّ " :على أنّه اليت تنصّ  2فقرة28بنص املادة 
جنة أّن نصي املادة الثانية واملادة السادسة عشر يصنفان ضمن جوهر وإعتربت اللّ  اإلتفاقية".

 وإّال أصبحت املعاهدة مفرغة من أصلها، ظ بشأ°ماوبذلك ال ميكن إبداء التحفّ ، اإلتفاقية
جنة ا لتوصيات اللّ ّن موقف الكثري جاء مؤيدً كما أ،  ا وتطبيقااليصبح هلا أي معىن نصê و 

من إتفاقية فينا  19املادة  واستدل البعض منهم إىل نصّ ، ظاتالداعية إىل رفع هذه التحفّ 
يف فقر«ا (ج)اليت تعدد احلاالت اليت ال ميكن فيها إبداء ، ظاتاملتعلقة بإبداء التحفّ 

  .5وضوع املعاهدة وغرضهااليت من بينها أال يكون التحفظ منافيا ملو  التحفظات
والواضح أّن اهلدف األساسي من وراء هذه الضغوطات يكمن يف فرض النموذج  

العوامل احلقيقة  راعي يفيال الذي  ذجو النم اهذ، العامل لدو  اإلجتماعي الغريب على كلّ 
ما يسمى  سعى لفرض منط حضاري موحد وهويبل ، بني اxتمعات املختلفةالدينية و  الثقافية

 ول عن ثرو«ا الثقافية واإلجتماعيةذلك إّال بتنازل الدّ  ولن يتمّ ، اليوم " بالعوملة القانونية "
 .6من ذلك ثرو«ا الدينية  األهمّ و 

                                                           
، ةاملتضمن قانون األسر  1984يونيو  09املؤرخ يف  11-84يعدل ويتمم القانون  2005فرباير  27املؤرخ يف  02-05رقم  أمر -1

 .2005فرباير  27الصادرة بتاريخ  15ج.ر.ج.ج .رقم
 .املتعلق بقانون األسرة 11-84املعدل واملتمم للقانون  02-05من األمر  13أنظر املادة  -2
فرباير  13، )51الدورة احلادية واخلمسون (، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أنظر -3

 الفقرة الثامنة. 02ص.، املرجع السابق، 2012
 1031) يف جلستيها  CEDAW/ C/DZA 4-3وذلك خالل نظرها للتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع (  -4 
 .CEDAW/C/SR / 1032 CEDAW/C/SR / 1031 2012فرباير  22املعقودتني يف ، 1032و
 .05ص.، املرجع السابق، جياليل تشوار، أنظر - 5
 .07ص.، سابقاملرجع ال، جياليل تشوار، أنظر - 6 
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صادقة املجاءت  :CIDE(1تحفظات الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل(  - 2
 . 1992ديسمرب  19على معاهدة اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 

قة حبرية الطفل املتعلّ  13 ول العربية على املادةت اجلزائر كغريها من الدّ لقد حتفظو  
قة املتعلّ ، 164واملادة، 3ة الفكر والوجدان والدينقة حبريّ املتعلّ 14واملادة ، 2ه يف التعبريوحقّ 

املتعلقة بتمكني  17واملادة ، ةعسفي والالشرعي يف حياته اخلاصّ حبماية الطفل من التدخل التّ 
 .5من الوصول إىل اإلعالم ووسائل الرتبية املختلفة  فلالطّ 

                                                           
 )nfant Eroits de L’Dnternationale des Ionvention Cإختصار لكلمات (  -1
ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع أنواع ، يكون للطفل احلق يف حرية التعبري - ":من نفس اإلتفاقية على 13املادة  تنص - 2

أو بأية وسيلة أخرى ، أو الفن، بالقول أو الكتابة أو الطباعة سواء، دون أي اعتبار للحدود، املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها
 .خيتارها الطفل

 :بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما يلي، جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود -

 ."أو اآلداب العامةأو الصحة العامة ، أومحاية األمن الوطين أو النظام العام، احرتام حقوق الغري أو مسعتهم-
 .حترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين -أ ":من نفس اإلتفاقية على 14املادة  تنص - 3

يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه ، األوصياء القانونيني عليه، تبعا للحالة، حترتم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك -ب
 .مع قدرات الطفل املتطورةبطريقة تنسجم 

ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها القانون والالزمة حلماية السالمة العامة أو النظام أو  -ج
 .الصحة أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات األساسية األخرى "

جيوز أن جيرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو ال . ":من ذات اإلتفاقية على 16تنص املادة  - 4
 .وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته، منزله أو مراسالته

 للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس".
ة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول تعرتف الدول األطراف بالوظيف" :من اإلتفاقية على 17املادة  تنص -5 

وخباصة تلك اليت تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية ، الطفل على املعلومات واملواد من شىت املصادر الوطنية والدولية
 :تقوم الدول األطراف مبا يلي، وحتقيقا هلذه الغاية، وصحته اجلسدية والعقلية

 ، 29) تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح املادة أ

 ، ب) تشجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من شىت املصادر الثقافية والوطنية والدولية

د) تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي ، ج) تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها
هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات  إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني.

 عتبار".يف اال 18و 13مع وضع أحكام املادتني ، واملواد اليت تضر بصاحله
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صديق على معاهدة حقوق الطفل مبجموعة وقد أرفقت احلكومة اجلزائرية وثيقة التّ  
ل بالفقرتني األوىل والثانية من تعلق اإلعالن التفسريي األوّ ، 1 من اإلعالنات التفسريية

، حرية الفكر والوجدان والدين ليس مطلقا فل يفأّن حّق الطّ  إذ إعترب هذا اإلعالن، 14املادة
واليت تفّسر مع األخذ بعني اإلعتبار ، ة للنظام القانوين اجلزائريوإمنا مقّيد باملقّومات األساسيّ 

واليت مضمو°ا "اإلسالم دين  2016سنة املعدل  1996نّص املادة الثانية من دستور 
من  47تنص عليه املادة  املساس ^ا وهو ماال ميكن  املعتقدة الرأي و كما أّن حريّ . الدولة "

 .2 2016التعديل الدستوري لسنة 
، 3على أّن تربية الطفل تتم وفقا لدين أبيه باإلضافة إىل قانون األسرة الذي ينصّ  
االلتزامات الواردة يف هذه املادة سوف تفسر بالتوافق مع النظم القانونية اجلزائرية  نّ أحبيث 

  ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم.وخاصة الدستور الذي 
) السالفة الذكر 17 – 16- 13( املواد خصّ  فقد أما اإلعالن التفسريي الثاين 

 الطفل ومتكني، ومحاية الطفل من أي مساس بسمعته وشرفه، اليت نّصت على حرية التعبري
االعتبار  نيحبيث تطبق مع األخذ بع، من احلصول على املعلومات واملواد من كافة املصادر

ر احلكومة االلتزامات الواردة ويف هذا اإلطار سوف تفسِّ ، مصلحة الطفل واحلاجة إىل محايته
  :يف هذه املواد واضعة يف اعتبارها القانون الوطين وفقا ملا يلي

ول محاية الطفل من من اإلتفاقية اليت تفرض على الدّ  16فيما يتعلق باملادة ف 
اجلزائر يف إذ أّن ، بشرفه ومسعته اإلنتهاكات اليت متسّ من ، و ةعامّ دخالت يف حياته بصفة التّ 

 333املادة  وقد نّصت، 4د على أّن هذه احلماية يوّفرها قانون العقوباتهذا اإلعالن تؤكّ 
                                                           

املتضمن املصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصرحيات و  1992دسيمرب  19املؤرخ يف و  461– 92املرسوم الرئاسي ، أنظر -1 
ديسمرب  23الصادرة بتاريخ91.ج.ر.ج.ج.ع. 1989نوفمرب  20اليت صادقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ و  التفسريية

.1992 
 .الرّأي" حّريّة وحرمة ،املعتقد حّريّة حبرمة مساس ال" :على 2016لسنة  التعديل الدستوري من 47دة تنص املا - 2
املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم  1984يونيو 09املؤرخ يف  11-84القانون رقم  من 62تنص املادة  -3 

" احلضانة هي رعاية الولد :على 2005فرباير  27لصادرة بتاريخ ا 15 ،ع.، .ج.جج.ر 2005فرباير  27املؤرخ يف  15-02
 والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا". بتربيته على دين أبيهوتعليمه والقيام 

ج. ع.  .ج.ر، املعدل واملتمم، املتضمن املتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو  8املؤرخ يف  156-66األمر رقم األمر رقم  -4 
 .1966يونيو11 بتاريخالصادرة  49
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ر وهو نفس محاية القصّ  جاءت لتأكيداليت ، و 1إىل قانون العقوبات يت أضيفتلوا 1مكرر
بتحريض األحداث على الفسق  وتلك املتعلقة، الطفل اهلدف الذي جاءت به إتفاقية حقوق

 . وهي متوافقة مع أحكام اإلتفاقية، 2والدعارة 
فإن اإلعالن  17و 13وفيما يتعلق بأحكام املادتني ، أما اجلزء األخري من اإلعالن 

قة ملتعلّ ا هو مقيد بالقوانني اإمنّ ، و مطلقا اإلعالم ال يعدّ و  الطفل يف حرية التعبري حقّ أّن  ديؤكَّ 
د اجلزائر ويف هذا اإلطار تؤكّ ، ظام العامالنّ و  احملافظة على األمن الوطين، و باحرتام حقوق الغري

تشريع سابق عن إنضمامها إىل إتفاقية حقوق  ،نهامحايته تضمّ و  فل يف اإلعالمالطّ  حقّ  بأنّ 
ر النشرية " جيب على مدي:هاليت تنص على أنّ  24خاصة املادة  وهو قانون اإلعالم، الطفل
.وبذلك يكون هذا القانون قد شّجع 3صة لألطفال أن يستعني ^يئة تربوية إستشارية"املخصّ 

 ويل يف هذا اxال .على التعاون الدّ 
ول ة حبقوق الطفل خالل النظر يف التقارير املقدمة من الدّ جنة املعنيّ وقد أبدت اللّ  

ضمن مالحظا«ا النهائية سنة ، 4من إتفاقية حقوق الطفل 44األطراف مبوجب املادة 
 .2إرتياحها بانضمام اجلزائر إىل الربتوكولني اإلختيارين امللحقني باإلتفاقية  عن، 20121

                                                           

املعدل واملتمم لقانون ، 07 ع. ،ج.جج.ر ، 2014فرباير  04املؤرخ يف  01-14أضيفت هذه املادة مبوجب القانون رقم  -1 
دج إىل  500.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إىل عشر (5العقوبات واليت تنص على": يعاقب باحلبس من مخس (

حقيقية أو غري ، سنة بأي وسيلة كانت وهو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة 18ا مل يكمل كل من صور قاصر ،  دج 1.000.000
أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استرياد أو تصدير أو ، أو صور األعضاء اجلنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، حقيقية

إلدانة تأمر اجلهة القضائية مبصادرة الوسائل املستعملة الرتكاب اجلرمية يف حالة ا .عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر
 واألموال املتحصل عليها بصفة غري مشروعة مع مراعاة حقوق الغري حسن النية".

) سنة على الفسق أو فساد األخالق أو تشجيعه عليه أو 18"كل من حرض قاصرا مل يكمل الثامنة عشرة ( :342املادة تنص  -2 
دج إىل  20.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إىل عشر (5يعاقب باحلبس من مخس (، له له ولو بصفة عرضيةتسهي

 ويعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنحة املنصوص عليها يف هذه املادة بالعقوبات املقررة للجرمية التامة". .دج 100.000
، 1990أفريل  04الصادرة بتاريخ  14ج.ر.ج.ج.ع .، علق باإلعالماملت 1990أفريل  03املؤرخ يف  07-90القانون رقم  -3 

 . 2012لسنة  02 ع.، .ج.جج.ر، 2012جانفي  12املؤرخ يف  05-12املعدل مبوجب القانون العضوي رقم 
ير عن التدابري تقار ، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة -1" :على 44املادة تنص  -4 

  :اليت اعتمد«ـا إلنفاذ احلقوق املعرتف ^ا يف هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق
 يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية. -أ

 . وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات -ب
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جنة باجلهود اليت تبذهلا اجلزائر لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت بعد أن رحبت اللّ و  
اجلزائر بإعال°ا بشأن ك أبدت قلقها بشأن متسّ ، مت ^ا اللجنة خالل التقارير السابقةتقدّ 

وكذلك قلقها لعدم مراجعة اجلزائر إلعالنا«ا ، من إتفاقية حقوق الطفل 02و01الفقرتني 
 .3من اإلتفاقية  17و16، 13بشأن املواد 

                                                                                                                                                                                

ادة العوامل والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد ^ا مبوجب هذه االتفاقية وضح التقارير املعدة مبوجب هذه املت-2 
إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. وجيب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية يف 

 البلد املعين
(ب) من ، يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة (أ )، أوليا شامال إىل اللجنة أن تكرر ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا-3 

 املعلومات األساسية اليت سبق هلا تقدميها.، هذه املادة
 جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية. - 4 
  .تقارير عن أنشطتها، عن طريق اxلس االقتصادي واالجتماعي، كل سنتنيتقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة   -5 
  ."تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلدا°ا  -6 
 1714 هاجلستي يف للجزائر والرابع الثالث الدوريني للتقريرين اجلامع التقرير يف بعد نظرهاتقرير اللجنة املعنية حبقوق الطفل ، أنظر -1

 .2-1ص. ، (CRC/C/DZA/3-4) رقم 2012 جوان 08 يف املعقودتني 1515و
 2009 فرباير 25املؤرخ 01-09 رقم القانون -أ :التالية التشريعية التدابري باعتماد اللجنة تُرحب ":إذ جاء يف التقرير مايلي -2

 .بالتعليم واملتعلق 2008 يناير 23 املؤرخ 04-08 رقم القانون-باألشخاص؛  االجتار ُجيّرم والذي
 االنضمام أو التصديق االرتياح مع أيًضا اللجنة وتالحظ 2011 فرباير 24من اعتبارا 1992سنة  منذ السارية الطوارئ حالة رفع- 

 :التالية الصكوك إىل

 .2009ماي يف، املسلحة املنازعات يف األطفال اشرتاك بشأن الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول-أ 

 ديسمرب يف اإلباحية املواد ويف البغاء يف األطفال األطفال واستغالل بيع بشأن الطفل حقوق باتفاقية امللحق االختياري الربوتوكول -ب 

2006. 

 .2009 يف ديسمرب اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية -ج 

 :التالية والسياساتية املؤسساتية بالتدابري أيًضا اللجنة وترحب -ت 

الصادرة  75رقم ، ج.ر.ج.ج، 2006 نوفمرب22 املؤرخ 421-06 رقم املرسوم مبوجب واملرأة لألسرة الوطين لسلمجا إنشاء - 
 .2006نوفمرب  26بتاريخ 

 ذوي لألطفال املدرسي قبل والتعليم املبكر للكشف الربنامج التجرييبو  التعليم وزارة ابه بادرت اليت املدرسي قبل التعليم تعميم عملية- 

، املرجع السابق، 2012تقرير اللجنة املعنية حبقوق الطفل لسنة ، لتفاصيل أكثر أنظر.والية 14 تنفيذه يف يف شرع والذي اإلعاقة
  .02ص.

  .03ص. ، املرجع السابق، 2012تقرير اللجنة املعنية حبقوق الطفل لسنة ، أنظر -3 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
77 

 ضرورة اليت تشري إىل، 2005جنة توصيا«ا الصادرة سنة اللّ  تر ويف هذا اإلطار كرّ  
عالن وبرنامج فينا اللذين وفقا إل، تفسريية بقصد سحبهاا الولة اجلزائرية إلعالنا«مراجعة الدّ 

 .1993إعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان سنة 
فيما ، احتديدً و  ر اإلجيايب الذي مشل اإلصالحات القانونيةجنة بالتطوّ اللّ  أشادتو  

نة تطالب جوقانون اجلنسية إّال أّن اللّ ، 2005عديل الذي طال قانون األسرة سنة يتعلق بالتّ 
وهي ، 1تعدد الزوجات، الطالق، املرياث، بإلغاء األحكام القانونية املتعلقة حبضانة الطفل

األحكام اليت الزالت اجلزائر متمسكة بالتحفظ بشأ°ا كو°ا خمالفة لإلسالم الذي هو دين 
 ولة .الدّ 

ة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعي 09ظت اجلزائر على املادة وقد حتفّ  
ة حول تفسري أو تطبيق أو تنفيذ  تعطي اإلختصاص حملكمة العدل الدوليّ والّيت ، 1948لسنة

عن إبادة  تهاسؤوليم حول إمكانية قيام، دولة متنازعة بعد تقدمي طلب من أيِّ ، هذه اإلتفاقية
حول .كما أعطت اجلزائر تفسريا 2من اإلتفاقية الثالثةمجاعية أو عن األفعال املذكورة يف املادة 

بنظر جرائم خمتصة  وهذا جبعل اجلهات القضائية اجلزائرية، 3) من اإلتفاقية املذكورة06املادة (
أو  ة خمتصةتكون احملكمة الدوليّ  وال .من هذه اإلتفاقية الثالثة أو تلك املذكورة باملادة، اإلبادة

كما ،  تصاصخاإل هذا إال بعد إبداء اجلزائر رغبتها وموافقتها حول، حماكم أخرى خمتصة
 .4من هذه اإلتفاقية 12تتحفظ اجلزائر بشأن املادة 

على اتفاقيات تضمن حقوق اإلنسان  غم من النصّ بالرّ نقول أنّه ، خالصًة ملا سبق 
ه ومع أنّ  إالّ ، تكفل محاية خمتلف هذه احلقوق من اإلنتهاك، الحتوائها على مبادئ ونصوص

                                                           
 ومابعدها . 04ص.، املرجع السابق ،2012تقرير اللجنة املعنية حبقوق الطفل لسنة ، أنظر - 1
التحريض . التآمر على ارتكاب اإلبادة اجلماعية. " اإلبادة اجلماعية:تنص املادة الثالثة من إتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية على -2 

 ة اجلماعية ".اإلشرتاك يف اإلباد. حماولة ارتكاب اإلبادة اجلماعية. املباشر والعلين على ارتكاب اإلبادة اجلماعية
" حياكم األشخاص املتهمون بارتكاب اإلبادة اجلماعية أو أي من األفعال األخرى :تنص املادة السادسة من ذات اإلتفاقية على -3 

أو أمام حمكمة جزائية دولية تكون ذات ، املذكورة يف املادة الثالثة أمام حمكمة خمتصة من حماكم الدولة اليت ارتكب الفعل على أرضها
 اختصاص إزاء من يكون من األطراف املتعاقدة قد اعرتف بواليتها".

أن جيعل انطباق هذه اإلتفاقية يشمل مجيع األقاليم ، يف أي حني، " ألي طرف متعاقد:فس اإلتفاقية علىنمن  12تنص املادة  -4 
وذلك بإشعار يوجهه إىل األمني ، من هذه األقاليم أو يشمل أيا، اليت يكون الطرف املتعاقد املذكور مسؤوال عن تسيري عالقا«ا اخلارجية

 العام لألمم املتحدة".
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وغري معقولة بالنسبة لدول أخرى كمربر ، معقولة هلابالنسبة  ذلك قد جتد الدول مربرات تبدو
د هذه مما يقيّ ، أو املبادئ اليت حتكم جمتمع ما، ظام العامأو األخالق أو النّ  ،الصاحل العام

ا حلقوق ا صارخً  وإن كان هذا التقييد ال يشكل انتهاكً حّىت ، احلقوق ظاهريا على األقل
ظ حلماية حقوق أفرادها ا تلجأ للتحفّ ول إمنّ بل أكثر من ذلك قد جند بعض الدّ ، اإلنسان

 ز .^ا وفكر خمتلف ومعتقد متميّ  وفقا ملفهوم خاصّ 
ويل حلقوق من التعايش يف جمال القانون الدّ  ظ خلق نوعاً نظام التحفّ  وبذلك جند أنّ  
نظامها ومبادئها و  بعاد بعض األحكام أو تفسريها مع ما يتوافقتبفتح اxال الس، اإلنسان

 .اخليةالدّ 
فإن املنطق يفرض  ،اهلائل من اإلتفاقيات ت هلذا الكمّ إذا كانت اجلزائر قد انضمّ و  

من خالل  إالّ  ميكن حتقيقههذا األمر الذي ال ، عليها وضع ما وافقت عليه موضع التطبيق
 . اxاالت إرساء ضمانات وآليات تعمل على احرتام حقوق اإلنسان يف كلّ 
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 الفصل الثاني
 حماية حقوق اإلنسان تضمانات وآليا 

 
 ما اإذ بالغةً  صعوبةً ، محايتها تضمنو  اإلنسان حقوق تكفلُ  الّيت  الوسائل دتعدّ  ثرييُ  

 شاطالنّ  ألوجه ةاحلقيقيّ و  ةالفعليّ  املمارسة كفالة يف يساهم من كلّ  ألنّ ، حصرها ريدأُ 

من  احلديث عنه يتم وهو ما. مانالضّ  مظاهر من مظهرا، و احلماية هلذه وسيلة عدّ ي اإلنساين
(املبحث األول ضمانات التطّرق للضمانات املكفولة مبوجب أهّم النصوص القانونية  خالل

من وسائل وآليات  لوحده بل البدّ  غري كافٍ يبقى  هذا كلّ   أنّ  إالّ ، محاية حقوق اإلنسان )
، الرقابة من خالل، تسهر على التطبيق الصحيح حلقوق اإلنسان، الواقع فاعلة على أرضِ 

 لإلنسانة ات األساسيّ ريّ احلو  قوقاحلمبختلف ، التحري والتقصي والبحث واإلعالم والتوعية
  آليات محاية حقوق اإلنسان ). :(املبحث الثاين

 حقوق اإلنسانمحاية  ضمانات :المبحث األول 
، يعين بالتبعية وجوب تطبيقها، التوقيع على اتفاقية معينة أو اإلنضمام إليها إنّ  
عليها  تنظيمها والنصّ  بوجود ما يكفل هذا التطبيق من خالل لذي ال يتسىن إالّ األمر ا

ومرورا ، ( املطلب األول ) انطالقا من الدستور الذي يعد أمساهاوذلك ، 1القواننييف 
خذه السلطة التنفيذية من لوائح بالقوانني العضوية إىل القوانني العادية ووصوال إىل ما تتّ 

  .)ثاينالوقرارات (املطلب 
 الدستورية الضمانات  :المطلب األول

تتنوع بني  القانونية اليتّ  الضمانات اإلطالق على هاأمهّ  بل الضمانات من بني لعل 
 احتواء أنّ  ذلك، والهاالضمانات إن مل نقل أُ  أفضلمن بني  واليت تعدّ ، ضمانات دستورية

                                                           
1- « Il résulte de ce vaste mouvement que les droit et libertés fondamentaux 

irriguent aujourd’hui toutes les branches du droit , sans aucune exception: droit 
constitutionnel, droit administratif , droit civil ,pénal , commercial…. ». Sur cette 
question ,C.f, Charlotte Denizeau,op,cit, p. 6. 
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 والسمّ  من هالة عليها يضفي، و إلزامية جيعلهاحلقوق اإلنسان  نةمعيّ  ضماناتعلى  الدستور
، ضماناتال من عداها ملا سؤسِّ تُ  الدستورية الضمانات إنّ  قلنا إن نبالغ وال .واإلحرتام
 إىل حلقوق اإلنسان الدستورية الضمانات تقسيم ميكنو  هذا .األخرية هذه تتهاوى وبتخلفها

 يعلوو  ةالعامّ  اتريّ احلو  احلقوق فيه ترتعرع لكي مالئما مناخا تصنع ضمانات خاصة، نوعني

إضافة إىل  ،(الفرع األول)مباشرة اتاحلريّ و  باحلقوق تتعلق ةخاصّ  ضمانات فهي، صرحها
 ضمانات دستورية عامة ال تقّل أمهية عن الضمانات الدستورية اخلاّصة (الفرع الثاين).

  الضمانات الدستورية الخاّصة :الفرع األول 
 عالقة ددّ حتُ و  رغبتهاو  عوبالشّ  مطالب عن عربِّ تُ  كوثائق ساتريالدّ  ظهرت أن منذ 

، )أوالولة (منح الدستور مرتبة أمسى ضمن اهلرم القانوين للدّ  إىل الفكر هاجتّ ، باحملكوم احلاكم
 إذ، هلا الطبيعي املوقع بوصفها، العامة احلرياتو  باحلقوقالدستورية  الوثائق هذه تضمنيو 

 إّال ، )ثانيا( ةالدستوريّ  احلماية وهي أال الةفعّ  يةمحاو  ضمانة لأوّ  بذلك احلقوق هذه اكتسبت

 الضمانة لتحقيق وحده يكفي ال الدستور صلب يف، نصوص أو أبواب يف التضمني هذا أنّ 

من احلماية بتحديد  سياج بإقامة مصحوبة تكون أن يتعني اإمنّ ، و املثلى واحلماية املنشودة
  ).ثالثاحمّددة (شروط وإجراءات ل ااجلهة املختصة بالتعديل وفقً 

  ر:سمو الدستو -أوال 
سواء تعلق األمر بنشاطها ، ستورولة يف مجيع أنشطتها ألحكام الدّ ختضع الدّ  

اإلعرتاف له بالسيادة على مجيع و  دستوروالشك أّن وجود الّ ، اإلداري أو القضائي، شريعيالتّ 
ضمان حقوقهم ضّد و  ،إّمنا هو هدف يرمي إىل محاية األفراد، ولة القانونيةتصرفات الدّ 

جدوى منه إذا مل  الو  غري أّن مثل هذا اهلدف اليتحقق، ولةعتداء سلطات الدّ إإمكانية 
 .1يّتسم الّدستور بالتفّوق والسمّو يف الّدولة 

يف هرم ، ة املكانة العلياالدستور هو أن حتتل القواعد الدستوريّ  يقصد مببدأ مسوّ و  
عدم و  ،لطات باحرتام تلك القواعدة السّ لك تلتزم كافّ وبذ، ولةالنظام القانوين داخل الدّ 

                                                           
 .213ص.، اجلزائر، دار اهلدى، 1ج.، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، نسيب حممد أرزقي، أنظر -1
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ويتضمن مبد أمسو  .1أحكام الدستور حبيث يبطل كل تصرف خيالف، خمالفتها أو املساس ^ا
 :الدستور وفقا هلذا املفهوم جانبني مها

  :الموضوعي السموّ -1 
الوثيقة  اجع إىل موضوع ومضمونالرّ  ذلك السموّ ، املوضوعي للدستور يقصد بالسموّ  

 يتجلى هذا السموّ و  ومنها موضوع حقوق اإلنسان، نه من أحكاموما تتضمّ ، الدستورية
 :املوضوعي للدستور يف مظهرين أساسيني

ف باسم التصرّ   هلا حقّ د اهليئات الّيت ي حيدّ الدستور هو الذّ  إنّ  :املظهر األول-أ 
 ند الشرعي لوجود هذهفهو السّ  وهلذا، هيئة من تلك اهليئات د اختصاص كلّ كما حيدّ ،  ولةالدّ 
ما يصدر عنها من أعمال وتصرفات  يف املقابل أن حترتم أحكامه يف كلّ  وعليها، لطاتالسّ 
  .2اختصاصها حّددأنشأها و  من فهو

اإلقتصادية ، د اإلجتاهات السياسيةالدستور هو الذي حيدِّ  نّ إ :املظهر الثاين - ب 
 لطات اإللتزام ^ا يف كلِّ األجهزة والسّ   على كلِّ  يتعّني والّيت ، ولةيف الدّ  ةواإلجتماعية العامّ 

 .ويرتتب على ذلك السموّ 3يعترب باطال رد يف الدستو خمالفة هلذا اإلطار احملدَّ  وكلُّ  ،أنشطتها
 :4ناتن هامّ ااملوضوعي للدستور نتيجت

على  وعدم اقتصار مفهوم هذا املبدأ ،تدعيم وتوسيع مبدأ املشروعية :النتيجة األوىل 
بل يشمل ، ة فحسبالسلطة التشريعيّ  عنضرورة احرتام القواعد القانونية العادية الصادرة 

وعدم صدور قرار أو تشريع خمالف للقاعدة  ،أيضا ضرورة احرتام القواعد الدستورية
 .ةالدستوريّ 
يبني إختصاصات كل سلطة أو هيئة من  هو الذي الدستور إنّ  :النتيجة الثانية 

، وحدود ممارسة كل سلطة الختصاصا«ا وشروط ممارسة تلك اإلختصاصات، لةو هيئات الدّ 
                                                           

 .73ص.، القاهرة، (د.س.ن)، دار النهضة العربية، قوق اإلنساندروس يف احلماية الدستورية حل، وهيب عياد سالمة، أنظر -1
 .533ص.، 2004، مصر، مطابع السعداين، القانون الدستوريو  الوسيط يف النظم السياسية، عبد الغين بسيوين عبداهللا، أنظر -2
، 2005-2004، معة اإلسكندريةجا، رسالة ماجستري، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل الدساتري اجلزائرية، أمرية خبابة، أنظر -3

 .51ص. 
، املؤسسة احلديثة للكتاب، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، أمني عاطف صليبا، أنظر -4

  .80-79ص.، 2002، لبنان
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دستوري  إذا وجد نصّ  ومن مث ال ميكن تفويض هذه اإلختصاصات من سلطة ألخرى إالّ 
 . يبيح هذا التفويض ويبني شروطه

  :الشكلي السموّ  -2
تطلب معىن ذلك أنه ي، و الدستور مظهر آخر متعلق باجلانب الشكلي ملبدأ مسوّ  
 وضع وتعديل ^ا  يتمّ اإلجراءات الّيت و  وإجراءات خاصة ختتلف عن األشكال أشكاال

 :الشكلي مظهران وهلذا السموّ . القوانني العادية
القواعد الدستورية على القوانني  مسوّ  نّ أ يتمثل املظهر األّول يف:املظهر األول-أ 
تعقيدا من  أشدّ  إجراءات وأشكاالإذا كان تعديل الدستور يتطلب  إالّ ال يتحقق  ،العادية

ل قاعدة عدّ ففي هذه احلالة ال جيوز للقانون العادي أن يُ ، القوانني العادية ^ا لدَّ عَ تلك اليت تُـ 
أل°ا حتتل مرتبة أعلى من القاعدة التشريعية يف ، يف القوة القانونيةو  دستورية تعلوه يف املرتبة

 .1سلم تدرج القواعد القانونية
ة شريع العادي يستند إىل إرادة ممثلي األمّ التّ  نّ فيتمثل يف أ:ظهر الثاينأمّا امل-ب 
يتحقق ذلك بإفراغ هذه اإلرادة ، و بينما تستند القاعدة الدستورية إىل الشعب ذاته، (النواب)

ومن الطبيعي أن تعلو . ةاليت ختتص بوضع القواعد الدستوريّ ، لطة التأسيسيةمن خالل السّ 
لطة التشريعية ولة على إرادة السّ لطات يف الدّ اليت وضعت خمتلف السّ ، أسيسيةالت لطةإرادة السّ 

 وعلى هذه األخرية احرتامها.
باع نفس ل أحكام الدستور باتّ عدِّ ة أن تُ لطة التشريعيّ بناء على ما سبق ال ميكن للسّ  

ا كان الشكلي للدستور إذ إذ يتحقق السموّ ، 2اإلجراءات اليت تعدل ^ا القوانني العادية
وهو ما جيعل ، لتعديل القوانني العادية بعةوخمتلفة عن تلك املتّ ة ب اجراءات خاصّ تعديله يتطلّ 

 .3نسبياه جامد الدستور يوصف بأنّ 
                                                           

 .109ص.، 1982 ،القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدستوري، حممد حسنني عبد العال، أنظر -1
 .80-79ص.، املرجع الساق، وهيب عياد سالمة، أنظر -2
واستندوا  وجيمع الفقهاء على بطالن اجلمود املطلق للدستور، اجلمود املطلق واجلمود النسيب، ميّيز الفقه بني نوعني من مجود الدستور -3

ألّن دستور أي دولة حيتوي على األسس السياسية ، ة التطوريتمثل السند األول يف تنايف اجلمود املطلق مع سنّ ، سندين :يف ذلك إىل
واليعقل ، وألّن هذه األوضاع تتطور مبرور الزمن فإنه يلزم أن يسايرها الدستور يف هذا التطور، واإلجتماعية واإلقتصادية اليت تقوم عليها

ألن ، ق من الناحية القانونية مع مبدأ سيادة األمةأما السند الثاين يتمثل يف تعارض اجلمود املطل، أن تتجمد نصوصه دون أي تعديل
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  منح الحقوق والحريات قيمة دستورية بالنصِّ عليها ضمن مواده-ثانيا 
حلقوق ، املساتري األخرى يف العستور اجلزائري على غرار باقي الدّ الدّ  لقد منح 

 1963ن دستورتضمّ  إذ، املتعاقبة ةتظهر من خالل دساتري اجلمهوريّ  ة كبريةاإلنسان أمهيّ 
ة للمواطن سواء منها ات األساسيّ احلريّ و  د اإلعرتاف حبقوق اإلنسانا كثرية تؤكِّ نصوصً 

 حقوق يةمحا على مواده باقي يف دأكّ و  ،ةة أو اإلقتصاديّ أوالثقافيّ ، ةأو اإلجتماعيّ ، ةالسياسيّ 

 .1 اإلجتماع حريةو  التعبري وحرية الصحافة ةحريّ  الدفاع حقوق األسرة وضمان
حقوق و  ص الفصل الرابع بكامله للحريات األساسيةخصّ  1976ويف دستور  

، 3هذا الدستور على ضمان احلقوق ذات الطابع السياسي كما نصّ   .2اإلنسان واملواطن
ولة أمام مجيع وفتح وظائف الدّ  ،والواجبات وضمان مساواة مجيع املواطنني يف احلقوق

، 7حرية إنشاء اجلمعيات، و 6واإلجتماع، التعبري، و 5ة الرأي واملعتقدوحريّ ، 4املواطنني بالتساوي
 . 9جوء السياسيحق اللّ ، و 8النقايب واحلقّ ، وحق اإلنتخاب

                                                                                                                                                                                

هذا اجلمود إّمنا يعين أّن األمة تنازلت عن سلطا«ا األساسية بصفة أبدية وحرمت نفسها من ممارسة سياد«ا يف تعديل الدستور .؛ 
، الوسيط يف النظم السياسية، .؛ عبدالغين بسيوين عبداهللا 471ص.، املرجع السابق، النظم السياسية، سامي مجال الدين، لتفاصيل

  .508-507ص.، املرجع السابق
 .1963من دستور  26إىل  12أنظر املواد من  -1
 املواطنني.و  حقوق اإلنسانو  تضمن احلريات األساسية": 1976من دستور  39 ت املادةنصّ  -2
  ."الواجباتو  كل املواطنني متساوون يف احلقوق 
وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع االقتصادي ، " تكفل الدولة املساواة لكل املواطنني :على 1976من دستور  41نصت املادة  -3

املشاركة الفعلية لكل املواطنني يف  حتول دون، و تعيق ازدهار اإلنسانو  الثقايف اليت حتد يف الواقع من املساواة بني املواطننيو  واالجتماعي
 الثقايف".و  ،االجتماعي، و االقتصادي، و التنظيم السياسي

هي يف متناوهلم ، و املؤسسات التابعة هلا متاحة لكل املواطننيو  دولةـ"وظـائـف ال :من نفس الدستور على أن 44املادة نصت  -4
 بالتساوي 

 األهلية".و  وبدون أي شرط ماعدا الشروط املتعلقة باالستحقاق
 لرأي".ال حبرية او  "ال مساس حبرية املعتقد :على 53ملادة وقد نّصت ا -5
 ال ميكن التذرع ^ا لضرب أسس الثورة االشرتاكية.، و فنصت على: "حرية التعبري واالجتماع مضمونة 55املادة أّما  -6
  من الدستور". 73متارس هذه احلرية مع مراعاة أحكام املادة  
 .متارس يف إطار القانون"، و "حرية إنشاء اجلمعيات معرتف ^ا :مايلي 56املادة وجاء يف  -7
 ميارس يف إطار القانون".، و منه على: "حق االخنراط يف النقابة معرتف به جلميع العمال 60ملادة ونّصت ا-8
 " ال ميكن حبال من األحوال تسليم أو رد الجئ سياسي يتمتع قانونا حبق اللجوء".:على 70ملادة ا نّصت -9
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ه على أنّ ، و 1 وأمواهلم هذا الدستور أيضا على محاية حقوق األجانب كما نصّ  
من يرتكب  معاقبة كلِّ  ىستور علمن الدّ  71 نّصت املادةو ، 2ملرأةاقوق حيضمن كل 

جانب جزائي مهم لضمان محاية  هوو  ،ة لإلنسانات األساسيّ احلقوق واحلريّ  املخالفات ضدّ 
 . قوقاحل

إذ يعّد الوثيقة الرمسية ، 1989احلريات كان يف دستور و  أبرز اهتمام باحلقوق نّ غري أ 
إذ ّمت النّص عليها ، 3أوضح حقوق اإلنسانو   من خالهلا تبّنت اجلزائر بشكل أمشلاألوىل الّيت 

مبا فيها اجلماعية ، هذا الدستور جماال أوسع حلقوق اإلنسان منح قدو ، ضمن الفصل الرابع
ومتكني املواطنني من املشاركة يف تسيري ، بأن أقّر حّق الشعب يف اختيار ممثليه بصفة حرّة

كما أّكد ،  5إنشاء اجلمعيات، و 4ونّص على حرية التعبري، عن طريق اإلنتخابشؤون البالد 
وال ميكن التذرّع بأي متييز يعود سببه ، أّن مجيع املواطنني سواسية أمام القانون 1989دستور 

،  6و ظرف آخر شخصي أو اجتماعيأإىل املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط 
يف احلقوق والواجبات ، املواطناتو  مان مساواة كل املواطننيسات ضكما تستهدف املؤسّ 

حتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف ، و تفتح شخصية اإلنسان رقلبإزالة العقبات اليت تع
ّمث أّكد املؤسس الدستوري أّن احلريات ، 7اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية و  احلياة السياسية

يف مواد أخرى على بعض ضمانات  ونصّ ، طن مضمونةاملواو  السياسية وحقوق اإلنسان
يف احلياةو  ات تتعلق بشخصية الفرد من حقّ حريّ و  حقوق اليت تتنوع بني، احلرياتو  احلقوق

                                                           
طبقا ، األموالو  باحلماية املخولة لألفراد، نونية على الرتاب الوطين"حيظى كل أجنيب يقيم بصفة قا :على أنّه 68املادة وجاء يف  -1

 للقانون ومراعاة لتقاليد الشعب اجلزائري يف الضيافة".
 ".الثقافية للمرأة اجلزائريةو  االقتصادية واالجتماعيةو  فقد نّصت على: "يضمن الدستور كل احلقوق السياسية 42ملادة أّما ا-2
وتكون تراثا مشرتكا بني مجيع ، الـحريات األساسية وحقوق اإلنسان والـمواطن مضمونة":على 1989دستور من  31الـمادة  تنصّ  -3

  .وعدم انتهاك حرمته"، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي يـحافظوا على سالمته، الـجزائريني والـجزائريات
  .مضمونة للـمواطن"، واالجتـماع، ء الـجمعياتوإنشا، حريات التعبري ":على 1989من دستور  39الـمادة تنّص  -4
 ". حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معرتف به :على" 40 وتنّص املادة -5
وال يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه . القانون كل الـمواطنني سواسية أمام  ":من نفس الدستور فنّصت على 28الـمادة أّما  -6

  ."شخصي أو اجتـماعي، أو أي شرط أو ظرف آخر، أو الرأي، أو الـجنس، العرقأو ، الـمولد إىل
تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنني والـمواطنات يف الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات  ":مايلي 30الـمادة وجاء يف -7

 ". والثقافية، واالجتـماعية، واالقتصادية،  الـحياة السياسيةوتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية يف، اليت تعوق تفتـح شخصية اإلنسان
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وغريها من ، 3والعبادة ة العقيدةحريّ ، 2وحرمة املسكن، 1وحرية اإلنتقال، احلّق يف األمن
 . 4احلقوق األخرى

أبقى على  املؤسس الدستوري قد جند أنّ  1996يف التعديل الدستوري لسنة و  
ا بل أكثر من ذلك أضاف حقوقً عليها أّكد ، و 1989جمموعة احلقوق اليت تضّمنها دستور 

س أضاف املؤسّ كما ،  "عدم حتيز اإلدارة اليت نّصت على " 23 يف املادةجديدة متثّلت 
 على 40 يف املادةنّص ، و " الصناعةو  حرية التجارة اليت تنّص على:" 37املادة  ستوريالدّ 

عليها ضمن حقِّ إنشاء اجلمعيات  ا" بعد أن كان منصوص إنشاء األحزاب السياسية"حّق 
من التعديل الدستوري لسنة  35كما نصت املادة ،  1989يف دستور ذات الطابع السياسي

" تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق الشغل. :على 2016
يف اهليئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى  ةدولة ترقية املرأة يف مناصب املسؤوليتشجع ال

 املؤسسات " 
ضعت من أجل ضمان محاية حقوق وُ  خاّصةكانت هناك نصوص دستورية  إذاو  

ضعت من أجل وُ  أكثر خصوصيةفهناك نصوص دستورية ، اإلعتداء عليها مناإلنسان 
نة يف الدستور تتكفل حبماية صياغة مبادئ معيّ  فيه أنّ  ا الشكّ وممّ ، تأكيد احلفاظ عليها

                                                           
وأن ينتقل عرب الرتاب ، أن يـختار حبرية موطن إقامته، يـحق لكل مواطن يتـمتع حبقوقه الـمدنية والسياسية" :على 41 الـمادةنّصت -1

  ". له حق الدخول إىل الرتاب الوطين والـخروج منه مضمون. الوطين
  .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن" :نّصت على مايلي 38 مادةالـأّما  -2

 . ويف إطار احرتامه، القانون فال تفتيش إال بـمقتضى
 . "الـمختصة وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية

  ."وحرمة حرية الرأي، ال مساس حبرمة حرية الـمعتقد على:" الـمادةتنّص  -3
. القانون التعليـم جماين حسب الشروط اليت يـحددها. الـحق يف التعليـم مضمون :50 لـمادة"ا :ك ماجاء يف املواد التاليةومثال ذل -4

 ."الـمهين  تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليـم والتكوين. التعليـمية تنظم الدولة الـمنظومة. إجباري التعليـم األساسي
 ". ومكافحتها تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية والـمعدية. الرعاية الصحية حق للـمواطنني" :على 51 الـمادةكما تنّص   
الـحق . والنظافة، واألمن، الـحماية يضمن القانون يف أثناء العمل الـحق يف. لكل الـمواطنني الـحق يف العمل" :على 52 الـمادةوتنّص  

 ". مـمارسته كيفيات قانونويـحدد ال، مضمون يف الراحة
  ". الـحق النقايب معرتف به لـجميع الـمواطنني" :فنّصت على أن 53 الـمادةأّما  
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إذا مل حتط حبماية تكفل عدم تعديلها أو املساس ، حقوق اإلنسان يبقى دون فائدة عملية
 نة دون غريها للقيام بالتعديل .يبتوفر شروط معينة وبإفراد جهة مع إالّ  ،^ا

 يات العامة الحر و  النصوص الدستورية الخاصة بتعديل الحقوق -ثالثا 
البد أن ، ة أمهيةات العامّ احلريّ و  كي تكتسب النصوص اليت تتعلق حبماية احلقوقل 

. دة بدقّةحمدّ روط ر شُّ  بتوفُّ إّال  دستوري مينع ذلك ذلك بوضع نصٍّ و  عديلفظ من التّ حتُ 
 املتعلقة باحلقوق للمواضيعن  حترص على أن تكو الدستور جندها أحكام جوع إىلوبالرّ 

 املتعلقةوذلك بأن منعت تعديل املبادئء العامة للمجتمع اجلزائري و ، ت العامة أمهيةاحلرياو 
عرض مشروع التعديل  إّال بعد ،وبالتوازنات األساسية للمؤسسات الدستورية حبقوق اإلنسان

عن اxلس  لبعد رأي معل، رئيس اجلمهورية على الربملان اxتمع بغرفتيه معا من قبل
وحقوق ، البتة املبادئ العامة اليت حتكم اxتمع اجلزائري ميسّ  شروع الا املهذ الدستوري بأنّ 

أمكن رئيس اجلمهورية إصدار ، أعضاء الربملان¾ فإن وافق ، املواطن وحريتهماو  اإلنسان
 .1دون أن يعرضه على اإلستفتاء الشعيب، القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة

ا وجتعل السلطة ستور مسوê  تضمن للدّ ة الّيت ت اخلاصّ عن هذه اإلجراءا وفضالً  
الدستور اجلزائري  فإنّ ، عه من قواننية غري قادرة على تعديل أحكامه بواسطة ما تشرّ التشريعيّ 

ليس يف مواجهة  ،ل مسو األحكام املتعلقة بذلكمّ تك، اتاحلريّ و  ة للحقوقانفرد بضمانة هامّ 
ها بسلطة تلك اليت خصّ  امبا فيه ،لطاتة السّ ة كافّ لطة التشريعية فحسب بل يف مواجهالسّ 

املادة  صارت حتمل رقمواليت  1996من دستور  178يف املادة  فنصّ ، تعديل الدستور
األحكام اليت ال ميكن ألي و  على املبادئ، 2016من التعديل الدستوري لسنة  212

 . 2املواطنو  نسانمن بينها احلريات األساسية وحقوق اإلو ، هاتعديل دستوري أن ميسّ 
 –يوجد مامينع سلطة التعديل  ه الأنّ  إالّ ، اتاحلريّ و  رغم أمهية هذه الضمانة للحقوقو  

أن تلجأ إىل ذلك بأسلوب غري مباشر عن  –احلقوق و  بتلك احلريات إذا رغبت يف املسّ 
                                                           

 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  210واليت صارت حتمل رقم املادة  1996 من دستور 176املادة ، أنظر -1 
النظام الدميقراطي القائم على التعددية  -. طابع اجلمهوري للدولةال- :"الميكن ألي تعديل دستوري أن ميس :212تنص املادة  -2 

سالمة  -. حقوق اإلنسان واملواطنو  احلريات األساسية -. الرمسيةو  العربية باعتبارها اللغة الوطنية -. اإلسالم دين الدولة -3احلزبية 
  "إعادة إنتخاب رئيس اجلمهورية.  -. اجلمهوريةو  وز الثورةالنشيد الوطين باعتبارمها من رمو  العلم الوطين - الرتاب الوطين ووحدته.



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
87 

ن ميكن هلا أو  . ويف هذه احلالة يزول احلظرا إلغائهأو حّىت  212املادة  طريق تعديل نصّ 
س الدستوري هذا اإلحتمال هو الذي كان قد دفع املؤسّ  لعلّ و  احلقوق واحلريات.يف تتصرف 

احلريات و  احلقوق تعديل املبادئ ومن بينها 195بعد أن حظر يف املادة -، 1976 لسنة
 تتمثل يف حظر تعديل النصّ  193عليها يف املادة  إىل إضافة ضمانة أخرى نصّ -األساسية 

غم من هذه الضمانة رّ وبال.ذا«ا) 195حلظر (أي حظر تعديل املادة الذي يتضمن ذلك ا
ألغى املادة  1989فرباير  23أن دستور إال ّ ، 1976نها دستور ة اليت كان يتضمّ اهلامّ 

  .1أيضا املادة اليت كانت حتظر تعديلهاو  195
تبار اليت ترتتب على هذا املبدأ هو إع اآلثار العملية أهمّ  نقول أنّ ، ويف العموم 

أعلى مرتبة من القواعد القانونية األخرى مما يكسب احلقوق واحلريات  ،القاعدة الدستورية
 . 2ا أكربا واحرتامً الواردة ^ا ثباتً 

  الضمانات الدستورية العاّمة :ثانيالفرع ال 
 هناك ضمانات دستورية عاّمة تتنوّع بني، إضافة إىل الضمانات الدستورية اخلاّصة 

 فصلومبدأ ال، )أواليف جمال محاية حقوق اإلنسان ( ةعّد ضمانة هامّ الذي يُ ، 3يةمبدأ املشروع

 أي تستبد فال، األخرى مراقبة واحدة لكل يتسىن حىت، ولةالدّ  يف لطاتالسّ  خمتلف بني

املتمّثل يف و  هاّم كذلك ردون جتاهل مبدأ آخ).ثانيا(العامة احلرياتو  باحلقوق متس وال، منها
 .)ثالثاالسلطة القضائية (مبدأ استقاللية 

  مبدأ المشروعيةأوال: 
ة ضد جتاوزات ات العامّ احلريّ و  ة للحقوقمبثابة ضمانة هامّ  ،يعد مبدأ املشروعية

ا كانت مكانتهم احملكومني أيّ و  عام وشامل يطبق على احلكام فهو مبدأ، 4السلطة
                                                           

احلريات العامة و  الضمانات الدستورية للحقوقو  السلطات اإلستثنائية لرئيس اجلمهورية اجلزائري، نصر الدين بن طيفور، أنظر -1
 .66-65ص. ، 2003-2002، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة "

 .87-86ص. ، املرجع السابق، علي عليان حممد أبو زيد، علي حممد صاحل الدباس، أنظر -2 
 .362-361ص.، 1984، جامعة عني مشس، رسالة دكتوراه، اجلوانب الدستورية حلقوق اإلنسان، حمي شوقي أمحد، أنظر -3
ب الفقه اإلسالمي فإ°ا أما كت، الذي يعين البد أ يف السري على أساس منظمو  يشتق معىن املشروعية يف اللغة العربية من فعل "شرع" -4

فيقولون بأن الدليل ، من أجل اإلستدالل به على حكم من األحكام الشرعية الواردة يف القرآن الكرمي، تزخر باستخدام لفظ املشروعية
ن آمنوا كتب أما الدليل على مشروعية الصوم قوله تعاىل " يا أيها الذي، على مشروعية الصالة قوله سبحانه وتعاىل " وأقيموا الصالة "
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ا«م الدينية أو اجتاها«م كانت معتقد  وأيًا، أو العلمي ،أو مستواهم اإلقتصادي، اإلجتماعية
  .1الفكرية أوالسياسية

تعريف الدكتور  :منها نذكر ف الفقه مبدأ املشروعية بتعريفات عديدةولقد عرّ  
: مبدأ املشروعية هو" أن تكون مجيع تصرفات اإلدارة يف حدود 2سليمان الطماوي 

 .القانون"
بل مبفهومه الواسع أي  ، قضيّ للقانون مبفهومه ال مبدأ املشروعية ال يعين اخلضوع إنّ  

ا كان مصدرها مع اإللتزام وأيّ ، ة وجمردة سواء كانت مكتوبة أو غري مكتوبةكل قاعدة عامّ 
فالالئحة وصوال إىل  ،ا من الدستور مث القانون العاديبدءً  ،مبراعاة تدرج هذه القواعد القانونية

 .3ها قانونيا أو مادياا كان نوع تصرف اإلدارة سواء كان عملوأيê ، القرار الفردي
أي احرتام ، ه "سيادة القانونف مبدأ املشروعية بأنّ كتور ماجد راغب احللو فيعرّ أما الدّ  
ليس ، فالقانون جيب أن حيكم سلوك األفراد، سريا°ا على كل من احلاكم واحملكومو  أحكامه

 .4" لدولةإمنا كذلك يف عالقا«م ^يئات احلكم يف ا، و فقط يف عالقا«م ببعضهم بعض
على ضرورة احرتام  1996دستور  كذاو  1989 الدستور اجلزائري لسنة وقد نصّ  

ه " جيب على  على أنّ  60ت املادة حيث نصّ  األفرادحريات و  احرتامه حلقوقو  الفرد للقانون

                                                                                                                                                                                

، عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد، نظرأ، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم".
 .22ص.، (د.س.ن)، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط.، 2ج، املواثيق الدوليةو  حقوق اإلنسان وحرياته وفقا ألحدث الدساتري العاملية

 .58ص. ، املرجع السابق، مرية خبابةأ، أنظر -1
 .21ص.، 1987، مصر، دار النشر، قضاء اإللغاء، سليمان الطماوي، أنظر -2
 .13-12ص.، 1995، القاهرة، دار النهضة العربية، مبدأ املشروعية وحقوق اإلنسان، حمسن العبودي، أنظر -3
 ضرورة ويرى بعض الفقه يف مصر، .15ص.، 2000، إلسكندريةا، منشأة املعارف، القضاء اإلداري، ماجد راغب احللو، أنظر -4

التزام و  مما يوجب خضوع السلطات العامة للقواعد القانونية القائمة ،استعمال تعبري سيادة أو سيطرة أحكام القانون باملعىن الواسع
ولكن بعض ، التصرف وفقا لهو  واحرتامه وينبغي على اجلميع اخلضوع له ،يعلو فوقه أحد وإن القانون يعلو فوق اجلميع وال، حدودها
إذ يذهب هذا اإلجتاه إىل اعتبار أن مبدأ خضوع الدولة للقانون ، مبدأ خضوع الدولة للقانونو  رفض الدمج بني سيادة القانون الفقهاء

أما مبدأ ، سلطةوهو بذلك يعد مبدأ قانوين عام يقصد به محاية حقوق األفراد ضد تعسف ال، هو خضوع مجيع السلطات يف الدولة
«دف إىل منع اجلهاز التنفيذي من التصرف إال تنفيذا و  سيادة القانون فينبع من فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة يف الدولة

ص. ، املرجع السابق، عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر، لقانون أو بإحالة من القانون .
26-27. 
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لقد احتفظ املؤسس الدستوري بنفس و ، قوانني اجلمهورية "و  شخص أن حيرتم الدستور كلّ 
 .20161من التعديل الدستوري لسنة  74املاد  يف املضمون
"تستهدف  :مايلي 2016التعديل الدستوري لسنة  من 34تضمنت املادة  كما 

الواجبات بإزالة العقبات اليت و  يف احلقوق املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات
اسية حتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السيو  تعوق تفتح شخصية اإلنسان

كما تعترب احلريات األساسية وحقوق اإلنسان تراثا   .واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية "
فاع كما أن الدّ   .2وواجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل، مشرتكا جلميع اجلزائريني واجلزائريات

 : يلي مامبدأ املشروعية  يفرتضو  .عنها بشكل فردي أو عن طريق مجعية يكون مضمونا
ة لطات خاصّ كل قانون أو قرار جيب أن يكون موضوع احرتام من قبل السّ   نّ أ - 

 .مامل يلغ أو يعدل بالوسائل القانونية، اليت أصدرته
من  إالّ  اميكن إقراره ال، إن القيود اليت تفرضها الدولة على بعض احلقوق واحلريات - 

 خالل الربملانات املنتخبة .
يف حدود القواعد العامة  رار فرديا حلالة معينة إالة سلطة أن تصدر قيّ ميكن أل ال - 

 .املقررة يف الدولة
ى تركيز سلطات الدولة يف يد سلطة لقد أدّ :مبدأ الفصل بين السلطات -ثانيا 

وملنع هذا اإلستبداد جاء مبدأ الفصل بني . حريا«مو  إهدار حقوق األفراد واحدة إىل
  :تتجلى مربرات األخذ ^ذا املبدأ فيما يليو  .الذي أخذت به األنظمة السياسية ،3السلطات

                                                           
 .1989من دستور  57املادة ، تقابل هذه املادة -1
 .2016لسنة من التعديل الدستوري  93و 38أنظر املادة  -2
، اقرتن هذا املبدأ باسم املفكر الفرنسي "مونتسكيو" يف كتابه "روح القوانني " الذي كان له أثر بالغ يف الدساتري الفرنسية بعد الثورة -3

كان الفيلسوف اإلجنليزي ، و كر مل يكن أول من نادى ^ذا املبدأ فقد سبقه إليه بعض الفالسفة اإلغريق مثل أرسطوة أن هذا املفقواحلقي
غري أن مونتسكيو ، 1690"جون لوك "أول من عاجل هذا املوضوع بشىء من التفصيل يف مؤلفه " احلكومة املدنية " الذي صدر سنة 

الوجيز يف النظم ، براهيم عبد العزيز شيحاإ، نظرأ، ن .لتفاصيل أكثر حول هذه النقطةاستطاع أن يعرض املبدأ بشكل واضح ومتواز 
النظم ، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، أنظر كذلك، .235ص. ، بدون طبعة، لبنان، الدار اجلامعية، السياسية والقانون الدستوري

املرجع ، عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد، .187-188.ص، 1997، اإلسكندرية، منشأة املعارف، القانون الدستوريو  السياسية
  .47-46ص.، السابق
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لطات وجتميعها يف يد هيئة واحدة إن تركيز السّ  :منع اإلستبداد وصيانة احلريات - 
لقد وجد رجال الثور ة الفرنسية يف ، و حبقوق األفراد األمر الذي ميسّ ، يؤدي إىل اإلستبداد

دادية للملوك الذين مجعوا يف أيديهم ص من السلطة اإلستبهذا املبدأ وسيلة من وسائل التخلّ 
أداة حلماية احلريات الفردية و  لطةف السّ فهو يعد ضمانة ضد تعسّ ، السلطات الثالث

 وصيانتها .
ويرى . حسن تطبيقهاو  فهو وسيلة لكفالة احرتام القوانني :ولةحتقيق شرعية الدّ  - 

لطات على هيئات ع السّ توزّ قيمة للقوانني والقواعد الدستورية إذا مل  نتسكيو" أنه الو "م
لطات كما استلزم قيام كل سلطة مبراقبة السّ ،  1احل العام ة تعمل على حتقيق الصّ مستقلّ 

 األخرى إليقافها عند احلدود املقررة هلا إذا إقتضى األمر .
لة هلا يؤدي إىل إتقان كل ص كل سلطة باملهام املوكّ إن ختصّ  :تقسيم العمل وإتقانه - 

مع العلم أن ، ولةة يف الدّ ق حسن سري العمل يف كل اxاالت الرئيسيّ كما حيقِّ ،  سلطة لعملها
ا قصد به الفصل إمنّ و  الفصل بني السلطات عند "مونتسكيو" مل يكن يقصدبه الفصل التامّ 

  .2املرن

                                                           
وبني املهام األساسية اليت تضطلع ^ا كل ، والقضائية، والتنفيذية، قسم "مونتسكيو " السلطات العامة يف الدولة إىل ثالث التشريعية -1

ألن "مونتسكيو" جعل القضاء سلطة ، لوك"للسلطات العامةهذا التوزيع لوظائف الدولة خيتلف عن تقسيم " املالحظ أن، و سلطة
مولود ، على النقيض من "لوك"الذي مل يدرج القضاء ضمن السلطات العامة يف الدولة .لتفاصيل حول هذه النقطة أنظر، مستقلة
 .124ص.، 2005، اجلزائر، دار النجاح للكتاب، النظم السياسيةو  مباحث يف القانون الدستوري، ديدان

لرئاسي، اإن االختالف بني الدول يف تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات أدى إىل وجود ثالث أنظمة سياسية متمثلة يف النظام  -2
ل النظام الربملاين، نظام اجلمعية (احلكومة) اxلسي .و يقوم النظام الرئاسي على دعامتني أساسيتني مها فردية السلطة التنفيذية، الفص

سلطات أّما النظام الربملاين يقوم على ركنني أساسيني: أوهلما ثنائية السلطة التنفيذية واألخر املساواة بني السلطتني شبه املطلق بني ال
يركز هذا  حيثمع وجود قدر من التعاون والرقابة املتبادلة بينهما. وأخريا نظام حكومة اجلمعية أو النظام اxلسي، ، التشريعية والتنفيذية

لتفاصيل أكثر حول هذه  الصالحيات اهلامة بيد السلطة التشريعية، سواء كانت هذه الصالحيات تشريعية أم تنفيذية.النظام غالبية 
، ص. 2000اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2أنظر، سعيد بوشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، اجلزء النقطة، 
أنظر، عبد ، .209، ص. 1999م السياسية والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، . ؛ عبد الكرمي علوان، النظ192

، ص 1999احلميد متويل، القانون الدستوري واألنظمة السياسية املقارنة باملبادئ الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، منشأة املعارف، 
  . 125، ص. 2003رنة، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، .، علي يوسف الشكري، النظم السياسية املقا63-64
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ذلك عن طريق توزيع و  ،وقد أشارت معظم الدساتري إىل هذا املبدأ صراحة أو ضمنا 
 من هنا لنا أن .تنفيذية وقضائية، تشريعية ولة بني ثالث سلطات:الديف السلطات  مهام

  ؟نتساءل عن موقف الدستور اجلزائري من مبدأ الفصل بني السلطات
ّن الدستور اجلزائري مل يعرتف صراحة مببد أ الفصل بني أنقول ، يف هذا الصدد 

وأيضا عندما  ،لطاتوذلك عندما استعمل اصطالح السّ ، ابل إعرتف به ضمنً ، لطاتالسّ 
مع عدم ، ولة على هيئات مستقلة خّصت كّال منها باختصاصات حمّددةالدّ  ُوّزعت سلطات

وهو ما يستشف من روح الّسماح ألّي منها باإلعتداء على اختصاصات اهليئات األخرى .
 هذا أنّ  على 2016سنة املعدل  1996و 1989 دستوري ديباجة يف جاء فقد الدستور

 عمل ورقابة، القانونية احلماية ويكفل، لطاتالسّ  ممارسة على ةرعيّ الش يضفي "األخري
 لبابا النّص يف خالل من ذلك يظهر كما،  الشرعية تسوده جمتمع يف العمومية السلطات

وحدد لكّل منها ، كامالً  فصالً  سلطة لكلّ  صخصّ الذي  "السلطات تنظيم على " الثاين
 استقاللية "على بالنصّ  السلطات بني فصلللإذ ّمت اإلشارة  .جمال عملها واختصاصها

 دليؤكِّ ، الدستوري النصّ  روح إىل استند الدستوري اxلس أنّ  واملالحظ، 1"القضائية  السلطة
ذلك ماجاء يف  من. حدود كلٍّ منهاو  الختصاصا«ا لطاتالسّ  احرتام على قابةالرّ  يف دوره

"..... فيما خيص املواد ، اإلنتخابات املتعلق بقانون 89لسنة 01ستوري رقمقرار اxلس الدّ 
حيث أّن ، ي تعاجلهشابه يف املوضوع الذّ املتناولة جمتمعة بسبب ماهلا من التّ  84، 62، 61

ة تبني بدقّ  62واملادة ، تعاجلان طرق اإلقرتاع النتخاب اxالس الشعبية 84و61املادتني 
النسيب على القائمة أفضلية األغلبية يف  الكيفية اليت يتّم وفقها توزيع املقاعد بطريقة اإلقرتاع

د قواعد خاّصة تتعلق بطريقة ه ليست هناك أية أحكام يف الدستور حتدّ ومبا أنّ . دور واحد
 10وحده طبقا للفقرة  اختصاص المشّرعفيعود اختيار طريقة اإلقرتاع حينئذ إىل ، اإلقرتاع

  .2من الدستور ...." 115من املادة 
                                                           

 ":على 1996من دستور 138كما تنّص املادة ." السلطة القضائية مستقلة ":على أنّ  1989من دستور  129 الـمادةنّصت  -1 
  .2016توري لسنة من التعديل الدس 156ومتارس يف إطار القانون"و اليت صارت حتمل رقم املادة ، السلطة القضائية مستقلة

املتعلق بقانون  1989أوت  20املوافق  1410حمرم عام  18املؤرخ يف  1989لسنة  01رقم  قرار اxلس الدستوري، أنظر -2
 .36ج.ر.ج.ج.ع. ، اإلنتخابات
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بدأ يرمي إىل حتديد عمل  على أّن هذا امل، د اxلس الدستوريعلى هذا األساس أكّ  
وهذا ما جتّلى من ، 1والرقابة على دستورية القوانني، بتبين مبدأ مسو الدستور، كّل سلطة

واذي  املتعّلق بالقانون األساسي للنائب 1989لسنة  02خالل قرار اxلس الدستوري رقم
يتفرغ ، تنّص على أنّه عند نفاد جدول أعمال اxلس 33ة ".....نظرا لكون املادّ  :جاء فيه

جيب عليه أن يسهر على تطبيق القوانني ، ويف هذا اإلطار، النائب لدائرته اإلنتخابية
ة وفقا للتشريع املعمول به. ونظرا ألّن مبدأ الفصل الرقابة الشعبيّ  كما يتوىل ممارسة،  واألنظمة

صالحيا«ا يف امليدان الذي أوكل إياها الدستور بني السلطات حيتِّم أن متارس كّل سلطة 
ألنّه جيب على كّل سلطة أن تلتزم دائما حدود اختصاصا«ا لتضمن التوازن التأسيسي  .ونظرا
قة بتطبيق القوانني والتنظيمات وممارسة بتخويل النائب أن يتابع فرديا املسائل املتعلّ و  املقام.

 األساسيأسند القانون ، ةبنشاط خمتلف املصاحل العموميّ  قةة واملسائل املتعلّ قابة الشعبيّ الرّ 
  .2..." صالحياته الدستورية إطارمهام تتجاوز للنائب 
املتعّلق بالئحة اxلس  1989لسنة  03كما جاء يف قرار اxلس الدستوري رقم 

نّص من الدستور ت 94"....باعتبار أنّه إذا كانت املادة : مايلي 1989الشعيب الوطين لسنة 
أن يبقى وفيا لثقة ، يف إطار اختصاصاته الدستوريّة، على أنّه جيب على اxلس الشعيب الوطين

من النظام الداخلي ال ميكن يف أي من  49فإّن املادة ، الشعب ويظل يتحسس تطّلعاته
أو ألعضائها سلطة تفتيشّية من ، أحكامها أن متنح لّلجان الدائمة للمجلس الشعيب الوطين

أن تشّكل مّسا مببدأ الفصل بني السلطات وباإلستقاللية الالزمة للهيئة شأ°ا 
 . 3التنفيذية....."

 
 
 

                                                           
 .195ص.، 1990، اجلزائر، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري، أنظر -1
 . 37ج.ر.ج.ج.ع.، املتعلق بالقانون األساسي للنائب 1989أوت 30املؤرخ يف  1989لسنة  02القرار رقم ، أنظر -2
يتعلق بالئحة اxلس الشعيب الوطين املؤرخة يف  1989ديسمرب  18املؤرخ  1989لسنة  03قرار اxلس الدستوري رقم ، أنظر -3

 .54ج.ر.ج.ج.ع.، 1989أكتوبر  29
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  :لطة القضائيةمبدأ استقاللية السّ  -ثالثا 
 عدمبه  ويقصد، 1القانون دولة مبدأ أساسي إلرساء، القضاء استقاللية مبدأ يعترب 

 السلطة حترر، القضاء باستقاللية يقصدكما   .2للقانون إالّ  مهامه أداء يف القاضي خضوع

، أو الصحافة ،والتنفيذية التشريعية السلطتني من تدخل أي من مهامها أداء يف القضائية
 .3أوغريها من وسائل اإلعالم

عليه   قد أّكدت، ةالعامليّ  املواثيق واإلعالنات ة هذا املبدأ جند أنّ ظر ألمهيّ وبالنّ  
حدة فهذه ديباجة ميثاق األمم املتّ ، حقوق اإلنسانأساسية لنشر العدالة ومحاية  كدعامة

"احلق  ومنها ، ميكن يف ظلها حتقيق العدالةتصميم شعوب العامل على بيان األحوال الّيت  دتؤكِّ 
 ة الذي نصّ الدوليّ  ظام األساسي حملكمة العدلوكذلك النّ ، يف نظام قضائي نزيه ومستقل"

من اإلعالن العاملي الثامنة  وكذلك املادة، على تكوين هيئة احملكمة من قضاة مستقلني
إلنصافه ، إىل احملاكم الوطنية املختصة كل إنسان يف اللجوء  حقّ  :" تقررحلقوق اإلنسان الّيت 

، اليت مينحها على قدم املساواة مع اآلخرين ،األساسية ة أعمال تنتهك احلقوقالفعلي من أيّ 
لعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فقد أما ا، "قضية حمكمة مستقلة وحمايدةالوأن تنظر 

من  وقد اجتمعت جلنة."مبدأ حيدة واستقالل القضاء"مادته الرابعة عشر على  يف نصّ 
مما نتج عنه ، لوضغ مشروع مبادئ حول استقالل القضاء 1981سنة يفاخلرباء بإيطاليا 

 .19834 سنةندا يف ك اإلعالن العاملي الستقالل العدالة الصادر عن مؤمتر مونرتيال
 تلك املواثيق واإلعالنات " املبادئ األساسية بشأن استقالل القضاء" أهمّ  ولكنّ  

ويل بشأن استقالل الدّ  واليت تعترب امليثاق أو املرجع، 1985 سنةالصادرة عن األمم املتحدة 
                                                           

1- Cf. Jean Douveleuv, Oliver Douveleuv , Le principe d’indépendance de l’autorité 
judiciaire aux autorités administratives indépendantes, Mélange en hommage de 
Jacques Geogel, éd Apogée,Paris, 1998, p. 523.  

 الفكر دار، والتجارية املدنية املرافعات وقانون اإلسالمي الفقه بني نةمقار  دراسة، التقاضي حق كفالة شبكة، سليمان خالد، أنظر - 2

  .157 ص.، )( د.س.ن، اإلسكندرية، اجلامعي
، دار النهضة العربية، دراسة مقارنة يف القانونني املصري والكوييت، استقالل السلطة القضائية، طالل خالد مرزوق الرشيدي، أنظر -3 

 . بعدهاوما 318ص. ، 2011، القاهرة
دار ، )ناستقالل القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية واإلسالمية ( ب.س.، حممد نور شحاتة، نظرأ من املعلومات للمزيد -4

 .10ص .، القاهرة، النهضة العربية
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ه وينص علي، لطة القضائيةالسّ  " تكفل الدولة إستقالل:ت يف البند األولالقضاء حيث نصّ 
املؤسسات احلكومية وغريها من املؤسسات إحرتام  ومن واجب مجيع ،دستور البلد أو قوانينه

اً أصبح مبدأ إستقالل القضاء مبدأ دوليًا هامّ وبذلك .1ومراعاة إستقالل السلطة القضائية"
 ول .الدّ  عاتق علىيقع يشكل إلتزاماً دولياً 

استعمل مصطلح العدالة  1963دستور  وبإلقاء نظرة على الدساتري اجلزائرية جند أنّ  
ال خيضع القضاة يف ممارستهم لوظائفهم  ":أنّه على 62 ونّص يف املادة، للتدليل على القضاء

بوجود اxلس األعلى و  استقالهلم مضمون بالقانون إال للقانون وملصاحل الثورة االشرتاكية.
أما دستور .2ي للقضاءاملتضمن القانون األساس 27-69جاء األمر رقم  مث ."للقضاء
 164 املادة جاء يفإذ  الفصل الرابع منهعليه يف  نصّ و ، فقد اعترب القضاء وظيفة 1976

حقوقهم و  ا«مواحداحملافظة املشروعة على حريّ  لكلّ ، و "يضمن القضاء للجميع :أنعلى 
 "ال خيضع القاضي إال للقانون". :على أنّه 172كما نّصت املادة ،  ة "األساسيّ 
وينّص على ، منه ويعترب القضاء سلطة يف الفصل الرابع 1989 دستور ليأيت 

لطة القضائية تـحمي السّ ":على 130 الـمادةونّص يف ، 129 الـمادةاستقالليتها يف 
ليؤّكد خضوع  ."واحد الـمحافظة على حقوقهم األساسية  وتضمن للـجميع ولكلّ ، الـحريات

  .3كال الضغوطللقانون ومحايته من كّل أش القاضي إالّ 
املتضمن القانون  21-89ا هلا صدر األمر رقم وتطبيقا ألحكام الدستور وجتسيدً  

نتيجة ، 055-92.والذي ّمت تعديله بعد إصدار املرسوم التشريعي رقم 4األساسي للقضاء
 .1األحداث اليت مّرت ^ا اجلزائر بعد توقيف املسار اإلنتخايب

                                                           
  لتفاصيل أكثر اطلع على املوقع: -1

http://www.startimes.com/?t=25118469 مت. 15/04/2016تصفح املوقع بتاريخ بتاريخ    

 .42ع.، ج.ر.ج.ج، املتضمن القانون األساسي للقضاء 1969ماي  13املؤرخ يف  27-69األمر رقم - 2
ي من كل القاضي حمم" :139 ؛ كما نصت الـمادة." ال يـخضع القاضي إال للقانون"على: 1963من دستور  138 الـمادة نصت-3

  ". والـمناورات اليت قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه والتدخالت أشكال الضغوط
 .53ع.، ج.ر.ج.ج، املتضمن القانون األساسي للقضاء 1989ديسمرب  12املؤرخ يف  21-89القانون رقم - 4
املتضمن القانون األساسي  21-89قانون رقم املعّدل واملتتم لل 1992أكتوبر  24املؤرخ يف  05-92املرسوم التشريعي رقم  -5

 .77ع.، ج.ر.ج.ج، للقضاء
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وينص على استقاللية  1989°ج دستور  على نفساملعدل  1996 ليسري دستور 
صدور القانون  املعدل واملتمم حّىت  21-89إّال أنّه استمر العمل بالقانون ، السلطة القضائية
املتعلق  12-04والقانون ، 2املتضّمن القانون األساسي للقضاء11-04العضوي رقم 

 . 3بتشكيل اxلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته
أما األول فيتعّلق ، لطة القضائية تظهر من خالل جانبنيقاللية السّ ويبدو أّن است 

عن ، ذا«ا دِّ حويتعّلق الثاين باستقاللية السلطة القضائية يف ، )1باستقاللية القاضي(
  ).2ة والتنفيذية خاّصة(السلطتني التشريعيّ 

ط أثريات والظغو إّن استقاللية القاضي وعدم خضوعه للتّ  استقاللية القاضي -1
تتنوّع بني خضوعه لقانون خاّص به ينّظم ، اخلارجية يظهر من خالل عّدة ركائز وضمانات

 .القاضي للعزل  قابلية عدم ةضمان باإلضافة، استقراره، وكيفية ترقيته، طريقة تعيينه
 طريقة القضاء استقالل يف املؤثرة العوامل أهمّ  من إنّ  :طريقة تعيني القاضي-أ 

 املثلى الطريقة حول ختالفاتاو ، مناقشات حملّ  العملية هذه تزال ال إذ، القضاة اختيار

 خمتلف إىل جوعوبالرّ  .وجه أكمل على مبهامهم قيامهم يضمن مبا القضاة الختيار

 نظامني عن خترج ال جندها، القضاة اختيار بكيفية ةاخلاصّ  الوطنية والقوانني التشريعات
القضاة عن  من ورائه ضمان استقالل والذي يكون اهلدف االنتخاب نظام، أساسيني

 ظامالنّ  هذا اعتماد يف البارز النموذج األمريكية املتحدة الواليات وتعدّ ، لطة التنفيذيةالسّ 

 لطة التنفيذية على أساس مسابقة وهو ماالسّ  من قبل عينيالتّ  ونظام، سويسرا وكذلك
 303-05وم التنفيذي رقم وقد حّدد املرس كما أخذ به املشرّع اجلزائري،  خذت به فرنساأ

الشروط الواجب توافرها يف من يريد اإللتحاق مبنصب ، 114-04 للقانون العضوي رقم
                                                                                                                                                                                

جامعة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  رسالة دكتوراه، آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر، حممد هاملي، أنظر، لتفاصيل أكثر -1
 .122-121ص.، 2012-2011، تلمسان

 .57ع.، املتضمن القانون األساسي للقضاء ج.ر.ج.ج 2004سبتمرب  60املؤرّخ يف  11-04القانون العضوي رقم  -2
، املتعلق بتشكيل اxلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته 2004سبتمرب  06املؤرّخ يف  12-04القانون العضوي رقم -3

 . 57ع.، ج.ر.ج.ج
شروط و  العليا للقضاء واحملدد لكيفيات سريها املتضمن تنظيم املدرسة 2005أوت 20املؤرخ يف  303-05املرسوم التنفيذي رقم  - 4

 . 2005أوت  25الصادرة بتاريخ  58ع.، ر.ج.ج، ج، حقوق الطلبة القضاة وواجبا«مو  اإللتحاق ^ا ونظام الدراسة فيها
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املتضمن القانون األساسي  11-04من القانون العضوي  47دت املادة حدّ كما،  1قاضٍ 
كيفية منح و  احملّدد لكيفات سري مهنة القضاة 311 -08 املرسوم الرئاسيو  للقضاء
من القانون  26بينما نّصت املادة  .اليت يستند عليها يف ترقية القضاة املعايري، مرتبا«م

 .على حق القضاة يف اإلستقرار 11-04العضوي 
لضمان استقاللية القاضي بشكل أكرب ولتأمينه  :عدم قابلية القاضي للعزل-ب 

ة ياة القاضي املهنيّ يف ح ظم القانونية إىل مبدأ هامّ صت النّ خلُ ، ه أثناء أداء مهامهنتِ مأَ وطَ 
 ال هأنّ ، للعزل قابليته عدم أو القاضي حبصانة ويقصد.واملتمثل يف عدم قابلية القاضي للعزل

، التقاعد على إحالته أو، العمل عن توقيفه أو، بفصله سواء مهامه من القاضي إبعاد جيوز
 من إبعاده إىل ينصرف ال للعزل القاضي ةقابليّ  عدم أنّ  كما.2قانونا احملددة احلاالت يف إّال 

 اختصاصه دائرة من إبعاده كذلك يشمل بل، التقاعد على إحالته أو بالفصل سواء املهنة

 دون قضائية غري أخرى ملهام استدعائه أو قانوين رمربّ  دون أخرى لدائرة ونقله ةالقانونيّ 

 سيةأسا دعامة يشكل املعىن ^ذا للعزل القاضي قابلية فعدم.3 موافقته أو استشارته

 وظيفته على مطمئن وهو ءمهامهأدا على قبليُ  القاضي أن إذ، القضائية السلطة الستقالل

 ضمريه ميليه وما القانون يفرضه ملا إالّ  ذلك يف خاضع وغري، املهين ومساره، رزقه ومصدر

  .املهين
 إبعاده أو، فصله إمكانية عدم يعين ال العزل من ومحايته القاضي حصانة أنّ  إّال  

، مهنته ملبادئ انتهاكه تبني مىت والفصل للعزل معرض هو بل، أخطاء من ارتكب مهما
 خطر من القاضي تأمني هو احلصانة فمبدأ، وأنظمتها لوائحها على وتعديه وشرفها

 أي عن التأديبية كمةا للمح بإحالته اإلخالل دون للضياع مستقبله وتعريض، به التنكيل

 . يرتكبها أخطاء
                                                           

دد لكيفيات املتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء واحمل 2005أوت  20املؤرخ يف  303-05من املرسوم التنفيذي  28املادة  أنظر-1
أوت  25الصادرة بتاريخ ، 58ج.ر.ج.ج.ع، سريها وشروط اإللتحاق ^ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبا«م

2005 . 
الطبعة ، منشورات احلليب، دراسة مقارنة، القانونو  ضمانات القاضي يف الشريعة اإلسالمية، حامد إبراهيم عبد الكرمي اجلبوري، أنظر - 2

 .121ص، 2009، بريوت، وىلاأل
  .162 ص.، سابقال مرجع، حامد عبد الكرمي اجلوري، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذا املبدأ -3



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
97 

 ال، وقرارات أحكام من يصدره اعمّ  عموما القاضي مسؤولية عدمب القول أنّ  كما 
 وأحكام قرارات مراجعة كان أي بإمكان بل، القرارات هذه مراجعة إمكانية عدم يعين

  .1درجتني على التقاضي نظام وباألخص القانون حيدده ملا اوفقً  القضاء
بدأ لضمان استقالل هذا امل بالّرغم من أمهية، وما يالحظ أّن املشرّع اجلزائري 

إّال أنّه مل ينّص عليه ضمن النصوص القانونية املنّظمة هلذا اxال ، القاضي أثناء أداء مهامه
 اليت تنّص على 1996من دستور  148ومع ذلك ميكن استخالصه من نّص املادة ، 2

قد تضّر بأداء  القاضي حممي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات اليت" :أنّ 
من التعديل الدستوري  166رقم املادة  صارت حتملواليت  "أو متّس نزاهة حكمه، مهمته

  .2016 ةلسن
 التنفيذية و  التشريعية تيناستقاللية السلطة القضائية عن السلط -2
أو  لطة التشريعيةالسّ كل من  عدم تدخلاستقاللية السلطة القضائية من مظاهر  

 :ذلك وفًقا ملا يليو  القضائية يف أعمال السلطة السلطة التنفيذية
عدم بويكون ذلك  :ة يف أعمال السلطة القضائيةعدم تدخل السلطة التشريعيّ -أ 

أو القضايا املعروضة أمامه من قبل السلطة ، جواز التعّرض ألعمال السلطة القضائية
طرح األسئلة أو استعمال ، عن طريق وسائل الرقابة الربملانية املختلفة، ةالتشريعيّ 

حول مسائل معروضة أمام القضاء.كما ال  أو تشكيل جلان حتقيق برملانية، اإلستجواب
وقد جرى .3السلطة القضائية حمور مناقشات السلطة التشريعية لجيوز أن تكون أعما

وإذا وّجهت إىل ، ن ملواضيع حمّل نظر أمام القضاءاملالعرف على عدم جواز طرح الرب 
وذلك لعدم ، ا على ممثّلها اإلعرتاض وعدم اإلجابةاحلكومة أسئلة مماثلة كان لزام

عندما  1919 /10/06بتاريخ  لنواب الفرنسيا حدث يف جملس . وهو ما4اإلختصاص
                                                           

-144ص.، 2010-2009، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق،  رسالة دكتوراه، محاية احلريات ودولة القانون، صاحل دجال، أنظر-1 
145. 

 .167ص.، املرجع السابق، هاملي حممد، أنظر 2
، صالح الدين فوزي، .؛ أنظر كذلك190ص.، 1991، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدستوري، زين بدر فراج، أنظر -3

 ومابعدها . 115ص. ، 1993، القاهرة، دار النهضة العربية، الدعوى الدستورية
 .179ص.، املرجع السابق، أنظر حممد هاملي -4
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إذ مل يّتم التدخل ، تقّدم أحد النواب بسؤاٍل إىل احلكومة حول قضيٍة منظورٍة أمام القضاء
 1975د النواب يف سنة .كما قام أح1يف املوضوع احرتاما ملبدأ الفصل بني السلطات

أّقر بسمّو إحدى املعاهدات ، بتوجيه سؤال إىل احلكومة عن قراٍر حملكمة النقض الفرنسية
أجاب ، و حينها ملا سار عليه قضاء جملس الدولة ة على القوانني الفرنسية خالفاالدوليّ 

فصل بني يستطيع أن يعّلق على قرار حمكمة النقض طبقًا ملبدأ ال الوزير الوصي بأنّه ال
من القانون العضوي رقم  79 .ويف ذات السياق نّص املشرّع اجلزائري يف املادة2السلطات

د لتنظيم اxلس الشعيب الوطين 99-02  العالقةعملهما وكذا و  جملس األمةو  احملدِّ
على عدم جواز إنشاء جلنة حتقيق عندما تكون الوقائع  ":الوظيفية بينهما وبني احلكومة

إذا تعّلق األمر بنفس ، القضائية متابعات ما تزال جارية أمام اجلهات إىلقد أّدت 
 قوانني تفسريية لتشريعات كما ال جيوز للسلطة التشريعية سنّ .3"األسباب ونفس املوضوع

كما ال جيوز سّن تشريعات من شأ°ا ،  سابقة بقصد الضغط على القاضي يف احلكم
 اإلنتقاص من اختصاص القاضي .

كان تطبيق  إذا :لطة القضائيةلطة التنفيذية يف أعمال السّ ل السّ عدم تدخّ  - ب 
فإنّه ولتحقيق ضمانة أكرب ، اتهلطات فيه ضمانة حلقوق اإلنسان وحريّ مبدأ الفصل بني السّ 

 تعاون ورقابة خاّصة بني السلطتني التشريعية منملا يوفِّره  تعني األخذ بالفصل املرن
، ّري عند احلديث عن عالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذيةالوضع يتغ إّال أنّ ، التنفيذيةو 
خاّصة وحنن نعلم أّن السلطة ، لضمان أكرب قدر من حقوق اإلنسان همايتعني الفصل بين إذ

  التنفيذية هي اليت تُعّني القضاة.
، ن من عدم حدوث تدّخل من السلطة التنفيذية يف أعمال السلطة القضائيةوللتمكّ  

يف بل هم ، موظفني لديهاأّن القضاة ليسوا بك در السلطة التنفيذية أن تعي وتجيب على 

                                                           
، 2000، جلنة التأليف والتعريب والنشر، دراسة مقارنة، احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية، عادل الطبطاين، أنظر -1

 . 23ص.
 .24ص.، املرجع نفسه ،عادل الطبطاين، أنظر - 2
، وعملهما مةاأل وجملس، الوطين الشعيب احملدد لتنظيم،  1999مارس  08يف املؤرخ99/02 العضوي القانونمن  79املادة ، أنظر-3

 .1999مارس 09الصادرة بتاريخ ، 15ج.ر.ج.ج.ع.، وبني احلكومة بينهما الوظيفية العالقات وكذا
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 القضاة مع ستعملفال جيب عليها أن ت، بتطبيقه على املنازعات كلفنيمخدمة القانون و 
  .أساليب الرتغيب والرتهيب

أو توّجه القضاء ، تفصل يف القضايا بنفسها أالّ كذلك  وجيب على السلطة التنفيذية 
ويتحقق ذلك من خالل وجود جملس أعلى للقضاة يهتّم ، على حنو معّني  أحكامار إلصد

وكّلما كان هذا اxلس مستقال كّلما كان ذلك دليال على استقالل ، بشؤو°م وأمورهم
 . القضاء

من خالل  مثال وقد يظهر تدّخل السلطة التنفيذية يف أعمال السلطة القضائية 
أو نزع دعوى من ، غية توجيههابُ معّينة  اة الناظرة يف دعوىأو تشكيلة القضحتديد القاضي 

جراءات اليت تسمح بتغيري القاضي اإلوخارج ، يد القاضي الذي يتوّالها حتت ذريعة ما
اإلتيان بقاٍض آخر و  ي عنها أو بانتدابه لعمل آخرسواء بإجباره صراحة على التخلّ ، قانونا

لسلطة اكما يتخذ تدّخل .1لى التقاعد ...أوبإحالة القاضي املختص ع، أ للفصلهيّ مُ 
إىل قضاة النيابة العاّمة أو إىل قضاة  شكل تعليماتٍ ، التنفيذية يف أعمال السلطة القضائية
أو بسماع شاهد معّني أو استبعاده أو ، أو حببسه، التحقيق باإلفراج عن شخص معني

شكل توجيهات لقاضي  حذكما قد تتّ ،  حفظ الدعوى أو إصدار أمر بأن ال وجه للمتابعة
.ولتجّنب مثل هذه األمور يتعّني اإلبعاد الكلي لوزارة العدل عن 2هم أو تربئتهاحلكم بإدانة متّ 

  .3ممارسة أّي اختصاص يتعّلق باملسار املهين للقاضي
 الضمانات القانونية  :المطلب الثاني

اإلنسان  هناك ضمانات قانونية حلقوق، إضافة إىل ماتقدم من ضمانات دستورية 
وإّمنا تظهر وبشكل جلي ، واليت ال تظهر فقط من خالل النّص على مبادئ عامة، وحرياته

وبذلك ، )مبسألة تنظيم احلقوق واحلريات (الفرع األول من خالل إفراد املشرّع وبشكل صريح
والقوانني يف كو°ا ُتشكِّل ضمانة حلماية حقوق اإلنسان ال ميكن أن ننكر دور التشريعات 

                                                           
 . 172ص. .1999، بريوت، الطبعة األوىل، منشورات احلليب، دار املؤلف، استقالل القضاء، فاروق الكيالين، نظرأ - 1
 .181- 180ص.، املرجع السابق، فاروق الكيالين، أنظر -2
 .192-919ص.، املرجع السابق، هاملي حممد، أنظر- 3
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من خالل ممارسة املشرع  تناوهلها بالّتفصيل من مجيع اجلوانبو  خالل تنظيم هذه احلقوق من
 (الفرع الثاين ).  لصالحيته املعرتف له ^ا دستوريا

  :ضمانة إفراد المشرع بتنظيم حقوق اإلنسان وحرياته :األول الفرع

التشريع باختالف  ونظرا لتعدد مراتب، بالنظر ألمهية حقوق اإلنسان وحرياته املختلفة 
الذي طاملا طرح مسألة توزيع اإلختصاص بني السلطتني التشريعية ، و اهليئات القائمة به

من دستور  122فقد جعل املؤسس الدستوري اجلزائري وبصريح نّص املادة ، والتنفيذية
مسألة ، 2016من التعديل الدستوري لسنة  140رقم املادة صارت حتمل واليت  1996

وق األشخاص وواجبا«م األساسية السيما نظام احلريات العمومية ومحاية تنظيم " حق
وبذلك منح املؤسس الدستوري . احلريات الفردية وواجبات املواطنني " من اختصاص الربملان

كقاعدة عامة من التدخل  بأن محاها، ضمانة هاّمة وأساسية حلقوق اإلنسان وحرياته املختلفة
وهو ما يظهر واقعا من خالل خمتلف القوانني املنّظمة ، تنفيذيةاعتباطا من قبل السلطة ال

  .للحقوق واحلريات
  :ممارسة المشرع لصالحية تنظيم الحقوق والحريات :الفرع الثاني

مامل تضطلع ، عليها الدستور ذات معىن ة اليت نصّ ات العامّ احلريّ و  لن تكون احلقوق 
صوص الدستورية تبقى النّ  ذلك أنّ . الفعلي هلا يمالتنظ ولة مبهمةالتشريعات املختلفة يف الدّ 

يقصد و . ةاحلريات العامّ و  م كيفية ممارسة هذه احلقوقنظِّ دون وجود تشريعات تُ ، د شعاراتٍ جمرّ 
رة يف جمموعة القوانني الصادرة عن السلطة ة تلك الضمانات املقرّ بالضمانات التشريعيّ 

 . فراداألواملتعلقة مبختلف جوانب حياة ، ةالتشريعيّ 
عن ، ة اليت تضمنها الدستوررة لألحكام العامّ مفسِّ عادًة ما تكون  التشريعات العاديةف 

اليت شكلت  القوانني فهناك من، للحقوق منّظمة وضامنة، طريق سّن الربملان لقوانني خمتلفة
أو ، ) أوالومن خالل فحوى موادها إما ضمانات مدنية حلقوق اإلنسان ( يف جمملها

 ). ثالثاأو ضمانات سياسية ( ، ) ثانيانائية ( ضمانات ج
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  المدنيةالضمانات  - أوال 
مث تناوهلا القانون ، ت عليها الدساتريهناك العديد من احلقوق واحلريات العامة نصّ  

كحقه ،  بني حقوق تتعلق بشخص اإلنسان هذه احلقوق تتنوع، و التفصيلو  بالتنظيم املدين
وهي طائفة من احلقوق ، التعويض عن الضرر الذي أصابهو ، واإلسم واللقب، يف احلياة
باإلضافة إىل ، وهو حق امللكية، إضافة إىل حق اإلنسان يف التمتع والتصرف، الشخصية

الذي حيتوي على جمموعة من الضمانات ، فروع أخرى من القوانني ومن بينها قانون العمل
 نمانات املدنية على حقوق اإلنساونظر ألمهيتها نركز يف جمال الض، اخلاصة ^ذه الفئة

مانات الواردة يف قانون العمل باإلضافة إىل أهم الضّ ، )1احملفوظة مبوجب القانون املدين (
)2.(  

 ضمانات حقوق اإلنسان الواردة في القانون المدني -1

عليها ضمن  من بني أهم القوانني اليت صانت حقوق اإلنسان وضمنتها بالنصّ  
 يلي ذكرٌ  وفيما، مجلة من احلقوق اهلاّمة الذي احتوى على، د القانون املدينجن، خمتلف املواد

  :لبعضها
، املدين حقوق اإلنسان الشخصية ونلقد تناول القان حقوق اإلنسان الشخصية: -أ 

وتستمر حىت موته كاحلق  وتولد معه، تثبت لإلنسان لصفته اآلدميةاليت  وهي احلقوق العامة
اإلنسان يف أن يكون له إسم ولقب  وحقّ ، 1 سالمة اجلسد من اإلعتداء واحلق يف، يف احلياة

على أن: " تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته ، 2من القانون املدين  25إذ جاء يف املادة 
 28أما املادة ، ن اجلنني يتمتع باحلقوق املدنية بشرط أن يولد حيا "أعلى . حيا وتنتهي مبوته

إسم و  " جيب أن يكون لكل شخص لقب:اللقب بقوهلاو  اإلسم ت على احلق يففقد نصّ 
فاع عن لتضمن الدّ  47يف حني جاءت املادة  .ولقب الشخص يلحق أوالده ....". فأكثر

                                                           
1 -Pour plus de détails sur la protection du corps de la personne, Cf. Henri 

Oberdorff, Jacques Robert , Libertés fondamentales et droit de l’homme, 4ème éd., 
Montchrestien, Paris,2003 ,p. 484.  

 30الصادرة بتاريخ  78املتضمن القانون املدين ج.ر.ج.ج.ع.و  املعدل واملتمم 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمررقم  -2
  .1975سبتمرب 
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من احلقوق  ه: " لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حقّ ت على أنّ حقوق األفراد فنصّ 
 عويض عما يكون قد حلقه من ضرر ".الت، و املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا اإلعتداء

ومن ، " لكل من نازعه الغري يف استعمال امسه دون مربر:هعلى أنّ  48ت املادة كما نصّ 
التعويض عما يكون قد حلقه من و  أن يطلب وقف هذا اإلعتداء، انتحل الغري امسه

 ويسبب ضررا خص خبطئهالشّ يرتكبه ، كان أيا فعل" كل :124ت املادة ضرر".وقد نصّ 
 ". بالتعويض يلزم من كان سببا يف حدوثه، للغري

 ":أنّه على العاملي اإلعالن من  17املادة نّصتلقد  :1حق اإلنسان يف امللكية -ب 

 الدستور يف احلق هذا على النصّ  وقد متّ ، ". التملك ه يفحقّ  من شخص أي جتريد جيوز ال

 القيود هذه ترد حيث، امللكيةيف  ساناإلن على حقّ  قيودا أورد قد املشرع أنّ  غري.2 اجلزائري

من القانون  169 للمادة تطبيقا امللكية استغالل يف التعسف كعدم اخلاصة للمصلحة
يف املادة  من خالل القانون املدين إذ جاء حق امللكيةمحى املشرّع اجلزائري  كما .3املدين
يستعمل استعماال  التصرف يف األشياء بشرط أن الو  "امللكية هي حق التمتع:مايلي 674

" مالك  :ت على أنّ من القانون املدين فقد نصّ  675أما املادة  ".حترمه القوانني واألنظمة 
دون أن يفسد أو  عنه يعد من عناصره اجلوهرية حبيث ال ميكن فصله الشيء ميلك كل ما

ع ^ا علوا وتشمل ملكية األرض ما فوقها وما حتتها إىل احلد املفيد يف التمت. أو يتغري، يتلف
وجيوز مبقتضى القانون أو اإلتفاق أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملكية ، وعمقا

  ". ما فوقها أو ماحتتها

                                                           
وأن يكون له حق التصرف فيها ، أن تصان ملكيته من اإلعتداء عليهاو  لكية قدرة الفرد قانونا على أن يصبح مالكايقصد حبق امل -1

 .111ص.، املرجع السابق، علي عليان حممد أبو زيد، علي حممد صاحل الدباس، أنظر، وفيما تنتجه.
 64واليت صارت حتمل رقم املادة ، "مضمون اخلاصة مللكية"ا أن على تنص اليت 1996لسنة  اجلزائري الدستور من  52املادة أنظر -2

 .2016يف التعديل الدستوري لسنة 
 ".اجلار مبلك يضرّ  حدّ  إىل حقه استعمال يف يتعسف أالّ  املالك على جيب  ":من القانون املدين على 691 املادةتنص  -3 
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 إّما :احلاالت بإحدى يتحقق امللكية حق استعمال يف التعسف أنّ يستفاد هنا ومن 

 مشروعية عدم وإّما، كبريا رجحانا املصلحة على الضرر رجحان، بالغري اإلضرار بقصد
 .1حتقيقها إىل ترمي اّليت املصاحل

 املادة يف االرتفاق حق كما محى املشرِّع اجلزائري حّق امللكية من خالل النصِّ على 

 عاملشرِّ  وتظهر محاية. عقار لفائدة عقار آخر فائدة من حيدّ  الذي من القانون املدين 875
 ال على: " قانون املدين اليت تنصّ من ال 709 املادة خالل من ذلكك ق امللكيةحل اجلزائري

 نّصتو  ".....مرتين عن تقل مسافة على مواجه مطل جاره على له يكون أن للجار جيوز

 على تقل مسافة على منحرف مطل جاره على جلار يكون أن جيوز ال " :م.ق 710 املادة

 على نحرفامل املطل هذا كان إذا يبطل التحرمي هذا أنّ  على املطل حرف من سنتمرت ستني

  ".العام للطريق مواجه مطل ذاته الوقت يف هو اxاور العقار
 الوسائل من جبملةقد محى هذا احلّق كذلك  اجلزائري عاملشرِّ  وجتدر اإلشارة إىل أنّ  

من قبل املتضرر  رفعها ميكن اّليت الدعاوى يف متمثلة املدنية فالوسائل. واجلزائية املدنية
دعوى  :التالية الدعاوى حتميها العقارية امللكية فإنّ  الصدد اهذ ويف، للمطالبة حبقوقه

 هذه إىل إضافة، 4امللكية يف األعمال وقف دعوى، 3التعرض منع دعوى، 2االستحقاق

 تطبيقا ملكية العقار على التعدي، 5 اجلزائري العقوبات قانون مجرّ  فقد، املدنية الوسائل

                                                           

، لبنان، بريوت، 3.ط، احلقوقية احلليب منشورات امللكية، دينامل القانون شرح يف الوسيط، السنهوري أمحد الرزاق عبد، نظرأ -1 
  691.ص، 1998

 ملكيته بتثبيت فيها مطالبا، االستحقاق دعوى تسمى القضاء أمام دعوى فيقيم .ملكيته يف للمالك منازع وجود حالة يف وترفع -2

 تسقط ال وهي، الغري يد حتت تكون اّليت مبلكيته طالبةللم املالك يرفعها االستحقاق فدعوى إذن .القضائية حمالملطالبة العقار على

 . بالتقادم
كمحاولة ،  ملكيته على (التصرف، االستغالل، االستعمال )الثالثة سلطاته ممارسة من وحرمانه للمالك الغري تعرض حالة يف وترفع -3 

، اخلاصة العقارية امللكية محاية، باشا محدي عمر ،نظرأ استعماهلا.؛ أو عليها البناء من منعه أو أرضه حرث من املالك .الشخص منع
 79. - 76. ص، 2002، اجلزائر، هومة دار

 وغرس بتشجري أجنيب شخص كقيام،  ملكيته من املالك حرمان شأ°ا من أعمال يف الشروع مبعىن للملكية «ديد عن عبارة وهي -4 

 املالك . من ترخيص دون منشآت أو مباين بتشييد قيامه أو إذنصاحبها دون أرض
املتضمن املتضمن ، 1966يونيو  8املوافق املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف مؤرخ يف  156-66األمر رقم األمر رقم  -5 

 1966يونيو11 الصادرة بتاريخ 49ج. رقم  .ج.ر، املعدل واملتمم، قانون العقوبات
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قيام ال :وهي معينة خالل توافر شروط من ذلكّ و ، من قانون العقوبات اجلزائري 386 للمادة
تنتقل  أن بدّ  الف، املالك رضا وبدون بعنف األخذ أي االنتزاع أو زعالنّ  وهو إجيايب بفعل
، األرض على رورامل جمرد مثال يكفي وال، االنتزاع بفعل قام من إىل عليه املعتدي العقار حيازة

 واألصل، الغري ملك االستيالء على هو تعديال من اهلدف يكون أن اجلرمية لتحقق جيب بل

 باخللسة االنتزاع اقرتان، للغري مملوكا العقار يكون وأن، قانوين وجه بغري يكون أن الدخول يف

 1. التدليس أو

، 1991 أفريل 27املؤرخ 11-91 قانون خالل من أيضا هذا احلقّ  محاية متّ  وقد 
-93 التنفيذي واملرسوم ،العامة املنفعة أجل نم امللكية بنزع املتعلقة القواعد حيّدد الذي
 أنّه اإلشارة جتدرو  .العامة املنفعة أجل من امللكية بنزع املتعلقة القواعد حيّدد الذي، 1862

 القانون عليها فرض، أجله من املنزوع للغرض املنزوع العقار استخدام إىل اإلدارة تلجأ أن قبل
هذه ، نزع امللكية لعملية احلسن السري ضمان دقص وذلك املراحلو  اإلجراءات بعض إتباع

 العقارية واحلقوق لألمالك الدقيق التحديد، ةالعموميّ  باملنفعة التصريح :يف املراحل تتمثل

 املطلوب واألمالك، احلقوق عن كامل شامل تقرير، هلا املالكني هوية وحتديد نزعها املطلوب

ملنح  العملية هلذه الالزمة املالية االعتمادات وتوفري للتنازل األمالك بقابلية إداري إقرار، نزعها
 الدولة ملكية إىل النزع حمل العقار ملكية ينقل إداري إقرار وأخريا، تعويض عادل ومنصف

 رقم القرار ديباجة يف جاء ما أّكدت محاية حّق امللكية اّليت القضائية القراراتومن أمثلة .

 امللكية نزع قرار مبوجب حيّدد الوايل أنّ  قانونا راملقرّ  من " :19/03/1991املؤرخ 62458

 ال القائمة هذه كانت إذا، ملكيتها نزع املطلوب العقارية العينية احلقوق أو القطع قائمة
 امللكية لنزع -احلال قضية يف- الوايل مقرر فإنّ  مث ومن .العمومية باملنفعة التصريح عن تنجم

، العامة املنفعة حتقيق إىل يشري أن دون قريتني بني بطير  طريق إلجناز األراضي حيازة أجل من
". أعاله إليه املشار القانونية للمقتضيات خمالفا يعدّ  العامة باملنفعة حمصرّ  مقرر أي إىل وال

 يف املؤرخ 157362 رقم حتت الصادر قرارال يف جاء الذي الطرح نفس وهو

                                                           

 .89رجع السابق ص.امل، اخلاصة العقارية امللكية محاية، باشا محدي عمر، نظرأ -1 
 . 1993لسنة  51العدد، الرمسية اجلريدة، نظرأ -2
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 إالّ  ممكنا يكون ال امللكية نزع نّ أ قانونا املقرر من" : أنّه فيه جاءحيث  1998/04/13

 العمرانية والتهيئة التعمري مثل ،نظامية إجراءات تطبيق عن ناجتة لعمليات اتنفيذً  جاء إذا

 وملا .عمومية منفعة ذات كربى وأعمال ومنشآت مجاعية جتهيزات بإنشاء وتتعلق والتخطيط

 - للبلدية منحت اّليت امللكية نزع حمل األرضية القطعة بأنّ  احلال قضية يف الثابت من كان

 خمالفة فردية مساكن ببناء هلم ومسحت للخواص جزئت قد -عام نفع ذو مشروع إلجناز

 إلغاء استوجب كذلك األمر كان ومىت، 11-91 من القانون رقم 02/02املادة ألحكام

  1".فيه املطعون القرار

واليت نستنتج ، م.ق 681إىل679 يف املواد من االستيالء موضوعع كما عاجل املشرِّ  
 احلصول قصد املختصة اإلدارية السلطة تتخذه مؤقت إجراء هو االستيالء أنّ  خالهلا من

 الةاحل يف وذلك، العامة للمرافق االستمرارية لضمان منقولة أو عقارية أموال أو خدمات على
 امللكية حبق اسمس فيه االستيالء كان وملا .االستعجال أو االستثنائية الظروف تقتضيها اليت

 عن صدوره :التالية النقاط يف ميكن إمجاهلا القيود من جلملة أخضعه املشرع فإنّ ، ةاخلاصّ 

 الشعيب رئيس اxلس قبل من مباشرة أو تنفيذه ويتمّ ، الوايل مثل قانونا لةمؤهّ  إدارية سلطة

، خدمات) حّىت  أو منقوالت عقارات أو تكون األموال(قد فيه حتّدد، كتابيا يكون، البلدي
، االكتساب أجل من وليس، فقط االستعمال بقصد يكون، و لالستيالء املقررة املّدة حتّدد

 أو الكلي اهلالك حالة يف لتحديد املسؤولية، االستيالء بعد أو قبل جرد إعداد ذلك ويقتضي

 .للسكن املخصصة العقارات واملباين ميس ال أنّه كما،  لقيمته املال فقد أو اجلزئي

، بقانون دائما يكون فإنّه، امللكية نزع من أخطر يعترب الذي التأميم أنّ  إىل فةإضا 
 إالّ  التأميم حكم إصدار جيوز ال " :فيها جاء واّليت م.ق 678 املادة يف عليه النصّ  متّ  وقد

 حيّددها التعويض ا^ا يتّم  اّليت والكيفية امللكية نقل وإجراءات شروط أنّ  على .قانوين بنص

 . 2"ونالقان
 

                                                           
 جملة، اجلزائري اإلداري .القضاء واجتهاد التشريع بني العمومية للمنفعة العقارية امللكية نزع، واعلي مجال، لتفاصيل أكثر أنظر -1

 . 84-83. ص. 2العدد ، 2006 ديسمرب، القانونية الدراسات
 . 115ص.، السابق املرجع، باشا محدي عمر، نظرأ، حول هذه النقطةلتفاصيل أكثر  -2
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 الضمانات الواردة في قانون العمل  -2
 العيشذلك أن العمل يؤمن لإلنسان ، يف عامل اإلنسان املواضيعيعترب العمل من أهم  

وليس من الغرابة أن ترتبط كثري من احلقوق ، وفيه يقضي اإلنسان معظم يومه، كرامةب
 اإلنسان حلقوق العاملي إلعالنا يف مكفول العمل إّن احلق يف. واحلريات العامة مبجال العمل

 الصدد هذا يف يهمنا وما، الثامنة منه املادة يفواالجتماعية االقتصادية لحقوقل والعهد الدويل

 بعالقات املتعلق 11-90القانون  جند حيث، اجلزائر يف العمل حلق القانوين التنظيمهو 

 الراحة، العمل ةمدّ ، التوظيف شروط (، متالعمال وواجبا حقوق تضمن والذي العمل

 االمتيازات، العمل عالقات اءإ°، العمل خالل التكوين والرتقية، والعطل القانونية

 التفاوض، العمال مشاركة، ميعاده يف املستحق دفع األجر خالل من وذلك) والضمانات

 اجلماعية النزاعات من بالوقاية يتعّلق والذي 02-90 رقم القانون جند كذلك .1 اجلماعي)

، املصاحلة، الوساطة، النزاعات من الوقاية وتضمن اإلضراب( حق وممارسة وتسويتها لعملا يف
فرباير  06املؤرخ يف  03-90كما جند القانون   .2اإلضراب ) حق ممارسة، التحكيم
، ي تضمن صالحيات مفتشية العمل واختصاصهاالذّ و  و املتعلق مبفتشية العمل1990

تعلق املو ، 4 1990يونيو  02املؤرخ يف  14-09.القانون 3وواجبات مفتشي العمل 

                                                           
 بالقانون واملتمم العمل بعالقات املتعلق  1990أفريل  21ل املوافق ه  1410رمضان  26يف املؤرخ 11 - 90القانون ، نظرأ -1

املؤرخ يف  21-96قم ر  واألمر ،1994 -09-15املؤرخ يف  09-94املرسوم التشريعي و  1991-12-21املؤرخ يف  91-29
، 1997-01-11املؤرخ يف  03-97واألمر رقم  1997 - 01-11املؤرخ يف  02-97واألمر رقم  09-07-1996

لسنة  3، 1996لسنة  43، 1994لسنة  34، 1994لسنة 20، 1991لسنة  68، 1990لسنة  17 ع.، ج.جج.ر.
1997.  

يتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعو يف العمل  1990اير فرب  06ه املوافق ل1410رجب  10املؤرخ يف  02-90، أنظر -2
مجادى الثانية عام  14املؤرخ يف  68-91املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم ، 6 ع.، .ج.جممارسة حق اإلضراب ج.رو  وتسويتها
 . 1991لسنة  68، رقم ،.ج.جج .ر، 1991ديسمرب  21ه املوافق ل 1412

، ) 1990لسنة  ع.، ج.ج(ج.ر. 1990فرباير  06ه املوافق ل  1410رجب عام  10ؤرخ يف امل -03- 90أنظر القانون  - 3
 .1996لسنة  36 ع.، .ج.جواملتعلق مبفتشية العمل ج.ر 10/06/1996املؤرخ يف  11-96الذي عدل ومتم مبوجب األمر و 
يتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب  9901يونيو  2ه املوافق ل  1410ذيالقعدة عام  09املؤرخ يف  14-90 القانون، أنظر -4 

ه املوافق  1412مجادى الثانية عام  14املؤرخ يف  9130املعدل املتتم مبوجب القانون رقم ، 1990لسنة  23العدد  .ج.ج.عج.ر
ه  1417حمرم  23املؤرخ يف  12-96املعدل أيضا مبوجب األمر رقم و  1991لسنة  68 ع.، .ج.جج.ر 1991ديسمرب  21ل 
 . 1996لسنة  36 ع.، .ج.جج.ر، 1996جوان  10وافق لامل
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 حبيث حدد هذا القانون شروط تأسيس املنظمات النقابية، النقايب بكيفيات ممارسة احلقّ 
 40والذي حيدد مدة العمل القانونية األسبوعية ب 03- 97األمر و تنظيمها وتسيريها .و 

ثمارات الفالحية بألف بالنسبة لإلست مدة العمل املرجعية، و ساعة توزع على مخس أيام
) ساعة يف السنة موزعة على فرتات حسب خصوصيات املنطقة أو 1800ومثامنائة (

 10- 81 القانونوهناك ). ساعة 12 هذا وال تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي (، النشاط
 تويل حق بشأن .و1بشروط تشغيل العمال األجانب  املتعلق، 1981يوليو  11 املؤرخ يف

 2006 يوليو 15املؤرخ يف 03-06 رقم األمر خالل من ذلك جتسد فقد الوظائف

 .2العامة للوظيفة العام األساسي القانون يتضمن
املادة  جند أنّ ، وإذا أخذنا مثاال عن احلقوق احملمية مبوجب قانون العمل اجلزائري 

اسية " يتمتع العمال باحلقوق األس :على حقوق العمال بقوهلا نّصت ه) من5اخلامسة (
ن االضم، املشاركة يف اهليئة املستخدمة، التفاوض اإلجتماعي، ممارسة احلق النقايب :التالية

املسامهة يف الوقاية من ، الراحة، األمن وطب العملو  الوقاية الصحية، اإلجتماعي والتقاعد
وقد أوىل قانون العمل اهتماما خاصا  .3اإلضراب " إىلاللجوء ، نزاعات العمل وتسويتها

رغبة يف محايتها لشعوره بأ°ا حتتاج إىل رعاية خاصة بالنظر العتبارات ، بعض الفئات العاملةب
واملقصود من وراء ذلك األطفال والنساء وذوو ، لة اجلسمانيةاواحل معينة كاجلنس والسنّ 
 اإلحتياجات اخلاصة .

املادة  تنصّ  ويف هذا، لتعترب األهلية أهم شرط يف عقد العمل بالنسبة للعام كما 
" الميكن يف أي حال من األحوال أن يقل العمر األدىن للتوظيف عن ستة  :هعلى أنّ  15

 تعد وفقا للتشريع الّيت  ، تدخل يف إطار عقود التمهنييف احلاالت الّيت  )إالّ 16عشر (
                                                           

لسنة  28 ع.، .ج.جاملتعلق بشروط تشغيل العمال األجانب ج.ر 1401رمضان  09املؤرخ يف  10-81 مأنظر القانون رق - 1
1981. 

الصادر ، 46 ،ج.ر.ج.ج.ع، العامة للوظيفة العام األساسي القانون يتضمن  2006يوليو 15املؤرخ يف 03-06 رقم األمر -2 
 .2006يوليو  15بتاريخ 

وله حرية إختياره بشروط عادلة ، "لكل شخص احلق يف ا لعمل :من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على مايلي 23نصت املادة  -3 
، وقات الفراغويف أ " لكل شخص احلق يف الراحة:منه فقد نصت على أنه 28كما أن له حق احلماية من البطالة ." أما املادة ،  مرضية

 ". والسيما يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية أجرية
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كما ،  وال جيوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي، والتنظيم املعمول ^ما
جيوز استخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تستخدم فيها النظافة أو  ه الأنّ 

 ".الصحة أو متس أخالقياته تضرّ 
عدم ، املنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدوليةو  حسب املبادئ املعروفةو  

وهذا  ، سنة لألعمال اخلفيفة) 13)أو (16ممارسة الطفل ألي عمل إذا مل يبلغ سن ستة (
 .1كله ^دف محاية األطفال من االستغالل االقتصادي 

" مينع املستخدم :من قانون العمل 29محى قانون العمل املرأة إذ تنص املادة  كما 
ه جيوز ملفتش العمل املختص إقليميا أن مينح غري أنّ ، أعمال ليلية من تشغيل العامالت يف

قد دعا و  منصب العمل ." خصوصياتو  عندما تربر ذلك طبيعة النشاط، ةرخصة خاصّ 
  .ويل إىل بذل اجلهد من أجل توفري احلماية الالزمة هلا وضمان مجيع حقوقهااxتمع الدّ 

 الضمانات الواردة في القوانين الجنائية ثانيا:
 احلريّاتو  الة للحقوقر احلماية الفعّ  توفّ القوانني الّيت  القوانني اجلنائية من أهمِّ  تعدّ  

 من حياول أن ميسّ  تردع كلّ  ما تضعه هذه القوانني من جزاءات ر ألمهيةبالنظذلك ، العامة
سالمة ، و اإلنسان يف احلياة فالقانون اجلنائي حيمي حقّ  .ةا«م العامّ حبقوق اآلخرين وحريّ 

ترمي ، قانون اإلجراءات اجلزائية يضع قواعد ثابتة كما أنّ ،  وحرمة املسكن، والعرض، اجلسم
جتاه احينما تقوم الشبهات  ،ولة يف احلصول على دليل اإلدانةالدّ  حقِّ  إىل إقامة التوازن بني

لذلك ، خص يف إثبات براءتهبني حق الشّ و  ،شخص الرتكابه جرمية يعاقب عليها القانون
بقانون اإلجراءات و  )1(ة ترتبط بالقانون اجلنائياحلريات العامّ و  ضمانات أغلب احلقوق فإنّ 

 . 2حقوق اإلنسان لقانون اجلنائي هو أكثر القوانني ارتباطا بفكرةبل يعتقد أن ا، )2(اجلزائية 
 :ضمانات الحقوق الواردة في القانون الجنائي-1
ومن بني  ،الةفعّ  مبادئ على األفراد حقوق محاية، لضمان العقوبات قانون يرتكز 

، انون اجلنائييف الدستور والق ه املشرعما أقرّ  ،احلرياتو  املبادئ اليت تعمل على محاية احلقوق

                                                           

  .1966لسنة  اإلجتماماعية والثقافيةو  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية الثالثةدت عليه املادة أكّ  وهو ما -1 
 .150ص. ،1989، لبنان، دار العلم للماليني، حقوق اإلنسان، حسني مصطفى، أنظر -2 
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مبدأ شخصية و  ،ومبدأ افرتاض الرباءة، العقوباتو  نذكر مبدأ شرعية اجلرائمو  واملتمثلة يف
  :فيمايلي العقوبة واملسؤولية اجلنائية ومبدأ عدم رجعية القوانني.و سنتناول هذه املبادئ

 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -أ
" ال إدانة إال مبقتضى  :هعلى أنّ  1996 دستورمن  46ت عليه املادة هو مبدأ نصّ  

من التعديل الدستوري  58املادة  اليت صارت حتمل رقمو  قانون صادر قبل الفعل اxرم "
وال عقوبة بغري نص  ،رميةاجليفرتضان يف  ال، مبعىن أن اجلزاء والتجرمي اجلنائي 2016لسنة 

ت املادة األوىل كما نصّ  .يفرضها وقد أصبح هذا املبدأ أصال ثابتا كضمان حلقوق اإلنسان
. 2قانون "  " ال جرمية وال عقوبة أو تدبري أمن بغري :هأنّ  على، 1من قانون العقوبات اجلزائري 

 األوىل إذ تقيد املادة، هو حمظور الفاصل بني ما هو مباح وما القانون هو احلدّ  هذا يعين أنّ 

 النصوص توضيح ألنّ ، بتهاعقو و  اجلرمية حيدد مكتوب بنصٍّ  سلطةال العقوبات قانون من

 املخالفة األعمال بلغت مهماف، مباح هو ما مونجيرّ  فال عن القضاة الغموض يبعد اجلزائية

 حيث إالّ إذا وجد نّص قانوين جيّرمها.، فهي ال ُتشّكل جرمية من املنظور القانوين العام امللنظّ 

 القيام بأفعال من مبنعهم راداألف حرية من دّ حي ال حىت، اجلزائي القاضي القاعدة هذه تلزم

 تفسري، و املتهم صاحل غري يف كانت إذا ضيقا تفسريا صوصالنّ  ريفسّ ، و مةجمرّ  ليست

 الصادر قرارها يف العليا احملكمةحيث أن ، 3واسعا تفسريا املتهم صاحل يف هي اليت النصوص

 ندماع، للقانون خمالفة يعد " :أّنه إعتربت 112469ملف رقم  29/05/1994بتاريخ

 الذي اxلس أن إعتربت كما،  قانونا املقرر األقصى احلدّ  تفوق بغرامة املتهم على يقضى

، السنتني يبلغ أقصاها املقررة العقوبة أن حني يف حبسا سنوات بثالث املتهم على قضى
  .4ن"القانو  يف أخطأ قد يكون

                                                           

املتضمن املتضمن ، 1966يونيو  8املوافق املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف مؤرخ يف  66-156األمر رقم األمر رقم  -1 
 .1966يونيو11 الصادرة بتاريخ 49ج. رقم  .ج.ر، املعدل واملتمم، قانون العقوبات

 ن.من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا 11/2منصوص عليها يف املادة  -2 
 .195ص.، 2002، اجلزائر، 1ط.، الرتبوية لألشغال الوطين الديوان، العام اجلنائي القانون يف الوجيز، بوسقيعة أحسن، أنظر- 3
، 2001، ااجلزائر، 2ط.، الرتبوية لألشغال الوطين الديوان، القضائية املمارسة ضوء يف العقوبات قانون، بوسقيعة أحسن، أنظر - 4

 .07ص. 
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 متها من كلّ وسال ،قانون العقوبات حيمي الشخصية اإلنسانيةعلى هذا األساس فإن  
ستور املساواة يف اللجوء إىل كما يضمن الدّ ،  فاع عن نفسهيف الدّ  إعتداء ويعطي للفرد احلقّ 

وأيضا املساواة يف القانون ، اختصاصها دون متييزو  اجلهات القضائية على خمتلف درجا«ا
  الذي يطبق على كافة األفراد.

  مبدأ تناسب العقوبة -ب
ر املشرع لكل جرمية العقوبة اليت تناسبها أن يقرّ  ،ال اجلنائييف اx مؤدى هذا املبدأ 

كما ليس له أن يقّرر ،  فال جيّرم املشرّع أفعاال يف غري ضرورة اجتماعية. على حسب خطور«ا
 . وفقا ملعطيات اxتمع فاهلدف من العقوبة الردع وليس القمع، 1عقوبة جتاوز األفعال اxّرمة

  مبدأ افتراض البراءة -ج 
وبذلك يعترب هذا املبدأ ضمانة أساسية ، األصل يف اإلنسان الرباءة معىن ذلك أنّ  

واختاذ اإلجراءات اجلنائية ، ةولة سلطتها يف مجع األدلّ وللدّ ، ضه لإل«املكل فرد يف حالة تعرّ 
ولة سلطة وهذا مينح للدّ ، إدانته تتثبُ  إذامث تنفيذ العقوبة  حماكمةو  من قبض وحتقيق، هضدّ 

ك مببدأ املتهم والسبيل له إال التمسّ ، الذي جيد نفسه يف موقف ضعيف سيطرة على املتهمال
من حماكمة علنية قانونية توفر له الضمانات الضرورية  والبدّ ، 2"برئ حىت تثبت إدانته "

 .3لدفاعه عن حقوقه
 :مبدأ عدم رجعية القوانين-د
:" ال بنّصها ن العقوبات اجلزائريمن قانو  الثانيةت على هذا املبدأ املادة لقد أكدّ  

عدم  مبدأ على يرتتب ماو  يسري قانون العقوبات على املاضي إال ماكان منه أقل شدة ".
 رجعية عدم أي ،على صدوره سابقة وقائع على جديد قانون تطبيق جيوز ال أنّه هوالرجعية 

                                                           

 .93-92ص.، املرحع السابق، مرية خبابةأ، أنظر -1 
، 1991، مصر، دار النهضة العربية، الشريعة اإلسالميةو  قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي، عبدالواحد حممد الفار، أنظر -2 

 .413 ص.
شخص متهم جبرمية يعترب  " كل:بقوهلا 1فقرة11وذلك يف املادة  1948على هذا املبدأ اإلعالن العلمي حلقوق اإلنسان لسنة نصّ  -3

كما أكده العهد الدويل للحقوق الدنية والسياسية ،  بريئا حىت تثبت إدانته قانونا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه ".
 .14يف املادة 1966لعام 
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 أثر له يكون وال، ستقبليف امل يقع ما على الّ  إ يسري ال العقوبات فقانون، اجلزائي القانون

من  58واليت صارت حتمل رقم املادة  1996 دستور من 46املادة يف ورد ما هو، و رجعي
 حلقوق العاملي اإلعالن من الثانية الفقرة 11 واملادة، 2016التعديل الدستوري لسنة 

 شخص ةإدان جيوز ال إذن. السياسيةو  املدنية للحقوق الدويل العهد من 15 واملادة ،اإلنسان

 من أشدّ  بعقوبة اجلاين على يقضى أن جيوز ال، و ارتكابه وقت ماجمرّ  يكن مل فعل أجل من

دف.إرتكا^ا توق للجرمية املقررة تلك  مبدأ على إستثناء املشرع أورد، األفراد حقوق محاية ̂و

 لكبذ، و شدة أقل منه كان ما إال، املاضي على يسري ال اجلزائي القانون أن مقتضاه الرجعية

 الذي القانون من للمتهم أصلح اجلديد القانون كان إذا، رجعي أثر اجلديد للقانون يكون

 . الدعوى يف °ائي حكم صدور قبل يصدر أن، و اجلرمية هظلّ  يف وقعت
 التنظيم، احملاكمة إجراءات مثل فورا تطبق اإلجرائية القواننيغري أّن ما يستوقفنا أّن  

 . العدالة سري ضمان إىل «دف لكو°ا البدين اإلكراه، عقوباتال تنفيذ، التقادم، القضائي

 املؤرخ 96/22 األمر صدور للمتهم األصلح القانون تطبيق أمثلة منو  

 مكرر  426إىل  424املواد الذي ألغى، 1الصرف جرائم بقمع املتعلق 09/07/1996يف

 صدر، و اجلرمية حمل ةقيم بلغت مهما جنحة إىل الصرف جناية لحوّ و ، 2 العقوبات قانون من

 أن عتبار بإ قضى 119932 رقم ملف 22/03/1994بتاريخ  العليا احملكمة عن قرار

، 3واإلرهاب  التخريب مبكافحة املتعلق 92-03التشريعي املرسوم طبقت اجلنايات حمكمة
 ال القانون ألن للقانون خمالفا، يكون األمر هذا لصدور سابقة وقائع أجل من املتهم على
  . 4املتهم صاحل يف كان إذا إال رجعي بأثر يطبق

                                                           

الصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل يتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني ب 1996يوليو  9مؤرخ يف  22- 96أمر رقم  -1 
 .1996يوليو 10الصادرة بتاريخ  43ج.ر.ج.ج.ع ، اخلارج

يتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة  1996يوليو  9مؤرخ يف  22- 96من أمر رقم  11أنظر املادة  -2 
 . 1996وليو ي10الصادرة بتاريخ  43ج.ر.ج.ج.ع  رؤوس األموال من وإىل اخلارج

الصادرة  70مبكافحة التخريب واإلرهاب ج.ر.ج.ج.ع. لقيتع 1992سبتمرب  30املؤرخ يف  03-92املرسوم تشريعي رقم  -3 
 .1992أكتوبر  01بتاريخ 

 .08ص.، املرجع السابق، القضائية املمارسة ضوء يف العقوبات قانون، بوسقيعة أحسن، أنظر -4 
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 املادة لنصّ  املعدلو  2001/06/26 املؤرخ يف 09-01 قانونوكذلك صدورال 

 املرتكبة اخلاصة أو العمومية األموال جناية إختالس حول إذ، 1 العقوبات قانون من 119

 .العقوبة خفضو  جنحة إىل املوظفني قبل من

  ئيةلمسؤولية الجنااشخصية  مبدأ-ه
 العقاب أو املتابعة ذلك أن يعين، و ويلالدّ و  الداخلي القانون يف هذا املبدأ إستقر 

، أسرته أفراد إىل العقوبة تنصرف فال، اجلرمية أركان توافر هحقّ  يف ثبت من على إالّ  يتمّ ال
 ممكن حدّ  أقصى لتفادي، و اxتمع أفراد باقي حتذير قصد العام دعالرّ  هو العقوبة من اهلدفف

 جرمية إرتكب من كل أي، بالعدالة الناس شعور إلرضاء كذاو  ،اإلجتماعية اإلضطرابات من

 .املناسبة العقوبة عليه تسلط

ة على محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسيّ  نصّ  قانون العقوباتنقول أّن  عموًما 
الواجب التطبيق وتقرير اجلزاء ، وحتديد املسؤولية اجلنائية، عن طريق حتديد أركان اجلرائم

 :ومن بني احلقوق اليت محاها قانون العقوبات مايليحسب احلاالت املختلفة 
وهو من ، احلقوق احلّق يف احلياة من أمسى ال خيتلف إثنان على أنّ  :احلّق يف احلياة-أ 

ويف هذا ، ةوقد أولته اإلتفاقيات الدولية أمهية خاصّ ، الكليات اخلمس يف الشريعة اإلسالمية
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على "  أوىلفقرة  السادسةنّصت املادة د الصد

  ".الجيوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، و لكل إنسان احلق الطبيعي يف احلياة
وقد نّص املشرّع اجلزائري على محاية هذا احلّق من اإلعتداء عليه من خالل حتديد  

إىل  254 من املادة  اإلعدام إىل السجن وذلك يف نصوص املوادعقوبة مشّددة ترتاوح بني
 .2العقوبات  من قانون 263

                                                           

واملتضمن قانون  1966يونيو 8املؤرخ يف  156-66يعدل ويتمم األمر رقم  2001يونيو  26املؤرخ يف  09-01قانون رقم -1 
 .2001يونيو  27الصادرة بتاريخ  34ج.ر.ج.ج.ع.، العقوبات

"سبق اإلصرار هو عقد  :256كما عّرفت املادة  من قانون العقوبات القتل بأنّه" إزهاق روح إنسان عمدا ". 254عرفت املادة  -2 
بل ارتكاب الفعل على االعتداء على شخص معني أو حىت على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحىت لو كانت هذه النية العزم ق

الرتصد بأنّه " انتظار شخص لفرتة طالت أو قصرت يف مكان أو أكثر  :257بينما عّرفت املادة  .متوقفة على أي ظرف أو شرط كان"
"يعاقب باعتباره قاتال كل جمرم مهما كان وصفه استعمل  :262املادة  " بينما نّصت.هوذلك إما إلزهاق روحه أو لالعتداء علي

 التعذيب أو ارتكب أعمال وحشية الرتكاب جنايته". 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
113 

يعترب اإلجهاض  حيث، كما أّن املشرّع كفل احلّق يف احلياة حّىت للجنني يف بطن أّمه 
 .1من قانون العقوبات  304جرمية معاقب عليها بنّص املادة 

فهناك من ، ياة يثور حول عقوبة اإلعداماحل خيّص حقّ  غري أّن اجلدل الدويل فيما 
غري أّن هناك الكثري من الّدول خاّصة ، ول اليت اعتربت أّن هذه العقوبة متّس حبقِّ احلياةالدّ 

"ولكم يف  :تطبيقا لقوله تعاىل، 2اإلسالمية منها من تنّص على عقوبة اإلعدام يف قوانينها
  3القصاص حياة يا أويل األلباب "

على اإلتفاقية الدولية  صادقت اجلزائرمن املعلوم أن  :المة اجلسديةالسّ احلّق يف  -ب
ا محى املشرّع احلّق يف السالمة كم،  4اخلاّصة مبنع التعذيب وكاّفة أنواع ضروب املعاملة القاسية

هم واملتّ  ،6على ضمانة هامة جدا لسالمة اإلنسان العقوباتقانون  نصّ و ، 5 اجلسدية

                                                           

كّل من أجهض امرأة حامال أو مفرتض محلها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو   :304تنّص املادة  -1 
ية وسيلة أخرى سـواء وافـقت على ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات أعمال عنف أو بأ

وإذا أفضى اإلجهاض إىل املوت فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر سنـوات إىل عشرين  .دينار 10.000إىل  500وبغرامة من 
 ملنع من اإلقامة".ويف مجيع احلاالت جيوز احلكم عالوة على ذلك با .سنة

"يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جرمية القتل أو قتل األصول أو :من قانون العقوبات اجلزائري مثال على 261 تنّص املادة -2 
سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل ابنها حديث العهد بالـوالدة بالسجن املؤقت من عشر ، ومع ذلك تعاقب األم. التسميم

وإن كانت اجلزائر منذ سنة  .عشرين سـنة عـلى أن ال يطبق هذا النص على من سامهوا أو اشرتكوا معها يف ارتكاب اجلرمية"سنوات إىل 
 مل تنّفذ أحكام اإلعدام. 1993

 .179سورة البقرة اآلية  -3 
بتاريخ  39/46وجب القرار رقم ومت التوقيع والتصديق عليها مب، مت اعتماد اإلتفاقية من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة -4 

، ج.ر.ج.ج، 1989ماي  16املؤرخ يف  66-89نشرها مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  صادقت عليها اجلزائر ومت، 10/12/1984
 .1989ماي  17الصادرة بتاريخ  20ع. 

أو عذابا شديدا جسديا أو عقليا  " كل عمل ينتج عنه أملا:مكرر من قانون العقوبات اجلزائري التعذيب بأنه 262عرفت املادة  -5
من ميارس التعذيب على شخص أو حيرض أو يأمر  1مكرر 263يلحق عمدا بشخص ما مهما كان سببه". وقد عاقبت املادة 

 مبمارسته بالسجن وبالغرامة .
ة من ) سنوات وبغرام10) سنوات إىل عشرة (5" يعاقب بالسجن املؤقت من مخس (:على 1مكرر 263املادة تنّص  -6 

يعاقب على التعذيب بالسجن  .دج كل من ميارس أو حيرض أو يأمر مبمارسة التعذيب على شخص 500.000دج إىل  100.000
إذا سبق أو صاحب أو ، دج 800.000دج إىل  150.000) سنة وبغرامة من 20) سنوات إىل عشرين (10املؤقت من عشر (

 .تلى جناية غري القتل العمد"
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وتشديده للعقوبة إذا حصل ، بتحرميه للتعذيب مبختلف صوره، ةخصوصا اجلسدية والعقلي
 .1اإلدالء مبعلوماتو  هم على اإلعرتافتّ التعذيب من موظف بغرض محل امل

ع اجلزائري حرمة املواطن وذلك بالنصِّ على معاقبة محى املشرّ  :حرمة املواطن -ج
املادة  إىل 291 من املادةك ذلو  اإلختطافو  ،2وحرمة املنازل، اإلعتداء على احلريات الفردية

. كما نّص على معاقبة كل اعتداء ميّس شرف واعتبار 3مكّرر من قانون العقوبا ت 295
ونّص على حرمة ، 4املتعلقة بالسّب والقذف 298إىل  296األشخاص وذلك من املواد 
من قانون  303وسرية املراسالت يف املادة ، 3025، 301إفشاء األسرار يف املادتني 

 . 1عقوباتال

                                                           

 150.000) سنة وبغرامة من 20) سنوات إىل عشرين (10(جديدة) يعاقب بالسجن املؤقت من عشر ( :2رمكر  263املادة  -1 
كل موظف ميارس أو حيرض أو يأمر مبمارسة التعذيب من أجل احلصول على اعرتافات أو معلومات أو ألي ،  دج 800.000دج إىل 

يعاقب بالسجن املؤقت من  .حب أو تلى جناية غري القتل العمدإذا سبق التعذيب أو صا، وتكون العقوبة السجن املؤبد .سبب آخر
كل موظف يوافق أو يسكت عن ،  دج 500.000دج إىل  100.000) سنوات وبغرامة من 10) سنوات إىل عشر (5مخس (

 مكرر من هذا القانون". 263األفعال املذكورة يف املادة 
يقتحم منزل مواطن يـعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة  " كل من يدخل فجأة أو خدعة أو:على 295املادة تنص  -2 

وإذا ارتكبت اجلنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة باحلبس من مخس سنوات على األقل إىل  .دج 10.000إىل  1.000من 
 دج".  20.000إىل  5.000عشر سنوات على األكثر وبغرامة من 

) سنة كل 20) سنوات إىل عشرين (10" يعاقب بالسجن املؤقت من عشر (:على قوبات مثالمن قانون الع 291 تنص املادة -3 
من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة وخارج احلاالت اليت جييز أو يأمر فيها القانون 

إذا استمر احلبس أو احلجز ملدة أكثر من  .هذا الشخصوتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا حلبس أو حلجز  .بالقبض على األفراد
 " .شهر فتكون العقوبة السجن املؤبد

" يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأ°ا املساس بشرف واعتبار األشخاص أو اهليئة املدعى عليها به أو إسنادها :296املادة تنص  -4 
ذلك اإلسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجه  إليهم أو إىل تلك اهليئة ويعاقب على نشر هذا االدعاء أو

التشكيك أو إذا قصـد به شخص أو هيئة دون ذكر االسم ولكن كان من املمكن حتديدهـما من عبارات احلديـث أو الصياح أو التهديد 
 أو الكتابة أو املنشورات أو الالفتات أو اإلعالنات موضوع اجلرمية".

انت رجال الضبط القضائي أو الشرطة اإلدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد ك" كل من أبلغ بأية طريقة  :300على  ملادةاتنّص  -5 
ا فرد أو أكثر أو أبلغها إىل سلطات خمول هلا أن تتابعها أو أن تقدمها إىل السلطة املختصة أو إىل رؤساء املوشى به أو إىل خمدوميه طبق

دينار وجيوز  15.000إىل  500 مستخدميه يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من للتدرج الوظيفي أو إىل
إذا كانت الواقعة املبلغ عنها  .للقضاء عالوة على ذلك أن يأمر بنشر احلكم أو ملخص منه يف جريدة أو أكثر على نفقة احملكوم عليه

اذ إجراءات املتابعة اجلزائية مبقتضى هذه املادة عن جرمية الوشاية الكاذبة سواء بعد معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اخت
صدور احلكم بالرباءة أو باإلفراج أو بعد األمر أو القرار بأن ال وجه للمتابعة أو بعد حفظ البـالغ من القاضي أو املوظف أو السلطة 
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تلف خمو  كما نّص املشرّع على محاية أموال املواطن  :ية أموال املواطنااحلّق يف مح-د 
ومجيع األفعال املاسة ، 2ممتلكاته مقّررا بذلك عقوبة رادعة لكّل من يرتكب فعًال مماثًال 

وغريها من النصوص اليت جاءت ، 4وكذا جرائم تعريض الطفل للخطر، 3باألسرة واآلداب
 .محاية خاصة حلقوق اإلننسان باختالف وضعياته يف اxتمع لوضع 

 األفراد بأموال املاسة األفعال جترمي يقصد ال العقوبات قانون فإن عموماو  

إىل  فقط بل يهدف ذاته الشخص محاية أو املال لصاحب فردية صلحةمل محايةً ، وأجسادهم
 .اxتمع ملصلحة ضمانا اوحقوق اإلنسان عموم، احلياة يف واحلق حق امللكية محاية

                                                                                                                                                                                

وجيب على جهة القضاء املختصة  .كان حيتمل أن تتخذ بشأن هذا البالغاألعلى أو املخدوم املختص بالتصرف يف اإلجراءات اليت  
 .مبوجب هذه املادة أن توقف الفصل يف الدعوى إذاكانت املتابعة اجلزائية املتعلقة بالواقعة موضوع البالغ مازالت منظورة"

سوء نية ويف غري احلاالت املنصوص " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسالت موجهة إىل الغري وذلك ب:303املادة تنّص  -1 
دج أو بإحدى هاتني  100.000دج إىل  25.000) وبغرامة من 1) إىل سنة (1يعاقب باحلبس من شهر ( 137عليها يف املادة 
غري من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنّه: "ال جيوز التدخل بشكل تعسفي أو  17كما نّصت املاّدة   العقوبتني فقط."

ومن حّق أي ، قانوين خبصوصيات أحد األفراد أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته وال ألي محالت غري قانونية متّس شرفه واعتباره
 شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس ".

سنوات  (5)) إىل مخس 1سنة ( " كل من اختلس شيئا غري مملوك له يعد سارقا ويعاقب باحلبس من:350على  تنص املادة -2 
جيوز أن حيكم على  .وتطبق نفس العقوبة على اختالس املياه والغاز والكهرباء .دج 500.000دج إىل  100.000وبغرامة من 

) 5) على األقل ومخس (1ملدة سنة ( 1مكرر  9اجلاين عالوة على ذلك باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املاد ة 
ويعاقب على الشروع يف  .من هذا القانون 13و 12وباملنع من اإلقامة طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادتني ، على األكثرسنوات 

 هذه اجلنحة بالعقوبات ذا«ا املقررة للجرمية التامة".
أحد 1-  100.000دج :دج إىل 25.000) وبغرامة من 1) إىل سنة (2" يعاقب باحلبس من شهرين (:على 330املادة تنص  -3 

) ويتخلى عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية أو 2الوالدين الذي يرتك مقر أسرته ملدة تتجاوز شهرين (
 ) إال بالعودة إىل مقر األسرة على وضع ينبئ عن الرغبة يف2وذلك بغري سبب جدي. وال تنقطع مدة الشهرين (، الوصاية القانونية

) عن زوجته مع علمه بأ°ا حامل وذلك 2الزوج الذي يتخلى عمدا وملدة تتجاوز شهرين ( – 2، استئناف احلياة العائلية بصفة °ائية
أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم خلطر جسيم بأن  -3، لغري سبب جدي

أو ال يقوم باإلشراف الضروري ، أو بأن يهمل رعايتهم، سيئا هلم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك يسيء معاملتهم أو يكون مثال
من هذه املادة ال تتخذ  2و1ويف احلالتني  -4 .وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته األبوية عليهم أو مل يقض بإسقاطها، عليهم

 ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية".  .وكإجراءات املتابعة إال بناء على شكوى الزوج املرت 
"كل من ترك طفال أو عاجزا غري قادر على محاية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر  :مثال 314املادة تنص  -4 

فإذا نشأ عن الرتك أو  .يف مكان خال من الناس أو محل الغري على ذلك يعاقب xرد هذا الفعل باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات
وإذا حدث للطفل أو للعاجز  .التعريض للخطر مرض أو عجز كلي ملدة جتاوز عشرين يوما فيكون احلبس من سنتني إىل مخس سنوات

وإذا تسبب الرتك أو  .برت أو عجز يف أحد األعضاء أو أصيب بعاهة مستدمية فتكون العقوبة هي السجن من مخس إىل عشر سنوات
 خطر يف املوت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة".التعريض لل
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  الضمانات الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية-2
بع للمحافظة على حقوق القواعد اليت جيب أن تتّ  ،يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 
كان هذا القانون حيمي مصلحة اxتمع فإّن أمهّيته  وإذا. أثناء التحقيق واحملاكمة، اإلنسان

تستطيع ممارسة  فهي ال، قيود على سلطة الدولة يف توقيع العقابتتمثل يف كونه يضع ال
 قيود . سلطتها يف احلبس والقبض والتفتيش والضبط وتنفيذ العقاب دون شروط أو

، أّي وجه حقّ  وقد يكون ذلك دون فإّن أي إنسان معّرض لإل«ام، ومن جانب آخر
وهلذا ، إثبات براءتهو  اع عن نفسهفمن أجل ذلك البّد من وجود اجراءات متّكن الفرد من الدّ 

 احلقوق احملمية يف هذه الفرتة العصيبة اليت قد ميّر ^ا اإلنسان ؟ نتساءل عن
ولإلجابة على هذا التساؤل نتناول احلقوق احملمية يف مرحليت مجع األدلّة والتحقيق  

  ).ب) واحلقوق احملمية أثناء احملاكمة وما بعدها (أ(
 ية في مرحلتي جمع األدلة والتحقيق حقوق اإلنسان المحم-أ
التحقيق اإلبتدائي لذا أوىل قانون و  الدعوى اجلزائية بعدة مراحل هي اإل«ام رّ مت 

 . موضع إ«ام اإلجراءات اجلزائية اهتماما حبقوق اإلنسان عندما يكون
 األمر تعلق سواء، للخصوم القانونية الضمانات من القانون جمموعة هذا فقد منح 

 لضماناتاهذه  تتمثل، و احملاكمة، و التحقيق، املتابعة جهات أمام ذلكو  الضحية أو همباملت

  :وأّمهها لألفراد األساسية احلقوق حلماية تسعى قواعد وضع يف
 اجلهويةو  وليةالدّ  املواثيق عليها تنصّ  هي ضمانة :األصلية بقرينة الرباءةالتمّتع - 

، 2اجلنائية القوانني سهاتكرّ  اليت املبادئ أهم من قرينة الرباءة حيث أنّ ، 1اإلنسان حلقوق
 بنيو  بينه للتعامل ضروريا شرطا اإلنسان براءة تعتربو  ،حقوق اإلنسان من اهامً  احقّ  لكو°ا

 إجراءات خالل من، قانونا هلا إرتكابه يثبت أن إىل بريئا يعترب هم جبرميةمتّ  فكل، لطةالسّ 

 عجزت ما فإذا، العامة النيابة عاتق على يقع ثباتاإل عبء أنّ  وطاملا، التحقيق واحملاكمة

                                                           
واملادة ، من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 14واملادة ، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 11/01نصت عليها املادة  - 1
 من اإلتفافية األوروبية . 6/2
" يعترب كل شخص بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات اليت على أنه  1996 من دستور 45تنص املادة  - 2

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  56وقد احتفظ املؤسس الدستوري بذات املضمون يف املادة ، يتطلبها القانون"
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 لصاحل ريفسّ  الشك هذاإّن ف، للفعل املتهم ارتكاب تؤكد اليت ةاألدلّ  تقدمي عن األخرية هذه
 الواقعة أن احملكمة رأت إذا":1اجلزائية اإلجراءات قانون من  364املادة تنصّ  قد، و املتهم

 مسندة غري أو ثابتة غري أ°ا أو، العقوبات انونق يف جرمية أية تكون ال املتابعة موضوع

 يتقرر مل ما، اإلباحة األشياء يف فاألصل ."مصاريف الو  عقوبة بغري برباءته قضت للمتهم

 تقبل بسيطة قانونية قرينة الرباءة فقرينة، وقوع اجلرمية قانوين نص على بناءو  قضائي حبكم

.على للمتهم املنسوبة التهمة ثبوت على الدليل تقدمي اإل«ام سلطة علىو ، إثبات العكس
 تثبت حىت بريء هماملتّ  نّ  أ األصل " :أن  اجلنائية الغرفة عن صادر قرار هذا األساس جاء يف

 وتشمل .العمومية بتحريك الدعوى تقوم اليت النيابة على اإلثبات عبء أن، و °ائيا إدانته

 مرحلة إىل، اإلستدالالت مجع مرحلة نم املقررة الدعوى مراحل مجيع األصلية الرباءة قرينة

 ."النهائي احلكم غاية إىل اإلستئناف، احملاكمة، التحقيقو  اإل«ام
من قانون 126طبقا للمادة :احلّق يف اإلفراج إذا مل يكن يف ذلك إضرار بالتحقيق - 

ه " جيوز لقاضي التحقيق يف مجيع املواد أن يأمر من تلقاء نفس:فإنّهاإلجراءات اجلزائية 
باإلفراج إن مل يكن الزما بقوة القانون وذلك بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية شريطة أن 

مبجرد استدعائه وأن خيطر القاضي احملقق ، يتعهد املتهم باحلضور يف مجيع إجراءات التحقيق
هم يستفيد منها املتّ ، جبميع تنقالته ". إّ°ا ضمانة هاّمة نّص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية

 .يف هذه املرحلة من التحقيق

نقول أنّه ، قبل احلديث عن احلبس املؤقت:احلقوق املضمونة يف حالة احلبس املؤقت-
 استثنائية بصورة إالّ  اختاذه جيوز ال، الشخص حلرية دمقيّ  إجراء هو، و للنظر التوقيفميكن 

 اجلزائري دستورال من 47 املادة به حتصرّ  ما وهذا. ،2اجتاهه ثابتة ةوأدلّ  قرائن ظهور عند
 وطبقا، بالقانون احملّددة احلاالت يف إالّ  حيتجز أو يوقف وال أحد يتابع ال " :1996لسنة 

                                                           

املتضمن املتضمن ، 1966يونيو  8 املوافق املوافق 1386صفر عام  18املؤرخ يف مؤرخ يف  66-156األمر رقم األمر رقم  -1 
 .1966يونيو11 الصادرة بتاريخ 49ج.ج .ع.  .ج.ر، املعدل واملتمم، قانون اإلجراءات اجلزائية

،  2002نوفمرب، القانونية جملة الدراسات، اجلزائية اإلجراءات قانون يف املؤقت احلبس نظام يف املتهم ضمانات، حمافظي حممود -2 
  29 .ص، 4 العدد
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من التعديل الدستوري  59وقد احتفظ بذات املضمون يف املادة ، "عليها ينص اّليت لألشكال
 . 2016لسنة 

من أجل  للنظر توقيفال إمكانية القضائية للشرطة خول املشرع فإنّ  السياق هذا ويف 
يستمع  حّىت  الشرطة مقر يف به) املشتبه (عادة الشخص حببس هنا األمر ويتعّلق التحريات

حباالت  املتعلقة تلك يف أو العادية التحريات يف سواء يتخذ أن ميكن التدبري وهذا.1ألقواله
أدلة  إتالف من يهف املشتبه منع :أسباب بعّدة عادة للنظر التوقيف ويربر .باجلرمية التلبس

 اّليت الضغوطات من مأمن يف شاهد وضع، للمحققني لةمضلّ  أدلة خلق حماولة أو، اإلثبات

 هذه عن اجلزائية اإلجراءات قانون ويعّرب  .اخل...الشهود على تأثريال منع، عليه متارس قد

 يف فاتالتعسّ  كل تفادي وألجل" . Les nécessités de l’enquête ".مبقتضيات
  :وفقا ملايلي التوقيف للنظر أحكام تنظيم على القانون عمل، xالا هذا

، ممكن وقت أقل يف مّدته تقصري الدستور وجبأ فقد جراءهذا اإل خلطورة نظرا 
 التوقيف خيضع ":على 2016من التعديل الدستوري لسنة من  60 املادة نّصت حيث

 48 وأربعني مثان مّدة يتجاوز أن ميكن الو ، القضائية للرقابة اجلزائية التحريات جمال يف للنظر

 رأى إذا القضائية الشرطة ضابط":أنّ  علىج. من ق.إ.ج 51 املادة كما نّصت. )"ساعة (

، بذلك اجلمهورية وكيل يطلع أن فعليه، أكثر أو شخص للنظر يوقف أن التحقيق ملقتضيات
 إالّ ، ساعة 48 تتجاوز أن جيوز ال التوقيف مّدة وأنّ ، التوقيف هذا دواعي عن تقريرا ويقدم

 ال مرجحا للجرميةأو حماولة ارتكا^م  ^مارتكا دالئل جتعل أية توجد ال الذين األشخاص أنّ 
 إىل يقتاده أن القضائية الشرطة ضابط وعلى، سوى املّدة الالزمة ألخذ أقواهلم توقيفهم جيوز
 آجال متديد ميكن أنّه كما،  ساعة 48 من أكثر للنظر يوقفه أن دون اجلمهورية وكيل

 يف عليها املنصوص احلاالت يف املختص اجلمهورية وكيل من مكتوب بإذن التوقيف للنظر
 .2 .ج ج.إ.ق  .51املادة

                                                           

 نصر .أنظر كذلك؛ 130. ص،  2رقم، 2001، .س.ا.ق.ع.ج .م.البوليسية املرحلة أثناء به املشتبه وضعية، مروان حممد، نظرأ -1 

  106 .ص.، 2005، 5ع.، النائب جملة، اجلنائي الدليل .مجع مراحل، مروك الدين
املعدل واملتمم لقانون اإلجراتءات  84ع.، ج.ر.ج.ج، 2006ديسمرب 20املؤرخ يف  22-06عّدلت مبوجب القانون رقم  -2 

 .156-66اجلزائية 
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 دون للنظر الشخص توقيف على القضائية الشرطة ضباط إقدام أنّ  العلم مع 

 تقييد من لكذ يف ملا الشخصية باحلرية مساسا يشكل وقرائن أدلة من، مربرات إىل االستناد

 بل،  1انتهكت قد تكون وحرياته حقوقه تكفل اّليت الضمانات ألنّ ، التنقل يف الشخص قِّ حل

 للقسوة الشخص ويعرض، والظلم التعسف على ينطوي اإلجراء هذا يف اختاذ التمادي إنّ 

 . 2القضائية الرقابة عن بعيدا نزيهة غري بطريقة أقواله انتزاع وإىل واخلوف

 .جج.إ.ق  51املادة تضمنته ما املوقوف حقوق من أنّه إىل رةاإلشا وجتدر 

 الشخص تصرف حتت وايضع أن القضائية الشرطة ضباط جيب على أنّه حبيث، 13مكرر

 مواعيد انقضاء وعند، له م«زيار  ومن بأسرته فورا االتصال متكنه من وسيلة كل للنظر املوقف

 مباشرة ذلك طلب ما إذا املوقوف للشخص الطيب الفحص ءوجوبا إجرا يتمّ  ،للنظر التوقيف

 للنظر التوقيف بآجال املتعلقة األحكام انتهاك أنّ  مع العلم، عائلته أو حماميه بواسطة أو
  للمساءلة. القضائية الشرطة ضابط ضيعرّ 

 ميكن اّليت القرارات أخطر ومن جهة أخرى هناك احلبس املؤقت الذي يعد من 

 . 4 اجلنائية الدعوى سري أثناء تتخذها أن القضائية للسلطات

، التحقيق سري خالل املتهم حبس إمكانية التحقيق لقاضي القانون أجاز الواقع ويف 
 حبرية ملتعلقة ا الدستور أحكام خيالف تدبري املؤقت هو احلبس أنّ  بداية القول وميكننا

 1996لسنة  اجلزائري من الدستور58 إىل 55املواداملنصوص عليه يف ( التنقل يف لشخصا
،  )2016من التعديل الدستوري لسنة  72إىل املادة  69واليت صارت حتمل أرقام املواد من 

 . 5احلكم بإدانته حّىت  املتهم ^ا يتمتع اّليت األصلية الرباءة مبدأ مع يتفق ال كما

                                                           
1  -Cf. Gilles Lebreton, Libertés publiques, Droit de l’homme, 5ème éd., Dalloz, 

Paris , 2001,p.  308  
 18. ص.، السابق املرجع، حممد مروان، نظرأ -2 
املعدل واملتمم لقانون اإلجراتءات اجلزائية ، 34.ع. ج.ر.ج.ج، 2001يونيو  26املؤرخ يف  08-01أضيفت بالقانون رقم  -3 

66-156 . 
دار ، التشريع اجلنائي اجلزائريو  ضمانات املتهم أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف الشريعة اإلسالمية، عبد احلميد عمارة، أنظر -4 
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 التحقيق سري خالل اختاذه ضروري أنّه إالّ ، استثنائيا إجراءوبالّرغم من كونه  

 خروجا وجعله، .جج.إ.ق 123 املادة خالل من اجلزائري املشرع عليه نصّ  إذ، االبتدائي

 عاملشرّ  حاول وقد احلبس رهن ويضعها، للمتهم الشخصية احلرية يقيد ألنّه، األصل عن
 فمااملؤقت  احلبسخالل  ضمانات للمتهم يكفل أن -املشرعني باقي شأن شأنه–اجلزائري

 .؟ ترى يا هي

 يتمتع ^ا املتهم ضمانات هناك أنّ  جند اجلزائية اإلجراءات ونقان دراسة خالل من 

 تاملؤقّ  باحلبس القضائي األمر تنفيذ أثناء وضمانات، املؤقت احلبس إجراء اختاذ قبل

 .املؤقت احلبس مّدة انتهاء بعد ^ا يتمتع وضمانات أخرى
 جيوز ال أنّه :ؤقتامل احلبس إجراء اختاذ قبل املتهم ^ا يتمتع اّليت الضمانات بني منف 

 عقوبة إصدار جيوز فال أشدّ  عقوبة أو احلبس عقوبتها اليت جنحلل بالنسبة إالّ  حبس املتهم

 118 للمادة طبقا جناية أو احلبس عقوبتها جنحة تعترب اّليت األفعال إّال يف املؤقت احلبس

 عقوبتها اّليت اجلنح يف املؤقت احلبس إجراء اختاذ جيوز ال مبفهوم املخالفةو  ،1.جج.إ.ق

 من 123 املادة ضمن اجلزائري عاملشرّ  أنّ  هو غري أّن ما يستوقفنا، املخالفات يف أو الغرامة

 كانت إذا إالّ  املؤقت باحلبس يؤمر أن جيوز ال " :أنّه على نصّ  اجلزائية اإلجراءات قانون

 هذا اختاذ يف سعةالوا التقديرية لطةالسّ  التحقيق لقاضي احلال وبطبيعة، خطرية جدّ  األفعال

 مراعيا، احلديثة اجلزائية التشريعات يف به املعمول املالءمة ملبدأ طبقا".اختاذه عدم أو اإلجراء

 اإلجراءات قانون من 123 املادة يف املذكورة واملربرات األسباب إحدى توافر مدى ذلك يف

، مستقر موطن له يكن مل إذا، العدالة أمام للمثول ضمانات يقدم املتهم مل إذا وهي ،اجلزائية
عندما يكون  أو، كان احلبس املؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على احلجج واألدلة إذا

أو عندما خيالف ، ضع حّد للجرمية أو الوقاية منهاو أو ، احلبس املؤقت ضروريا حلماية املّتهم
 املّتهم إجراءات الرقابة القضائية.
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، هماملتّ  إىل اجلرمية لنسبة الكافية الئلالدّ  توافر ةضرور  يف فتتمثل الثانية الضمانة أّما 
 وهذه .املؤقت احلبس إجراء الختاذ القوية واألسباب القرائن توافر كذلك الضروري من فإنّه

 متهم الظن أنّه أغلب فيكون، اجلرمية وقوع على لتدل قوية تكون أن جيب والقرائن الدالئل

 قبل املؤقت باحلبس األمر إصدار جواز عدم وهي الثالثة الضمانة أّما، بريئا وليس

 استجواب بعد إالّ  األمر هذا اختاذ ميكن ال، .جج.إ.ق 118 فطبقا للمادة، االستجواب

 إصدار اجلمهورية لوكيل ميكن أين باجلرمية التلبس حالة الوارد يف االستثناء عدا ما، هماملتّ 

 املادة عليه نّصت ما وهذا. حلادثبا أخطر التحقيق يكن قاضي مل ما تاملؤقّ  باحلبس األمر

 عن فاعالدّ  من هماملتّ  ليتمكن إّمنا االستجواب من اشرتاط والعربة، 1.ج.ج.إ.ق من 59

 أنّه كما،  دفاعه أوجه وحتضري، مبحام باالستعانة وذلك، ضّده القائمة األدلة وتفنيد، نفسه

 االستجواب يكون وال، 2الفرد حرية تقييد قبل باستجالء احلقيقة التحقيق لقاضي يسمح

 من 101املادة و  100 املادة يف عليها املنصوص الشروط فيه توافرت إذا إالّ  صحيحا

 على ترتب، شروطه إحدى مراعاة لعدم باطال االستجواب حمضر كان إذا مبعىن. .جج.إ.ق

 باطل على بين ما " :الكلية تطبيقا للقاعدة املؤقت باحلبس القضائي األمر بطالن تباعا ذلك

 مبثابة هو فالتسبيب، املؤقت باحلبس األمر تسبيب فهي الرابعة الضمانة أّما ،" باطل فهو

، اخلامسة الضمانة أما .األمر هذا اختاذ يف التحقيق قاضي تعسف من متنع، ضمانة للمتهم
 مّدة حتديد املؤقت املؤقتة للحبس الطبيعة تقتضي حبيث، 3املؤقت احلبس مّدة حتديد فهي

 كان فإذا، املقررة العقوبة بالنظرإىل اجلنح مواد يف املؤقت احلبس مّدة حتّدد ثحبي، احلبس

 ال املتهم فإنّ ، يساويها سنتني أو من أقل احلبس هو القانون يف املقررة للعقوبة األقصى احلدّ 
طبقا  التحقيق قاضي أمام مرّة ألّول مثوله منذ يوما )20(عشرين  من أكثر حيبس أن جيوز

 احلبس مّدة فإنّ ، احلاالت هذه غري يف أّما .اجلزائية اإلجراءات قانون من 124 للمادة

، املؤقت احلبس مّدة متديد الضروري من أنّه فإذا تبّني ، أشهر أربعة تتجاوز أن جيوز ال املؤقت
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 ويكون، اجلمهورية وكيل رأي استطالع بعد مسبب بقرار ميّدد أن التحقيق لقاضي جيوز فإنّه

 املنصوص العقوبة أقصى تكون عندما وذلك، أربعة أشهر وملّدة فقط واحدة ّدةمل التمديد هذا

 يفأّما . .جج.إ.ق 125 للمادة طبقا تساويها سنوات أو ثالثة على تزيد القانون يف عليها
 125 املادة يف عليها املنصوص نفس األحكام إىل املؤقت احلبس مّدة ختضع، اجلنايات مواد

  التمديد حسب كل حالة. حتديد مدة مع، .جج.إ.ق
 وهي املؤقت باحلبس األمر تنفيذ أثناء املتهم ^ا يتمتع اّليت للضمانات بالنسبة أّما 

 وهذا، اإل«ام غرفة أمام لالستئناف امأيّ  ثالثة وله، املؤقت احلبس بأمر املتهم وجوب إعالم

 املذكور األمر تحقيقال قاضي يبّلغ " :اجلزائية اإلجراءات قانون منمكرر  123 املادة حسب

 بني ومن. 1 "الستئنافه التبليغ هذا تاريخ من أيام ثالثة له بأنّ  وينبهه، هماملتّ  إىل شفاهة

 . 2وذويه وأهله مبحاميه االتصال املتهم حقّ  من أنّه أيضا الضمانات
 همفاملتّ ، ةخاصّ  معاملة املؤقت احلبس يف املتهم معاملة فهي، الثالثة الضمانة أّما 

 بغري هماملتّ  فيه يعامل أن جيب، استثنائي إجراء إالّ  هو ما احلبس وهذا، الرباءة ع بقرينةيتمت
 هو الذي هماملتّ  يوضع أن فيجب، املكان حيث ومن، عليهم احملكوم فيها اّليت يعامل الطريقة

 يلقى أن وجيب، عليهم احملكوم عن وعزهلم احلبس من ةخاصّ  أماكن يف احلبس املؤقت رهن

 ويف، 3همللمتّ  ةالصحيّ  اجلوانب ىراعت أن جيب، و العقابية املؤسسة اسحرّ  من كرمية معاملة

ضابط الشرطة  ألزم قدمكرر 51من خالل املادة  اجلزائري عاملشرّ  أنّ  جند الصدد هذا
ومن  1 مكرر 51 املادة يف وص عليهانصّ الشخص املوقوف بكافة حقوقه امل القضائية بإعالم

 . طيب فحص إجراء يف للنظر التوقيف ألمر خاضعا الذي كان فيه املشتبه حق بينها
حالة  :حالتني بني فيها منّيز، احملاكمة بعد هماملتّ  ^ا يتمتع يتال للضمانات بالنسبة أّما 

 هماملتّ  بإدانة قضائي حكم صدر إذا، األوىل الةاحل ففي .املتهم براءة وحالة، املتهم إدانة

 تنصّ  ما وهذا، العقوبة مّدة من ختصم املؤقت احلبس مّدة نّ فإ، للحرية سالبة بعقوبة يقضي
                                                           

 38 .ص، السابق املرجع، حمافظي حممود، نظرأ -1 
-46ص.، 2002سنة ، اجلزائر، (دون دار النشر )، معراج جديدي الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية مع التعديالت اجلديدة، أنظر -2 

47. 
 .39 .ص، السابق املرجع، حمافظي حممود، نظرأ -3 
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 هملمتّ ميكن ل، الرباءة حالة .مع العلم أنّه يف1السجون تنظيم من قانون 13 املادة عليه

 مدى بفكرة مرتبط مبدأ التعويض أنّ  حيث، املؤقت احلبس عنطلب الّتعويض  املضرور

 ةهمالتّ  من هماملتّ  يربئ حكم قضائي صدر ذافإ، القضائية السلطة أعمال عن الدولة مسؤولية
 من عادي غري معنوي مادي أو ضرر حلقه قد أنّه يثبت أن باستطاعته وكان، إليه املنسوبة

 هماملتّ  أنّ  داملؤكّ  منو  .2التعويض يطلب أنّ  له حقّ ، املؤقت احلبس يف الفرتة تلك قضائه جراء

 أين، ماديا احلبس من هذا تضرر قد يكون براءته وتثبت، املؤقت احلبس رهن كان الذي

، أسرته ومسعة مسعته إىل احلبس إساءة بسبب معنويا وتضرر، وقوته رزقه حتصيل يف تعطل
 تناول عندما ع اجلزائرياملشرّ وحسًنا فعل  .بريئا العدالة نظر يف كان ولو xتمع إليها ونظرة

 من أصابه املتهم قد أنّ  ثبت إذا وهو، التعويض على للحصول معيارا حّددو  املسألة هذه

مكرر  137 للمادة طبقا مربر غري حبسه وكان، ومتميز ثابت ضرر احلبس هذا جراء
  ..جج.إ.ق

 :حقوق اإلنسان المحمية في مرحلة المحاكمة-ب
باإلضافة إىل حقوق املّتهم يف مرحلة التحقيق ومجع األدلّة هناك حقوق للمّتهم   

 :أّمهها يفكذلك أثناء مرحلة احملاكمة وتتمثل 
" :من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنّ  285نّصت املادة  :عالنية احملاكمة - 

و اآلداب العامة ....و إذا مل يكن يف علنيتها خطر على النظام العام أ املرافعات علنية ما
تقّررت سرية اجللسة تعني صدور احلكم يف املوضوع يف جلسة علنية ....". واملقصود من 

اxريات داخل قاعة ، و ع تفاصيل القضيةاحملاكمة هو متكني املواطنني من احلضور وتتبّ عالنية 

                                                           
الصادرة  12ج.ر.ج.ج .ع .، املتضمن قانون السجون وإعادة إدماج احملبوسني 2005فرباير  06املؤرخ يف  04-05القانون رقم  -1

 .2005فرباير  13بتاريخ 
، 2000، الدوحة، 1ط.، والتوزيع والنشر للطباعة الثقافة دار، التعويض مبدأ يف وأثره بالرباءة احلكم، احلمادي حسن أمحد، نظرأ -2

 .2 .ص
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 واحرتام القضاء للقانون، أي العام للتأكد من حسن سري العدالةويف ذلك متكني للرّ ، 1اجللسة
 . 2حلقوق اإلنسان ضمانة هاّمة .كل هذا يشّكل

شرّع صراحة يف قانون اإلجراءات كّرسه امل،  هو حّق مكفول :حّق املتهم يف الّدفاع- 
من قانون 100سواء عند اإلستجواب يف مرحلة التحقيق حسب نّص املادة ، اجلزائية

 . من نفس القانون 292اإلجراءات اجلزائية أو يف مرحلة احملاكمة يف نّص املادة 
 311تنص املادة  :عدم جواز حماكمة شخص مرتني على نفس الوقائع واألفعال- 

أو برئ أفرج عنه يف ، " إذا أعفي املّتهم من العقاب:اإلجراءات اجلزائية على أنه من قانون
احلال ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر دون إخالل بتطبيق أي تدبري أمن مناسب تقّرره 

أو ا«امه بسبب الوقائع نفسها حىت ، ء قانونارِّ وال جيوز أن يعاد أخذ شخص قد بُـ . احملكمة
ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  لف "وهذا ماولو صيغت بتكييف خمت

بقوهلا أنّه الجيوز إدانة املتهم على نفس الواقعة  117680ملف رقم  14/07/1996
إذ إعتربت احملكمة العليا أن قضاة اxلس قد أخطئوا يف إدانة املدعي مرتني على واقعة ، مرتني

 .3من قانون اإلجراءات اجلزائية  09/01دة هذا ما يشكل خرقا لنص املاو  واحدة
 الضمانات السياسية :ثالثا

فهي ، ظم الدستورية يف الدول الدميقراطيةاألحزاب السياسية العمود الفقري للنّ تعّد  
ت نصّ  لذا، وبني الرأي العام والسلطة املنتخبة من الشعب، مهزة وصل بني احلكام واحملكومني

حقوق لل ةضمان ملا يف ذلك منالسياسية إنشاء األحزاب  احلّق يف الدساتري صراحة على
، ف احلزب السياسي على أنه "اطار ميارس الشعب فيه دوره السياسيويعرّ . واحلريات العامة

 .4 "ومن خالله يؤثر يف السلطة ويف صنع القرار

                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،، 02ج.، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية (خالل مرحلة احملاكمة )، حسن بشيت، أنظر -1 
 ومابعدها. 75ص.، 1998

لدى الفصل  " الناس مجيعا سواء أمام القضاء ومن خق كّل فرد:من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على 14تنّص املادة  -2 
 يف أي «مة جزائية ....أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة..... ".

 .147ص.، 1997، 52ع.، نشرة القضاء، أنظر -3 
 .835ص.، املرجع السابق، عبدالعظيم عبدالسالم، نظرأ -4 
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، منها من تأخذ بنظام احلزب الواحدف ،إذ ختتلف الدول يف عدد األحزاب املوجودة 
وهناك ، هذا األخري جند ضعفا يف مساحة احلرية اليت تضمن احلق يف املشاركة السياسية ويف

من تأخذ بنظام تعدد األحزاب السياسية ويف هذا النظام حرية أكرب وضمانة حقيقة للتعبري 
  .عن خمتلف التوجهات السياسية يف الدولة

على اعتماد نّص  1963دستور جند أّن اجلزائرية  جربة القانونيةوبإلقاء نظرة على التّ  
وصفه ف، تهعلى وحدوي وأّكد، وذلك يف فصل كامل يتكون من أربع مواد، احلزب الواحد

عن  مثّ ، منه 23ذلك يف املادة و  طالئعي عند حديثه عن جبهة التحرير الوطينال باحلزب
ة يف املادة احلكومو  مراقبته لعمل اxلس الوطينو  حتديده لسياسة األمة وقيادة نشاط احلكومة

التعبري عن مطامح اجلماهري وهذا طبقا للمادة ، و وتوعية الشعب وعن دوره يف تربية، 24
ة األساسية جلبهة التحرير الوطين هي حتقيق أهداف الثورة وبناء املهمّ  أنّ على  نصّ كما ،  25

  .اإلشرتاكية يف اجلزائر
 94املادة  يف نصّ وحدوية احلزب حيث جاء  مرّة ثانية على 1976دستور  أّكدو  

املادة  قّرره يف ظام التأسيسي اجلزائري على نظام احلزب الواحد ". وهو ما" يقوم النّ :مايلي
" جبهة التحرير الوطين هي احلزب الواحد يف البالد  :الفقرة الثامنة واليت تنص على أن 95
 ة .من حقوق اإلنسان السياسية يف تلك الفرت  انعدام حق هامّ  بذلك يتبّني  ".و

، السياسيةة دخلت اجلزائر بعد ذلك مرحلة انتقالية من احلزب الواحد إىل التعدديّ ّمث  
:" حق إنشاء أنّ  على 40يف املادة الذي نّص  1989 فيفري 23دستور من خالل

اجلمعيات ذات الطابع السياسي معرتف به. وال ميكن التذرع ^ذا احلق لضرب احلريات 
األمر الذي واستقالل البالد وسيادة الشعب ".، والسالمة الرتابية ،والوحدة الوطنية، األساسية

املتعلق باجلمعيات  11-89بإنشاء العديد من اجلمعيات السياسية على إثر قانون مسح 
 1996من دستور  42املادة  ليتّم النّص على هذا احلّق صراحًة يف، 1ذات الطابع السياسي

 " حقّ :جاء فيهاواليت  2016عديل الدستوري لسنة من الت 52رقم املادة  اليت صارت حتملو 

                                                           
الصادرة بتاريخ  27ع.، ج.ر.ج.ج، لطابع السياسياملتعلق باجلمعيات ذات ا 1989يوليو  05املؤرخ يف  11-89القانون رقم  -1

 .1989يوليو  05
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وال ميكن التذرع ^ذا احلق لضرب احلريات ، إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون
 املكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة وأمن الرتاب الوطين وسالمتهو  القيم، و األساسية

 ويف ظلّ . "قراطي واجلمهوري للدولةسيادة الشعب وكذلك الطابع الدميو  واستقالل البالد
احرتام أحكام هذا الدستور ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغوي أو 

. وال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية. عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي
 أو اجلهات األجنبية وحيظر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصاحل

إىل استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت طبيعتهما أو  وال جيوز أن يلجأ أي حزب سياسي
من  42وطبقا للفقرة األخرية من املادة . حتدد التزامات أخرى مبوجب قانون ". شكلهما
 فعال هو مامتّ و ، فإّن تنظيم إنشاء األحزاب الساسية يكون مبوجب قانون1996دستور 
وضع الذي ، 1املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 09 -97األمر بصدور 

ومنها حتديد جمموعة من األهداف ، حدودا قانونية وضوابط للنشاط السياسي يف البالد
ليصدر بعد ذلك القانون العضوي ، والشروط اليت ال يسمح ألي حزب اخلروج عليها

 . 2عضوي املتعّلق باألحزاب السياسية املتضمن القانون ال 04-12رقم
وعلى الّرغم من أّن تأسيس األحزاب السياسية يعّدمن احلقوق اليت كفلها دستور  
يف املادة  2016أكد عليه يف التعديل الدستوري لسنة و  42مبوجب نّص املادة  1996

راءات ملا وبالنظر ألمهية هذا احلق فقد أحاطه املشرّع جبملة من الشروط واإلج، منه 52
يشّكله ممارسة هذا احلّق من خطر على النظام العاّم يف الدولة .فكيف ضمن املشرّع اجلزائري 

 ممارسة هذا احلّق باملوازات مع احملافظة على النظام العاّم ؟. 
 جند أّن املادةباألحزاب السياسية املتعّلق  04- 12بتفحص القانون العضوي رقم 

، ". الدستور ويضمنه به معرتف السياسية األحزاب إنشاء حق ":الثانية منه نّصت على أنّ 
الذي  09-97منه إىل تعريف احلزب السياسي على خالف األمر  بينما ذهبت املادة الثالثة

                                                           
 12ع.، ج.ر.ج.ج، املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية 1997مارس  06املؤرخ يف  09-79األمر رقم  - 1

 .1997مارس  06الصادرة بتاريخ 
، ج.ر.ج.ج، لقانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسيةاملتضمن ا 2012يناير  12املؤرخ يف  04-12القانون العضوي رقم  -2

 .2012يناير  12الصادرة بتاريخ ، 02ع.
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ني مواطن جتمع هو السياسي احلزب" :أنّ   نّصت علىوالّيت ، جاء خاليا من وضع تعريف له
 للوصول التنفيذ حيز مشرتك سياسي روعمش وضع لغرض وجيتمعون األفكار نفس يتقامسون
  ".العمومية الشؤون قيادة يف لياتاملسؤو و  السلطات ارسةمم إىل وسلميةدميقراطية  بوسائل

ه حمدد بضوابط بقصد احلفاظ على  شاط احلزيب يف اجلزائر مسموح به لكنّ فالنّ  وعليه 
الضمانات اليت جاء  وسوف تقتصر الدراسة حول، منع اإلخالل بالنظام العامو  كيان األمة

 :^ا القانون عند تأسيس احلزب السياسي

 على يقوم نظام :ةالسياسي األحزاب ستأسيل أنظمة ثالث توجدأنّه  نشري إىلبداية  

 ال والذي ونظام اإلخطار، احلرية لتلك املخالفني معاقبة أمر للقضاء يعهد ولكن، احلرية إقرار
 وهو، املزمع القيام به بالنشاط بالعلم دورها قتصري بل، قرار أي اختاذ حقّ  لإلدارة خيول

 املسبقة املوافقة على يقوم الذي الرتخيص نظام مثّ  ،11 – 89اعتمده قانون  الذي النظام

به  ما أخذ وهو احلزبية املمارسة يف االنزالقات، و التجاوزات تفادي قصد احلزب لقيام لإلدارة
 النظام هذا شأن من أنّه إىلاإلشارة وجتدر هذا .04-12والقانون العضوي  09-97األمر 

ممارسة  ربط يف، لةاملتمثِّ  الوقائية األنظمة طائفة ضمن األحزاب اجلزائري النظام فيصنّ  أن
 كما أنّ  ، 1التجاوزات بعض تفادي قصد لإلدارة املسبقة باملراقبة األحزاب تكوين احلق يف

 كان واسعة وإذا سلطات تقديرية دارةاإل مينح العضوي القانون تبناه الذي الرتخيص نظام

 تكوين تشجيع احلق يف شأنه من، "Le régime de déclaration " اإلخطار نظام

، احلق هذا ممارسة يضمن أن ميكن الرتخيص نظام أنّ  التأكيد ميكن فإنّه، السياسية األحزاب
، توافرها جبالوا الشروط ببعض دامقيّ  كان فإذا، الضمانات من مبجموعة مرفوقا كان إذا
 ملطابقة تأكيد جمرد يصبح الرتخيص أنّ  نقول وبالتايل .للرقابة القضائية خيضع اإلدارة قرار فإنّ 

  .2والشروط  القواعد مع احلزب
إّال أننا نرى أّن ، قد كثر الّلغط كثريا حول تضيق هذا القانون ملمارسة هذا احلقّ ول 

ويف احلقيقة وحسب ماشهدته ، أرض الواقع مثل هذه القيود إّمنا جاءت لتضبط ممارسته على
                                                           

احلرية  بني السياسية لألحزاب العضوي القانون املتضمن 09-97 لألمر طبقا السياسية األحزاب اعتماد نظام، بوكرا إدريس، نظرأ -1 
 .45 .ص.2 العدد، 1998، البليدة، لإلدارة جملة، والتقييد

 .47ص.، السابق املرجع، ا بوكر دريس إ، نظرأ -2 
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وتشهده الساحة اجلزائرية يف هذا اxال هو ميالد العديد من األحزاب السياسية ملن توّفرت 
هذا احلّق من  متنظي بل إّن أكرب ضمانة على ذلك هو، 1فيه الشروط املنصوص عليها قانونا 

لقانون التعّسف يف تطبيق هذه ليس هذا فحسب وإّمنا أخضع ا، قبل املشرّع مبوجب عضوي
لذلك نقول ، الشروط واإلجراءات لرقابة القاضي اإلداري الذي يعد حامي احلقوق واحلريات

ومادام هناك رقيب ، أّن القواعد القانونية إمنا وجدت لتهذيب استعمال احلقوق وتنظيمها
ة أخرى مرتبطة ^ا وهي وهذا ال يتأتى إّال بتوفر ضمان، على السلطة التنفيذية فال جمال للقلق

.دون أن ننسى دور اxلس  ضغوطاستقاللية السلطة القضائية وعدم خضوع القاضي ألي 
للقوانني العضوية ومن بينها قانون األحزاب  الدستوري يف رقابة املطابقة املسبقة واإللزامية

د على محاية فإذا تضمن هذا القانون نصا خمالفا ألحكام الدستور الذي نّص وأكّ ، السياسية
 رقمفإّن اxلس يكون له باملرصاد ومثال ذلك رأي اxلس الدستوري ، حقوق اإلنسان

والذي جاء يف ، 2برقابة مطابقة القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية املتعلق 01/12
 يالسياس للحزب ملؤّسس ا العضو األصلية يف اجلنسية باشرتاطه املشرّع أن اعتبارا ":مضمونه

املؤرخ  97-01 بالرأي رقم فيه فصل أن الدستوري للمجلس سبق تناول موضوعا قد يكون
 ملتعلق ا العضوي القانون ملتضمن ا مطابقة األمر راقبةمب واملتعلق 1997 سنة مارس 06يف 

 من 30 املادة إىل استنادا الشرط للدستور هذا مطابقة بعدم، للدستور باألحزاب السياسية
  ". الدستور

                                                           

ناهيك عن العدد اهلائل  :حسب ترتيب اعتمادها من طرف وزارة الداخلية 2012وهذه قائمة األحزاب اليت مت اعتمادها بعد سنة -1 
، جبهة اجلزائر اجلديدة، جبهة املستقبل، اجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية، العدالةو  حزب احلرية :من األحزاب املوجودة قبل هذا التاريخ

احتاد القوى الدميقراطية ، حزب الفجر اجلديد، احلركة الشعبية اجلزائرية، اجلبهة الوطنية للحريات، حزب الكرامة، التنميةو  جبهة العدالة
يني حركة الوطن، حزب الشباب الدميقراطي، احلزب الوطين اجلزائري، حزب الشباب، حركة املواطنني األحرار، جبهة التغيري، واالجتماعية

احلزب اجلزائري ، حزب النور اجلزائري، جبهة احلكم الراشد، البيانو  حزب العدل، احلزب الوطين احلر حزب جيل جديد، األحرار
اإلحتاد ، اجلبهة الوطنية لألصالة واحلريات، جبهة النضال الوطين، اجلبهة الدميقراطية احلرة، حزب األوفياء للوطن، األخضر للتنمية
جتمع أمل ، حزب احلظ األصيل، الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الوسيط السياسي، جبهة الشباب الدميقراطي للمواطنة، للتجمع الوطين

اجلبهة اجلزائرية لتنمية وحرية ، اإلحتاد من أجل التغري والرقي، حزب التجديد والتنمية، حزب اإلحتاد الوطين من أجل التنمية، اجلزائر
بقدر ما تطرح عند ، لية ال تطرح يف إعتماد األحزاب السياسية. لذلك نقول أّن اإلشكااحلزب اجلزائري للحرية والدميقراطية، وعدالة

 . ممارسة األحزاب لنشاطها على أرض الواقع

 .02ع.، ج.ر.ج.ج، املتعلق باألحزاب السياسية 2012يناير  08املؤرخ يف  12-01رأي اxلس الدستور ي رقم -2 
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هو ضمان مشاركة فعالة للمرأة من  04-12بني ماجاء به القانون العضوي ومن  
منه فقرة أخرية واليت تنّص  17وفقا للمادة ، خالل ضرورة إدماجها ضمن األعضاء املؤسسني

 كما نّصت املادةاألعضاء املؤسسني نسبة ممثلة من النساء"   ضمن تكون أن وجيبعلى " .....
 ."القيادية  هيئاته ضمن النساء من نسبة سياسي حزب كل يضم أن جيب ":على 41

 املداولة هيئة تتضمن أن على األساسي القانون ينص" :على 07فقرة ت املادةونصّ  
يكون هذا  وبذلك .املناضالت" منممثلة  نسبة أعضائها نيب من للحزب التنفيذية واهليئة

 .حزاب السياسية القانون قد ضمن تعزيز حقوق املرأة السياسية يف جمال األ

 كنمي :"47عليه املادة  يف ممارسة هذا احلق ما نصت كذلك  الضماناتومن بني  
 نشريات إصدار هاملعمول ب والتشريع العضوي القانون هذا احرتام إطار يف السياسي احلزب

لألحزاب السياسية أن تروج ألفكارها عن طريق  قّ بالتايل فإنه حيو  .1" جمالت أو إعالمية
ت الدورية لكن شريطة عدم املساس بأحكام الدستور ومن أمهها عدم اإلخالل بالنظام النشرا
 الذي، 2 11-89ينص عليه القانون  ملا كان خالفا أنّه إىل اإلشارة وجتدر هذا، العام

 الطابع ذات اجلمعيات لتكوين املسبق اإلعالم مرحلة وهي واحدة مرحلة سوى تضمن

 باألحزاب املتعلق العضوي القانون فإنّ ، قرار أي اختاذ حق رةلإلدا لخيوّ فلم يكن ، السياسي

 يف هامتني مرحلتني بني ميّيز، 04-12أو القانون العضوي  09 -97سواء األمر  السياسية
 ميّيزإذ  .بالداخلية املكلف للوزير ةهامّ  سلطات مينح كما،  السياسي احلزب تكوين مسار

 مرحلة فأثناء .3االعتماد طلب ومرحلة لتأسيسيا التصريح طلب مرحلة اجلديد بني النظام

                                                           
معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات دورية مع احرتام " ميكن لكل حزب سياسي :على 09-97من األمر  25نّصت املادة  - 1

أن  " جيب على كل حزب سياسي:على مايلي 09-97تنص املادة الثالثة من األمر  القوانني املعمول ^ا السيما أحكام املادة الثالثة
وية الوطنية بأبعادها الثالثة وهي عدم استعمال املكونات االساسية لله - :املبادئ واألهداف اآلتية، ميتثل يف ممارسة مجيع أنشطته

نبذ العنف واإلكراه كوسيلة  -. 1954احرتام وجتسيد مبادئ ثورة أول نوفمرب  –األمازيغية الغراض الدعاية احلزبية و  اإلسالم والعروبة
احرتام  -ام حقوق اإلنسان .احرت ، اجلماعيةو  احرتام احلريات الفردية -للتعبري أو العمل السياسي أو الوصول إىل السلطة أو ابقاء فيها.

التمسك بالدميقراطية يف  -سالمته واستقالل البالد .و  احلفاظ على أمن الرتاب الوطين –احلفاظ على السيادة الوطنية ، الوحدة الوطنية
ول على السلطة عن طريق احرتام التدا -اجلمهوري للدولة .و  احرتام الطابع الدميقراطي -تبين التعددية السياسية . -اطار القيم الوطنية .

 اإلختيار احلر للشغب اجلزائري".
 . 27ع.، .ج.جر ، ج، املتضمن قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي 1989يوليو  05املؤرخ يف  11-89القانون ، نظرأ - 2
  :اآلتية إىل الكيفيات سياسي حزب تأسيس خيضع ":على 04-12من القانون العضوي  16تنص املادة  - 3
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 والوثائق بالتعهدات مشمول وصل مقابل، الطلب تقدمي يتمّ  التأسيسي التصريح طلب

 التأسيسي مؤمترهم ملؤسسون ا األعضاء يعقد " :األوىلالفقرة  24وطبقا للمادة .1 اإلدارية
 21 ادةملا يف عليه نصوصمل ا الرتخيص إشهار من ابتداء واحدة (1) سنة أقصاه أجل خالل
طبقا للمادة ، االعتماد طلب مرحلة ذلك بعد تأيتل، " نيوطنيت نيإعالميت يومينت يف أعاله
 صحتها من والتحقق الوثائق بفحص .ويقوم الوزير املكّلف بالداخلية2من نفس القانون  27

 أو التأسيسي لتصريحا بقبول القرار اختاذ صالحية الوزير ميلكو ، 293للمادة  اومطابقتها طبق

 .4تعليال قانونيا  ويف هذه احلالة جيب أن يكون قرار الرفض معلال رفضه

 مسألة على الرقابة مهمة للقاضي املشرع أناط فقد، القضائية للضمانات بالنسبة أّما 

 للقانون القرار مطابقة فحص على القاضي رقابة وتنصب، 5السياسية تكوين األحزاب

 القانون من 22 املادة تنصّ  إذ، التأسيسي التصريح منح رفض عند واءس )فحص املشروعية(

 الرفض قرار يف الطعن املذكور احلزب ملؤسسي التأسيسي ميكن التصريح رفض حالة":يف أنّه

 الرفض قرار تبليغ تاريخ من ابتداء ثالثون يوماخالل  املختصة اإلدارية القضائية اجلهة أمام
 .1السياسي زباحل اعتماد رفض ةكما ميكن الطعن يف حال،  6"

                                                                                                                                                                                

 . الوزير املكلف بالداخلية لدى املؤسسون أعضاؤه يودعه شكل ملف يف السياسي احلزب بتأسيس تصريح - 
 . التصريح مطابقة حال يف املؤمتر التأسيسي بعقد يرخص إداري قرار تسليم - 
 العضوي ". القانون هذا ألحكام املطابقة شروط من استيفاء التأكد بعد السياسي احلزب اعتماد تسليم -
هذا  على ويرتتب الداخلية وزارة لدى ملف سياسي بإيداع حزب بتأسيس التصريح يتم ":من نفس القانون على 18تنص املادة  - 1

  "امللف وثائق من التحقق احلضوري بعد التصريح إيداع وصل تسليم وجوب اإليداع
 اليت يوما  (30)الثالثني خالل يقوم أعضائه من واعض انعقاده على إثر صراحة التأسيسي املؤمتر يفوض ": على 27 تنص املادة -2 

 حاال".  إيداع وصل تسليم مقابل بالداخلية الوزير املكلف لدى االعتماد طلب ملف بإيداع تليه
 القانون أحكام هذا مع االعتماد طلب مطابقة من للتأكد يوما (60) ستني أجل بالداخلية للوزيراملكلف ":على 29تنّص املادة  -3 

 ." ويالعض
 القانون هذا ألحكام وفقا لذي أودع ا امللف دراسة بعد يرفضه االعتماد أو بالداخلية املكلف الوزير مينح ":على 30تنص املادة  - 4

 .أعاله" 29 املادة يف احملددة لآلجال وفقا قانونيا معلال تعليال الرفض قرار يكون أن وجيب. العضوي
 . جملس الدولة" أمام للطعن قابال القرار هذا ويكون" :على03تنص الفقرة األخرية من املادة  - 5
 هذا القانون أحكام التأسيس املطلوبة مبوجب شروط أن بالداخلية من ملكلف ا الوزير يتأكد عندما على:" 22تنص املادة  - 6

 قابال الرفض قرار ويكون .أعاله 20 ادةامل ا املذكور يف األجل انقضاء قبل معلال بالتأسيس رفض التصريح قرار يبلغ متوفرة غري العضوي
 املؤسسون ". األعضاء الطعن هذا وميارس جملس الدولة أمام للطعن
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أّن املشرّع اجلزائري وضع ترسانًة هائلًة من القوانني بُغية الّتأكيد على ، خالصة ماسبق 
إّال أّن . ومواكبة القانون الّدويل حلقوق اإلنسان يف هذا اxال، مدى احرتام الذات اإلنسانية

 موضع التطبيق من خالل بل يستلزم وضع هذه القوانني، هذا كله يعد غري كاف لوحده
 وفيمايلي تبيان هلذه اآلليات. ، إرساءآليات حلماية هذه احلقوق

 آليات حماية حقوق اإلنسان :الثانيالمبحث 
واهليئات ، املؤسساتو  ،يقصد بآليات مراقبة احرتام حقوق اإلنسان تلك األجهزة 

والتحقق من أ°ا تلتزم ، نتقييم أداء األجهزة املختصة بتنفيذ القانو و  املسؤولة عن متابعة
وكلما كان األساس . 2«ماصون حقوق األفراد وحريّ ضعت لِ اليت وُ  ،باملعايري الدولية والوطنية

من أجل  ةً وقوَّ ، كلما كان دورها أكثر تأثريا ،اا ومتينً القانوين الذي تستند عليه اآللية قويً 
 .تائج ختدم الفرد وحقوقه املختلفةالوصول إىل ن

هذه اآلليات ختتلف باختالف أهدافها فالبعض يهتم  يعي القول أنّ ومن الطب 
أو ، حبقوق فئة معينة كحقوق الطفل البعض اآلخر يهتمّ و  ،ةات بصفة عامّ واحلريّ  باحلقوق

كما أن وجود  .مثال املرأة أو السجناء أو بنوع واحد من املخالفات كمناهضة التعذيب
يضمن عدم كما ،  واضح إطارها يضمن وضع األساس الذي تستند عليه اآلليات يف عمل

، دخول جهات ال تعمل على أساس قانوين وحتاول إقحام نفسها يف منظومة حقوق اإلنسان
يعوق عملها نتيجة للتداخل يف اإلختصاصات ويف و  ،د عمل املؤسسات الشرعيةمما قد يهدّ 

اب منهجية العمل ي إىل انتشار الفوضى يف الدور الرقايب وغياألمر الذي يؤدّ  ،األدوار
   تضمن الرقابة احلقيقية.ليمة الّيت السّ 

                                                                                                                                                                                
 من الدولة جملس أمام للطعن قابال بالداخلية املكلف الوزير الصادر عن املعلل االعتماد رفض قرار يكون ":على 33تنص املادة  - 1

 . تبليغه تاريخ من (2) شهرين خالل املؤسسني األعضاء قبل

 . اعتماد مبثابة السياسي للحزب ملؤسسني قبل األعضاء من الذي قدم الطعن الدولة جملس قبول يعدّ 

 املعين ".  السياسي للحزب بالداخلية ويبلغ املكلف ا الوزير من بقرار فورا االعتماد ويسّلم
. على املوقع 3ص.، الم األمينمركز اإلع، آليات مراقبة حقوق اإلنسان، عبد الفتاح سراج، أنظر -2 
. www.policemc.gov.bh.  19/08/2016مت تصفح املوقع بتاريخ. 
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ور الذي منها الختالف الدّ  واملالحظ أن هذه اآلليات ختتلف باختالف طبيعة كلّ  
حيدد ، نظام أساسي مبوجب قانون أو وضعتحيث تعمل كل منها وفق قواعد  .تقوم به

ة جهزة واملؤسسات الدوليّ عالقتها باألو  أسلوب عملها وأهدافها، و هذه اجلهات اختصاص
 تقوم من أجل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان بصورة أساسية إىل وتنقسم اآلليات الّيت . ةوالوطنيّ 

ويتمحور القسم ، : اآلليات الداخلية (املطلب األّول)القسم األول نتناول يفقسمني رئيسيني 
 . ين )حلماية حقوق اإلنسان ( املطلب الثا الثاين حول اآلليات الدولية

 اآلليات الداخلية لحماية حقوق اإلنسان :المطلب األول
 إال أّ°ا تبقى غري كافية من حديث عن ضمانات حقوق اإلنسان إضافة إىل ما تقدم 
على املستوى  ضماناتالالبد من وجود آليات تساعد وتكمل ما سبق من  لذلك، وحدها

تضطلع مبهمة أساسية  يات رقابيةآل من أجل ذلك ُوِجدت، حلماية حقوق اإلنسانالداخلي 
كما توجود هيئات حكومية وأخرى ،  ورئسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان ( الفرع األول )

 تعمل كذلك يف جمال احلماية ( الفرع الثاين ). غري حكومية
 اآلليات الرقابية :الفرع األول

ة تكفل عدم سيّ ضمانة أسا، ة الرقابة على مدى احرتام حقوق اإلنسانعترب عمليّ تُ  
كماال يكفي ،  إذ ال يكفي اإلنضمام إىل اتفاقيات دولية حتمي هذه احلقوق، املساس ^ا

م هذه النصوص بل البد أن تدعّ ، اخليةعلى خمتلف هذه احلقوق يف التشريعات الدّ  النصّ 
 بوسيلة تكفل احرتام هذه احلقوق على أرض الواقع .

بني رقابة عامة ميارسها ، نسان وحرياتهوتتنوع الضمانات الرقابية على حقوق اإل 
 طبقاالوسائل املتاحة له  ووفق ،طريقتهكل وفق ورقابة ميارسها الربملان   اxلس الدستوري

رقابة أخرى ميارساها صاحب  هناك وبطبيعة احلال، ) أوال(قواعد القانونية املنظمة لذلك لل
 . )ثانيا(اإلختصاص وهو القضاء 

 ةالرقابة العام :أوال 
الرقابة ب اليت تشكل ضمانة فعالة يف جمال محاية حقوق اإلنسان تتعلق الرقابة العامة 

  .) 2(الرقابة الربملانية اليت يضطلع ^ا الربملانو ، ) 1( على دستورية القوانني
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 :الرقابة على دستورية القوانين - 1
 ية احلقوقة حلماالوسائل اهلامّ  إحدى، 1تعترب الرقابة على دستورية القوانني 

ضمان عدم تعارض القوانني والتنظيمات مع و  ،الدستور واحملافظة على مسوّ ، 2احلرياتو 
 هلذه املمارسة جلهةا حتديد مث ومن، الرقابة آلية يف اختلفت الدساتري أن إالّ  أحكامه.

 يف قضائية جهة أعلى إىل أو الدستورية احملاكم، للقضاء أوكلتها من الدساتري فمن، الوظيفة
 من ومنها. ةولالدّ  يف القضائية اهليئات مجيع إىل ^ا يعهد قد أو، ولةالدّ  يف القضائي لتنظيما

 اليت سعت إىلول الدّ  أوىلفرنسا من  ويف هذا اxال جند أنّ ، سياسية هيئة يد يف وضعتها
 اxلس الدستوري 1958يتوالها حاليا يف ظّل دستور و  .رقابة على دستورية القواننيال تنظيم

 وقد. املختصة اجلهات قبل من إخطار بل البّد من، نفسه تلقاء من تحركيال  ووه، 3

 رئيس، األول الوزير، اجلمهورية رئيس من كلّ  يف، 1958لسنة  الفرنسي الدستور دهاحدّ 

 فتحكما ،  4الربملان غرفيت إحدى يف عضوا ستني أو، الشيوخ جملس رئيس، الوطنية اجلمعية

 جملس خالل من، واحلريات باحلقوق ميسّ  حكم دستورية بعدم للدفع نياملواطن أمام اxال

 . 5 2008بعد التعديل الدستوري لسنة  النقض وحمكمة ولةالدّ 

                                                           

 يف فرنساالفقيه "سايس" هو أول من نادى بفكرة الرقابة على دستورية القوانني  يعترب-1 

« Ce type de contrôle trouve son origine dans les idées de Sieyés et sa première 
concrétisation dans le sénat » ; Cf. Jean Paul Jacqué, Droit constitutionnel et 
institution politique, 5ème éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 181 . 
2 - Pour plus de détails sur les limites de contrôle de constitutionalité, Cf. Mourin 
Lombard , Droit administratif, 5éd, Dalloz ,Paris ,2003,p.35-38. 

وثالثة رئيس ، وتسعة أعضاء آخرين يعني منهم رئيس اجلمهورية ثالثة، يضم اxلس يف عضويته كل من رؤساء اجلمهورية السابقني -3 
 من الدستور . 56أنظر املادة ، جملس الشيوخ رئيسالثالثة املتبقني يعينهم و  اجلمعية الوطنية

4-Article 61 de la constitution Française de 1958 dispose: « Aux mêmes fins, les lois 
peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée 
nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les 
cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit ». 
5 -Article 61-1: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et 
libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de 
cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se 
prononce dans un délai déterminé ». 
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، املؤسس الدستوري الفرنسي وبالنسبة للمؤسس الدستوري اجلزائري فقد تفّفى أثر 
 وإذا، 2الدستوري اxلس إىلوأوكل هذه املهمة ، 1 القوانني دستورية على الرقابة مبدأ تبّىن بأن 

 مستوى علىهناك إختالف  أنّ  إال، التقليد هذا يف كبري دور هلا التارخيية األسباب كانت

 .3 العمل إجراءات أو التشكيل
، مة له عرب الدساتري اجلزائريةتطور اxلس الدستوري يف اجلزائر واختلفت املواد املنظّ  

ه رغم قصر جتربة هذا الدستور الذي مل تر كثري نّ ويالحظ أ، 19634عليها دستور  قد نصّ ف
الدستوري لفكرة الرقابة على  فإن إدخال املشرعّ ، ولة اجلزائريةحداثة الدّ و  من أحكامه النور

 أنيطت ة املهام الّيت على الرغم من قلّ ، للدستور السموّ  منح عن الرغبة يف عربِّ يُ ، القوانني
ات الفصل يف صحة العمليات اإلنتخابية وعمليات فلم متنح له صالحي، باxلس الدستوري

 .5اإلستفتاء وكذا الفصل يف مطابقة املعاهدات للدستور
ة ألن مهمّ ، 1976ا يف دستور فكرة رقابة اxلس الدستوري قد أغفلت متامً  غري أنّ  

 111الفقرة الثالثة من املادة  ضمان احرتام الدستور أنيطت برئيس اجلمهورية مبوجب نصّ 

                                                           

 .121ص. ، 2000، اجلزائر، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، التجربة الدستورية يف اجلزائر، بحمفوظ لشع، أنظر -1 
2- Le contrôle de la constitutionalité est exercé en Algérie par un organe dénommé 
conseil constitutionnel... ». Cf. Bachir Yelles Chaouche, le conseil constitutionnel 
en Algérie, Du contrôle de constitutionnalité à la créativité normative, éd. O.P.U., 
Alger, 1994, p. 8-9.  
 

، اجلزائر، األبيار، 01ع.، جملة اxلس الدستوري، دور اxلس الدستوري يف ضمان مبدأ مسو الدستور، عمار عباس، أنظر -3 
 .67ص.، 2013

الرئيس األول - :النحو التايل من سبعةأعضاء يتم اختيارهم على 1963من دستور  63وري حسب املادة يتكون اxلس الدست -4 
 .العليا للمحكمة

 .رئيسا الغرفتني املدنية واإلدارية يف احملكمة العليا _

 .نواب يعينهم اxلس الوطين كممثلني للسلطة التشريعية ثالث _

 .اجلمهورية عضو يعينه رئيس _

 .س اxلس ينتخبه األعضاء من بينهم .أما رئي _

واألوامر التشريعية بطلب من رئيس اجلمهورية أو  دستوريةالقوانني يفصل اxلس الدستوري يف 1963من دستور  64 وطبقا للمادة 
 . الوطين) رئيس اxلس

-113ص.، 2003، اجلزائر، حلديثدار الكتاب ا، املؤسسات السياسيةو  الوجيز يف القانون الدستوري، إدريس بوكرا، أنظر -5 
114. 
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ولكن مل يبني الدستور آليات احلماية اليت يعمل ^ا  ،"أنه حامي الدستور"يت نّصت على وال
 .1رئيس اجلمهورية ليضمن ويتكفل باحرتام الدستور

الدستوري صراحة فكرة الرقابة على  املؤّسستبىن  ،19892فيفري 23 ويف دستور 
 .1533توري يف املادة على إحداث جملس دس نصّ يف الباب الثالث حيث دستورية القوانني 

على نظام الرقابة مع تعديل طفيف يف تشكيلة اxلس  1996 نوفمرب 28دستور  وأبقى
ف جملس دستوري يكلّ  يؤسسه " منه على أنّ  163ت املادة نصّ قد ، و 4وجهات اإلخطار

                                                           

ذلك أن إجراءات ، يرجع لطبيعة الدستور ذاته 1976لعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف املشرع الدستوري يف دستور  -1 
س الشعيب على اxل يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس اجلمهورية 192- 191ة فبموجب املادتني نتعديل هذا الدستور مر 

فإن اxلس  1976من دستور  127ومن جهة أخرى بالرجوع لنص الفقرة الثانية من املادة ، وطين للموافقة عليه بأغلبية الثلثنيال
تعترب هذه إشارة صرحية خبضوع املشرع و ، الشعيب الوطين يستوحي مبادئ امليثاق الوطين واليت جيعلها حيز التطبيق يف عمله التشريعي

امليثاق الوطين هو املصدر األساسي " :من الدستور اليت تنص على أن 6د ذلك نص املادة وقد أكّ ، لوطين وليس للدستورللميثاق ا
هو احلزب الواحد احلاكم و  ولذلك طالبت أصوات عديدة داخل هيئات حزب جبهة التحرير الوطين، "ولة قوانني الدّ و  لسياسة األمة

 تيعلى تثب لوتعم، وتدعم شرعية القوانني وسياد«ا، ورية القوانني لتضمن احرتام الدستور ومسوهآنذاك بإحداث هيئة تكلف مبراقبة دست
 .116ص. ، املرجع السابق، إدريس بوكرا، أنظر، استقرار مبادئ الدميقراطية .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطةو 
عضوان ينتخبهما اxلس  .-ينهما رئيس اجلمهوريةيع عضوان :-من سبعة أعضاء يتكون اxلس الدستوري ":154طبقا للمادة -2

ويكون  ".ستة سنوات غري قابلة للتجديد رئيس اxلس الدستوري يعينه رئيس اجلمهورية لفرتة واحدة مد«ا- .أعضائه الشعيب من بني
فقط) سواء قبل إصدار الشعيب الوطين( إما من طرف رئيس اجلمهورية أو رئيس اxلس 156املادة  إخطار اxلس الدستوري حسب

له  منحت القانون رقابة الحقة. أماعن اختصاصات اxلس الدستوري وفقا هلذا الدستور فقد القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور
انون ففي حالة ما إذا مت إخطاره قبل صدور الق.دستورية القوانني والتنظيمات  عدة مهام أمهها تلك املرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة

 159عنه إلغاء األحكام املخالفة للدستور طبقا املادة  بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا يرتتب برأي غري ملزم أما إذا مت إخطاره يديل
د اxلس ".وق ابتداء من يوم قرار، يفقد هذا النص أثره، الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري الدستور "إذا قرر اxلس من

املرتبطة  أوقرارات هامة هلا األثر يف إبراز املبادئ اجتهادات سواء آراء منذ تأسيسه عدة 1989أصدر اxلس الدستوري يف ظل دستور 
دور احملكمة االنتخابية باإلضافة إىل مهامه االستشارية يف بعض  أنه قام بتأدية سواء باحلريات أو مببدأ الفصل بني السلطات كما

 .االقتضاء شغور رئاسة اجلمهورية وتويل رئيسه لرئاسة الدولة عند عاينة حالةم احلاالت مث
املراقبة الدستورية يف اجلزائر يف إطار ، حممد كحلولة، 1989ظل دستور  يف جمال الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر يف، أنظر -3 

اxلس ، بن علي بن سهلة بن ثاين، .66ص.، 1990ديسمرب ، 3، ددالع، جملة العلوم القانونية والسياسية، عمل اxلس الدستوري
، 2001، 22جملة اإلدارة العدد، دراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري يف اجلزائر، الدستوري بني الرقابيتني السياسية والقضائية

 .61ص.
كانت التعديالت «دف إىل  وقد لس الدستوريتغيريا يف تشكيلة ومهام اx 1996اليت طرأت على دستور  أحدثت التعديالت -4 

وإنشاء جملس  الثنائية يف تشكيل الربملان بإنشاء جملس األمة ونظام االزدواج القضائي حتقيق توازن أحسن لسري املؤسسات بإحداث نظام
 :يتكون اxلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم 164املادة  حسب، و للدولة كمؤسسة قضائية

اثنان ينتخبهما جملس األمة.عضو  .الوطين اثنان ينتخبهما اxلس الشعيب .بينهم رئيس اxلس يعينهم رئيس اجلمهورية نثالثة أعضاء م
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، ستفتاءة عمليات اإلكما يسهر اxلس الدستوري على صحّ ،  بالسهر على احرتام الدستور
وطبقا . 1ويعلن نتائج هذه العمليات"، واإلنتخابات التشريعية، رئيس اجلمهورية وانتخاب

 والتنظيمات القوانني دستورية رقابة على يسهر، ألحكام الدستور فإن اxلس الدستوري

، للدستور الربملان لغرفيت الداخلية واألنظمة العضوية القوانني مطابقة رقابة وعلى، واملعاهدات
ورقابة  سابقة إجباريةنوعني من الرقابة:رقابة مطابقة الدستوري  xلساوبذلك ميارس 

، واالستفتاءات والرئاسية التشريعية االنتخابات عملية صحة مراقبة يتوىل كما. 2اختيارية
 .3النهائية نتائجها ويعلن، بشأ°ا املقدمة الطعون ويتلقى

واد املنظمة للمجلس ُمعّدال للم 2016ليأيت بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة 
منه  183نّصت املادة  إذاxلس حيث جاء بأحكام جديدة فيما يتعلق بتشكيلة ، الدستوري

هم اء من بينضـأع )4ة (عأرب :)عضوا 12ر (ش عينورّي من اثتّدسـال اxلسّون كتـي" :على
س اxل ابهمخيـنـت )2ان (واثن ةمهوريّ يس اجلعّينهم رئس ييس اxلائب رئس ونيس اxلرئ

                                                                                                                                                                                

عدد أعضاء اxلس  سنوات غري قابلة للتجديد وحيدد نصف 06مدة العضوية و  .ينتخبه جملس الدولة عضو .تنتخبه احملكمة العليا
من طرف رئيس اxلس الشعيب الوطين أو رئيس جملس  خطار إما من طرف رئيس اجلمهورية أويتم اإل. و الدستوري كل ثالث سنوات

 رغم توسيع اإلخطار xلس األمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا عن و لإلشارة فإنه.من الدستور  166األمة طبقا للمادة 

ومن جهة ال يوسع اإلخطار xموعة من النواب ، املؤسسات التوازن بنيحتقيق التوازن فهو مل يوسع اإلخطار للسلطة القضائية لتحقيق 
 من الرقابة القواننيبعض  تفلت يؤدي إىل  قد من جهة ثانية فهذا .حتقيق التوازن بني األغلبية واألقلية داخل الربملان يف الربملان من أجل

إىل صدور قوانني خمالفة للدستور وينهدم بذلك  وقد يؤدي ذلك، اإلخطار عن استعمال سلطتهم الدستورية إذا ما ختلى أصحاب سلطة
 .على مبدأ مسو الدستور دولة القانون اليت تقوم بناء

1 -« Le conseil constitutionnel est saisie par le président de la république et le 

président de l’assemblée populaire nationale ou le président du conseil de la nation 
». Cf. Abdelmadjid Djebbar , Le conseil de la nation et les pouvoirs normatif du 
conseil constitutionnel (à propos de l’avis de conseil constitutionnel du 10 Janvier 
1998), IDARA, N°2, 2000, p. 108. 

يف ، باإلضافة إىل االختصاصات اليت خّولتها إيّاه صراحة أحكام أخرى يف الّدستور، يفصل اxلس الّدستوري" :165املادة تنص - 2
 العكسية.أو بقرار يف احلالة ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، والتنظيمات، دستورية املعاهدات والقوانني

رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان. كما ، بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية، يبدي اxلس الّدستوري 
  ."حسب اإلجراءات املذكورة يف الفقرة الّسابقة، يفصل اxلس الّدستوري يف مطابقة النظام الّداخلي لكل من غرفيت الربملان للّدستور

، وانتخاب رئيس اجلمهورية، كما يسهر اxلس الّدستوري على صحة عمليات االستفتاء" : الثانية على الفقرة 163 ملادةتنص ا - 3
 ."ويعلن نتائج هذه العمليات، واالنتخابات التشريعية
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نان واث علياتنتخبهما احملكمة ال)2نان (واث هما مـجلس األّمة)ينتخب 2نان (واث وطينّ الّشعّيب ال
 .1"  هما جملس الّدولةينتخب )2(

من  166طبقا للمادة  فبعدما كان مقتصرا، كما مّس التعديل هيئات اإلخطار 
الشعيب الوطين وجملس السالفة الذكر على رئيس اجلمهورية ورئيس اxلس  1996دستور 

أعضاء الربملان و  الوزير األول 187اّدة للمتوسعت صالحية اإلخطار لتشمل طبقا ، األمة
يس جملس األمـة أو رئيس ّدستوري رئيس اجلمهورية أو رئِطر اxلس ال: " خيُ يلي وقفا ملا

أو ثالثني نائبا ) 50كماميكن إخطاره من مخسني ( .اxلس الشعيب الوطين أو الوزير األول
 . "عضوا يف جملس األمة ) 30(

، حكما جديدا متثل يف إمكانية الدفع بعدم الدستورية 188كما أضافت املادة  
ناء على ة بتوريدسم الدعدفع بوري بالتدسار اxلس الطكن إخمي "حيث جاء فيها مايلي 

جهة ة أمام اكمدعي أحد األطراف يف احملا يعندم ةكمة العليا أو جملس الدولة من احملإحال
ريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلريات اليت قضائية أن احلكم التش

  .يضمنها الدستور"
ا فعل املؤسس الدستوري عندما أكد مرة أخرى من خالل هذا النص على وحسنً  

طريق  نالنّص ع تطبيق هذا على أن يتّم ضبط. محاية احلقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور
  .2قانون عضوي

ال شك ، الدستوريةرقابة  من خاللاxلس الدستوري  أنهو  وممّا الخيتلف عليه إثنان 
إّال أّن السؤال الذي يطرح كيف يتحقق ، 1قوانني املاّسة باحلقوق واحلريات أنه حيمي ال

                                                           

يليها من فقرات حيث جاء فيها مايلي  وما 183أما عن تعادل األصوات ومّدة العضوية فقد نّصت عليها الفقرة الثانية من املادة  -1 
يكون صوت رئيسه مرجحا .مبجّرد انتخاب أعضاء اxلس الّدستورّي أو ، أعضاء اxلس الدستوري يف حالة تعادل األصوات بني"

  .وأي نشاط آخر أو مهنة حرة، ممارسة أّي عضويّة أو أّي وظيفة أو تكليف أو مهّمة أخرى يـتوّقفون عن تعـيينهم
 ضاء اxلس الـّدسـتوريّ يـضطلع أع .سنوات )8اين (ـها ثـمّدتـتـرة واحـدة مـفـورّي لتّدسـيس اxلس الائب رئة رئيس ونوريّ هميس اجلّني رئيـعـ

يؤدي أعضاء اxلس  .)سنوات 4دد أعضاء اxلس الّدستورّي كّل أربع (، وجيّدد نصف عسـنوات )8تـها مثاين (مبهامهم مـّرة واحـدة مدّ 
زاهـة ـأمـارس وظائفي بن ظـيم أنأقـسم بـالّله الـعلي الع" :سب النص اآليتح هوريـة قبل مـباشـرة مهـامهمأمام رئيس اجلم توري الـيمـنيلدسا

 ."الدستوري اxلس ع عن اتـخاذ موقف علين يف أي قضية ختضع الختصاصداوالت وأمـتنامل، وأحفظ سريـة ادوحي
حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة " :على أنه 2016من التعديل الدستوري لسنة  188املادة  تنّص الفقرة األخرية من -2 

 مبوجب قانون عضوي". 
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ماهي النصوص اxلس الدستوري من عدم خمالفة القوانني خاّصة املاّسة باحلقوق واحلريّات ؟ و 
 هلا باملرصاد؟.  القانونية اليت مّست حبقوق اإلنسان وحرياته وكان اxلس الدستوري اجلزائري

 :رقابة المجلس الدستوري على القوانين الماّسة بالحقوق والحريات-أ

ومنها املنّظمة للحقوق ، اxلس الدستوري على مدى مطابقة القوانني يسهر 
بقة القوانني املخالفة للحقوق احملمية واملنصوص عليها مبوجب فيقضي بعدم مطا، واحلريات

ه يشكل إحدى صور املساس يف مراقبته للتشريع إمنا يتحقق من أنّ  فهو، أحكام الدستور
عليه أن يتحقق من أن التشريع مل  ومعىن ذلك أنّ ، أم ال التنظيم باحلق أو احلرية موضوع

وتتحقق املصادرة الكلية حبرمان جمموع ، جزئيا وا أيصادر احلق أو احلرية موضوع التنظيم كلي
طاملا تساوت مراكزهم  رها الدستور هلمع مبزاولة حق أو حرية قرّ أفراد الشعب من التمتّ 

 القانونية .
أو احلرية موضوع التنظيم حبرمان فئة من الفئات أو  وتتحقق املصادرة اجلزئية للحقّ  

ة من من احلقوق أو حبريّ  املساواة مع اآلخرين حبقّ  ع على قدممن التمتّ ، طائفة من الطوائف
ويالحظ أن اxلس الدستوري يراقب يف هذه احلالة ما ، رة للكافة طبقا للدستورات املقرّ احلريّ 

 .2أم ال بالنسبة لتلك الفئات  إذا كان التشريع قد أهدر احلرية
عليه من  نطوىالتحقق من أن التشريع مبا ا، 3كما يتعني على اxلس الدستوري 

أو احلرية موضوع التنظيم.  احلريات العامة مل ينتقص من احلقّ و  ة باحلقوقإجراءات ماسّ 
ع باحلرية كاملة غري زمة للتمتّ ويتحقق هذا اإلنتقاص من خالل حظر نشاط من األنشطة الالّ 

 . ة أو احلقّ ع باحلريّ ا من وجوه التمتّ منقوصة أو مينع نشاط يشكل وجهً 

                                                                                                                                                                                
1 « Le conseil constitutionnel protecteur des droits et libertés de l’individu… ». Cf. 
Dominique Breillat, Gilles Champagne, Daniel Droit constitutionnel et institution 
politique , ed Gualino, Paris, 2003, p. 292.  

، كلية احلقوق تلمسان،  مذكر ماجستري، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، أنظر سعاد حافظي، لتفاصيل أكثر أنظر -2 
 .292ص.، 2007-2008

 :يف هذا املعىن، أنظر-3
Dominique Rousseau., droit constitutionnel et institutions politiques de la V 
République, éd. Eyrolles, Paris ,1991,p. 105 -115.  
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، التشريع مل يفرض قيود على احلقوق واحلريات العامة ق من أنّ ليه التحقّ كما يتعني ع 
ا مرهقا وتتحقق صورة القيد باملعىن الدقيق إذا ما جعل التشريع استعمال احلق أو احلرية شاقّ 

وإذا  . ترتيبات متنع هذا اإلستعمالو  وذلك بسب ما وضعه املشرع من إجراءات، على الناس
، 1للقوانني  ايف سنه دوافع اهليئة التشريعيةو   يراقب بواعث التشريعكان اxلس الدستوري ال

فيما إذا كان ، البحث يف هذه النية قد يؤدي إىل الكشف عن غاية التشريع احلقيقية  أنّ إّال 
يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات ، أهدافهو  هناك خروج من املشرع عن مقاصد الدستور

كما قد تكشف الرقابة عن خروج ،  يتناوهلا الدستور ومل يوردهاة وذلك بإتيان قيود مل العامّ 
املشرع على حدود سلطته التقديرية حبيث يدخل بذلك يف إطار االحنراف يف استعمال 

اxلس الدستوري يبحث أمرا من األمور اآلتية  ومهما كان األمر فإنّ ، 2السلطة التشريعية 
 :اتواحلريّ  للحقوق دقيّ ليقضي يف النهاية بعدم دستورية التشريع امل

إذ  ،همة يسرية نسبيااملوهنا الشك أن ، وجود خمالفة موضوعية لنصوص الدستور- 
الدستوري الصريح وكذلك الشروط اليت  النصّ و  يكفي ملمارستها املقارنة بني النص التشريعي
 أوردها حىت يتمكن من حتديد هذه املخالفة .

، إساءة استخدام السلطة التقديرية للمشرع التشريعي أو وجود ما يعرف باإلحنراف-
 . 3أن يبحث يف النية املضمرة للمشرع ، وهنا يبدو لزاما على اxلس الدستوري

أمثلة عن دور المجلس الدستور ي الجزائري في الرقابة على بعض  -ب
 القوانين المنّظمة للحقوق والحريات

 ةخاصّ ، اجلزائري الدستوري لسللمج وجهت اليت العديدة االنتقادات من غمالرّ  على 
 منها تعلق ما خاصة، وجه أكمل على ملهامه هئأدا دون حتول اليت للعوائق نظرا، فعاليته قلة

احسب متوقفكان  ذلك ألن، واملعاهدات والتنظيمات القوانني دستورية على الرقابة بوظيفة
 على ددةحم جهات ثالث طرف من إخطاره ضرورة على نص الدستور كما أشرنا سابقا

                                                           
 .464ص.، 1962، رسالة دكتوراه، الواليات املتحدة األمريكيةو  الرقابة على دستورية القوانني يف مصر، كمال أبو اxد،  أنظر -1
، 1986، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة القاهرة، الرقابة على دستورية القواننيو  شريعياإلحنراف الت، ماهر أبو العينني، أنظر -2

 .537-536ص.
 .293-292ص.، املرجع السابق، أنظر سعاد حافظي، حول هذه النقطة كثرلتفاصيل أ -3
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 على قدرته وعدم، 1 الربملان غرفيت ورئيسي اجلمهورية رئيس من كل يف ممثلة، احلصر سبيل

 املناسبات من كثري يف الدستوري اxلس استطاع فقد، ومع ذلك، 2نفسه تلقاء من كالتحرّ 

، منها التشريعية خاصة، السلطات ويكبح، واحلريات احلقوق محاية يف قدرته على يربهن أن
  .3السلطات بني الفصل مبدأ باحرتام زمهاويل

 :يف هذا اxال أمثلة عن أهّم قرارات اxلس الدستوري وفيما يلي نورد 
لقانون اإلنتخابات  املتضمن األمر مطابقة ملدى مراقبته أثناء الدستوري اxلس ارتأى 

 شرتطاالذي  13-89رقم  االنتخابات قانون من 86 املادة نص على أنّ ، 1989لسنة 

 قانون أساس على غري مطابق، 4زوجا«م ويف لالنتخابات املرتشحني يف األصلية اجلنسية

يف اxالس الشعبية  الذي ال يشرتط اجلنسية األصلية يف املرتشحني ملهمة انتخابية اجلنسية
تقّر مبدأ تساوي املواطنني  1989ر دستو  من 28 املادةعلى اعتبار أّن و ، الوالئيةو  البلدية

أو ، أو اجلنس، أو العرق، دون إمكانية التذرّع بأي متييز يعود سببه إىل املولد ام القانونأم
ُيصرّح ، وبناء على ما تقدم. شخصي أو اجتماعي، أو أي شرط أو ظرف آخر، الرأي

اxلس الدستوري بأن اشرتاط اجلنسية األصلية للمرتشح لإلنتخابات التشريعية غري مطابق 
اليت اشرتطت إرفاق التصريح  108مر يُطّبق على الفقرة الثالثة من املادة ونفس األ. للدستور

وبذلك محى اxلس الدستوري ، 5بالرتشيح لرئاسة اجلمهورية بشهادة اجلنسية األصلية لزوجه
 . حّق هام من حقوق اإلنسان واملتمثل يف مبدأ املساواة

                                                           

س اxلس الشعيب الوطين على رئيس اجلمهورية ورئي 1996من دستور  166طبقا للمادة  مقتصرة فبعدما كانت صالحية اإلخطار -1 
أعضاء و  لتشمل الوزير األول 2016من التعديل الدستوري لسنة  187ـاّدة مـتوسعت صالحية اإلخطار لتشمل طبقا لل، وجملس األمة

 .و الوزير األولّدستوري رئـيس اجلمـهورية أو رئـيس جملس األمـة أو رئيس اxلس الشعيب الوطين أـ: " يُـخِطر اxلس الالربملان وقفا ملايلي

 "عضوا يف جملس األمة) 30نائبا أو ثالثني () 50كماميكن إخطاره من مخسني (

 .73ص.، املرجع السابق، عمار عباس، أنظر -2 
 .73ص.، املرجع السابق، عمار عباس، أنظر -3 
 .32ع.، ج.ر.ج.ج، املتعلق باإلنتخابات 1989أوت  07املؤرخ يف  13-89القانون رقم - 4
، ج.ر.ج.ج، املتعلق مبطابقة قانون اإلنتخابات 1989أوت  20املؤرخ يف  1989لسنة  01رقم ، رأي اxلس الدستوري، رأنظ -5 

 .36ع .
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-95البند السادس من األمر  108يف املاّدة  هذا الشرط إعا دة النّص على وقد متّ  
 اجلمهورية لرئاسة املرتشحني على اشرتط الذي، 1م لقانون اإلنتخاباتماملعدل واملت 21

لسنة  01رأيه رقم  قد قدم اxلس الدستوري يف ذلكو  .لزوجا«ماألصلية  اجلنسية تقدمي
  :2مؤّكدا مايلي بعد إخطاره 1995
 يتعرض مل ما آثارها كامل دائمة بصفة ترتب الدستوري اxلس وآراء قرارات أن - 

 صبغة ذات هيف، قائمة زالت ال منطوقها تؤسس اليت األسباب أن وطاملا، للتعديل الدستور

  .العمومية السلطات كل وتلزم فوري نفاذ وذات °ائية
 نفس الشرط من شروط الرتّشح لرئاسة اجلمهورية، النصّ  هذا يف املشرع إدراج أن- 

 جديد من دستوريته مدى يف للبتِّ  وجه ال هفإنّ  مثّ  ومن، الدستوري اxلس رارق قوة جتاهل قد
  :.وقّرر اxلس الدستوري ما يلي

يصرّح بأّن إرفاق ملف ، و 1989لسنة  01يثبت قرار اxلس الدستوري رقم - 
 108ادة األصلية لزوج املعين الواردة يف الفقرة الثالثة من امل الرتشح بشهادة اجلنسية اجلزائرية

 غري مطابق للدستور . 21-95املعدل واملتم مبوجب األمر رقم  13-89من القانون رقم 
 املتعلق العضوي القانونوأّكد اxلس الدستوري على هذا الرأي إثر رقابة مطابقة  

 يف اجلزائرية األصلية اجلنسية منه  13املادة اشرتطت إذ، 093-97 السياسية باألحزاب
 غري97-01قمر  رأيه يف الدستوري اxلس اعتربه الذي األمر، لألحزاب نياملؤسس األعضاء

 قانون بأحكام يتقيد أن ينبغي اxال هذا يف تشريع "كل بأن مصرحا، 4للدستور مطابق

وهوما أّكد عليه اxلس ، للدستور منه 29 املادة إىل االستناد إىل باإلضافة "اجلنسية
 املتعّلق باألحزاب السياسية. 04-12القانون العضوي رقم الدستوري مبناسبة رقابة دستورية 

 
                                                           

 .38ع.، ج.ج.ج.ر، املعدل واملتمم لقانون اإلنتخابات 1995يويل  19املؤرخ يف  21-95األمر رقم  -1 
 108املتعلق بدستورية البند السادس من املادة  1995أوت  06ؤرخ يف امل 1995لسنة  01رقم ، رأي اxلس الدستوري، أنظر -2 

 .43ع. ، ج.ر.ج.ج، من قانون اإلنتخابات
 .12ع.، ج.ر.ج.ج، 1997مارس  06املؤرخ يف  09-97قانون األحزاب السياسية رقم  -3
، لعضوي املتعلق باألحزاب السياسيةاملتعلق مبطابقة القانون ا 1997مارس  06املؤرخ يف  97-01رأي اxلس الدستوري رقم  -4

 .12ع ..ج.ر.ج.ج
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  الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة- 2
فاعل  هباعتبار ، ات األساسية هاماحلريّ و  إن دور الربملان يف محاية حقوق اإلنسان 
 أصيل من، و حيوي ضروريتعترب الرقابة الربملانية نوع و  ،يف إنشاء وتطوير هذه احلقوق أساسي

ة اليت تضطلع ^ا اهليئات الربملانية " العمليّ :وميكن تعريفها بأ°ا، ولةأنواع النظام الرقايب يف الدّ 
بواسطة الوسائل الرقابية املقررة يف ، لطة التنفيذيةصة دستوريا على أعمال السّ املتخصِّ 
والقانونية  م مبوجب قوانني أساسية ويف حدود الشروط واإلجراءات الدستوريةواملنظّ ، الدستور

حقوق و  الدولةو  احليوية للمجتمعو  وذلك حلماية املصاحل العليا، السارية املفعولو  املقررة
 .1 "الفساد السياسيو  خماطر البريوقراطيةو  من كافة أسباب، وحريات اإلنسان واملواطن

 فقد، دورها يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحريّاتهو  وبالّنظر إىل أمهّية هذه الّضمانة 
حيث منح الربملان صالحية ممارسة الرقابة على أعمال ، خاّصةأمهية أوالها املؤّسس الدستوري

ووسائل الترتتب ، )أبصفة مباشرة (لية احلكومةو ترتتب عليها مسؤ احلكومة من خالل وسائل 
 ).بعليها مسؤولية احلكومة بصفة مباشرة(

 الوسائل المرتبة لمسؤولية الحكومة بصفة مباشرة: -أ
إما بناءا هذا بطرقتني:و  ،أمام اxلس الشعيب الوطين املسؤولية السياسية ال تقام إالّ  نّ إ 

إما بناءا على مبادرة و  ،ذلك عن طريق ملتمس رقابةو  على مبادرة من اxلس الشعيب الوطين
غري أن ما يهمنا هو ملتمس الرقابة ، 2 الذي ميكنه طلب تصويت بالثقةو  األول من الوزير

 قصود ^ذه اآللية؟ وماهو دورها يف جمال محاية احلقوق واحلريات؟ .فما امل
 "ينفذ الوزير األول:أنعلى  2016لسنة  يدستور التعديل المن  97املادة  تنصّ  

 ":أنهعلى  98املادة  كما تنصّ " ينسق الربنامج الذي يصادق عليه اxلس الشعيب الوطينو 
س الشعيب الوطين بيانا عن السياسة العامة تعقب سنويا إىل اxل أن تقدم احلكومةجيب على 

 بيان السياسة العامة مناقشة عمل احلكومة. 
                                                           

، 1999القاهرة ، جمموعة النيل العربية، املتحدة يف مصر والواليات التحقيق الربملاين، فارس حممد عبد الباقي عمران، أنظر -1
  .11ص.

2- Cf. Claude Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, Litec, 
dixième édition, Paris , 1999 , p.570.  
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 ميكن أن ختتتم هذه املناقشة بالئحة.
كما ميكن أن يرتتب على هذه املناقشة إيداع ملتمس رقابه يقوم به اxلس الشعيب 

 أدناه....." 155و 154و 153الوطين طبقا ألحكام املواد 
لكي تستمر احلكومة يف أداء مهامها املتمثلة يف تنفيذ و  98/1للمادة  طبقاً و  

الربنامج املوافق عليه جيب عليها أن تقدم سنويا "... بيانا عن السياسة العامة ....." تتناول 
كذا األفاق املستقبلية اليت ، و ما هو يف طور التطبيق، و ما حتققو  فيه ما أجنزته من الربنامج

 . 1كذا الصعوبات اليت اعرتضتهاو  يام ^اتنوي احلكومة الق

وسيلة ميكن أن يلجأ إليها النواب للضغط على ، يعترب ملتمس رقابة أو الئحة اللوم 
إذ أن ملتمس رقابة ، إجبارها على تقدمي استقالتها إذا توافر النصاب القانوينو  احلكومة بل

 مباشرة دون اللجوء إىل الالئحة. إمنا ميكن للنواب إيداع ملتمس رقابة، و غري مرتبط بالالئحة
: "الالئحة اليت يطرح مبوجبها اxلس الوطين ابأ°ّ  رقابةالميكن تعريف ملتمس  

أما بالنسبة للشروط املتعلقة بإقرار ملتمس رقابة فقد حددها التعديل .2مسؤولية احلكومة"
واد أرقام امل اليت صارت حتملو  137و 136و 135يف املواد  96الدستوري لسنة 

عليها كل من  كما نصّ ،  3 2016من التعديل الدستوري لسنة  155و 154و153
النظام الداخلي للمجلس ، و 4 61إىل املادة  57ذلك من املادة و  99/02القانون العضوي 

                                                           
1-Cf. Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire 2emeédition, 

Montchrestien, Paris ,1996,p.221.  
2- « Motion de censure: motion par laquelle l’assemblée nationale met en cause la 

responsabilité du gouvernement » Cf , Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 5eme 
édition, Dalloz, Paris, 2003 , p. 261. 

، ّسـيـاسـة الـعـاّمـةـنـاقـشـته بـيـان الـ" ميكـن اxلس الـّشـعـّيب الـوطـّين لـدى م:على 2016من التعديل الدستوري لسنة 153تنص املادة  -3
)عدد النّـّواب على  1/7وال يُقبل هذا امللتمس إّال إذا وّقعه ُسُبع ( .يّـة احلكومةـّب على مـسـؤولأن يـصـّوت عـلى ملتمس رقابة ينص

وال يتّم الّتصويت إّال  .)النّـّواب 2/3"تتّم املوافقة على ملتمس الّرقابة بتصويت أغلبّية ثلثي ( :على أن154 كما تنص املادة. األقّل"
 س الـّشـعـّيب الـوطـّين عـلى مـلـتـمس الـّرقـابـةاxل"إذا صـادق  :على 155بينما تنص  .ع ملتمس الّرقابة)أيّام من تاريخ إيدا  3بعد ثالثة (

 .تـقـالـة احلكومة إىل رئيس اجلمهوريّة"ـيـقـّدم الـوزيـر األول اس
 العالقات وكذا، وعملهما األمة وجملس، الوطين تنظيم الشعيب حيدد،  1999مارس  08يف املؤرخ99/02 رقم العضوي القانون -4

  .1999مارس 09الصادرة بتاريخ ، 15ج.ر.ج.ج.ع.، وبني احلكومة بينهما الوظيفية
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من خالل هذه املواد ميكن ، و 1191إىل املادة  115ذلك من املادة و  الشعيب الوطين
 استخالص الشروط التالية:

جوء إىل تقدمي ملتمس رقابة إال سنويا أي أثناء مناقشة ميكن اللّ ه ال أنّ  -1
 بيان السياسة العامة الذي تقدمه احلكومة كل سنة أمام اxلس الشعيب الوطين.

) النواب على األقل على يوقعه سبع ( ن لتقدمي ملتمس الرقابة أيتعّني  -2

نواب اجلمعية الوطنية  خالف املؤسس الدستوري الفرنسي الذي اشرتط عشر
 .2فقط

 عدم إمكانية توقيع النائب على أكثر من ملتمس رقابة واحد. -3

ملتمس رقابة من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب  يتم إيداع نصّ  -4
 .اxلس الشعيب الوطين

، نشر ملتمس رقابة يف اجلريدة الرمسية ملناقشة اxلس الشعيب الوطين -5
 كافة النواب.  توزيعه علىو  تعليقهو 

و أثناء جلسة املناقشة اليت تسبق التصويت على ملتمس رقابة ال  -6
، مندوب أصحاب ملتمس رقابة، إال كل من احلكومة بناءا على طلبها، يتدخل

 نائب يرغب يف التدخل لتأييده.و  نائب يرغب يف التدخل ضد امللتمس

يتم  ه الفإنّ ، 2016من التعديل الدستور لسنة  154و حسب املادة  -7
 أيام من تاريخ اإليداع. 3التصويت على ملتمس رقابة إال بعد 

فإن املوافقة على ملتمس رقابة ، إىل جانب الشروط السالفة الذكر -8
 .3) نواب اxلس الشعيب الوطينتستوجب موافقة أغلبية ثلثي (

                                                           
 . 1997أوت  13الصادرة بتاريخ ، 53ج .ر.ج.ج .ع. ،1997يوليو  22 يف، النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين املؤرخ -1

2- L’art 49/2 du constitution dispose « l’assemblée nationale met en cause la 

responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure une belle 
motion n’est pas recevable que si elle est signée par un dixième des membres de 
l’assemblée nationale..... ».  

 .2016ل الدستوري لسنة من التعدي دستورمن  154املادة ، أنظر - 3
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عجيزية أم فإن هناك سؤال يطرح هل تعترب هذه الشروط ت، فيما يتعلق ^ذه الشروط
 .التعقل قبل إقرار ملتمس رقابة ؟و  أ°ا شروط «دف للرتتيب

ح يف حتديد اهلدف من وراء النص على هذه الشروط. فهناك وقع اختالف بني الشراّ  
هل جوء هلذه اآللية من قبل نواب اxلس الشعيب الوطين ليس باألمر السّ اللّ  أنّ  ،1من يرى

ا يؤدي إىل جعل ملتمس رقابة فكرة غري قابلة ممّ  ،قولةهذه الشروط غري مع على اعتبار أنّ 
 ذلك لألسباب التالية:و  شبه مستحيلة تهللتطبيق أو أن ممارس

جوء إىل اقرتاح ملتمس رقابة مبناقشة بيان املؤسس الدستوري ربط مسألة اللّ  أنّ  
النواب للموافقة على  السياسة العامة الذي يكون سنويا. باإلضافة إىل اشرتاط نسبة سبع

) صعبة التحقيق نوعا ما خبالف الدستور الفرنسي الذي اشرتط العشر ( ملتمس رقابة
 فقط.

أيام للتصويت على ملتمس رقابة من تاريخ اإليداع يعترب  ثالثةاشرتاط مدة  كما أنّ  
، ع عن موقفهممهلة كافية متكن مساندي احلكومة من الضغط على مقرتحي امللتمس للرتاج

 ساعة. 48رمبا هذا هو الدافع الذي جعل املؤسس الدستوري الفرنسي خيفض املدة إىل و 
) نواب اxلس الشعيب الوطين على ملتمس اشرتاط موافقة أغلبية ثلثي( كما أنّ  

ة حائزة خاصة إذا كانت احلكوم، 2رقابة قد أفرغ هذه األداة الرقابية من فعاليتها بنسبة كبرية
 على أغلبية برملانية واضحة.

 بينما يرى البعض اآلخر يف أن هذه الشروط تعترب إجيابية كل منها هلا هدفها: 
يف هذا مراعاة لالستقرار و  ) النواب على الئحة ملتمس رقابةفبالنسبة الشرتاط توقيع سبع (

 ىل حل اxلس الشعيب الوطين.خصوصا إذا علمنا أن رئيس اجلمهورية من جهته قد يلجأ إ

                                                           

يوم دراسي حول موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات ، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، األمني شريط، أنظر -1 
 .26-25، 2001، اجلزائر، الرقابة الربملانية

 .983-397ص .، املرجع السابق، النظام السياسي اجلزائري، سعيد بوشعري، أنظر - 2
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هي مبثابة و  أما بالنسبة إىل الشرط املتعلق بعدم إمكانية التصويت إال بعد ثالثة أيام 
.كما أ°ا تعترب مهلة كافية متكن احلكومة من التدخل إلقناع مقرتحي 1الرتويو  مهلة للتفكري

 . 2امللتمس بالرتاجع عن موقفهم

) أصوات النواب للموافقة على ملتمس رقابة يعترب قيدا مينح ثلثي ( ا اشرتاطأمّ 
كما أن هذا النصاب يضمن عدم إسقاط احلكومة من قبل ،  أصالتهو  ملتمس رقابة جديته

 .3أقلية من النواب
ليس احلاضرين و  ) نواب اxلس الشعيب الوطين (مجيعاثلثي ( يرتتب على تصويت

هذا يعين أن ، و 4لرئيس اجلمهورية استقالة حكومته زير األولالو فقط) بالتأييد: يقدم 
 .5أخفقت يف إقناع النواب بالصاحل العامو  السياسة العامة مل تف بأغراضها املرجوة

فهل هذا يعين أن احلكومة هي املتسببة دائما يف سوء أو تدهور العالقة بسبب عدم  
ميكن اعتبار احلكومة هي املسؤولة  -1مالني:التزامها بتنفيذ الربنامج املتفق عليه ؟ هناك احت

 من الدستور عن تنسيق 97الرئيسية عن العالقة وتدهورها أل°ا هي املسؤولة حسب املادة 
  تنفيذ الربنامج.و 

                                                           
1- « Les constitutions ont ainsi voulu que les députés observent un délai de réflexion 

afin d’éviter dans toute la mesure du possible qu’ils ne se prononcent sous l’effet de 
la passion » pour plus de détail, Cf. Daniel Amson , Droit constitutionnel et 
institutions politiques, édit litec, 2000,Paris, p. 290. 
2- « Ce délai de réflexion permet d’éviter les votes passionnels, et cette période est 
utilisable par le premier ministre et les ministères pour intervenir auprès des députes 
de l’opposition les moins agressif ». Sur cette question, Cf. Dominique Breillat, 
Gilles Champagne, Daniel Thome , Droit constitutionnel et institutions politique, 
Gualino éditeur,Paris ,2003, p. 212. 
3 « La condition de recevabilité permet d’éviter qu’un gouvernement ne soit pas 
harcelé par un petit nombre de députés ». Sur cette question, Cf. Gilles Champagne, 
Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J, Montchrestien, Paris , 2003, 
p. 227. 

 .56ص .، املرجع السابق، عالقة احلكومة بالربملان، أحسن مزود، أنظر- 4
 .2016لسنة  يدستور التعديل ال من 155املادة  ،أنظر- 5
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ال و  قد يكون اxلس الشعيب الوطين مسؤوال أيضا عندما يعرقل عمل احلكومة-2
ذا للربنامج املتفق عليه أو ألي سبب يصوت هلا على مشاريع القوانني اليت تقدمها تنفي

 .1آخر

أما يف حالة عدم حصول امللتمس على األغلبية املطلوبة يف اxلس  :احلالة الثانية
  فتستمر احلكومة يف أداء مهامها.، الشعيب الوطين

وتظهر أمهية هذه اآللية يف أّن احلكومة هي املكلفة بتنفيذ القوانيني مبا فيها تلك  
أمكن للنواب وفقا ملا تقدم إقامة . فإذا أخفقت احلكومة يف ذلك، حقوق واحلرياتاملنّظمه لل

مسؤوليتها يف حال عدم إلتزامها أو تقصريها يف إحرتام وتنفيذ النصوص احلامية للحقوق 
 واحلريات .
 :مباشرةغير  وسائل تترتب عليها مسؤولية الحكومة بصفة -ب
 على إعتبار أنّ ، ال احرتام حقوق اإلنسانة يف جممتابعة النشاط احلكومي خاصّ  إنّ  

يستوجب حصول الربملان على ، اتالسلطة التنفيذية هي األخطر على احلقوق واحلريّ 
زمة اليت متكنه من إقامة رقابة برملانية صارمة وحقيقية ويف سبيل ذلك ميكن املعلومات الالّ 

أو حىت تشكيل جلان ، مةتوجيه أي سؤال ألي عضو يف احلكومة أو القيام باستجواب احلكو 
 . حتقيق

من املبادئ املقررة دستوريا متكني الربملان من اختصاص  :السؤال واالستجواب -
وسيتم التطرق لكل ، يتحدد يف إمكانية طرح األسئلة بنوعيها وكذلك القيام باالستجواب

 منهما:

 يعترب السؤال إحدى الوسائل املنصوص عليها :) Les Questions( :األسئلة 
ويعرف على أنه" ذلك التصرف  ،2وميثل وسيلة للرقابة الربملانية واسعة االنتشار، دستوريا

                                                           
 .56املرجع السابق ص .، أحسن مزود، أنظر- 1
بدأ ، و يف جملس اللوردات حينما وجه "إيرل كاوبر" سؤاال للوزير األول 1721فيفري  9نشأ حق طرح األسئلة يف اجنلرتا بداية من  - 2

أما السؤال ، أي بظهور اxالس التشريعية 1875سؤال الشفوي يف سنة أما يف فرنسا فقط ظهر ال، 1783يف جملس العموم يف عام 
 .137.ص ، عقيلة خرباشي املرجع السابق، حول هذه النقطة أنظر، 1909جوان  30املكتوب فظهر يف 
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.ويعرف  1الذي مبوجبه يطلب عضو الربملان من عضو احلكومة إيضاحا حول نقطة معينة "
كذلك على أنه: "استفسار أحد أعضاء الربملان عن مسألة معينة من الوزير املختص وقد 

.كما أن تقرير السؤال من قبل املؤسس 2الوزير إىل مسالة معينة "يكون هدفه لفت نظر 
 متمثلة يف:  الدستوري له عدة وظائف

: واملتمثلة يف متابعة نشاط احلكومة ومدى تنفيذها لربناجمها املصادق الوظيفة الرقابية 
احللول  ومدى قدر«ا على إجياد، عليه يف الربملان ومدى احرتامها وتنفيذها للنصوص القانونية

. ويف هذا يستعمل السؤال كوسيلة للكشف عن مواطن تقصري احلكومة 3للمشاكل املطروحة
ومن مث كشفها أمام الرأي العام وحتميلها املسؤولية السياسية ، ومظاهر احنرافها عن برناجمها

  .أمامه حتسبا لالنتخابات املقبلة

وتزويدها  ،ملان من مجع املعلوماتة الرب ن السؤال بصفة عامّ كِّ ميُ  :الوظيفة االستعالمية 
كما قد   .التشريعية واالطالع على تصرفات احلكومة تهباملعطيات الضرورية ألداء مهم

عضاء الربملان اجتاه احلكومة أ قفمواخمتلف و  يستعمل السؤال كوسيلة للتعبري عن اآلراء
 وعملها .
أنواع وختتلف اإلجراءات وتنقسم األسئلة اليت ميكن ألعضاء الربملان طرحها إىل عدة  

 :املتبعة فيها تباعا لكل نوع
وهي اليت يوجهها أعضاء  ): Les Questions Ecrites( :األسئلة الكتابية-

استفسارات ويتم توجيهها كتابة  ، و 4الربملان إىل أعضاء احلكومة وتتضمن طلب معلومات
 .كما يتم الرد عليها كتابة

هذا النوع من األسئلة يتم  :) Les Questions Oralesاألسئلة الشفوية (-
طرحه على أعضاء احلكومة يف إطار اختصاصا«م ويتم اإلجابة عليها شفويا. تنقسم 

                                                           
 .685.ص ، املرجع السابق، القانون الدستوريو  النظم السياسية، عبد الغين بسيوين عبد اهللا، أنظر- 1

2 - Cf. Claude Leclercq, Op.cit, p. 628. 
  .68 .ص، املرجع السابق، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، األمني شريط، أنظر -3

4 -« Les questions écrites consistent en une demande de renseignement adressée par 

parlementaire à un ministre » Cf. Hugues Portelli, op.cit, p. 259. 
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. 1األسئلة الشفوية بدورها إىل أسئلة شفوية مع املناقشة وأسئلة شفوية بدون مناقشة
لرتا اليت وهذا النوع من األسئلة جيد أساسه يف اجن :باإلضافة إىل السؤال الشفوي اآلين

 الوزير األول شخصياتطبق ما يسمى بنظام "األسئلة االستعجالية " وهي أسئلة تقدم إىل 
أو الوزير املعين قبل اجللسة ببضعة ساعات ويقدر رئيس اجللسة أمهيتها ومدى 

وع مثال فرنسا وهذا من أجل إنعاش آلية  أخذت ^ذا النّ ول الّيت ومن الدّ . 2استعجاليتها
 باألسئلةوذلك باستعمال ما يعرف ، ي ومكافحة التغيب يف الربملانالسؤال الشفو 

وقد تطور هذا شيئا فشيئا  1969"االستعجالية أو األسئلة اآلنية "وهذا ابتداء من سنة 
يتمثل يف أنه عقب كل اجتماع xلس الوزراء يوم و  1993مث يف سنة ، 19743يف سنة 
ذلك رئيسها تلقائيا إىل الربملان وتفتح جلسة  حيضر مجيع أعضاء احلكومة مبا يف، األربعاء

د بأيه ودون التقيّ ، يقدم فيها النواب أسئلتهم دون إجراءات مسبقة، للحوار واملناقشة
وزيع العادل هلذه ة احملددة بدقة وبالتّ باملدة الزمنيّ  د هذه اجللسة إالّ إذ ال تتقيّ ، شكليات

 . 4املدة الزمنية
عن طريق  1973من سنة  دث يف أملانيا ابتداءشكل آخر وهو ما استح كوهنا-

ويتمثل ذلك يف أنه عقب كل اجتماع ، ما يعرف "باحلوار املفتوح " بني احلكومة والربملان
مث ، يقوم ممثل احلكومة بإعطاء عرض عن مداولتها وحمتوى اجتماعها، أسبوعي للحكومة

أو أية شكليات ، سبقةالكلمة مباشرة إىل النواب لطرح أسئلتهم دون إجراءات م ىتعط
أخرى بعد ذلك جييب ممثل احلكومة عن خمتلف االستفسارات وتكون اجللسة حمدودة 

 فهل أخذ املؤسس الدستوري اجلزائري بكل هذه األنواع من األسئلة ؟ . زمنيا بشكل دقيق

                                                           
1 - Cf. Philippe Ardant , institutions politique et droit constitutionnel, 7éme édition, LGDJ, paris, 

1995. p. 586. 
 .66 .ص، املرجع السابق، األمني شريط، أنظر -2 

3 -« A partir de 1969, et pour tenir compte du succès médiocre des questions orales, 

une procédure nouvelle s’est développée par introduction dans le règlement de 
l’assemblée nationale des questions d’urgence, devenues questions d’actualité, 
celles-ci ont été mises en valeur à partir de 1974 à la demande Valéry Giscard ». Sur 
cette question, Cf. Philippe Ardant , op.cit,. p .259. 

 .67.ص ، املرجع السابق، األمني شريط، أنظر4 -
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على:"ميارس اxلس الوطين مراقبته  38يف املادة  1963دستور  لقد نصّ  
  سطة االستماع إىل الوزراء داخل اللجان.للنشاط احلكومي بوا

 السؤال الكتايب. 
 . السؤال الشفوي مع املناقشة أو بدو°ا"

على" ميكن ألعضاء اxلس  162 فقد نص يف املادة 1976ا بالنسبة لدستور أمّ  
وينبغي هلذا ، أي سؤال إىل أي عضو من احلكومة، الشعيب الوطين أن يوجهوا كتابة فقط

على  1976اقتصر دستور  من مثّ ، ب كتابة فقط يف ظرف مخسة عشر يوما "أن جيي العضو
ؤال ويف هذا داللة كبرية على الطبيعة السياسية للسّ . 1السؤال الكتايب دون السؤال الشفوي

 الشفوي وأثره على احلكومة اليت مل تكن مسؤولة أمام اxلس الشعيب الوطين .
على أنه ميكن أعضاء اxلس  1/ 125يف املادة  فقد نصّ  1989ا دستور أمّ  

 .الشعيب الوطين أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة "
، كذلك بالسؤال الكتايب والشفوي2016سنة  املعّدل 1996 دستوروقد أخذ  

أو   ،سؤال شفوي هوا أيّ "ميكن ألعضاء الربملان أن يوجّ  152/1وهذا من خالل نص املادة 
ذا فقد حدد الدستور أنواع السؤال يف نص هذه املادة  ىل أيّ كتايب إ عضو يف احلكومة".̂و

حتكم عملية طرحها ، 2ويف الواقع تعترب األسئلة وسيلة تقليدية للرقابة الربملانية . شكل صريحب
 :حيث أنّ  جمموعة من الشروط واإلجراءات

،  3به عدد من األعضاء السؤال مقرر لكل عضو يف الربملان فال حيتاج أن يتقدم حقّ -
وال ، 1أعضاء جملس األمةو  هذا احلق يقتصر على أعضاء اxلس الشعيب الوطين أنّ  كما

 أو إطار يعمل يف اxلس الشعيب الوطين أو يف جملس األمة.، يشمل كل موظف
                                                           

التوزيع و  النشرو  املؤسسة اجلامعية للدراسات، السلطة التشريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري، حممد قائد طربوش، أنظر- 1
 .296 .ص، 1995، الطبعة األوىل

2- « Les questions posées par les députés et sénateurs sont l’instrument le plus 

classique du contrôle parlementaire » pour plus de détail, Cf. Dominique Breillat, 
Gilles Champagne, Daniel Thome , Op.cit, p. 237. 

يوم دراسي حول السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة ، ة الربملانيةالسؤال الشفوي كآلية من آليات الرقاب، أمحد بنيين، أنظر-3
الدار ، النظم السياسية والقانون الدستوري، مجال مطلق الذنيبات، ؛ أنظر كذلك35ص ، 2001سبتمرب  26، فندق اجلزائر، الربملانية

 .150ص ، 2003، مصر، العلمية ودار الثقافة للنشر التوزيع



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
151 

كما حيق للمجموعات الربملانية يف اxلس الشعيب الوطين حق طرح األسئلة الشفوية  
وبالرجوع للنظام الداخلي xلس األمة فان هذا احلق مل مينح ، 2حلكومةعلى أعضاء ا

 للمجموعات الربملانية داخل جملس األمة .
 أن يكون موضوع السؤال يدخل يف اختصاص من وجه إليه . -
أن السؤال هو عالقة مباشرة بني عضو الربملان مقدم السؤال وبني الوزير املوجه  -

فالسؤال ال يفيد معىن اال«ام أو النقد أو ، عضاء الربملان التدخلوليس من حق باقي أ، إليه
 .3ولكن غايته هو االستفهام أو االستعالم عن أمر معني، املساءلة

 يشرتط يف السؤال أن يكون موجزا وحتدد فيه العناصر الضرورية له. -
 أن يكون السؤال ضمن املسائل العامة وهذا يعين أن ال يشمل السؤال األمور-

 أو بقضية مطروحة أمام اجلهات القضائية. ، اخلاصة بالنائب أو الفرد أو أفراد معينني
كما يشرتط يف السؤال أن يكون قائما وهذا يعين أن السؤال يسقط يف احلاالت -

التالية: يف حالة التنازل عن السؤال من طرف صاحبه أو ختلي صاحب السؤال عن منصبه  
 .قالته أو وفاته كعضو يف الربملان أو عند است

ويف هذا النطاق فإن األسئلة اليت خترج عن ، فائدةو  أن تكون األسئلة ذات أمهية -
 .املسائل ذات األمهية ما يلي

 األسئلة اليت تثري تعبريات ساخرة .، األسئلة الغامضة اليت ال معىن هلا -
 تكرار األسئلة اليت سبقت اإلجابة عنها . -
 .4بري عن الرأي األسئلة اليت تسعى للتع -

                                                                                                                                                                                
"ميكن أعضاء الربملان توجيه  2016من التعديل الدستوري لسنة  152طبقا ألحكام املادة  99/02 ق.عن م 68تنص املادة - 1

 .أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة"
لسات اxموعات الربملانية طرح أسئلة شفوية أثناء اجلو  من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين "جيوز للنواب 99/1تنص املادة  -2

 .املخصصة هلذا الغرض"
 . 286-285 .ص، املرجع السابق، حممد رفعت عبد الوهاب، عاصم أمحد عجيلة، أنظر- 3
، م.ف.ب، الكتابية يف عملية الرقابة الربملانيةو  مكانة آليات األسئلة الشفوية، عمار عوابدي،، لتفاصيل أكثر حول األسئلة أنظر -4

 . 137. ص، 13. ع، 2006جوان 
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وعادة ما يتم تنظيم الشروط الالزم توافرها لقبول السؤال يف شكل تعليمات عامة  
وتوجه األسئلة الكتابية من قبل أي عضو يف الربملان إىل أي . 1يصدرها مكتب كل غرفة

أو  ،3وجيب أن يودع السؤال الكتايب مكتب اxلس الشعيب الوطين 2، عضو يف احلكومة
مث يقوم رئيس اxلس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة ، حسب احلالة ،4جملس األمة

 .5الوزير األولبإرسال السؤال فورا إىل 

 كما توجه األسئلة الشفوية كذلك من قبل أي عضو يف الربملان إىل أي عضو يف -
 كما جيب أن يودع السؤال الشفوي مكتب رئيس اxلس الشعيب الوطين أو مكتب،  6احلكومة

أيام على األقل قبل اجللسة املقررة  10مع احرتام أجل . رئيس جملس األمة حسب احلالة
من النظام  100بينما تشرتط املادة  99/02من القانون العضوي  169طبقا للمادة 

الداخلي للمجلس الشعيب الوطين سبعة أيام على األقل قبل اجللسة املخصصة لطرح األسئلة 
مما يعين اخلضوع ، حيدد النظام الداخلي xلس األمة أجال لذلك بينما مل.على احلكومة "

. ويقوم رئيس اxلس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة 99/02ألحكام القانون العضوي 
الذي يتوىل بدوره توجيه السؤال للوزير املختص. ويتم  7الوزير األولبإرسال السؤال فورا إىل 

حيث ، ال كل غرفة وذلك مبوافقة احلكومة على ذلكإدراج السؤال الشفوي جبدول أعم
يتحدد اليوم الذي يتم فيه تناول األسئلة الشفوية وضبط عددها بالتشاور بني مكتيب غرفيت 

                                                           
الصادرة عن مكتب اxلس الشعيب الوطين  2000جويلية  12املؤرخة يف  08من التعليمة العامة رقم  8إىل  1املواد من ، نظرأ- 1

 املتعلقة باألسئلة الشفوية والكتابية.
 ."ميكن أعضاء الربملان أن يوجهوا أسئلة كتابية إىل أي عضو من احلكومة " 99/02من ق.ع  72/1تنص املادة  -2
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 95/2املادة ، رأنظ- 3
 .من النظام الداخلي xلس األمة 80/2املادة ، أنظر -4
 .99/02من ق.ع  72/3املادة ، أنظر- 5
عضو احلال أن السؤال الشفوي يوجه مكتوبا إىل و  الكتايب يتم عن طريق الكتابة، و يعتقد مبدئيا أن السؤال الشفوي يتم مشافهة- 6

غري أنه تتم ، أيام على األقل طبقا للنظام الداخلي للمجلس) 7-(سبعة  يودع قبل ذلك لدى مكتب اxلس الشعيب الوطينو احلكومة 
أما السؤال الكتايب فتتم اإلجابة عنه كتابيا إىل من طرح ، اإلجابة عنه طبقا للدستور مشافهة يف اجللسة اليت حيددها اxلس هلذا الغرض

أما السؤال الشفوي ، كما يتعلق السؤال الكتايب بوقائع حمددة يف قطاع ما،  ن أعضاء اxلس عن طريق اxلس الشعيب الوطينالسؤال م
  .88 .ص، 2001، (بدون دار نشر)، التجربة الدستورية يف اجلزائر، حمفوظ لعشب، فيتعلق بأمور عامة حول هذه النقطة أنظر

 .99/20من ق.ع  69/2املادة ، أنظر -7
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على أن تبلغ األسئلة الشفوية املربجمة ألعضاء احلكومة ، وباالتفاق مع احلكومة، 1الربملان
 . وألعضاء الربملان

ة على أسئلة النواب ألسباب متعارف عليها يف األنظمة ميكن للحكومة رفض اإلجاب 
أو كانت اإلجابة تنطوي على ، الربملانية مثال إذا تعلقت اإلجابة بأمور خاصة بالدفاع الوطين

أو ، مساس باألشخاص أو اهليئات أو تؤدي إىل كشف أسرار حمظور االطالع عليها قانونا
عدم و  يف حالة رد عضو احلكومة و.2عنهأن يكون موضوع السؤال من املستحيل اإلجابة 

، ميكن إجراء مناقشة 99/02من القانون العضوي  174قا للمادة بنه وطإاقتناع النواب ف
) 15وبناءا على طلب (، 3)نائبا يف اxلس الشعيب الوطين20طلب عشرين ( بناء على

على ضوء هذا .مع املالحظة أن املناقشة املقررة 4جملس األمة مخسة عشر عضوا من أعضاء
أو الشفوي املطروح على عضو ، اإلجراء جيب أن تقتصر على عناصر السؤال الكتايب

  ال تتعداها ما إىل بقية املواضيع.و  احلكومة
بلعباس "النائب  فقد تقدم مثالوقد تنوعت أسئلة النواب على مدار جلسات الربملان  
خلق  الصناعة التقليدية حولإىل وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة و  بسؤال "بلعباس

 . 2008مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دورة الربيع لسنة 

إىل وزير الدولة وزير الداخلية  بسؤا ل "عبد اهللا صدرايت" النائب تقدم كما 
اإلجراءات املتخذة للوقاية من عمليات االختطاف واحلد من  واجلماعات احمللية حول

 . 2008 دورة الربيع لسنة انتشارها يف يف
حول اإلجراءات  وزير التجارة إىل بسؤاليف نفس الدورة  "فريد هباز" تقدم النائبو  

املتخذة ملواجهة الزيادات املتتالية يف أسعار املواد الواسعة االستهالك يف دورة الربيع لسنة 
2008. 

                                                           
: "يتم ضبط عدد األسئلة اليت تتعني على أعضاء احلكومة اإلجابة عليها باالتفاق بني 99/02من ق.ع  70/4تنص املادة  -1

 .احلكومة"و  مكتب كل غرفة
، مصر، ردار اجلامعة اجلديدة للنش، الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف النظامني املصري والكوييت، حممد باهي أبو يونس، أنظر- 2

 .71-70ص ، 2002
 فقرة أخرية من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 101املادة ، أنظر -3 
 من النظام الداخلي xلس األمة. 83/4املادة ، أنظر- 4
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حول االضطرابات يف  وزير الطاقة واملناجم بسؤال إىل "أمحد بابا" تقدم النائب كما
 .2009دورة اخلريف  التزود بالكهرباء مبناطق اجلنوب يف فصل الصيف يف

حافظ األختام ، إىل وزير العدل بسؤال "محد الطيب سناين"أ النائب تقدم يف حني 
 .2009حول ظاهرة الفساد يف دورةاخلريف 

تشفيات حول وزير الصحة والسكان وإصالح املس "كمال بلخري" النائب سأل بينما 
 .2010األمراض املتنقلة وحجم اإلمكانات املرصودة للتصدي هلا يف دورة الربيع 

إىل الوزيرة املنتدبة لدى وزير التضامن  بسؤا ل " لويزة شاشوة" النائبة متتقد كما
حول برنامج احلكومة ملكافحة العنف ضد املرأة يف ، الوطين واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

 .2010ربيع دورة ال
بسؤال إىل وزير الطاقة واملناجم حول أسباب الرتخيص "  حممد فخار"النائب  وجاء 

رغم رفض التحقيق ، بإقامة مشاريع منجمية حماذية للتوسع العمراين بإحدى بلديات غرداية
 .2011العمومي لذلك يف دورة الربيع 

ل احللول املعتمدة للحد بسؤال إىل وزير املالية حو  "لعباس بلعباسب"تقدم النائب و  
 .2012دورة اخلريف  من ظاهرة تسربات األموال من ميزانية الدولة يف

بسؤال إىل وزير التعليم العايل والبحث العلمي  "حممود زيدان"النائب  تقدم كما 
وضعية البحث العلمي ببالدنا ومدى مسامهته يف االقتصاد الوطين والتنمية املستدامة يف  حول

بسؤال إىل وزير االتصال  "بوزيد بدعيدةالنائب "تقدم  يف حني .2013ف دورة اخلري
خبصوص إمكانية فتح اإلذاعات احمللية أمام الشباب إلمساع صو«م بدال من جعلها منربا 

 .1 2013 إعالميا للسلطات احمللية يف دورة
، مهية كبريةيتمتع السؤال كآلية للرقابة الربملانية على أعمال احلكومة بأ، على العموم 

.إذ ال تزال جمرد 2إجبارها فعال على شرح سياستهاو  إال أ°ا تعترب وسيلة ناقصة لدفع احلكومة
 هذا لألسباب التالية:و  وسيلة إعالمية مل ترق إىل درجة التأثري يف توجهات احلكومة

                                                           

   .elouma.dzmajliswww:10/08/2016الذي مت تصفحه بتاريخ  ملزيد من املعلومات اطلع على املوقع -1 
2 -« Les questions sont un instrument imparfait pour obliger le gouvernement 

s’expliquer sur sa politique a réellement, D’abord parce qu’elles sont a l’initiative 
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كما تتسم التجربة ،  إن طرح األسئلة يكون من طرف النائب يف الربملان بصفة فردية -
 ضيق اxال الزمين املخصص لألسئلة.و  ضا بضعفأي

 .غياب أعضاء احلكومة خالل اجللسات املخصصة لإلجابة  -
 .ال يوجد ما يلزم احلكومة بضرورة اإلجابة على األسئلة املوجهة ألعضائها -
، عدم إدراج بعض األسئلة يف جدول أعمال اجللسة املعدة لإلجابة عن األسئلة -

كما أن الرد املتأخر يف حالة  ،سئلة للحكومة يؤدي إىل انعدام أثرهاالتأخر يف إرسال األ
 التأجيل بدعوى املصاحل احليوية للبالد يؤدي إىل انعدام أثرها.

ضيق جمال زيادة على ، باإلضافة إىل أن فتح مناقشة حول األسئلة تتوقف عند النشر 
، أثره احملدود جدا على الرأي العام إضافة إىل، السؤال الكتايب أو الطبيعة الثانوية ملوضوعاته

رغم النشر يف اجلريدة الرمسية و  اجلواب يوجه إىل عضو الربملان صاحب السؤال فقط ألنّ 
للمجلس فإن االطالع عليه يبقى حمدودا بالنسبة للمواطنني أو بالنسبة حىت ألعضاء الربملان 

  .1اآلخرين أنفسهم
ومة لعدم قدرة الربملان على طرح الثقة ن اطمئنان أعضاء احلكإف، من ناحية أخرى 

وسيلة إعالمية تنور الرأي العام دون أن  جمردةو  من خالل األسئلة جيعلها ناقصة الفعالية
 ةالدائم ةتبذل احلكومة جمهودات لالستجاب، يف هذا اإلطار، و يرتتب عليها أي جزاء

تعليمات جلميع  حيث أصدر السيد رئيس احلكومة، النشغاالت السادة أعضاء الربملان
جعلها من صميم و  أعضاء احلكومة حيثهم على االلتزام الشخصي باالستجابة لربجمة األسئلة

 :للقضاء على هذه النقائص ميكن اقرتاح ما يليو  ،2أولويا«م
                                                                                                                                                                                

individuelle d’un députer qui dispose rarement de moyens comparables en 
information et en assistance a ceux qu’il trouve en face de lui ensuite parce que les 
temps de parole étant strictement comptés aux parlementaires comme aux membres 
du gouvernement, il est illusoire de penser que ses questions permettent un 
approfondissement réel des problème » .Sur cette question, Cf. Elisabeth Zoller, 
Droit du constitutionnel et institution politiques 2éme édition, Presse Universitaire de 
France, Paris, 1999 , p. 492.  

 .426 .ص، املرجع السابق، مولود ديدان، أنظر -1 
من آليات الرقابة الربملانية على  ليةالسؤال الشفوي كآ، مع الربملان كلمة السيد عبد الوهاب دربال الوزير املكلف بالعالقات،  أنظر -2 

 .18.ص ، املرجع السابق، أعمال احلكومة
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االتفاق على إلزامية حضور عضو احلكومة نفسه املعىن بالسؤال الشفوي أو عضو  -
 ي عند الضرورة.خر من نفس املرتبة بشكل استثنائآ

الوزير عنها  أن جييب جيب، إن األسئلة اليت تنصب على سياسة احلكومة ككل - 
 نفسه. األول

 منها مثال: االحتجاج:و  وضع جزاء يف حالة عدم الرد على أسئلة أعضاء الربملان - 
 . 1يأخذ االحتجاج صورة التصرحيات الشفوية أو املكتوبة اليت يرسلها النواب لرئيس اxلسو 

، حتويل السؤال إىل استجواب: إذا رفض الوزير اإلجابة أو كانت إجابته غري مقنعة -
.و هذا يؤدي 2األنظمة الربملانية من مسحت بتحويل السؤال إىل استجواب حيث يوجد من

هذا ما مل يأخذ به النظام الدستوري و  إىل إقامة املسؤولية السياسية الفردية أو اجلماعية
 .اجلزائري

 :)L’interpellation( تجواباالس-
ميكن أعضاء " على أنه  2016لسنة  يدستور التعديل ال من 151ت املادة نصّ  

، يعترب االستجواب آلية للرقابة الربملانية، الربملان استجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعة"
 لساعةيستطيع من خالهلا أعضاء الربملان تقدمي طلب استتضاح إىل احلكومة حول قضايا ا

وهو وسيلة تسمح للنواب التأثري على تصرفات احلكومة حبيث تكون جمربة ، اليت «م البالدو 
، 4االستجواب أخطر من السؤال يعدّ .و 3على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم به

إذ ال يقتصر على جمرد االستفسار حول مسألة معينة بل يتعداه إىل درجة حماسبة احلكومة 
فاالستجواب يتضمن إذن معىن ، «ا بسبب سياسة خاطئة أو مشروع فاشلعلى تصرفا

 .1للوزارة أو رئيسها أو أحد الوزراء، 5اال«امو  النقدو  احملاسبة

                                                           

 .28.ص، املرجع السابق، األسئلة الشفوية املوجهة للحكومة، إدريس بوكرا، أنظر -1 
 . 82 .ص، املرجع السابق، حممد باهي أبو يونس، أنظر- 2
معهد العلوم ، رسالة دكتوراه يف القانون، قة املؤسسة التشريعية بالتنفيذية يف النظام القانوين اجلزائريعال، سعيد بوشعري، أنظر- 3

 .333ص .، 1984ديسمرب ، 2ج، واإلدارية جامعة اجلزائر القانونية
 دول كثرية.منها انتقل إىل دساتري ، و 1791إذا كان السؤال أصله اجنليزي فإن االستجواب أصله فرنسي ظهر يف سنة - 4
 .125ص .، املرجع السابق، عمار عوابدي، أنظر -5 
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بل ، حق استجواب احلكومة مل يعد حكرا على اxلس الشعيب الوطين مع العلم أنّ  
ذلك بتوفر ، و ربملان على حد سواءال اعلى غرار األسئلة متارسها غرفتو  إن هذه الوسيلة الرقابية

 شروط متمثلة يف:
أن يكون االستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعة كما جاء يف نص املادة - 

ه مل يوضح ما ملقصود لكن ما يعاب على املؤسس الدستوري أنّ  .السالفة الذكر 151/1
ذا الصدد ميكن يف ه، و فظ عام حيتمل أن يندرج حتته أي موضوعفهذا اللّ ، بقضايا الساعة

  .2اعتبار موضوع من قضايا الساعة هو كل قضية تكون موضوع انشغاالت آنية

ذلك حىت تكون هناك جدية يف تقدمي و  أن يكون موضوع االستجواب حمررا كتابة- 
إن كانت املمارسة مل ، و ال يصح أن يقدم االستجواب بصورة شفوية من مثّ ، و االستجواب

  .3ية بالتمليح الستعمال االستجوابمتنع أعضاء اxالس النياب

) نائبا على األقل يف النظام 30أن يتم توقيع االستجواب من طرف ثالثني (- 
حني نص  يف، 5) عضوا يف جملس األمة15مخسة (، و 4الداخلي للمجلس الشعيب الوطين

) عضوا 30( على ضرورة توقيع االستجواب من طرف ثالثني 99/02القانون العضوي 
.و يف هذا الصدد تطرح كذلك مسألة االختالف 6ل يف كل غرفة حىت يكون مقبوالعلى األق

النظام الداخلي xلس األمة يف حتديد احلد األدىن و  99/02بني كل من القانون العضوي 
ال ميكن ممارسة ، املبادرين باالستجواب. على العموم للعدد املطلوب من أعضاء جملس األمة

                                                                                                                                                                                
النظرية العامة للدولة والنظام ، بوكرا إدريس، أمحد وايف، .؛ أنظر كذلك326ص. ، املرجع السابق، حممد رفعت عبد الوهاب، أنظر- 1

 . 300. ص، 1992، اجلزائر، ـ املؤسسة اجلزائرية للطباعة 1989السياسي اجلزائري يف ظل دستور 
2  -« La formulation de la question d’actualité n’entant pas restrictive, elle 

s’entendra, par toute question qui fait seulement l’objet de préoccupation présente » 
Cf. Khalfa Mameri , Réflexion sur la constitution algérienne,O.P.U., Alger,1979, p. 
113.  

، تلمسان، كلية احلقوق،  م.ع.ق.إ، استجواب احلكومة من طرف الربملان يف النظام السياسي اجلزائري، عمار عباس، أنظر -3 
 . 36. ص، 2006

 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 123/2املادة ، أنظر -4 
 من النظام الداخلي كمجلس األمة . 780املادة ، أنظر -5 
 . 99/02من ق.ع  65/2املادة  أنظر -6 
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ز االستجواب عن هو ما مييّ ، و 1منا جيب أن يتم ذلك بصفة مجاعيةإو  االستجواب بصفة فردية
  السؤال.

، أو إىل أعضاء احلكومة الوزير األولعلى العموم ميكن أن يوجه االستجواب إىل و  
ه االستجواب إىل احلكومة دون حتديد ت على أن يوجّ نصّ  الدستورمن  151املادة  أنذلك 
 الردّ  ه من األجدر أن يتمّ فإنّ ، ب يف كونه يتضمن ا«اماجوع إىل طبيعة االستجواوبالرّ  دقيق.

 .2على االستجواب خر يف الردّ آعب القول جبواز إنابة عضو من الصّ ف، هت إليه التهمممن وجّ 
يالحظ أن الوزير املختصة وزارته مبوضوع االستجواب هو ، يف املمارسة الربملانية اجلزائرية مثالو 

ا إذا  .أمّ 3االستجواب خالل اجللسة املخصصة هلذا الغرض الذي كان عادة يرد على موضوع
اإلجابة على  الوزير األولفمن املفروض أن يتوىل ، األمة أي موضوع عام كانت املسألة «مّ 

ثار ترتتب على عدم اقتناع النائب آمن الدستور مل تشر إىل أي  151املادة  االستجواب. إنّ 
 نصّ  ،اخلي للمجلس الشعيب الوطينظام الدّ أن النّ  إالّ ، ةالذي تقدمه احلكوم يف الربملان بالردّ 

على إمكانية انتهاء االستجواب يف حالة عدم اقتناع اxلس برد احلكومة بتكوين جلنة 
اخلي xلس األمة على إمكانية انتهاء االستجواب بطلب إجراء النظام الدّ  .بينما نصّ 4حتقيق

 عضوا. )15ة يقدم من طرف مخسة عشر (مناقشة عامّ 
قد تفضي إىل تكوين جلنة حتقيق و  جتري املناقشة، يف حالة موافقة اxلس على الطلب 

نتيجة هذا التحقيق ال «م ما دام  أنّ  .إالّ 5حسب اإلجراءات احملددة يف هذا النظام الداخلي
إجراء و  بل ميكن اعتبار هذه املناقشة، أن االستجواب ال يؤدي إلثارة املسؤولية السياسية

                                                           
1- « Dans ce cas également l’initiative revient au député, mais toute porte a croire 

qu’un tél moyen ne sera jamais mis en œuvre un sol député ne serait ce qu’au regard 
de l’interpellé…… » sur cette question, Cf. Abdelmadjid Djebbar , Bachir Yelles 
Chaouch , Réflexion sur le contrôle législatif, Revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, Volume N°1 Mars 1988, p. 147.  

 .162 .ص، املرجع السابق، حممد باهي أبو يونس، أنظر - 2
أما عن االستجوابني املتعلقني باحلصانة الربملانية ، " الذي يدور حول الطاقة أجاب وزير الطاقةاالستجواب املتعلق بقضية "البازو - 3
لتفاصيل أكثر ، ضمان نزاهة االنتخاباتو  تزوير االنتخابات فقد أجاب وزير العدل على اعتبار أن وزارته هي األقرب حلماية النوابو 

 . 47.ص ، املرجع السابق، عمار عباس، حول هذا املوضوع أنظر
 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 125/2املادة ، أنظر -4 
 من النظام الداخلي xلس األمة. 3و 79/2املادة ، أنظر - 5
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االستجواب يف نظر املؤسس  منه فإنّ ، و قيق حول االستجواب جمرد انتقاد أديب للحكومةحت
الدستوري اجلزائري جمرد طلب معرفة بيانات أو معلومات يف مسألة معينة فقط دون أية نتيجة 

 .فعلية
 15/11/1997ومثال ذلك قيام اxلس الشعيب الوطين باستجواب احلكومة بتاريخ  

تجواب حول اخلروقات اليت حدثت يف اإلنتخابات احمللية اليت جرت يف وكان موضوع اإلس
وقد تضمن اإلستجواب مجلة من التجاوزات اليت عرضت للحكومة ، 19971 -10- 23

للرد عليها ومن أمهها: تعيني أعوان اإلدارة املؤطرين من املنتمني إىل حزب التجمع الوطين 
 خرى .إقصاء املنتمني إىل أحزاب أو  الدميقراطي

 تأطري املكاتب من طرف أقارب املرتشحني .-

وكذا ، ساعة قبل موعد اإلقرتاع 24إمضاء احملاضر على بياض أكثر من -
 استبدال حماضر الفرز احلقيقية مبحاضر مزورة .

 . الطرد الغري قانوين والتعسفي ملراقيب األحزاب-

 ابية .منع ممثلي األحزاب من متابعة خمتلف مراحل العملية اإلنتخ-

وقد جاء رد احلكومة حول اإلستجواب على لسان وزير العدل " حممد آدمي "الذي  
توكل مبوجب القانون إىل اللجان ، ذكر اxلس بأن دراسة الطعون املتعلقة باإلنتخابات احمللية

الوالئية املشكلة من القضاة وهي املختصة أصال يف الفصل يف الطعون وال تعقيب للحكومة 
 ا«ا.على قرار 
 )Les Commissions D’enquête( لجان التحقيق - 
فإنه "ميكن لكل غرفة من  2016من التعديل الدستوري لسنة  180طبقا للمادة  

إطار اختصاصا«ا أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضايا ذات مصلحة  الربملان يف
 عامة".

                                                           

املتضمن  1997-12-15الصادرة بتاريخ  1997-11-23جلسة  21جريدة مداوالت اxلس الشعيب الوطين رقم  -1 
 .1997ثت يف اإلنتخابات احمللية لسنة اإلستجواب حول التجاوزات اليت حد
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حتقيق من وسائل رقابة  االستجواب يعترب إنشاء جلانو  ؤالباإلضافة إىل السّ ، إذن
إنشاؤها من قبل الربملان من  هي عبارة عن جلان مؤقتة يتمّ و  1الربملان على أعمال احلكومة.

تتكون هذه اللجان من و  .2تسيري مرفق عام ةأو دراس، أجل االستعالم حول موضوع معني
اوزات للبحث عما وقع يف نطاق اجلهاز احلكومي من خمالفات أو جت عدد معني من األعضاء

يرتتب عن عمل هذه ، و نةبتوفر شروط معيّ  جان إالّ إنشاء هذه اللّ  ال يتمّ ، و 3حول نقطة معينة
  .اللجان تقرير

، ه مل يضع شروطعلى إمكانية إنشاء جلان التحقيق فإنّ  إذا كان الدستور قد نصّ  
 الّيت و ، 99/02القانون العضوي و  لت بتحديدها األنظمة الداخليةاليت تكفّ و  هذه األخرية

 ميكن إمجاهلا يف: 
ميكن للربملان أن ينشئ جلنة حتقيق من بني أعضائه يف أي وقت للبحث يف أي  - 

أنه يفهم من صياغة النص ّ و  يدخل يف اختصاصاته، و موضوع شريطة أن يتعلق مبصلحة عامة
 .4ال جيوز للربملان أن ينشئ جلنة حتقيق بالنسبة لألمور اليت ال تدخل يف اختصاصاته

، يستوجب إنشاء جلنة حتقيق التصويت على الئحة تودع لدى مكتب الغرفة املعينة - 
عضوا يف جملس األمة حسب  20نائبا يف اxلس الشعيب الوطين أو  20بشرط أن يوقعها 

 .5احلالة

                                                           
 .129 .ص، املرجع السابق، عمار عوابدي، أنظر - 1

2 -« Commissions d’enquête: commission temporaire crée par une assemblée aux fins 

de l’informer sur des faits déterminés ou d’étudier la gestion d’un service publique ». 
Sur cette question Cf. H. Portelli, Op.cit, p 260 .; Patrice Gélard ,Jacques Meunier, 
institutions politiques et droit constitutionnel, 3ème édit, Montchrestien, Paris, 1999, p 
.311.  

جامعة ، رسالة ماجستري، 1963الدستور اجلزائري لعام السلطة التنفيذية يف و  العالقة بني السلطة التشريعية، عبد اهللا بوقفة، أنظر - 3
 .150.ص ، املرجع السابق، مجال مطلق الذنيبات، .؛ أنظر كذلك177.ص ، 1997جويلية ، العلوم اإلداريةو  معهد احلقوق، اجلزائر

 24-23يومي ، اجلزائر، ومة والربملانوقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلك، عالقة احلكومة بالربملان، إبراهيم بوحلية، أنظر - 4
 .70ص ، ا2000أكتوبر 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 103املادة و  99/02من ق.ع  77املادة ، أنظر -5 
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إن إنشاء جلنة حتقيق من قبل إحدى غرفيت الربملان ال مينع الغرفة األخرى من  - 
اليت بدأت أوال بإنشاء و  فس املوضوع شرط أن تعلم الغرفة األخرىإنشاء جلنة حتقيق حول ن

 . 1اللجنة
إنشاء جلنة حتقيق عندما تكون الوقائع قد أدت إىل متابعات ما تزال  ال ميكن - 

 .2األطرافو  نفس املوضوعو  إذا تعلق األمر بنفس األسباب، جارية أمام اجلهات القضائية
أو األعضاء الذين وقعوا على إنشاء جلنة حتقيق أن ه ال ميكن للنواب مع العلم أنّ  - 

ه ميكن هلا أن تستمع إىل أي يف إطار تسهيل مهام جلان حتقيق فإنّ و  .3يكونوا أعضاء فيها
، أن تعاين أي مكان أو أن تطلع على أية وثائق ترى أن هلا عالقة مبوضوع التحقيقو  شخص

املصاحل احليوية و  م الدفاع الوطيناسرتاتيجيا يهو  ما عدا تلك اليت تكتسي طابعا سريا
  .4لالقتصاد الوطين الداخلي واخلارجي

و من هي ؟أن هناك سؤاال يطرح متمثل يف ما املقصود باملسائل اإلسرتاتيجية  إالّ  
اهليئة املختصة بتحديد ما إذا كانت مسألة معينة تدخل ضمن ما يسمى باملسائل 

 اإلسرتاتيجية؟
لدفاع الوطين فهذا بديهي أن خترج من نطاق جلان إذا كان موضوع ما يتعلق با

ا ما عداها من املواضيع فيشكل إخراجها من جمال جلان التحقيق تقليصا أمّ ، التحقيق
 لسلطات الربملان يف الرقابة على احلكومة. على العموم يتعني على مجيع اجلهات التنفيذية

هلا مجيع اإلمكانيات للوصول إىل  أن توفرو  اإلدارية أن تستجيب إىل طلبات جلنة التحقيقو 
 احلقائق املرجوة.

حقيق طابعا مؤقتا تكتسي جلان التّ  ،99/02من القانون العضوي  80طبقا للمادة و  
أشهر قابلة للتمديد  )06وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على األكثر بانقضاء أجل ستة (

كن أن يعاد تشكيلها لنفس املوضوع ال مي، و ابتداء من تاريخ املصادقة على الئحة إنشائها
                                                           

  .99/02من ق.ع  78/2املادة ، أنظر -1 
 .99/02من القانون  79املادة ، أنظر - 2
 . 99/02من ق.ع  81املادة و  لس الشعيب الوطينمن النظام الداخلي للمج 105أنظر املادة -3 
 .99/02من ق.ع  84املادة ، أنظر4 -
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جنة من بانتهاء اللّ و  ) شهرا ابتدءا من تاريخ انتهاء مهمتها.12قبل انقضاء أجل اثين عشر (
ته يسلم التقرير الذي أعدّ ، و 1تلتزم بإعداد تقرير يتضمن نتائج التحقيق، عملية التحقيق

يبلغ هذا ، و ة حسب احلالةاللجنة إىل رئيس xلس الشعيب الوطين أو إىل رئيس جملس األم
يوزع على نواب اxلس الشعيب الوطين أو و  الوزير األولو  التقرير إىل كل من رئيس اجلمهورية

. مع إمكانية نشر التقرير أو جزء منه بناء على اقرتاح 2على أعضاء جملس األمة حسب احلالة
لشعيب الوطين أو جملس األمة يبت اxلس او  رؤساء اxموعات الربملانية.و  مكتب الغرفة املعينة

إثر عرض موجز يقدمه ، يف ذلك من دون مناقشة بأغلبية األعضاء احلاضرين، حسب احلالة
أن  يبني فيه احلجج املؤيدة أو املعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا. إالّ و  مقرر جلنة التحقيق

 مة ؟ما تأثريه على احلكو و  السؤال الذي يطرح هو ما أمهية هذا التقرير
النظام الداخلي للمجلس الشعيب و  إن كل ما ميكن قوله من خالل القانون العضوي 

أنه ، ما ميكن مالحظته يف األخري و.3هو إمكانية فتح مناقشة يف جلسة مغلقة عند االقتضاء
إال أ°ا قليال ما يتم ، بالرغم من الدور الذي ميكن أن تلعبه جلان التحقيق يف عملية الرقابة

بسبب وجود عقبتني: األوىل متعلقة بعدم إمكانية إنشاء جلان حتقيق حول ، 4تشكيلها
الذي و  مواضيع تكون حمل دراسة أمام اجلهات القضائية (تطبيقا ملبدأ الفصل بني السلطات)

أما العقبة الثانية متمثلة يف أن األغلبية السياسية  من شأنه تقليص سلطات الربملان يف الرقابة.
 . 5هذه اللجان خوفا من إحراج احلكومة ترتدد يف إنشاء

                                                           

 . 177.ص ، املرجع السابق، عالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، عبد اهللا بوقفة، أنظر-1 
 .99/02من ق.ع  85املادة ، أنظر -2 
 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 810املادة و  99/02من القانون العضوي  86/3املادة ، أنظر3 -

4 -« On notera finalement que malgré le rôle que peuvent jouer ces commissions en 

matière de contrôle, il y a tout lieu de croire qu’elles seront très rarement 
instituées ». Sur cette question, Cf. Djebbar , Bachir Yelles Chaouch , op.cit, p. 141. 
5- « Malgré ces atouts, le recours à ces commissions reste limité, en raison de deux 
types d’obstacles, le premier est d’ordre juridique, puisqu’il est interdit aux 
parlementaires de lancer ou de poursuivre une enquête sur des faits qui font l’objet 
d’une information judiciaire (application du principe de séparation des pouvoirs) 
mais limite considérablement l’intérêt ou la portée d’éventuelles investigations. Le 
second obstacle est politique: la création d’une commission d’enquête suppose 
qu’une assemblée adopte une résolution en ce sens ; or ; la majorité politique hésite 
a le faire si cela risque de gêner le gouvernement, et l’opposition n’a pas par 
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حول  اليت مت تشكيلها جلنة التحقيق الربملانية، ومن بني األمثلة عن جلالن التحقيق 
بالتوقيع  نائبا 31حيث قام ، 1 1997-10-23سري اإلنتخابات احمللية اليت جرت يف 

، احمللية تخاباتنا جاء فيها " نظرا للتزوير الذي صاحب عملية اإلممالالئحة و  على نصّ 
اإلحنياز الكامل لتشكيلة و  ونظرا للتجاوزات املتعدد لإلدار يف مصادرة أصوات الناخبني

 سياسية معينة كانت هي املستفيدة من هذا اخلرق ..."
وقد استدعت . وقدمارست اللجنة أثناء التحقيق مجيع صالحيا«ا يف تقصي احلقائق 

ذلك لسماعه الوقائع حمل التحقيق و  او حيىي" هلذا الغرض رئيس احلكومة آنذاك " أمحد
-23نتخابات احمللية اليت جرت بتاريخ لل الوطنية التحضريية  ةبصفته املسؤول عن اللجن

وقد ، حول موضوع التحقيق 1998-04-30وقد أدىل بإفادته بتاريخ ، 10-1997
ن يف صحة وكل من كانت له طعو ، اإلنتخابات جرت يف ظروف طبيعية وقانونية ح أنّ صرّ 

 النتائج قد تقدم للقضاء وفصل فيها .

 على أعمال اإلدارة  الرقابة القضائية:ثانيا
تعد الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة الوسيلة املثلى للحفاظ على حقوق اإلنسان  

ا إذا مل حتقق وحتديدً ، ع به القضاء من ثقة واحرتاما ملا يتمتّ وذلك نظرً ، يف مواجهة اإلدارة
ة إذا علمنا أن خاصّ ، فيبقى له اxال ليدق باب القضاء، قابة اإلدارية أهداف املتضررالر 
اإلدارة و  ترك النزاع بني األفراد أنّ  علىهذا فضال ، ترفض عادة اإلعرتاف باخلطأ ةدار اإل

على اعتبار أن اإلدارة تكون  ،لتفصل فيه بنفسها يبدد الثقة يف نفوس األفراد املتضررين
لبا أيضا ما جتعل من اا غوأل°ّ ، تقوم اإلدارة بتصحيح أخطائها ا ماه نادرً وألنّ ، اخصمو  حكما

إقامة دولة  ولذلك فإنّ ، ةا«م العامّ حريّ و  احل العام وسيلة إلهدار حقوق األفرادشعار الصّ 
 عن طريق الرقابة القضائية . كذلكة يتحقق  اته العامّ حريّ و  محاية حقوق اإلنسانو  القانون

                                                                                                                                                                                

l’hypothèse les moyens de l’imposer » .Sur cette question, Cf. Patrice Gélard 
,Jacques Meunier , op.cit, p. 312.  

دار ، الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يف النظام الدستوري اجلزائري، عمار عباس، لتفاصيل أكثر حول هذه اللجنة أنظر -1 
 .151ص.  2006، اجلزائر، اخللدونية للنشر والتوزيع



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
164 

مبا هلا من  اهرة على محاية النظام العامّ حبكم كو°ا السّ  –السلطة التنفيذية  ومبا أنّ  
احتمال تعسفها  فإنّ ، هي اليت تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تلك القوانني –سلطة ضبطية 

لذلك وجب إخضاع ، ة وارداحلريات العامّ احلقوق  اعتدائها علىو  يف استعمال تلك السلطة
هامها يف تسيري شؤون احلياة تكون أثناء آداء م ،السلطة التنفيذية إذ أنّ ، ةفا«ا للرقابتصرّ 

فالسلطة التنفيذية مبا ، احلريات العامةو  لطات إلنتهاك احلقوقأكثر من غريها من السّ  عرضة
شريعات وصوال لتّ اا من تنفيذ بدءً ، صالحيات واسعة يف مواجهة األفرادو  هلا من اختصاصات
،  ةتسيري املرافق العامّ و  خذه من إجراءات إلقامة النظام العاموما تتّ ، وامرإىل ما تصدره من أ

مما يستدعي ، ة يف مركز ضعيف يف مواجهتهااته العامّ كل ذلك جيعل اإلنسان وحقوقه وحريّ 
 أن تتدخل سلطة أخرى لردع السلطة التنفيذية عما ميكن أن ترتكبه من انتهاك للحقوق

 كما يقول " مونتسكيو " توقف السلطة.فالسلطة  ، ات العامةاحلريّ و 

فقد خصص للقضاء اإلداري ، ومبا أن اجلزائر قد اعتمدت نظام ازدواجية القضاء 
مدى مالئمتها بناء على دعوى ترفع إليه من ، و ظر يف مشروعية تصرفات اإلدارةمهمة النّ 
قبها القضاء غري أن التساؤل الذي يطرح متعلق بطائفة األعمال اليت يرا، املصلحة أصحاب

سؤال يتعني لإلجابة عليه حتديد األعمال اليت  واألعمال اليت خترج عن رقابته؟.اإلداري ؟ 
باإلضافة إىل ضرورة حتديد األعمال اليت خترج عن رقابة القضاء ، )1يراقبها القضاء اإلداري (

  ).2اإلداري (
 :األعمال الخاضعة لرقابة القاضي اإلداري-1

يل للقضاء اإلداري هو الفصل يف املنازعات ذات الطابع صاص األصتاإلخ إنّ  
ا خماصمة قرار إداري ( قضاء اإللغاء) أو جرب ضرر( قضاء  تستهدف إمّ الّيت ، اإلداري

 . التعويض)

أن املشرع مل يتدخل لتحديد  إالّ ، إذا كانت فرنسا هي مهد القضاء اإلداريو  
وهو ما دفع . 1ض ألعمال اإلدارةلتعرّ القضاء العادي من ا اكتفى مبنع، و اختصاص القضاء

                                                           
1 - Article 13 de la loi du 16-24 août 1790: « Les fonctions judiciaires sont 

distinctes et demeurerons toujours séparées des fonctions administratives. 
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معه حمكمة التنازع إىل البحث عن معيار يهتديان به يف حتديد طبيعة املنازعة و  جملس الدولة
  .اإلدارية

اعتمد كقاعدة عامة على ، و املشرع طبيعة املنازعة اإلدارية حددفقد ، يف اجلزائر أما 
من قانون  800ت عليه املادة معيار عضوي يرتكز على أطراف املنازعة وهو ما نصّ 

" احملاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة يف :اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تنص على
ختتص بالفصل يف أول درجة حبكم قابل لإلستئناف يف مجيع القضايا اليت . املنازعات اإلدارية

مية ذات الصبغة اإلدارية طرفا تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمو 
  .1فيها "

وبذلك تدخل يف اختصاص القاضي اإلداري اجلزائري كل القرارات اإلدارية الصادرة  
باستثناء بعض األعمال اليت أخرجها ، كقاعدة عاّمة  عن السلطة التنفيذية يف كل مستويا«ا

 . 2أدرجها ضمن اختصاص القاضي العاديو  املشرع من ذلك اإلختصاص

ألي قرار صادر عن السلطات  سبق يتبني انعدام أي نص مينع رقابة القضاء مما 
ومع ذلك فإن القضاء اإلداري يف فرنسا ، وهو ما يعترب ضمانة هامة للحريات العامة، اإلدارية

أخرج من قد ، 3وتبعه يف ذلك وإىل حد ما القضاء اجلزائري  –^ا  ولظروف تارخيية مرّ  –
فماهي هذه عمال أطلق عليها تسمية أعمال السيادة أو أعمال احلكومة .رقابته طائفة من األ

 األعمال ومااملقصود ^ا؟.

 األعمال التي تخرج عن رقابة القضاء  - 2
السيادة أو  أطلق عليها تسمية أعمال، أخرج القضاء من رقابته طائفًة من األعمال 

من أعمال السلطة نوع  وهي، )Les actes de gouvernement أعمال احلكومة(
                                                                                                                                                                                

Les juges ne pourrons, à peine de forfaiture, troubler de quelques manière que soit 
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour 

raisons de leurs fonction ». 
 . 21. ضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ج.ر.ج.ج.عتي 2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم ، أنظر -1 
 -1 :تيةيكون من اختصاص احملاكم العادية املنازعات اآل، أعاله 801و 800"خالفا الحكام املادتني :802تنص املادة  -2 

، املنازعات املتعلقة بكل دعوة حاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن مركبة تابعة للدولة -2 .خمالفات الطرق
 أوإلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية".

 . 81ص. ، املرجع السابق، نصر الدين بن طيفور، أنظر -3 
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فليس من صالحية القضاء النظر يف دعوى حمّلها ، اال ختضع لرقابة القضاء كلي التنفيذية الّيت 
أو تعويض ضرر مرتتب عن عمل قامت به السلطة ، أو تفسري، أو ايقاف تنفيذ، طلب إلغاء

بدأ اإلدارة عن م أمر يستتبع خروج، 1من أعمال السيادة واعترب هذا العمل، التنفيذية
 .املشروعية دون خضوعها لرقابة القضاء

، 2من وضع القضاء الفرنسي ممثال يف جملس الدولة ،هذا وتعترب نظرية أعمال السيادة 
وقد أرجع جانب من ، الذي رفض التصدي لبعض األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية

، ع ^ا جملس الدولة الفرنسياملرنة اليت متتو  ظهور هذه النظرية إىل السياسة احلكيمة الفقه سرّ 
 والذي عرف كيف يتخطى احلاجز ومل جيرؤ على إلغاء بعض األعمال اليت صدرت عن

  .3احلكومة حفاظا على استمراريته وبقائه 

 :وبالرجوع إىل أحكام القضاء اإلداري الفرنسي ميكن حصر هذه األعمال يف 
أعمال السلطة ، واألعمال املتعلقة باحلرب ،األعمال املنظمة لعالقة السلطة التنفيذية بالربملان
املتعلقة و  ولةاألعمال اليت تتخذها الدّ و  ،4التنفيذية يف جمال عالقتها بالسلطات األجنبية 

ادة بعيدا عن رقابة القضاء ميثل انتهاكا يأن جعل أعمال الس وال شكّ  .5بأمنها الداخلي
يستدعيان  ،املصلحة العامةو  ةدة الدولاعتباري سيا أنّ  غري ،حلقوق اإلنسان وحرياته العامة

                                                           

 .130-129ص.، 1991، مصر، دار الفكر العريب، النظرية العاّمة للقرارات اإلدارية، سليمان حممد الطماوي، أنظر -1 
2 -Le Conseil d'État rejetait ainsi, sous la Restauration, le recours du 
banquier Jacques Laffitte réclamant le paiement des arrérages d'une rente qu'il avait 
acquise de laprincesse Borghèse, sœur de Napoléon Ier, au motif que « la 
réclamation du sieur Laffitte tient à une question politique dont la décision 
appartient exclusivement au Gouvernement » .C.E, 1er mai 1822, Laffitte, Rec. 
1821-1825 p. 202 . 

، 2009، جسور للنشر والتوزيع، يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية دعوى اإللغاء، عمار بوضياف، أنظر يف تفاصيل ذلك -3
 .40ص.

، منشورات احلليب احلقوقية، القضاء اإلداري اللبناين، عبد الغين بسيوين عبداهللا، أنظرلتفاصيل أكثر حول نظرية أعمال السيادة  -4
 ؛.270-269ص.، 1994، 2ط.، اجلزائر، (د.ي.م.ج) ،النظام القضائي اجلزائري، بوبشري حمند أمقران ؛.64، 2001، بريوت

  .343ص.، 1990، مصر، دار الفكر العريب، الوسيط يف القضاء اإلداري، حممود عاطف البنا
 .270-269ص.، املرجع السابق، بوبشري حمند أمقران، أنظر -5
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قضية رقم ال يف وقد أخذ القضاء اجلزائري كذلك ^ذه الفكرة، 1اإلبقاء على أعمال السيادة
واملتعلقة بالقرار احلكومي القاضي بسحب الورقة ، (ي.ج.ب ) ضد وزير املالية، 36473

ليا يف قرارها املؤرخ يف حيث رفضت احملكمة الع. 1982دينار سنة  النقدية من فئة مخسمائة
الطعن وقضت بعدم اختصاصها بالنظر إىل أن قرار السحب من  1984/ 01/  17

 . 2السيادة  أعمال
 دور الهيئات الحكومية وغير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان  :الفرع الثاني

ات اآللي تتمثل األوىل يف، اليت تتكفل حبماية حقوق اإلنسان اهليئات من اننوع وجد 
جان الوطنية " اللّ مثل اهليئة املختّصة املنظمات احلكومية واليت تنشأ بقرار من  إذ تعدّ ، الرمسية

جان أداء وتشمل اختصاصات تلك اللّ ، 3هلا متوّ و  حلقوق اإلنسان " كيانات ترعاها الدولة
النزاعات ذات الصلة من  وحلّ ، جمموعة من املهام منها رصد انتهاكات حقوق اإلنسان

والتوثيق وتقدمي التوصيات للحكومة ، ل التحكيم أو الوساطة والتوعية حبقوق اإلنسانخال
الثاين فيتمثل يف  النوعا أمّ  .)أوال(بشأن قضايا حقوق اإلنسان ووضع املعايري املتعلقة ^ا

من مؤسسيها  ،بقرار ذايتو  وهي منظمات تقوم مببادرات تلقائية، املنظمات غري احلكومية
ر النظام القانوين احملدد مسبقا .وتتخذ صورة اجلمعيات اليت ال تربطها رابطة وتعمل يف إطا

 .)ثانيا( عضوية مع احلكومة

  دور الهيئات الحكومية في حماية حقوق اإلنسان -أوال  
لرصد ومتابعة مدى  كآلية،  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات إنشاء فكرة تعود 

 1991أكتوبر يف املؤرخة باريس مبادئ إىل، نساناحرتام السلطات الداخلية حلقوق اإل
                                                           

حيث عدل جملس الدولة عن  1966غاية  مال احلكومة إىلععدة عدم التعويض على أااستقر جملس الدولة الفرنسي على ق لقد -1
مسؤولية  حيث قرر 1966مارس  30السابق وقرر مسؤولية الدولة عن أعمال احلكومة وقد كان ذلك يف حكمه الصادر يف  اجتاهه

 تصيب اليت األضرارأن جملس الدولة الفرنسي وضع ضوابط إلمكانية مساءلة الدولة عن  ويالحظ يف هذ ا اxال الدولة على القوانني
املواطنني أمام األعباء العامة  وتتمثل هذه الضوابط يف عدم املسؤولية على أساس اخلطأ بل على أساس مساواة، املواطنني من اتفاق دويل

، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف االستثنائية، مراد بدران، مراد بدران، .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر
 . 86 - 85ص.، 2008، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية، اسة مقارنةدر 
 . 211ص.، 1989، 4.العدد، للمحكمة العليا اxلة القضائية، أنظر -2 
اxلس القومي حلقوق ، تطور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف العامل العريب، عبداهللا خليل، حمسن عوض عبداهللا، أنظر - -3 

 .3ص.، 2005، القاهرة، مطبعة جملس الشورى، )UNDPوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( اإلنسان
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 يف املؤرخ 48/134 رقم بقرارها اإلنسان حقوق جلنة قبل من عليها واملصادق

نّصبت يف  لذلك اتطبيقً  .لألمم املتحدة العامة اجلمعية قبل من واملعتمد 20/12/1993
ملرصد الوطين حلقوق ليحل بعدها ا، )1( 1فة حبقوق اإلنسانأول وزارة منتدبة مكلّ اجلزائر 

وليتص ، )3لتأيت بعدذلك اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان (، )2اإلنسان (
 ).4على إنشاء جملس حقوق اإلنسان ( 2016بعد ذلك التعديل الدستوري لسنة 

، يف حكومة السيد "أمحد غزايل "هذه الوزارة  ظهرت وزارة حقوق اإلنسان-1 
 .2حلقوق اإلنسان يف الوطن العريب ل وزارة أوّ  وتعدّ 
وقد حددت صالحيات الوزير املكلف حبقوق اإلنسان وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  

يقرتح الوزير املنتدب حبقوق اإلنسان يف إطار السياسية العامة -أ كما يلي: ،91-3003
عامة الرامية عناصر السياسة ال، الدستور ألحكامطبقا ، للحكومة برنامج عملها املصادق عليه

والتنظيمات ، والقوانني، للمواطنيني يف الدستور إىل تطبيق احلقوق واحلريات املعرتف ^ا
 احلريات ويعرض نتائج أعماله على رئيس احلكومةو  وضمان هذه احلقوق، اجلاري العمل ^ا

 الكيفيات واآلجال املقررة.و  جملس الوزراء حسب االشكالو 
اهليئات املعنية و  باتصال مع املؤسسات، حياتهيسهر الوزير يف حدود صالب-ب 

وذلك عمال باألحكام الدستورية يف جمال ، احرتامها وترقيتهاو  فاع عن حقوق اإلنسانبالدّ 
واليت صادقت ، وفق املعاهدات واإلتفاقيات الدولية املرتبطة بذلك، حقوق املواطن وحرياته

 عليها اجلزائر .

                                                           
 واليت أسندت إىل السيد علي هارون، 1991جوان  18املؤرخ يف  99-91أنشأت هذه الوزارة مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -1
ص. ، املرجع السابق، كمال شطاب،  أنظر، قطة.؛ لتفاصيل أكثر حول هذه الن 1992إىل غاية فيفري  1991دامت من جوان و 

118. 
كلية ،  باتنة، جامعة احلاج خلضر، رسالة دكتوراه، آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية، خلفة نادية، أنظر -2

 . 42ص.، 2010-2009، احلقوق
، يات الوزير املنتدب حلقوق اإلنسانصالحدّ حيد، 1991غشت  24مؤرخ يف  300-91املرسوم التنفيذي رقم  -3

 .1991غشت  28الصادرة بتاريخ ، 40ج.ر.ج.ج.ع.
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اإلنسان  يف جمال حقوق، والقانونية ،وريةعلى تنفيذ األحكام الدست عمالً  -ج
رمي إىل يكل إجراء ،  يقرتح الوزير املنتدب باإلتصال مع اهليئات واألجهزة املختصة، وحرياته
  :ما يأيت

 حتسينها .و  تشجيع األعمال الضرورية للحق يف احلياة-
 وحرية املعتقد والفكر والرتبية .، احرتام حق الرأي -
 الم وحرية اجلمعيات .ترقية احلق يف اإلع -
 املمتلكات بصفة عامة .و  محاية األشخاص -
يتوىل الوزير املنتدب بالتعاون مع اهلياكل املعنية اقرتاح انضمام اجلزائر إىل  -

وإقرتاح اإلجراءات التنظيمية أو ، اإلتفاقيات الدولية اليت يتعلق موضوعها حبقوق اإلنسان
 اقيات الدولية اليت تصادق عليها اجلزائر .التشريعية لتنفيذ املعاهدات أو اإلتف

اقرتاح اإلجراءات ، يساهم الوزير املنتدب باإلتصال مع اهليئات واجلمعيات املعنية -
الضرورية الكفيلة بأن تضمن للمواطنني املقيمني يف اخلارج احرتام حقوقهم وحريا«م يف إطار 

 دان .اإلتفاقيات الدولية يف هذا املي، بلد اإلقامة قوانني
يف ترقية املساعدة اإلنسانية اليت ، يساهم الوزير املنتدب يف جمال العالقات الدولية -

أو اليت تراها اهلياكل املعنية يف ، األشخاص الذين يطلبون ذلكو  تقدمها اجلزائر للسكان
 الدولة اجلزائرية مالئمة .

، قيق مهامهبكل دراسة أو حبث يساعدان على حت يتوىل الوزير املنتدب القيام -
 ترقية ذلك.و  حريا«مو  السيما عن طريق التوعية حبقوق املواطنني

يبادر الوزير املنتدب يف حدود صالحياته تنظيم الوسائل املالئمة قصد التمكني  -
 التشاور يف تعزيز حقوق اإلنسان وترقيتها .و  من إجراء النقاش

مع اهلياكل املعنية يف  يشجع بالتعاونو  يبادر الوزير املنتدب حلقوق اإلنسان -
الدفاع عنها و  مجيع العالقات مع اهليئات الدولية املكلفة برتقية حقوق اإلنسان، احلكومة

 التضامن لدى الشعب اجلزائري .و  طبقا ملثل العدالة



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
170 

يعد الوزير املنتدب دوريا بيانا على مدى تقدم تطبيق اإلجراءات املتعلقة برتقية  -
 .1االدفاع عنهو  حقوق اإلنسان

  :المرصد الوطني لحقوق اإلنسان-2
، 19922 فرباير 22يف  املؤرّخ 77- 92املرسوم الرئاسي رقم ستحدث مبوجب أُ  

وذلك بصفته مؤسسة مستقلة موضوعة لدى رئاسة ، حمل الوزارة السابقة الذكر ليحلّ 
تقدمي  على أن تتمّ ، اإلنسان أوكلت هلا مهمة املراقبة والتقومي يف جمال حقوق ،اجلمهورية

  .3حصيلة سنوية عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلزائر
فعلى خلفية فوز اجلبهة اإلسالمية ، يف خضم مأساة اجلزائر ،4قد تأسس املرصدو 

واستقالة الرئيس "الشاذيل بن جديد " يف ، 1991 لإلنقاذ يف املرحلة األوىل من انتخابات
لطة فراغا كبريا انتقلت السّ ، و عميقة شهدت البالد أزمة دستورية وسياسية، 1992يناير 11

 ت مواجهات حادة سقط خالهلا العديد من القتلىعووق، على إثره إىل اxلس األعلى للدولة
 اجلرحى .و 

دت وظيفته بأنه دِّ حُ قد ف، وبالّرجوع إىل أحكام املرسوم الرئاسي املنشئ للمرصد 
جيب يف حال  القيام بكل ماو ، التقومي يف جمال احرتام حقوق اإلنسانو  جهاز للمراقبة

ورئيس  ،وتقدمي حصيلة سنوية ترسل إىل رئيس اجلمهورية، اإلخالل باحرتام حقوق اإلنسان
 أحكام مبقتضى الوطين املرصد يعتربو . وتنشر بعد شهرين من ذلك، اxلس الشعيب الوطين

                                                           

 .120-119ص. ، املرجع السابق، كمال شطاب،  أنظر -1 
 .1992فرباير  26الصادرة بتاريخ  15ج.ج.رقم ، ج.ر، 1992 فرباير 22املؤرّخ يف  77- 92املرسوم الرئاسي رقم  -2 
 أربعة أعضاء :رئيس اجلمهورية على النحو التايل األعضاء ينصبهم النظام الداخلي للمرصد الوطين فإنّ طبقا للمادة السابعة من  -3 

وعضو ، وعضوان خيتارهم رئيس اxلس الدستوري، أربعة أعضاء أعضاء خيتارهم رئيس اxلس الشعيب الوطين، رئيس اجلمهورية خيتارهم
وآخر ختتاره النقابة ، للقضاء األعلىوعضو خيتاره اxلس ، ره اxلس اإلسالمي األعلىوآخر خيتا، ختتاره املنظمة الوطنية للمجاهدين

 تعين حبقوق اإلنسان . اليتالوطنية للمحامني واثنا عشر عضوا (منهم ست نساء) ختتارهم اجلمعيات ذات الطابع الوطين و 
أفريل  12وقد جرى تعيني اعضاء املرصد يف ، أ وخرباء وميكن للمرصد أن يعني مراسلني جهويني كما ميكن هلم اإلستعانة مبختصني

مع العلم أن مهام العضوية جمانية لكن يتم تعويض األعضاء . من قبل اxلس األعلى للدولة برئاسة األستاذ "كمال رزاق بارة"1992
 واملراسلني عن النفقات اليت يلتزمون ^ا يف اطار مهامهم.

 . 3مؤسسة مستقلة تتمتع باإلستقالل اإلداري واملايل :"األساسي للمرصد على أنهمن النظام  19وقد نصت املادة  -4 
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 باستقبال وذلك، الوطين املستوى على اإلنسان حقوق حلماية الرئيسية اجلهة األساسي قانونه

  الّسماح للمتضررين برفع شكاوى إىل املرصد.و  املواطنني

 06 املادة ألحكام طبقا ،سنوية تقارير ونشر بإعداد إنشائه منذ املرصد قاموبالفعل  

 الشعيب اxلس ورئيس اجلمهورية رئيس إىل التقارير هذه تبليغ ومتّ ، األساسي القانون من

 .اجلزائر يف اإلنسان حقوق وضعية يرالتقار  هذه قد وصفتو ، الوطين
 محاية جمال يف البالد شهدته الذي التطور عن امؤشرً إنشاء املرصد  أن يعترب وميكن 

 واليت نشأته بظروف اإلنسان حلقوق الوطين املرصد رتأثّ  حيث، وترقيتها اإلنسان حقوق

 يف أشارحيث ، وإرهاب مسلح عنف من اجلزائر عاشتها اليت املأساوية الفرتة مع تزامنت
على احلقوق األكثر  رتكيزال إىل، املتأزم الوضع نتيجة، اضطراره إىل األول السنوي تقريره

العديد من  باحلديث عن اإلغتياالت اليت مّست، يف احلياة كاحلقّ  مساسا يف هذه الفرتة
ار املرصد كما أش،  واإلعتقال اإلداري باإلضافة حرية الصحافة، املعامالت القاسية، و املواطنني

 للمرصد حقةالالّ  السنوية التقارير سارت وقد. 1مساعيه للرقي حبقوق اإلنسان يف كّل مرّة إىل

وقد قام املرصد بناء على ذلك بعقد العديد من  األّول. السنوي رالتقري خطى نفس على
  حة....الص، البيئة، املرأة، اإلنسان كاإلعالم حبقوقامللتقيات يف خمتلف اxاالت ذات الصلة 

سنوية عن وضعية حقوق التقارير ال من خالل هذهأفكاره  وعمل املرصد على توصيل 
التوفيق بني متطلبات اxتمع وبني احلفاظ على هامش للدولة يف  حماوالً ، يف اجلزائر اإلنسان

لت مسامهات املرصد يف كما متثّ ،  اإلقتصادية خصوصاو  العمل على تكملة مساعيها السياسية
، وكذا بيانات يعلن عنها يف الصحافة–رئيس اجلمهورية  –ترسل إىل رئيس الدولة مذكرات 

وترمي املذكرات املسلمة إىل رئيس الدولة آنذاك إىل شد انتباهه إىل املسائل اإلستعجالية 
  :التالية

ادعاءات سوء املعاملة و  ،اإلعتقاالت التعسفية، حاالت الفقدان، احلجز اإلداري-
وأخرى  ،باإلضافة إىل كل ذلك نشرات إخبارية، األحكام باإلعدامو  شبوهةوكذا الوفيات امل

 القضايا اليت واجهت عمل املرصد منذ نشأته ماومن أهم ّ . إعالمية حول خمتلف أنشطته

                                                           

 ومابعدها. 21، 1993التقرير السنوي ، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، أنظر -1 
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خاصة التقرير الذي شجب اإلنتهاكات الصارخة حلقوق  :يلي: تقارير منظمة العفو الدولية
نما تصدرت اجلزائر قائمة الدول العربية خبصوص انتهاك حي، 1994اإلنسان يف اجلزائر سنة 

 . 1حقوق اإلنسان حسب هذه املنظمة
ا ملرسوم ة وأنه جاء وفقً خاصّ ، أيضا الصعوبة الثانية تلاستقاللية املرصد شكّ  كما أنّ  
حىت وإن كانت النية شجب  ، وال ميكن له أن خيرج عن نطاق من صنعه أو أنشأه، رئاسي

املرصد  حلّ ّمت  بعد ذلكو  ،هما كان نوعها أو اجلهة اليت تقف وراء ذلككل اإلخرتاقات م
استبداله مبؤسسة األخرى وهي " اللجنة الوطنية اإلستشارية حلقوق و  الوطين حلقوق اإلنسان

 اإلنسان ".
 اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان-3
 2001مارس  25أنشأت يف  حيث، ليفة الشرعي للمرصداخل، 2جنة هذه اللّ  عدّ تُ  
تتمثل  حيث.4وهي تقوم بنفس نشاطات املرصد، 713-01رقم  رئاسيالرسوم املمبوجب 

 هي، و اإلنسان حقوق إحرتام جمال يف التقييم، و املبكر اإلنذارو  الرقابة جنة يفاللّ  مهّمة هذه

 .رئيس اجلمهورية إىل غهتبلِّ و  اإلنسان حقوق حالة عن سنويا تقريرا تعد

 فاعالدّ على  دالتعهّ ب محايتهاو  اإلنسان حقوق لرتقية اإلستشارية جنةاللّ  أعضاء زمتيلو  
 يف تطبيق الفعلية املشاركةو  جنةاللّ  توصيات تنفيذ أجل من التضامن، و اإلنسان حقوق عن

 اليت التقارير يف إعداد املشاركة، و الداخلي النظام أحكام بإحرتام جنةاللّ  هذه تلزم، و برناجمها

 مع اإلنسان حقوق ميدان التعاون يف تطوير، و جلا°او  املتحدة األمم أجهزة إىل الدولة امهتقدّ 

                                                           
 .121ص.، املرجع السابق، كمال شطاب،  أنظر -1
وتشارك يف األنشطة الدولية واإلقليمية ، )ICC( حازت اللجنة على " اإلعتماد " من اللجنة الدولية للمؤسسات الوطنية -2 

 كما تشارك اللجنة بانتظام إلي أشغال جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.،  ملؤسسات حقوق اإلنسان
 .2001مارس  28الصادرة بتاريخ  8ع. ، ج.ج، ج.ر، 2001مارس  25يف املؤرّخ  71-01املرسوم الرئاسي رقم  -3
عمومية  أن " اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها مؤسسة 71-01لثانية من املرسوم الرئاسي رقم تنص املادة ا -4

 ." تتمتع باإلستقالل املايل
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 قصد اإلقتضاء عند فيه وإبداء اآلراء الوطين التشريع دراسة على والعمل، األجهزة هذه

 .1ق اإلنسانحقو  ميدان يف حتسينه
من خالل ، نبأنشطة متنوعة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسا جنةوقد قامت اللّ  

ومكافحة العنف ، لم يف اxتمعوثقافة السّ ، توعية لنشر مبادئ حقوق اإلنسانالبرامج  تطوير
وقد استاثرت قضية مصري املفقودين جل إهتمام . وتعزيز الدميقراطية القائمة على التعددية

قد .و  1998-1992صة خالل الفرتة املمتدة هناك اآلالف من املختفني خاّ  أنّ  إذ، اللجنة
بتشكيل جلنة خاصة يف إطار اللجنة  09/2003/ 21أصدر الرئيس "بوتفليقة" قرارا يف 

اإلستشارية العليا لرتقية حقوق اإلنسان ومحايتها برئاسة "مصطفى فاروق القسنطيين "أطلق 
وإطالع ، أوكل إليها مهمة البحث عن مصري املفقودين ،عليها "آلية التكفل مبلف املفقودين"

مع تضمني التقرير ، نتائج البحوث اجلارية وإقرتاح إجراءات املساعدة والتعويضأسرهم على 
شهرا من  18النهائي التوصيات الضرورية واملفيدة لتسوية مسألة املفقودين يف مدة أقصاها 

اهليئات والشخصيات اليت و  جنة بصالحية اإلتصال باملنظماتوتتمتع اللّ ، تاريخ تشكيلها
 إفاد«ا باملعلومات . تعتقد أ°ا قادرة على

ما  تضمن"عبد العزيز بوتفليقة"إىل الرئيس  ،2ويف هذا السياق قدم رئيس اللجنة تقريرا 
  :3تقرير جاء فيه مايليحيث يستخلص من ال، رئيس اللجنة من نتائج وخالصات توصل إليه
، ) فردا6146وحدد عددهم ب(، اعتمد التقرير التعريف األممي للمفقودين- 
باعتبارها اجلهة امللزمة بتأمني احلماية هلم بعد اعتقاهلم ، ولة املسؤولية عن اختفائهملدّ تتحمل ا

                                                           
القيام بكل عمل للتوعية واإلعالم  - :" تتوىل اللجنة أيضا املهام اآلتية 71-01تنص املادة السادسة من املرسوم الرئاسي رقم  -1

ترقية البحث والرتبية والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أطوار التكوين  -واإلتصال اإلجتماعي من أجل ترقية حقوق اإلنسان .
 -قصد حتسينه يف جمال حقوق اإلنسان .، دراسة التشريع الوطين وإبداء اآلراء فيه عند اإلقتضاء -يف أوساط اإلجتماعية واملهنية .

اد التقارير اليت تقدمها الدولة إىل أجهزة األمم املتحدة وجلا°ا وإىل مؤسسا«ا وإىل املؤسسات اجلهوية تطبيقا إللتزاما«ا املشاركة يف إعد
تطوير التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان مع أجهزة األمم املتحدة واملؤسسات اجلهوية واملؤسسات الوطنية يف البلدان  -املتفق عليها .

القيام بنشاطات الوساطة يف إطار عهد«ا لتحسني العالقات بني  -املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية .وكذا مع ، األخرى
 ."اإلدارات العمومية واملواطنني

. ى "أن تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق اإلنسان وتبليغه إىل رئيس اجلمهوريةلتنص املادة السابعة من نفس املرسوم ع -2 
 ) من هذا التبليغ مصفى من القضايا اليت كانت حمل تسوية".2هذا التقرير بعد شهرين (وينشر 

 .226ص.، املرجع السابق، حمسن عوض، أنظر -3
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االنتهاكات اليت قد يكون قد ، و وباعتبارها كذلك تتحمل نتائج األعمال، بل أجهز«اقمن 
 أو موت املواطنني الذين كانوا موضع توقيف أو استنطاق ،إختفاء إىل أدت، و ارتكبها أعوا°ا

 .رفهممن ط
 استنادا إىل أن ما حصل من انتهاكات، ولة يف هذا اxالنفي التقرير إدانة الدّ  - 

جرى يف ظروف ما يشبه احلرب ، و كان نتيجة مبادرات فردية لبعض أعوان الدولة،  جسيمة
ومل ، بني عنصر التنفيذو  يف ظل االنقطاع بني مراكز القيادة، و تعقيدا«او  األهلية بصعوبا«ا

 أجهز«ا.و  ة لقرارات مؤسسات الدولةيكن نتيج
دعا التقرير السلطات اجلزائرية ، وليةؤ حتمل املسو  بناء على هذا التمييز بني اإلدانةو  - 

ثالثة أرباع األسر اليت مت التحدث إليها يف  وصرّح بأنّ ، إىل تقدمي تعويض مايل ألسر الضحايا
 سياق إعداد التقرير املذكور قد قبلت مبدأ التعويض .

على وضع القضية قي إطار أ°ا  "السيد قسنطيين "يف أحاديثه الصحيفة حرصو  - 
إىل  1992سنة من جمموع نصف مليون ممن اعتقلوا خالل الفرتة املمتدة من ) % 1.2( متثل
 )150(من جمموع القتلى الذين بلغ عددهم خالل نفس الفرتة  )%(4متثل ، و 1998 سنة

 . 1ألف قتيل
وائق احلقيقية اليت تقف يف وجه عائالت الضحايا الراغبة يف وعلى الرغم من الع 
فإن باب القضاء يبقى مفتوحا من الناحية ، للعدالة ملقاضاة املتورطني يف هالك ذويهم اللجوء
 .املبدئية

 غلب عليها الطابع النقدي من، توصيا«ا ردود فعل متباينةو  نةجوقد واجه تقرير اللّ  
إلنتقادات  كما تعرضت،  ة املعنية بقضية املفقودينوخاصّ  ،جانب منظمات حقوق اإلنسان

انصب  حيثحادة من جانب املنظمات الدولية غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان .
أهايل املفقودين  من حيث القول بإقصاء، جنة وواليتهاجانب من اإلنتقادات على تشكيل اللّ 

                                                           
  .722ص.، املرجع السابق، حمسن عوض، أنظر، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -1
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أو إحالة أي ، قة للقيام بتحقيق معمّ وعدم امتالكها أي سلطة قانوني، من عضوية اآللية
 .1 شخص للقضاء

إن -:2على النحو التايل التقرير كما انصب جانب آخر من اإلنتقادات على نتائج 
فإلصاق «مة اإلختفاءات القسرية برجال األمن مل يكن خافيا على ، التقرير مل يأت جبديد

وهي . عائالت املفقودين معرفتها مل يكشف التقرير احلقائق اليت يرغب املتضررون منو . أحد
 إما إرجاع املختطف قسرا إىل ذويه أو تقدمي احلقيقة كما هي دون متويهات كالمية .

، كما يقول رئيس اآللية،  اإلختطاف من طرف أعوان األمن ةطاملا متت عملي - 
 تواجدهم .ن ومكامصريهم  ةن ومطلوب معرفيفالظن األكرب أن املختطفني موجود

وعملية ^ذا احلجم ال ميكن أن تتم بصفة ، هزة األمن معروفة بانضباطهاإن أج - 
 .العدالةو  صرف اإلنتباه عن احلقيقة وإن إثارة موضوع التعويضات إمنا يهدف إىل، عشوائية
املنظمات و  شارك يف توجيه هذه اإلنتقادات العديد من املصادر الصحفية و قد- 

و" الرابطة القومية ألسر ، نة "إغاثة املفقودين يف اجلزائر "ومن بينها جل، املعنية بقضية املختفني
، ومن بينها "الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان"، واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان، املفقودين"

 و"الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ".

منظمة كما شارك يف هذه اإلنتقادات مخس منظمات دولية غري حكومية وهي " 
و"املركز الدويل ، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان " هيومان رايتس ووتش "، و العفو الدولية "

 قدو  " الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان "و للعدالة اإلنتقالية "و " اللجنة الدولية للحقوقيني "
العفو الشامل لكونه  انتقدت فيه مسعى 2005أصدرت بيانا مشرتكا يف منتصف أفريل 

م من الوصول و  وحيرم الضحايا، س سياسة اإلفالت من العقابيكرّ  إقامة و  ىل احلقيقةإأقا̂ر
وقد لقي هذا  .3نسان مستقبال يف اجلزائريهدد آفاق حقوق اإل، و اإلنصاف وحتقيقالعدالة 

                                                           

 .822ص.، املرجع السابق، خليل، حمسن عوض عبداهللا، أنظر -1 
 .229ص.، املرجع السابق، خليل، حمسن عوض عبداهللا، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه اإلنتقادات -2
  .228ص.، املرجع السابق، حمسن عوض، أنظر -3
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، محايتهاو  اإلنسانستشارية لرتقية حقوق الوطنية اإل البيان انتقادات حادة من جانب اللجنة
 .1ض نشطاء حقوق اإلنسان عسؤولني اجلزائريني وبوبعض امل

هذا املصطلح "  ويعين، قضية املختطفني الذي أعدته اللجنة كما تناول التقرير 
ت ^ا األشخاص الذين اختطفوا من قبل اجلماعات املسلحة خالل السنوات الدامية اليت مرّ 

باألمهية اليت حظي ^ا ملف  جنةومل حيظ هذا امللف لدى اللّ ، اجلزائر يف فرتة التسعينات
باعتبار أنه ليس هناك عائق من جانب السلطات حيول دون متابعة ملفات هذه ، 2املفقودين

 . الفئة

احلرائق اليت و  أحداث التمرد :كان أبرزها،  بقضايا أخرى جنةهتّمت اللّ اومع ذلك  
مقتل أسفرت عن ، و 2002 سنة) سجنا يف مناطق متفرقة من البالد يف 17شهدها (

د بيان صادر عن اللجنة وأكّ  .املئات جبروح متفاوتة اخلطورة يبأصو  ) سجينا حرقا46(
وتسليط الضوء على ، ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لفتح حتقيقات يف أوضاع السجون

جنة يف بيا°ا واعتربت اللّ ، ظروف ومالبسات حاالت التمرد واإلنتحار اجلماعي اليت شهد«ا
اللجوء غري املربر و  املؤقتغري القانوين للحبس  ،يجة منطقية لإلستخدامتاث كنأن هذه األحد

 مبا يساهم يف رفع عدد السجناء داخل املؤسسات العقابية .، إىل متديده
مهمة تناولتها اللجنة وهي قضية بعض زعماء اجلبهة اإلسالمية هناك قضية أخرى و  
ن أجل رفع بعض القيود املفروضة على حيث تدخل رئيس اللجنة لدى السلطات م، لإلنقاذ

الشيخ "بلحاج " ، و والسماح بسفره إىل قطر، "عباس مدين " زعيم اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
شرعية وقانونية اخلطوة بحيث اعرتف رئيس اللجنة ، الرجل الثاين يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

قضائية ضد اجلهات اليت كانت  اليت أعلن عنها الشيخ "بلحاج " عن عزمه رفع ثالث دعاوى
 .3عاما 12سببا يف انتهاك حقوقه كسجني خالل فرتة اعتقاله اليت استمرت 

                                                           
 .229ص.، املرجع السابق، خليل عبد هللا، حمسن عوض، أنظر -1
 .032ص.، املرجع السابق، خليل عبداهللا ،حمسن عوض، أنظر -2
 . 222ص.، املرجع السابق، بداهللا خليلحمسن عوض ع، أنظر -3
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كذلك وجه رئيس اللجنة اهتماما لقضية السجناء اجلزائريني املعتقلني يف القاعدة  
حيث وجه رسالة إىل السلطات األمريكية يطالبها باإلفراج عن ، األمريكية "جوانتانامو"

 ).19والبالغ عددهم (، التهم املنسوبة إليهم اء اجلزائريني الذين ثبتت براء«م منالسجن
بل تدخلت يف ، السياسيةو  قوق املدنيةومل تقتصر تدخالت اللجنة يف قضايا احل 

والتقت مبسؤويل " التنسيقية الوطنية للمودعني ، بعض القضايا اإلقتصادية لصاحل بنك اخلليفة
البحث عن تسوية سليمة و  والتزمت بتعيني جلنة فنية ملتابعة القضية، ةالصغار " لبنك اخلليف

 .1ونقل مطالب الضحايا إىل رئيس اجلمهورية، للملف
 مجلس حقوق اإلنسان في ظل التعديل الدستوري الجديد  -4
منه آلية  1- 173مبوجب نصّ  املادة  2016ستحدث التعديل الدستوري لسنة ا 

 حلقوق وطين جملس يؤسس واليت نّصت على "، ان وحرياتهجديدة حلماية حقوق اإلنس

 .الدستور حامي، اجلمهورية رئيس ويوضع لدى "اxلس" النص صلب يف يدعى، اإلنسان
  .واملالية" اإلدارية باالستقاللية اxلس يتمتع 
 يف والتقييم املبكر واإلنذار املراقبة مهمة اxلس يتوىل :" 2 -173 املادةكما نصت  

 كل،  القضائية السلطة بصالحيات املساس دون، اxلس يدرس .حقوقاإلنسان احرتام الجم

 يف مناسب إجراء بكل ويقوم، علمه إىل تُبّلغ أو يعاينها اليت اإلنسان حقوق انتهاك حاالت
 على، األمر اقتضى وإذا، املعنية اإلدارية السلطات على حتقيقاته نتائج ويعرض .الشأن هذا

 .املختصة ئيةالقضا اجلهات

 .اإلنسان حقوق لرتقية واالتصال اإلعالمو  التحسيس بأعمال اxلس يبادر

 .ومحايتها اإلنسان حقوق برتقية تتعلق وتوصيات واقرتاحات راء آ يبدي كما

، األول الوزير وإىل، الربملان وإىل، اجلمهورية رئيس إىل يرفعه سنويا تقريرا اxلس يعدّ 
 بتنظيمه املتعلقة والقواعد أعضائه تعيني وكيفيات اxلس تشكيلة نونالقا حيدد .أيضا وينشره

 .وسريه "

                                                           
 .322ص.، املرجع السابق، حمسن عوض عبداهللا خليل، أنظر -1
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ويف رأينا يظهر اإلختالف مبدئيا بني هذه اآللية اجلديدة وما سبقها من آليات  
رئاسي صادر من  قد نشأت بناء على مرسوم أ°ا واليت متت اإلشارة إليها فيما سبق ،أخرى

يالحظ أّن فما، حقوق اإلنسان قد حوته نصوص الدستور ذاتهبينما جملس ، رئيس اجلمهورية
بل أكثر من ذلك مل ، املؤسس الدستوري مل حيُِل مسألة إنشاء هذا اxلس للسلطة التنفيذبة

بل إرتأى ، عهد ^ا إىل السلطة التشريعية باعتبارها املختّصة دستوريا بتظيم احلقوق واحلرياتي
دّل على شئ فإّمنا يدل على رغبة املؤسس الدستوري  وهذا إن، النص عليها ضمن أحكامه

بالنص على هيئة حامية وكافلة حلمايتها ضمن ، وإميانه بتقديس حقوق اإلنسان وحرياته
واملعيار احملّدد ، هلذا اxلس هي الفيصل ليبقى التطبيق العملي واملمارسة امليدانية، أحكامه

جلته للمسائل واملواضيع اليت بقيت دون حل حلّد من خالل معا لفعاليته ودوره يف هذه احلماية
  اآلن كملف املفقودين مثال.

من  سلفهاملادة لن خيرج عن ماقام به ما  إّال أّن عمل هذا اxلس وحسب نصّ  
 احرتام جمال يف والتقييم املبكر واإلنذار املراقبة فمهمته تتجسد يف، آليات يف هذا املضمار

 إىل تُبّلغ أو اليت يعاينها اإلنسان حقوق انتهاك حاالت كل وله أن يدرس.حقوق اإلنسان

 السلطات على حتقيقاته نتائج ويعرض .الشأن هذا يف مناسب إ جراء بكل ويقوم، علمه
 بأعمال كما يقوم اxلس .املختصة القضائية اجلهات على، األمر اقتضى وإذا، املعنية اإلدارية

 وتوصيات واقرتاحات راء آ يبديو  .اإلنسان قحقو  لرتقية واالتصال اإلعالمو  التحسيس

 رئيس إىل يرفعه سنويا تقريرا اxلس على أن يعدّ  .ومحايتها اإلنسان حقوق برتقية تتعلق

  .أيضا وينشره، األول الوزير وإىل، الربملان وإىل، اجلمهورية

 :دور الهيئات غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان:ثانيا
باملنظمات غري  لرمسية هناك آليات غري رمسية أو كما تسمىإىل جانب اآلليات ا 
)باإلضافة 1واليت تأخذ شكل اجلمعيات (، 1اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان ، 1احلكومية

                                                           

 مذكورة منظمة أقدم لكن هويتها، حتديد دون  1617سنة إىل يعود حكومية غري منظمة لأوّ  ظهور أنّ  إىل الدراسات بعض تشري -1 

 على تقوم ديين طابع ذات منظمة هي، و 1624 سنة) Association Des Amis( كواكارس األصدقاء منظمة هي امسيا

  :لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر .اإلنسانية املساعدات تقدمي

 Cf. Geneviève Diville, développement de la structure international, Montchrestien, 
paris , 1952 , p. 250.  
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والتطور التكنولوجي  إىل آلية أخرى ال تقل أمهية عن اآلليات األخرى خاصة يف زمن العوملة
  ).2 ( مالسريع واملتواصل متمثلة يف الرأي العا

 :الجمعيات-1
والتنديد ، ل الذي ميكن املواطنني من املطالبة حبقوقهماملنرب األوّ اجلمعيات  لثِّ متُ  

واليت  منه 20 املادة يف عليه التأكيد إىل قوقحل العاملي اإلعالنهو مادفع  .حباالت اإلنتهاك
 عياتواجلم االجتماعات يف االشرتاك حرية يف احلق شخص لكلّ  " :أنّ  علىنصت 

 ."ما مجعية إىل االنتماء على أحد إرغام جيوز ال .السلمية

 نّص عليه يف أنا باهتمامً  والسياسية املدنية احلقوقب اخلاص الدويل العهدأواله  كما 

 ذلك يف مبا اآلخرين مع اجلمعيات تكوين يف احلقّ  فرد لكل" : جاء فيهاه والّيت من 22 املادة

 .مصاحله أجل من يهاإل واالنضمام نقابات إنشاء حقّ 

 القانون عليها ينص الّيت  تلك إالّ  احلقّ  هذا ممارسة على القيود من يوضع أن جيوز ال 
 ."دميقراطي جمتمع يف ضرورية تدابري وتشكل

 الرأي يوليه الذي البالغ االهتمام، تبني ذكرها السابق الدولية التأكيدات كانت وإذا 

 عن عزما يقل الاحلّق  اهذ وترقية لتطوير املوجه الوطين املسعى فإن للجمعيات، ويلالدّ  العام

 .متفاوت بشكل ولو ا احلقّ هذ إقرار على الدستوري اإلمجاع خالل من وهذا، الدويل نظريه

 اإلعالم ووسائل الصحافة حرية من كال أن على النصّ  مت 1963 دستور ففي 

 مضمونة االجتماع وحرية ميالعمو  والتدخل التعبري وحرية اجلمعيات تكوين وحرية األخرى

                                                                                                                                                                                

 الرمسي أو احلكومي الكيان عن البعيدة املنظمة وتعين ،املتحدة األمم تأسيس عند مرة ولأ أطلقت تسمية احلكومية غري املنظمات -1 

 القيام تستطيع ال أو عادة احلكومات ^ا تقوم ال مبهام القيام املنظمات هذه وتتوىل، أشخاص عّدة بني يتمّ  باتفاق املنظمات هذه وتنشأ

 الدولية املنظمات، شكري يوسف علي، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر .وقد ارتبط مفهومها كثريا حبقوق اإلنسان، أصال ^ا

  .286 .ص، 2002، مصر، للنشر البرتاك، واملتخصصة واإلقليمية
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 بعدة احلقوق هذه ممارسة الدستور هذا دقيّ  كما،  191 املادة هي واحدة مادة ضمن كلها

 .2 22املادة نظمتها قيود

 اجلمعيات إنشاء حرية :أنّ  على منه 56 املادة تنصّ  فقد 1976 دستور يف اأمّ  

 فقد الدميقراطي واالنفتاح ياسيةالس التعددية ظل يف أما."القانون إطار يف ومتارس ا^ معرتف

 واالجتماع اجلمعيات وإنشاء التعبري حريات:" أن على منه39 املادة يف 1989 دستور نصّ 

 .3املتعّلق باجلمعيات  31/ 90رقم القانون صدر لذلك وتطبيقا، "للمواطن مضمونة

 تكوين للحق يف مادة من أكثر يف تعرض فقد 1996 سنة لدستور بالنسبة اأمّ  

 واالجتماع اجلمعيات وإنشاء التعبري حرية":أنّ  على 41 املادة نصفي فقد، معياتاجل

 2016من التعديل الدستوري لسنة  48هو ذات املضمون الوارد يف املادة ، و "مضمونة
 .مضمون اجلمعيات إنشاء حق" :أن على 43 املادة تنصّ .كما 

 .اجلمعوية احلركة ازدهار الدولة تشجع

من  54وهو ماجاء يف املادة ، "اجلمعيات إنشاء وكيفيات طشرو  القانون حيدد
 .2016التعديل الدستوري لسنة 

والذي كفل تطبيقا ألحكام ، 4املتعّلق باجلمعيات 06-12رقم  ليأيت القانون 
ويف املقابل كذلك نّص على . الدستور ممارسة هذا احلّق بأن أحاطه مبجموعة من الضمانات

تنشأ أية احتادات خارج مفهوم هذا  حّىت ال، اليت يتعّني إحرتامها جمموعة من الشروط والقيود
 وبالتايل جتّنب الفوضى والعمل يف اإلطار القانوين احملّدد.، القانون

 القانون هذا مفهوم يف اجلمعية تعترب " :بقوهلا اجلمعية منه الثانية املادةوقد عّرفت  

 حمددة غري أو حمددة زمنية ملدة يتعاقد أساس على معنويني أو طبيعيني أشخاص جتمع

                                                           
حرية تأسيس ، و حرية وسائل اإلعالم األخرى، و تضمن اجلمهورية حرية الصحافة على أن:"1963دستورمن 19املادة تنّص  -1

 حرية االجتماع".و  خماطبة اجلمهورو ، وحرية التعبري، اجلمعيات
 سالمة األراضي الوطنيةو  احلريات السالفة الذكر يف املساس باستقالل األمةو  ال جيوز ألي كان أن يستعمل احلقوق :22تنّص املادة  -2
  ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطين.، مطامح الشعب االشرتاكيةو  مؤسسات اجلمهوريةو  ةـدة الوطنيـالوحو 
ديسمرب  05الصادرة بتاريخ  53 ع.، ج.ر.ج.ج، املتعّلق باجلمعيات 1990ديسمرب  04املؤرخ يف  90/31القانون رقم  -3 

1990. 

 .2012 يناير 15الصادرة بتاريخ ، 02رقم ، ج.ر.ج.ج، املتعّلق باجلمعيات 2012يناير  12املؤرخ يف  06-12القانون رقم  -4 
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 جلأ من مربح غري ولغرض تطوعا وسائلهمو  معارفهم تسخري يف األشخاص هؤالء يشرتك.

 والثقايف والرتبوي والديين والعلمي واالجتماعي املهين اxال يف السيما األنشطة ترقية

 ".واإلنساين واخلريي والبيئي والرياضي
 بشرٍط وحيدٍ ، خمتلفة مبواضيع وأهداف متنّوعة عياتمجإنشاء بذلك ميكن  عمالً  

هتمِّ إنشاء فحّق بذلك للمُ ، اإلطار القانوين احملّدد مسبقا من قبل املشرّع متمّثل يف احرتام
 أو، «تم حبقوق اإلنسان بشكل عام تلك اليتّ ، ومن بني هذه اجلمعيات. اجلمعية اليت يريدها

املرضى واملعوقني ، الطفل، معينة كاملرأةأن تكون مجعيات متخصصة «تم حبماية فئة 
  :ما يلي يف اجلزائر مجعيات حقوق اإلنسان ....وأهمّ 

  فاع عن حقوق اإلنسانالرابطة الجزائرية للدّ -أ
 جمموعة طرف من ،1985 سنة اإلنسان حقوق عن فاعللدّ  اجلزائريّة الرابطة نشأت 

 عبد حيي علي، بينهم من السياسيني املناضلنيو  النقابيني، و احملامني ةخاصّ  املناضلني من

 للسياسة نظرا و. اخل ... واعلي حممد، و حيي آيت، زهوان حسني، العريب آيت أمقران، النور

 حقوق عن للدفاع اجلزائريّة الرابطة فإنّ ، آنذاك اجلزائر حتكم كانت اليت احلزبية اإلداريّة

 ما املنظمة هذه بقيت حيث القانوين اإلنشاء حيث من مجّة صعوبات وجدت اإلنسان

 هلذه االعتماد منح عرقلت العمومّية السلطات ألنّ  ذلك، و اعتماد دون سنوات 4 يقارب

 الذهنيات من غريهاو  باآلخر االعرتاف عدم سياسةو  الفكر أحادية إىل مرده ذلك، و اجلمعّية

 حجرو  حائل نتكا اليت البريوقراطّية العراقيل وكذلك آنذاك ا^ يتعامل اإلدارة رجل كان اليت

 .1 رمسي إطار يف العملو  االعتماد من اجلمعّية هذه استفادة أمام عثرة

تعمل يف إطار مستقل عن اجلهاز احلكومي وظيفتها نشر ، منظمة غري حكومية هيف 
الرئيسية حلقوق  وتعترب من اآلليات، الوعي احلقوقي وتوعية املواطنني باملفاهيم املستحدثة

إذ يغطي نشاطها جمال حقوق اإلنسان بشكل ، ناضلت بشكل متميزاإلنسان يف اجلزائر. 
سواء ، وإعالم الرأي العام ^ا، حيث تقوم برصد اإلنتهاكات حلقوق اإلنسان ونشرها، عام

                                                           
كلية احلقوق ،  رسالة ماجستري، ودورها يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر ري احلكوميةاملنظمات غ، شريف الشريفي، أنظر -1

 .33ص.، 2008-2007، تلمسان، جامعة أيب بكر بلقايد
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من أجل كل ، وهي تعمل على مناهضة التعذيب ورد احلقوق واحرتامها، ويل منه أو احملليالدّ 
 . الية الدولية لرابطات حقوق اإلنسانذلك أصبحت تتمتع بصفة العضو يف الفيدر 

 بقضايا تعىن شهرية جمالت هي، و اإلنسان حقوق حول جمالت بإصدار الرابطة تقومو  

 يف اإلنسان حقوق حول تقارير بإصدار الرّابطة تقوم كما  .الدولّيةو  الوطنّية اإلنسان حقوق
مطالبها  فيها لوتسجّ ، ننياملواط ضدّ  السلطات متارسها اليت االنتهاكات فيها تسجل، اجلزائر

 هذه يف الرابطة تعتمدو . االنتهاكات هذه من للحدّ  التدّخل بضرورة، لسلطاتل املوّجهة

 الفروع ترسلها اليت التقارير إىل أو ،االنتهاكات ضحايا األشخاص إدالءات على التقارير

   .1الوطين الرتاب عرب اإلنسان حلقوق اجلزائريّة للرابطة التابعة
 ابطة الجزائرية لحقوق اإلنسانالر  -ب

بعد أن مسح النظام xموعة من مناضلي الثورة القدامى  1987سنة  ستسّ تأ 
عرفت هذه اجلمعية كذلك باهتمامها بالدفاع ، بإنشائها وهي تعمل كمنافس للرابطة األوىل

اإلنتخابات ، و من خالل قيامها ببحوث ومراقبة احملاكمات ،ترقيتهاو  عن حقوق اإلنسان
 لدى اللجنة وتتمتع هذه الرابطة بصفة املراقب، فاع عن قضايا الرأيوالدّ ، وتتبع اإلنتهاكات

وصفة ، والعضوية لدى املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، الشعوبو  اإلفريقية حلقوق اإلنسان
 . 2املراسل لدى الفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان

 ان ية ترقية المواطن وحقوق اإلنسجمع -ج
املسامهة يف الدفاع عن حقوق ضحايا  ومن أهدافها، 2002مارس  08تشكلت يف  
 وضحايا املأساة الوطنية باعتبارها فئة من اxتمع حتتاج عناية ومحاية خاصة .، اإلرهاب

البحث عن حلول ملشكلة املفقودين .كما للجمعية مسامهات يف الدفاع عن فئات  
، فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة خاّصة ،اإلقصاءو  اجتماعية أخرى تعاين التهميش

احلق ، وذلك بالعمل على ترقية حقوقهم وضما°ا من ذلك، املسننيو  واألشخاص املسعفني
محاية الطفولة واألمومة .كما تعمل عل نشر ثقافة السلم و  احلماية اإلجتماعيةو  يف الصحة

                                                           
 .02ص.، 2006، العددالسابع، جملة الرابطة، الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، أنظر -1
 .135ص.، قاملرجع الساب، كمال شطاب،  أنظر -2
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أعلن  واليت، ائرية للحقوق املدنيةالشبكة اجلز  ذلك باإلضافة إىل.و داخل املؤسسات الرتبوية 
توعية وإعالم املواطنني مباهية  على تعمل كذلكوهي ، 2004عن تشكيلها يف جانفي 

 .1 والسعي إىل عملية ترقية التمتع ^ا، احلقوق املدنية
 :الرأي العام -2

، هريفهو التعبري التلقائي عن إرادة اجلما، الرأي العام مظهرا مباشرا لوجود اxتمع يعدّ 
وإمنا خيتلف باختالف ، ومع ذلك فهو ليس على درجة واحدة من الوضوح والقوة والرشد

الصراحة فإن الرأي و  ففي الدول اليت يسودها نزع من احلرية، النظام السياسي لكل دولة
. 2بينما جنده يف الدول اإلستبدادية ضعيفا وغري مؤثر ،العام يكون واضحا قويا رشيدا

لنتناول يف ، (أ)تعريف الرأي العام  جمال حقوق اإلنسان يتعني عليناولتحديد دوره يف 
  .(ب) تأثري الرأي العام يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته العامةمرحلة ثانية 

  تعريف الرأي العام-أ
" من املصطلحات احلديثة  L’opinion public تعبري الرأي العام " عدّ يُ  

وعلى الرغم من شيوع هذا ، نية إبان الثورة الفرنسيةالظهور نسبيا يف الدراسات القانون
وهذا الختالف وجهات نظر ، الفقه مل يتفق على تعريف جامع مانع له أنّ  إالّ ، 3املصطلح

تعبري  :هعلى أنّ ، 4البعضفه اجتاها«م العلمية .فقد عرّ و  الباحثني وفقا الختالف ختصصا«م
دعوة  إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على، مجع كبري من األفراد عن آرائهم يف موقف معني

أو اقرتاح ذي أمهية ، دحمدّ شخص  أو موقف معني، وذلك لتأييد أو معارضة، توجه إليهم
ثبا«م واستمرارهم  ، و ودرجة اقتناعهم، حبيث تكون نسبة املؤيدين من حيث العدد ،واسعة

                                                           

 .136ص.، املرجع نفسه، أنظر -1 
، 1986، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2ط.، يف النظم السياسية املعاصرة الرأي العام مقوماته وأثره، سعيد سراج، نظرأ -2

 .9ص.
ك املستثمرين يف فرنسا للتعبري عن التحكم يف سلو  " Jacques Neckerأول من استخدم اصطالح الرأي العام "جاك نكر  - 3

وفقا ألحدث الدساتري العاملية  حقوق اإلنسان وحرياته، عبد العظيم عبدالسالم عبد احلميد، انظر، .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
 .765ص. ، 2005، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط. ، دراسة مقارنة، والدولية

 .583ص. 1988، القاهرة، الزهراء لإلعالم العريب، 1ط.، اسية يف الوطن العريبأزمة احلرية السي، صاحل حسن مسيع، نظرأ -4
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شر أو غري مباشر اجتاه معني بطريق مبا إجراءكفاية الحتمال ممارسة التأثري على اختاذ 
 الذي يدور حوله الرأي العام . املوضوع
جمموعة اإلجتاهات واملشاعر اليت يكو°ا قطاع كبري من الناس " :هعلى أنّ  كما ُعّرف 

  .1" ويف فرتة معينة حتت تأثري الدعاية، مسألة هامة حول
اه قضية جتاوجهة نظر األغلبية  :فه الدكتور "سعيد سراج " على أنهيف حني عرّ  

حيقق  حبثا عن حلّ ، تكون مطروحة للنقاش واجلدلو  اجلماهري يف زمن معني «مّ ، ةعامّ 
 . 2الصاحل العام

جمموعة اآلراء " :نهإىل تعريف الرأي العام على أّ ، 3ومييل فقهاء القانون والسياسة 
وجهات  نعبارة ع أو، أو اجتماع كلمة أفراد الشعب على أمر معني، وناليت يعتنقها الناخب

  حول قضية معينة.نظر الشعب 
ن لوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها املقروءة واملسموعة واملرئية أوغين عن البيان  

الصحافة  عدّ وتُ . أمهية كبرية يف تكوين الرأي العام، شبكات التواصل اإلجتماعي مبايف ذلك
وتسليطا للضوء ، رية الرأيوأكثرها جتسيدا مباشرا حل، الوسائل من حيث الظهور أوىل هذه

من خالل ما تنشره من آراء ومقاالت ، حقوق اإلنسان بصفة عامة  متسّ على القضايا الّيت 
 .4وغريه وتعليقات ورسوم كاريكاتورية

فرد أن يتكلم  لكلّ  وحيقّ ، فحرية تبادل األفكار واآلراء تعد أمثن حقوق اإلنسان 
 .وسائل التعبري املتاحة يف العصر احلديثأو يعلن عنها مبختلف ، ويطبع آراءه يف صحف

عن إساءة استعمال هذا احلق يف  فقطسأل ويُ ، وفقا للتطور التكنولوجي يف هذا اxال
تتضمن حرية التعبري يف حّد ذا«ا جمموعة من احلقوق متمثلة و  .األحوال اليت يبينها القانون

 . وحرية املعتقد، يف: حرية اإلجتماع والتجّمع

                                                           
 .769ص. ، املرجع السابق، عبد العظيم عبدالسالم عبد احلميد، نظرأ -1
 .10-.9ص. ، املرجع السابق، سعيد سراج، نظرأ -2
 . 770ص. ، املرجع السابق، عبد العظيم عبدالسالم عبد احلميد، نظرأ -3
دار ، احلقوق واحلريات والواجبات العامة يف دساتري دول جملس التعاون اخلليجي مع املقارنة بالدستور املصري، علي الباز، نظرأ-4

 .77ص.، ) ن(ب س ا، اإلسكندرية، اجلامعات املصرية
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"لكل :وفًقا ملا يلي) 19(ة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املاد  عليها حرية نصّ  
، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، التعبريو  رية الرأيحيف  شخص احلقّ 

 إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد باحلدود اجلغرافية ".و  وانتقاء األنباء واألفكار
 يتال 19لدويل للحقوق املدنية والسياسية من خالل املادة العهد ا عليها أّكد كما
لكّل فرد احلّق يف اختاذ اآلراء دون مضايقة ".كما نّص يف الفقرة الثانية على  ":أنّه تنّص على

ويشمل هذا احلّق حرية البحث عن املعلومات أو  ."لكّل فرد احلّق يف حرية التعبري"أنّه 
وذلك إّما شفاهة أو كتابة ، نقلها بغض النظر عن احلدودو  واستالمها. األفكار من أي نوع

 . وسواء كان يف قالب فّين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها، أو طباعة
أثر كلٍّ من اإلعالن العاملي والعهد الدويل ، اقتفى املؤسس الدستوري اجلزائري وقد 

من دستور  41ملاّدة بالنّص عليها يف ا للحقوق املدنية والسياسية بأن ضمن حرية التعبري
 اإلجتماع مضمونة للمواطن "و  إنشاء اجلمعياتو  " حريات التعبري:واليت تنّص على 1996

محى هذا احلّق بأن كما . 2016من التعديل الدستوري لسنة  48املادة  اليت صارت رقمو 
" :يهاجاء فوالّيت  من نفس العديل الفقرة الثالثة 44 أشار إىل ضمانة قضائية يف نّص املادة

الجيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل من وسائل التبليغ 
املتضمن  90/07املشرع اجلزائري يف القانون  نصّ  واإلعالم إّال مبقتضى أمر قضائي". كما

 . 1على هذا احلّق  قانون اإلعالم
 نّص يفيث ح، 2املتعّلق باإلعالم 05-12 نّص عليه يف القانون العضوي رقمكما  

 .4 ووسائله، 3اإلعالم أنشطةاملاّدة الثالثة على 
                                                           

 .1990فيفري 04الصادرة بتاريخ  14 ع، ج.ر.ج.ج، 1990فيفري  03املؤرّخ يف  07-90القانون رقم -1 

 .2015يناير  15الصادرة بتاريخ  02عج.ر.ج.ج ، 2012يناير  12املتعّلق باإلعالم املؤرخ  05-12انون العضوي الق -2 
 لوقائع بث أو نشر كل العضوي هذا القانون مفهوم يف :اإلعالم بأنشطة يقصد على " 05-12الثالثة من القانون  تنّص املاّدة -3 

 أو للجمهور وتكون موجهة إلكرتونية أو متلفزة أو مسموعة أو وسيلة مكتوبة أية عرب فمعار  أو أفكار أو آراء أو أو رسائل أحداث
 . منه" لفئة

 :طريق اخلصوص عن وجه على اإلعالم أنشطة تضمن ":تنّص املادة الرابعة على -4 

 . العمومي للقطاع التابعة اإلعالم وسائل- 

 . عمومية هيئات تنشئها اليت اإلعالم وسائل - 

 . معتمدة مجعيات أو أحزاب سياسية تنشئها أو متلكها اليت اإلعالم لوسائ - 
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 . 1بينما أشارت املادة اخلامسة إىل دور اإلعالم يف خمتلف اجلوانب 
األّول والذي يتمثل يف  :ممارسة هذا احلّق للمواطن بشقيه وإذا كان املشرّع قد كفل 

على ، املختلفةاآلراء و ، اثاملواضيع واألحد كاملة وموضوعية على  بصورةاإلطالع يف  هحقّ 
مستجدات احلياة  لىالواقع املعاش وع لىنظرة عفتكون له بذلك ، الصعيدين الوطين والدويل

  .الوطنية والدولية
األساسية يف الرأي  ياتاملشاركة يف اإلعالم مبمارسة احلر  حقّ  أّما الشّق الثاين فيتضمن 

هذه املمارسة جبملة من الضوابط ملشرّع ا أحاط كّل هذا  يف مقابلو  .الدستورألحكام  طبقا
واملبادئ األساسية يف ، بشكل ال ميّس النظام العامّ ، استعمال هذا احلقّ تضمن حسن 

الثانية منه واليت حّدد ت إطار ممارسة هذا احلّق املادة  يظهر من خالل نصّ  وهو ما، اxتمع
وأّكدت على وجوب احرتام  .2زها ميكن جتاو  فبّينت مبادئ ومتطلبا ت النظام العاّم الّيت ال

على وجوب  05-12جّدد القانون ، ويف إشارة منه، 3منه 92هذه الضوابط يف املادة 

                                                                                                                                                                                

 معنويون أو طبيعيون أشخاص وميتلك ت رأمساهلا اجلزائري للقانون خيضعون أشخاص معنويون ينشئها أو اليت ميلكها اإلعالم وسائل -
 اجلزائرية".  يتمتعون باجلنسية

  :يأيت فيما على اخلصوص اإلعالم نشطةأ ممارسة تساهم :تنّص املادة اخلامسة على -1 

 . العلميةوالتقنية واملعارف والرتفيه والرتبية اإلعالم والثقافة جمال يف املواطن حلاجات االستجابة - 

 . العنف والعنصرية ونبذ والتسامح اإلنسان وحقوق ميقراطية وقيم الد اجلمهوري النظام ئ مباد ترقية - 

 . احلوار فةوثقا املواطنة روح ترقية - 

 . متع اجلزائريلمجا الذي ميّيز والثقايف اللغوي التنوع ظل احرتام يف وإشعاعها الوطنية الثقافة ترقية - 

  .والسلم والعدالة الرقي ئ مباد القائمة على العامل ثقافات بني احلوار يف املسامهة - 
والتنظيم  والتشريع العضوي القانون هذا إطار أحكام يف حبرية ماإلعال نشاط "ميارس:على 05-12تنص املاّدة الثانية من القانون  -2

 الثقافية والقيم الوطنية اهلوية -. األديان وباقي اإلسالمي الدين -. اجلمهورية وقوانني الدستور- :احرتام ظلّ  ويف ^ما املعمول
 االقتصادية املصاحل -. العام النظام متطلبات -. لوطينا والدفاع الدولة أمن متطلبات -. الوطنية والوحدة الوطنية السيادة -. للمجتمع

 التعددي الطابع -. القضائي التحقيق سرية -. وموضوعي كامل إعالم يف املواطن حق -. العمومية اخلدمة والتزامات مهام -. للبالد
  ".واجلماعية الفردية واحلريات اإلنسان كرامة -. واألفكار لآلراء

 ارستهمم خالل ةملهنا وأخالقيات آلداب الكامل االحرتام على يسهر أن الصحفي على جيب":ذات القانون علىمن  92 تنّص املاّدة -3
 احرتام - :اخلصوص على الصحفي على جيب العضوي القانون هذا من 2 املادة يف الواردة األحكام على زيادة الصحفي للنشاط
 -. وموضوعية بنزاهة واألحداث الوقائع نقل -. وموضوعي كامل خرب عدادإل الدائم باالهتمام التحلي - .ورموزها الدولة شعارات

  ".الوطين بالتاريخ املساس عن االمتناع -. للخطر األشخاص تعريض عن االمتناع - .صحيح غري خرب كل تصحيح
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يف اإلعالم املساس حبرية  عند ممارسة احلق ال جيوزف، احرتام حقوق األفراد وحريا«م الشخصية
صاحبها إىل كل خرق هلذه الّنصوص يعّرض و . 1 األفراد وانتهاك حرمتهم وحرمة شرفهم
 .2أخالقيات مهنة الصحافة و  عقوبات يأمر ^ا اxلس األعلى آلداب

، ال مينعنا من اإلشادة باخلطوة اإلجيابية اليت جاء ^ا هذا القانون، هو تقييد ضروري 
واليت ، 3فتح اxال أمام القنوات التلفزيونية اخلاصةواملمتثّلة يف ، وإن كانت خطوة متأّخرة

أظهرت اهتماما كبريا بتسلط الضوء على حقوق اإلنسان يف ف ،ر الرأي العامعلى تنوي عملت
واليت ، اإلنسان يف حقوقه املسائل اليت متسّ ، عن طريق نشر وإذاعة وتناول تخمتلف اxاال

وبذلك تقوم بعملية توعية املواطنني حبقوقهم ومساعد«م ، قد تتسبب فيها السلطة التنفيذية
وأطيافها على ، تساعد وسائل اإلعالم بكّل أنواعهاكما ،   املسؤولنيإىل رسائلهم إيصالعلى 

، وتوجيهه والتأثري عليه إىل حّد يؤدي إىل إسقاط حكومات وأنظمة، تكوين الرأي العامّ 
وخري مثال على ذلك ما عرف بثورات الربيع العريب اليت ، عرفتها الشعوب لسنوات طوال
 . ألقت بظالهلا على عاملنا العريب

 :تأثير الرأي العام في مجال حقوق اإلنسان وحرياته العامة -ب
ميارسه من ضغط  من خالل ما ،ول الدميقراطيةيف الدّ  به رأي العام دور ال يستهانلل 

إذ ميكن للرأي ، احلريات العامةو  احلقوق عند قيامها بسن قوانني متسّ  السلطة التشريعية ىعل

                                                                                                                                                                                

 االمتناع -. والعنف التسامح موعد بالعنصرية غريمباشرة أو مباشرة بصفة اإلشادة عن االمتناع -. االستعمار متجيد عن االمتناع - 
 بث أو نشر عن االمتناع -. مادية أو شخصية ألغراض املهنية احلظوة استعمال عن االمتناع -. والقذف والوشاية األدبية السرقة عن

 . املواطن " مشاعر تستفز أو العام باخللق متس أقوال أو صور

 العمومية للشخصيات اخلاصة احلياة انتهاك نعمي. و واعتبارهم وشرفهم ألشخاصل اخلاصة احلياة انتهاك "مينع:على 93تنّص املادة  -1 
 ".مباشرة غري أو مباشرة بصفة

 إىل أصحابه الصحافة مهنة وأخالقيات آداب لقواعد خرق كل يعرض":على 05-12على من قانون اإلعالم  97تنص املادة  -2 

 ".الصحافة مهنة وأخالقيات آلداب األعلى اxلس ^ا يأمر عقوبات

  :قبل من البصري السمعي النشاط ميارس:على 05-12من قانون اإلعالم  61تنّص املادة  -3 

 .عمومية هيئات - 

 . العمومي القطاع وأجهزة مؤسسات - 

 . اجلزائري للقانون ختضع اليت الشركات أو املؤسسات - 

 ".به عمولامل والتشريع العضوي القانون هذا ألحكام طبقا النشاط هذا ارسميو 
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وميكن ، على الربملان بسن قوانني حتمي حقوق اإلنسانمن خالل التأثري  أن يلعب دوره العام
أو عن طريق املقاالت ، اإلذاعة والتلفزيون لألفراد معرفة أسلوب مناقشة حقوقهم عن طريق

ذا يستطيع الرأي العام أن ، أو على شبكات التواصل اإلجتماعي، املنشورة يف الصحف ̂و
ة التشريعية وإجبارها على إلغاء النهوض ضد السلط وبالتايل ،يطلع على هذه األعمال

وكذلك األمر بالنسبة للسلطة التنفيذية فكل تصرف . النصوص املخالفة للحقوق واحلريات
يرسخ اإلعتقاد و  هاة الشعب ضدّ من شأنه أن يثري عامّ  ،احلرياتو  ميس احلقوق امنه

 . وهو ما حترص السلطة التنفيذية على تفاديه، بفسادها
ينتقد األجهزة و  اليت يعرض من خالهلا آراءه ،م نافذة الشعبإذ تعد وسائل اإلعال 
واخرتاقها  ،تجاوز السلطة التنفيذيةاملتعلقة بنشر شكاوى املواطنني  كما هلا دور،  1احلكومية

حلقوق املواطننني من خالل التعسف يف تنفيذ القوانني كأن تضيق من احلقوق حبجة محاية 
 . ذهاأو أن متاطل يف تنفي، النظام العام

، وبذلك تستطيع احلكومات اإلطالع على هذه اآلراء وتلك الرسائل والشكاوى 
فتعمل على حتقيق رغبات الشعب حىت التكون قرارا«ا بعيدة عن تأييد الرأي العام وأال 

 . 2تكون عرضة للمساءلة
 أن بدليل األنظمة على فعلية رقابية وسلطة ملحة ضرورة اليوم اإلعالم أضحى لقد 

 املعلوماتية والعوملة اإلعالم موجات أمام مساوئها انكشفت، واxتمعات ولالدّ  من ريالكث

حيث  رفعت عنها الغطاء وسائل اإلعالم ه فضائح سجن "أبوغريب " يف العراق اليتفهذ
أي بعد ، 2003أبريل  25النروجيية يوم  Dagbladet "صحيفة "داغبالدت عنها نشرت

أبريل  28صحيفة "نيويورك بوست" يوم  وأشارت إليها، باشرةسيطرة احملتلني على العراق م
 وهذا موقع "، تناول هذه القضية عرب خمتلف وسائل اإلعالم ليتواىل ،20033

 من تنال اليت واألسرار الفضائح يكشفون الذين األشخاص حلماية صاملخصّ "ويكيليكس

                                                           

 .77ص.، املرجع السابق، علي الباز، نظرأ -1 
 . 173ص.، املرجع السابق، مرية خبابةأ، انظر -2 
  :25/08/2016الذي مت تصفحه بتاريخ  احلقيقة العارية يف سجن أبوغريب على املوقع، حمّمد بن خمتار، حول هذه النقطة أنظر -3 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions. 
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 اإلنسان حقوق سّ مت اليت االنتهاكات كل وتكشف، 1 الفاسدة احلكومات أو املؤسسات

 القضائية واملعارك الصراعات وخوض، املعلومات نشر على بالعمل بدأ، كانت أينما

 .عليها قام اليت املبادئ عن للدفاع وغريهم القرار وصناع، والساسة احلكومات ضد والسياسية

 دارةاإل أمضت واليت، العراق على األمريكية املتحدة الواليات ربحل فضحه املثال سبيل وعلى

 وسائل على وتسيطر، والعاملي األمريكي العام الرأي فيه «يئ طويال وقتا خبصوصها األمريكية

 وأثناء قبل استخدامها يف جنحت فتاكة أسلحة املعلومات لتصبح، خارجياو  داخليا اإلعالم

 على احلرب أن "بقوله "يف آالرد كنيث "العسكري اخلبري عنه عّرب  ما وهذا .احلرب وبعد

 باعتبارها الكامل دورها املعلومات فيه تأدّ  الذي، الصراع باعتبارها التاريخ ستدخل اقالعر 

 .2مسبوقة غري وبطريقة األساسية احلرب أسلحة أحد
ألقت االحتجاجات الشعبية املعارضة ملشروع استكشاف واستغالل الغاز ويف اجلزائر  

وارتفعت وترية ، العام يف اجلزائربظالهلا على الرأي  2013اجلزائر يف  عرفتهالصخري الذي 
،  شهدت العديد من مدن جنوب اجلزائرحيث ، املظاهرات املطالبة بالتخلي عن هذا املشروع

 ،كورقلة وعني صاحل ومتنراست وإليزي حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد قرار احلكومة
مما جعل ، القاضي باستخراج واستثمار الغاز الصخري عوضا عن النفط والغاز التقليدي

 احلكومة تعيد النظر يف هذا األمر .

كحرية الرأي ،  إذا توافرت لألفراد حريات أخرى يتكون إالّ  الرأي العام ال إنّ  
باإلضافة إىل وصول الشعب إىل درجة عليا من التقدم ، واإلجتماع وتكوين اجلمعيات

لتايل ميكن له إعطاء وبا، إىل درجة من النضج بذلكفيصل ، اإلقتصادي واإلجتماعي والثقايف
ظهر مستوى الوعي لديه .وبذلك يكون للرأي العام وبشكل حضاري منظم يُ ، رأيه بكل ثقة

املمارسات اخلاطئة سواء  و  ،دور يف محاية احلقوق واحلريات بتصديه لكل اجلوانب السلبيىة
 . سهمفكانت صادرة من سلطات الدولة أومن األفراد أن

                                                           

 :28/08/2016الذي مت تصفحه بتاريخ  على املوقع، لتفاصيل أكثر -1 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .  216ص.، 2008، اجلزائر، جرالف دار، واألهداف األسس، لإلعالم اجلديد العاملي النظام، املخادمي رزيق القادر عبد، أنظر -2 
 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
190 

فإّن هناك ، حلماية حقوق اإلنسان تشكل ضمانة هامةإذاكانت اآلليات الداخليه و  
وفيمايلي دراسة هذه اآلليات ، من اآلليات الدولية اليت ال تقل أمهية يف محاية حقوق اإلنسان

 الدولية .
 اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان :المطلب الثاني

 عليها النصّ  أنّ  غري، ولةالدّ  رهاقرِّ تُ  اإلنسان حقوق أنّ  القانوين الفكر يف املستقرّ  من 

 يكفل وال يكفي ال، حلمايتها وآليات ضمانات ووضع اخليةالدّ  وقوانينها ولالدّ  دساتري يف

 تطبيق يف احلكومات تقاعس إىل يعود الرئيسي السبب ولعل، فعليا ^ا اإلنسان عمتتّ  بالضرورة

 كافة على االستهجانو  االستنكار من عالية موجة يثري مما هلا نكرالتّ  أو، احلقوق هذه
 لةكمِّ مُ  دولية آليات إىل جوءاللّ  ضرورة الحت يف األفق األساس هذا وعلى .األصعدة
إذ دويل. قانوين نظام ظل يف ولالدّ  مجيع إىل ومتتدّ ، اإلنسان حقوق حلماية اخليةالدّ  للتدابري

 تعمل أن، تحدةامل األمم ميثاق من 56، 55املادتني نصِّ  إىل استنادا، ولالدّ  يقع على عاتق

 على اإلنسان حقوق احرتام مسألة، هاأمهّ  من والّيت ، قيم اإلنسانية احملافظة على من أجل

 .اإلنسان حقوق حلماية ةالدوليّ  االتفاقيات به جاءت يحو الذّ النّ 
 اإلعمال على واإلشراف قابةللرّ  آلياتاستلزم وضع  األمر فإنّ ، سبق ما على تأسيسا 
آليات  تتنوّع بنياليت  ةهذه اآلليات الدوليّ . ولالدّ  جانب من اإلنسان قوقحل الوالفعّ  الفعلي

 آليات دولية عاملية ( الفرع الثاين) .، و دولية إقليمية (الفرع األول)
 اآلليات الدولية اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان  :الفرع األول

لقانون الدويل حلماية يف تكوين ا، لقد سامهت القارة اإلفريقية وكذا الدول العربية 
ومع ذلك نود اإلشارة إىل مال حظة ، ويف التأكيد على ضرورة اإللتزام ^ا، حقوق اإلنسان

وهي أن دور كل من القارة اإلفريقية والدول العربية يعد دورا نظريا إىل  ،يف هذا الشأن ةهام
 حّد كبري حيث ينقصه اجلانب العملي .

لحماية عملت كل من الدول اإلفريقية والعربية يف ويف حماولة منها إلرساء آليات ل 
وهو ما سوف نعاجله من خالل دراسة آليات محاية حقوق اإلنسان على ، هذا اxال
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املستورى اإلفريقي (أوال) لننتقل بعد ذلك إىل دراسة آليات احلماية على املستوى العريب 
 ).ثانيا(

 :آليات الحماية على المستوى اإلفريقي :أوال
ميثاقا خاصا حلماية حقوق  ،1إقليمية منظمة الدول اإلفريقية كمنظمة صاغتد لق 

 والذي متت املصادقة عليه بتاريخاإلنسان مسي بامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
اإلعالن العاملي و  على ميثاق األمم املتحدة . ويعتمد هذا امليثاق خاصة19812جوان  27

ومكافحة ، قوق والرفع من املستوى املعيشي لألفارقةاحلة ي محاويهدف إىل .حلقوق اإلنسان
منه ت املادة الثانية التمييز الناجتة عن اإلستعمار اخلارجي حيث نصّ و  مجيع أشكال العنف

املكفولة يف هذا امليثاق دون و  احلريات املعرتف ^او  " يتمتع كل شخص باحلقوقأن:  على
 ق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيالعر  علىة إذاكان قائما متييز خاصّ 

 أو املنشأ أو املولد أو أي وضع آخر " .
جنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان كآلية للرقابة واإلشراف ومبوجب امليثاق تشكلت اللّ  

لتتبىن بعد ذلك الدول . ) 1على تطبيق مواد امليثاق واحرتامها من قبل الدول األعضاء(
اخلاص بإنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و  1998وكول امللحق بامليثاق يف سنة الربوت

)2 . ( 
  اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان-1 
 امليثاق من 30 املادة مبوجب والشعوب اإلنسان حلقوق فريقيةاإل جنةاللّ  تشكلت 

 اإلنسان حلقوق قيةفريإ جلنة األفريقية الوحدة منظمة إطار يف تنشأ" :واليت تنص على

                                                           

وتعمل على تعزيز الوحدة بني ، بلدا إفريقيا 52وتضم ، بأديس أبابا بأثيوبيا 1963تأسست منظمة الوحدة اإلفريقية سنة  -1 
 ، العسكرية. لتفاصيل أكثر حول املنظمة أنظرو  العلميةو  الشعوب اإلفريقية وتقوية الروابط الثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية

 https:www..wikipedia.org/wiki.  30/09/2016مت تصفح املوقع بتاريخ .  

يف نريويب "كينيا"  18متت املصادقة على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف جملس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  -2 
 37/ 87ه اجلزائر ونشر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم صادقت علي. 1986ودخل حيز النفاذ يف أكتوبر  1981جوان  27بتاريخ 

 .94ص. ، املرجع السابق، إبراهيم أمحد خليفة، أنظر، لتفاصيل أكثر حول امليثاق اإلفريقي ونشأته. 1987فيفري  03املؤرخ يف 
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 اإلنسان حبقوق النهوض أجل من وذلك "اللجنة" باسم يلي فيما إليها يشار والشعوب

 .1"ومحايتها فريقياإ يف والشعوب

 حلقوق فريقيةاإل احملكمة إنشاء فقبل، وصالحيا«ا جنةاللّ  اختصاصات حيث منو  

 كانتوتبعا لذلك  . حصرياً  امليثاق يف املدرجة احلقوق محاية مةمهّ  للجنة أسندت، اإلنسان

 اإلنسان حلقوق فريقياإل امليثاق ملراقبة تطبيق والوحيد األساسي اجلهاز مبثابة، سابقاً  اللجنة
 :وفقا ملايلي اللجنة واختصاصات مهام، امليثاق من 45 املادة حيث حددت

 :وخباصة، والشعوب اإلنسان حبقوق النهوض -أ

 حقوق جمال يف ،فريقيةاإل املشاكل حول بحوثوال الدراسات وإجراء الوثائق جتميع -
 وتشجيع املعلومات ونشر واملؤمترات الدراسية واحللقات الندوات وتنظيم والشعوب اإلنسان

 .الضرورة عند احلكومات إىل التوصيات ورفع املشورة وتقدمي ،والشعوب الوطنية املؤسسات

 املتعلقة ،القانونية كلاملشا  حل إىل «دف اليت والقواعد املبادئ ووضع صياغة -
 النصوص لسن أساساً  تكون لكي، األساسية واحلريات والشعوب اإلنسان حبقوق بالتمتع

 .فريقيةاإل احلكومات قبل من التشريعية

 حبقوق النهوضمن أجل  املعنية الدولية أو اإلفريقية املؤسسات سائر مع التعاون -

 .ومحايتها والشعوب اإلنسان

 .امليثاق هذا يف الواردة للشروط طبقا والشعوب اإلنسان حقوق محاية ضمان -ب

 إحدى أو طرف دولة طلب على بناء امليثاق هذا يف الواردة األحكام كافة تفسري
 .فريقيةاإل الوحدة منظمة ^ا تعرتف منظمة أو فريقيةاإل الوحدة منظمة مؤسسات

 .واحلكومات الدول رؤساء مؤمتر إليها يوكلها قد ىأخر  مهام بأي القيام -ج

 على واإلشراف الرقايب بدورها، والشعوب اإلنسان حلقوق فريقيةاإل جنةاللّ  تقومو  
الدول ملزمة بقدمي  فإنّ  من امليثاق 62وطبقا للمادة . اإلنسان حلقوق فريقياإل امليثاق تطبيق

عيل تفختاذها ^دف إأو التدابري األخرى اليت مت ، تقرير كل سنتني حول التدابري التشريعية
                                                           

 اليت تتحلى فريقيةاإل الشخصيات بني من اختيارهم يتم عضواً  عشر أحد من اللجنة "تتكون :من امليثاق على 31تنص املادة  -1 

 ضرورة مع والشعوب اإلنسان حقوق يف جمال بالكفاءة وتتمتع، واحليدة والنزاهة األخالق بسمو هلا ومشهود االحرتام من قدر بأعلى

 ".للمادة وفقا، الشخصية بصفتهم مهامهم اللجنة أعضاء يزاول، جمال القانون يف اخلربة ذوي األشخاص باشرتاك االهتمام
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يف ذات السياق منحت مواد و . يكفلهاو  حلقوق واحلريات اليت يعرتف ^ا هذا امليثاقبا التمتع
امليثاق للجنة صالحية تلقي الشكاوى من قبل الدول أو من قبل األفراد أو املنظمات غري 

 نظر لفت امليثاق يف طرف دولة لكل ":واليت تنص على 47للمادة  اوذلك طبق، احلكومية

 حتادلإل العام لألمني الرسالة ذات وتوجه، امليثاق ألحكام انتهاكها حال، كتابياً  ىأخر  دولة

 تقدم أن الرسالة هلا وجهت اليت الدولة على .اإلنسان حلقوق فريقيةاإل جنةاللّ  ورئيس فريقياإل

 . "استالمها تاريخ أشهرمن ثالثة تتجاوز ال مدة خالل االدعاء حول توضيحات
 طريق عن الطرفني بني القضية تسوية يتم مل إذان ذات امليثاق " م 48وطبقا للمادة  

 جنةاللّ  على القضية هذه عرض الدولتني من لكل حيق، آخر إجراء أي أو املفاوضات

  ."العام واألمني املعنية األخرى الدولة رئيسهاوإخطار بإبالغ، اإلنسان حلقوق فريقيةاإل

 :اليت تنص علىو  من امليثاق 50ا للمادة طبق األفراد من الشكاوىكما ميكن تقدمي  
 اإلنسان حبقوق واملتعلقة 55 املادة يف عليها املنصوص الواردة املراسالت يف جنةاللّ  تنظر"

 :التالية الشروط وبالضرورة استوفت إذا والشعوب

 .امسه ذكر عدم جنةاللّ  إىل طلب ولو حىت مرسلها اسم حتمل أن -

 .امليثاق هذا مع أو فريقيةاإل الوحدة نظمةم ميثاق مع شيةامتم تكون أن -

 منظمة أو مؤسسا«ا أو املعنية الدولة إىل مسيئة أو نابية ألفاظاً  تتضمن ال أن -

 .اإلفريقية الوحدة

 .اجلماهريية اإلعالم وسائل تبثها اليت األنباء جتميع على فقط تقتصر أال -

 أن للجنة يتضح مل ما جدتو  إن الداخلية اإلنصاف وسائل استنفاد بعد تأيت أن -

 .عادية غري بصورة طالت قد هذه اإلنصاف وسائل إجراءات

 منظمة وميثاق املتحدة األمم ميثاق ملبادئ طبقا تسويتها تمتّ  حباالت تتعلق أال -

 .امليثاق هذا وأحكام فريقيةاإل الوحدة

 الوضعية حول شكاوى تلقيهاعند  احلاالت بعض يفكما تقو م اللجنة مبهام ميدانية  

 يصل مبا فيتتك حيث ال ،وذلك بإفاد بعثات للتحقيق، ما بلد يف اإلنسان حلقوق اخلطرية

 اآللية هذه جنةاللّ  مارست وقد .امليثاق ألحكام االنتهاكات خبصوص بالغات تقاريرو من هلا
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كما أرسلت . 1996سنة  يف والسودان والسنغال موريتانيا إىل بعثات بإيفاد قامتف، عملياً 
 . 19971 عثة أخرى للتحقيق إىل نيجرييا يف سنةب

 حلقوق فريقيةاإل جنةاللّ  هو أن، إّال أن ما ملسناه من خالل دراسة هذه اآللية 

تتمثل يف حمدودية  :عملها آليات يف والعيوب الثغرات من العديد يعرتيها، اإلنسان
إىل ضعف تعاون باإلضافة ، حيث تقتصر على جمرد تقدمي التوصيات، جنةصالحيات اللّ 

وعدم وجود آليات رادعة وفعلية تؤمن إحرتام مواد امليثاق وما حواه من نصوص ، الدول
هذه النقائص دفعت . جاءت لتحمي حقوق اإلنسان مما يؤكد عدم فعاليتها يف أرض امليدان

 أدىوهو ما . حرتام حقوق اإلنسانتكفل ضمانا أكرب ال للبحث عن آلية الدول اإلفريقية
 سيس احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان .إىل تأ

 

 اإلنسان لحقوق فريقيةاإل المحكمة -2

 لتعزيز والسعي، ناحية من جنةاللّ  عمل اعرتت اليت والنواقص الثغراتلقد أدت  

 حلماية وضع آلية أكثر جناعة أجل من والعمل التفكري إىل، ىأخر  ناحية من امليثاق أحكام

 تبنتوبذلك  .اإلنسان حلقوق حمكمة إفريقية فكرة إنشاءعن طريق تبين ، اإلنسان حقوق

يف سنة  اإلنسان حلقوق فريقياإل بامليثاق امللحق الربوتوكول فريقياإل االحتاد دول
 حمكمة تنشأ":على نص والذي، اإلنسان حلقوق فريقيةاإل احملكمة بإنشاء واخلاص1998

 هذا ومهمتها ختصاصهاا حيكم "احملكمةتسمى"  والشعوب اإلنسان حلقوق فريقيةإ
 حلقوق ضامن فريقيإ لنظام نوعية قفزة مبثابة احملكمة تشكيل جاء وقد،  2"الربوتوكول

  3" اإلنسان

                                                           

 حلقوق العربية اxلة، احلماية وواجب، الرتقية مهام بني والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية اللجنة، حممد كمال رزاق بارة، رأنظ -1 

 .41.ص.1998 جانفي،. تونس، اخلامس العدد، اإلنسان
، أنظر، لتفاصيل أكثر .يةاالتفاق على للرقابة ثانية كآلية احملكمة تأسيس مت 2006سنة يف، و 2004 سنة يف النفاذ حيز دخل -2 

  .303ص.، املرجع السابق، دغبوش نعمان
 كلية،  حمكمة علمية جملة، املفكر جملة، "وحمدودية طموح "والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية احملكمة، مصمودي بشري حممد، أنظر -3

 .41ص. ،2010 مارس، اخلامس العدد، اجلزائر، بسكره خضري .حممد جامعة، السياسية والعلوم احلقوق
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 كان حيث، اإلنسان حلقوق فريقياإل النظام تكامل يف احملكمة قد ساهم إنشاءو  

 قبل النظام

 .1 فقط األفريقية جنةاللّ  على استناده ظل يف بالقصور يتسم، تشكيلها

 انتخا^م جواز مع، 3سنوات 6 ملدة انتخا^م يتم، 2قاضيا 11من احملكمة تتكون 

 .فقط واحدة ملرة مرةأخرى

 من مادة من أكثر على عةموزّ  جاءت فقد، احملكمة واختصاصات مهام أما

 ما للمحكمة املوكلة ختصاصاتاإل أهم أن يتبني، الربتوكول نصوص ومبراجعة، الربوتوكول

 :يلي

 رسالة تتمثلحيث ، والشعوب اإلنسان وواجبات وحريات حقوق ومحاية تعزيز-أ

 اإلنسان وواجبات وحريات حقوق ومحاية تعزيز يف جنةاللّ  مهام ودعم إمتام" يف احملكمة

 .املادة الثانية من الربوتوكول  طبقا ملاجاء يف اإلفريقي االحتاد يف األعضاء الدول يف والشعوب

 بتفسري تتعلق واليت، هلا املقدمة والنزاعات القضايا كافة يف النظر للمحكمة-ب

 النزاع حالة ويف، اإلنسان حبقوق تتعلق أخرى فريقيةإ اتفاقية وأي، الربوتوكول هذا وتطبيق

 .الربوتوكول من الثالثة للمادة وفقا، هامن بقرار املسألة تسوية اختصاص للمحكمة يكون

 بناء االستشاري رأيها تبدي أن لمحكمةل : "من الربوتوكول الرابعة لمادةطبقا لو  

 فريقيةإ منظمة أو، هيئا«ا من أي أو، فريقيةاإل الوحدة منظمة يف عضو دولة أي طلب على

                                                           
، 1998 جانفي، تونس، اخلامس العدد، االنسان حلقوق العربية اxلة، والشعوب االنسان حلقوق األفريقية احملكمة، شقري حفيظة -1

 .51 ص
 –ًا تتكون احملكمة من أحد عشر قاضي ":على تنص املادة العشرة من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقية -2

املنتخبني بصفة شخصية من بني القضاة ذوي األخالقيات العالية والكفاءة واخلربة  من مواطين الدول أعضاء منظمة الوحدة األفريقية
 ." ال يكون هناك قاضيان مواطنني لنفس الدولة. اإلنسانالعملية والقضائية واألكادميية املعرتف ^ا يف جمال حقوق 

يتم انتخاب قضاة احملكمة ملدة ست  " :اخلاص بامليثاق اإلفريقي إلنشاء احملكمة اإلفريقيةتوكول على من الرب  14تنص املادة  -3
وتنتهي مدة أربعة قضاة من املنتخبني االنتخاب األول يف °اية سنتني وتنتهي مدة أربعة ، وجيوز إعادة انتخا^م مرة واحدة فقط، سنوات

ة الذين تنتهي مد«م يف °اية مدة السنتني واألربع سنوات األوىل يتم اختيارهم بالقرعة اليت القضا .قضاة آخرين يف °اية أربع سنوات
يشغل القاضي الذي ينتخب ليحل حمل قاض مل تنته  .يسحبها األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية مباشرة بعد إمتام االنتخاب األول

يواصل القضاة نظر القضايا الذين نظروا أجزاء  غم من انتهاء مدة شغلهم للمنصبوعلى الر  .فرتة منصبه املنصب املتبقي من مدة سلفه
 ".منها
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 قانونية مسألة أي بشأن رأيها تعطي أن للمحكمة وجيوز، فريقيةاإل الوحدة منظمة ^ا تعرتف

 لكل املادة ذات أجازت كما .ناإلنسا حبقوق تتعلق فريقيةإ وثيقة أي أو، بامليثاق تتعلق

 .جنةاللّ  تقدمه الذي االستشاري للرأي، أومعارض منفصل رأي تسليم يف احلق قاض

 :الدول من املقدمة الشكاوى يف النظرتتوىل احملكمة - ج

 حيق اليت اجلهات، احملكمة بتشكيل اخلاص الربوتوكول من اخلامسة املادة حددتلقد  

 .1كذا األفرادو  الدول األطراف نةمثلة يف اللجّ مت للمحكمة قضايا تقدمي هلا
 املعنية الدول وعلى، احلقائق تقصىللمحكمة أ ن تنشئ جلنة ل 23وطبقا للمادة  
يكون حكم احملكمة الذي يتخذ يكون  25وطبقا للمادة ، جنةتسهيل عمل اللّ  يف املساعدة

هذا الربوتوكول باالمتثال  يف تتعهد الدول أطرافعلى أن .باألغلبية °ائيًا وال خيضع للطعن
 من الربوتوكول . 26طبقا للمادة  تنفيذه تضمنو ، فيها طرفا للحكم يف أي قضية تكون

يف  ةهامّ  خطوة يعترب، ذاته حبد اإلنسان حلقوق فريقيةاإل احملكمة إن كان تأسيسو 
ها ا يف الواقع تصطدم مبجموعة من العراقيل أمهّ إال أ°ّ ، النهوض حبقوق اإلنسان جمال

 نظرته نزاع يف النظر للمحكمة والجيوز، اإلفريقية اللجنة من للمحكمة حتال الشكاوى

 بالنسبة لألحكام الصادرةو  .واحملكمة األفراد بني حائال تقف اللجنةوبذلك فإن ، اللجنة
 ما الوسائل من ميتلك ال الوزراء جملس أن إال تهامتابع فريقياإل حتاداإل وزراء جملس يتوىل

  .األحكام هلذه اجلربي التنفيذ من ميكنه

 على المستوى العربي  اإلنسان حقوق ثانيا: آليات حماية

 كثرياً  تأخرتإالأ°ا ، كمنظمة إقليمية 1945سنة  العربية الدول اجلامعة تأسست 

ي أ من خالياجاء  مبوجبه تأسست اليت ميثاقها أن حيث، اإلنسان حقوق وتنظيم تأطري يف
 .2األساسية  وحرياته ناإلنسا حلقوق ذكر

                                                           

 :"يكون من حق من يلي تقدمي قضايا إىل احملكمة :على تنص املاد اخلامسة من الربتوكول -1 

 .اللجنة -أ

 .الدولة الطرف اليت رفعت شكوى إىل اللجنة -ب

 ."  اللجنةالدولة الطرف اليت رفعت ضدها شكوى إىل -ج
 . 96ص. ، املرجع السابق، إبراهيم أمحد خليفة، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة أنظر -2 
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 استجابة لذلكو ، مجيع اهليئات واملنظمات لإلشادة حبقوق املتحدة األمم وقد دعت 
 املساعي اجتهت مث،، اإلنسان حلقوق الدائمة العربية جنةاللّ  بتشكيل، العربية اجلامعة قامت
 قوقحل العريب امليثاقلذلك صدر  وتطبيقا، اتفاقية عربية خاصة حبقوق اإلنسان لوضع

 . 19941سبتمرب  15يف اجلامعة جملس بقرار اإلنسان
" يهدف هذا امليثاق يف إطار اهلوية الوطنية للدول  :وقد نّصت املادة األوىل منه على 

  :العربية والشعور باالنتماء احلضاري املشرتك إىل حتقيق الغايات اآلتية
طنية األساسية اليت وضع حقوق اإلنسان يف الدول العربية ضمن االهتمامات الو  -1

ومتكنه ، جتعل من حقوق اإلنسان مثًال سامية وأساسية توجه إرادة اإلنسان يف الدول العربية
 .من االرتقاء حنو األفضل وفقاً ملا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة

وعلى الوفاء لوطنه أرضا  ،تنشئة اإلنسان يف الدول العربية على االعتزاز ^ويته-2
صاحل مشرتكة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح واالنفتاح على اآلخر وتارخيا وم

 .وفقا ملا تقتضيه املبادئ والقيم اإلنسانية وتلك املعلنة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
يف جمتمع مدين متضامن  ،ولةؤ إعداد األجيال يف الدول العربية حلياة حرة مس -3

الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات وتسوده قيم املساواة والتسامح وقائم على التالزم بني 
 .واالعتدال

مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة  ترسيخ املبدأ القاضي بأنّ  -4
 .ومتشابكة

هتمامات الوطنية األساسية اليت جتعل من وضع حقوق اإلنسان يف الدول العربية ضمن اإل
مثًال سامية وأساسية توجه إرادة اإلنسان يف الدول العربية ومتكنه من االرتقاء  حقوق اإلنسان

يف املادة الثانية على  امليثاق ". كما نصّ حنو األفضل وفقًا ملا ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة
متتع كافة األشخاص  ضرورة بينما أكدت املادة الثالثة على، 2حق الشعوب يف تقرير مصريها 
                                                           

لتفاصيل أكثر  1994سبتمرب  15الدورة العادية بتاريخ  5437بواسطة القرار رقم صادق جملس الدول العربية على امليثاق العريب  -1 
 .163ص. ، جع السابقاملر ، عبد الكرمي علوان، حول هذه النقطة أنظر

للشعوب كافة احلق يف تقرير مصريها والسيطرة على ثروا«ا ومواردها وهلا احلق يف أن - "  :تنص املادة الثانية من امليثاق العريب على -2 
 تقرر حبرية
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باإلضافة إىل غريها من احلقوق ، 1دون أي متييز ولة معينة مبختلف احلقوق واحلرياتضمن د
وغريها من ، 4واحلق يف حماكمة عادلة، 3وحظر التعذيب ، 2كاحلق يف احلياة يف املادة اخلامسة

 .5احلقوق السياسية

                                                                                                                                                                                

 .اختيار منط نظامها السياسي وأن تواصل حبرية تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .ق يف العيش حتت ظل السيادة الوطنية والوحدة الرتابيةللشعوب احل - 

أن أشكال العنصرية والصهيونية واالحتالل والسيطرة األجنبية كافة هي حتد للكرامة اإلنسانية وعائق أساسي حيول دون احلقوق  - 
 .األساسية للشعوب ومن الواجب إدانة مجيع ممارسا«ا والعمل على إزالتها

 .ق يف مقاومة االحتالل األجنيبللشعوب كافة احل - 
تتعهد كل دولة طرف يف هذا امليثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق " :تنص املادة الثالثة من امليثاق العريب على -1 

قد الديين أو التمتع باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق من دون متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو املعت
 .الرأي أو الفكر أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو اإلعاقة البدنية أو العقلية

ذا تتخذ الدول األطراف يف هذا امليثاق التدابري الالزمة لتأمني املساواة الفعلية يف التمتع باحلقوق واحلريات كافة املنصوص عليها يف ه -
 .احلماية من مجيع أشكال التمييز بأي سبب من األسباب املبينة يف الفقرة السابقةامليثاق مبا يكفل 

الرجل واملرأة متساويان يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق والواجبات يف ظل التمييز االجيايب الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع  -
  .أةالسماوية األخرى والتشريعات واملواثيق النافذة لصاحل املر 

يع وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باختاذ كل التدابري الالزمة لتأمني تكافؤ الفرص واملساواة الفعلية بني النساء والرجال يف التمتع جبم 
 ".احلقوق الواردة يف هذا امليثاق

وال جيوز حرمان أحد من ، حلقحيمي القانون هذا ا احلق يف احلياة حق مالزم لكل شخص" :تنص املادة اخلامسة من امليثاق على -2 
 .حياته تعسفا

حيظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة  " :تنص املادة الثامنة من امليثاق على -3 
عالة ملنع ذلك وتعد وتتخذ التدابري الف، حتمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه املمارسات .بالكرامة أو غري إنسانية

كما تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين إنصاف   .ممارسة هذه التصرفات أو اإلسهام فيها جرمية يعاقب عليها ال تسقط بالتقادم
 من يتعرض للتعذيب ومتتعه حبق رد االعتبار والتعويض".

فر فيها ضمانات كافية وجتريها حمكمة خمتصة ومستقلة لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة تتوا" :من امليثاق على 13تنص املادة  -4 
وتكفل كل دولة طرف ، ونزيهة ومنشأة سابقا حبكم القانون. وذلك يف مواجهة أية «مة جزائية توجه إليه أو للبت يف حقوقه أو التزاماته

االت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة يف جمتمع تكون احملاكمة علنية إال يف ح لغري القادرين مالياً اإلعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
 حيرتم احلريات وحقوق

 اإلنسان".
 .حرية املمارسة السياسية :لكل مواطن احلق يف -" :من امليثاق على 24تنص املادة  -5 

 .املشاركة يف إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية -

 .من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم املساواة بني مجيع املواطنني حبيث تضمن التعبري احلر عن إرادة املواطنترشيح نفسه أو اختيار  -

 .أن تتاح له على قدم املساواة مع اجلميع فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده على أساس تكافؤ الفرص -

  .حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها -
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 اإلنسان حقوق على إنشاء جلنة )45اخلامسة واألربعني ( وقد نص امليثاق يف مادته 
 باالقرتاع امليثاق هذا يف األطراف ولالدّ  تنتخبهم أعضاء سبعة من تتكوناليت ، العربية

 أن جنةاللّ  لعضوية املرشحني يف ويشرتط .امليثاق يف األطراف الدول مواطين بني من، السري

 مهامهم اللجنة أعضاء وميارس .عملها جمال يف العالية ةءوالكفا اخلربة من ذوي يكونوا

 .ونزاهة جترد وبكل شخصيةال بصفتهم

 الدولة مواطين من واحد شخص من أكثر جنةاللّ  تضم أن، امليثاق حظر وقد 

 األعضاء من ثالثة والية تنتهي أن على سنوات أربع ملدة اللجنة أعضاء وينتخب .الطرف
 مرة انتخا^م وجيوز، القرعة طريق عن وحيددون عامني بعد األول نتخاباإل يف املنتخبني

 واحد شخص من أكثر اللجنة تضم أن امليثاق حظركما،  التداول مبدأ ويراعى .فقط واحدة

 مقر يف، العام األمني من بدعوة األول اجتماعها اللجنة وتعقد، األطراف الدول مواطين من

 يف طرف بلد أي يف اجتماعا«ا عقد هلا وجيوز، بالقاهرة العربية الدول جلامعة العامة األمانة
 .منه دعوة على بناء امليثاق هذا

والضرورية  الالزمة احلصانات جنةاللّ  ألعضاء تضمن بأن األطراف الدول وتتعهد 
تبعات  أي أو املادية أو املعنوية الضغوط أو ،املضايقات أشكال من شكل أي ضد حلمايتهم

 كما اللجنة. يف كأعضاء مبهامهم قيامهم إطار يف تصرحيا«م أو مواقفهم بسبب، قضائية

 .اللجنة لعمل الالزمة املالية املقومات توفري، العربية اجلامعة تتوىل

 اآلليةا تعد وأ° خاصة، على إنشاء هذه اللجنة نصّ  أنّه من إجيابيات امليثاقو  

 .أحكامه على واإلشراف للرقابة ،الوحيدة

 ملهام تتطرق مل مواده من اأيّ  إالأن، مادة 53على وما يالحظ أن امليثاق احتوى 

 من أي متتلك ال فاللجنة .امليثاق هذافي واضحة ثغرة يعترب ما، جنةاللّ  اصاتواختص
 الدول من املقدمة التقارير دراسة إال، الرقايب بدورها للقيام ةواهلامّ  اجلدية الصالحيات

تتعهد الدول األطراف بتقدمي تقارير بشأن التدابري  ":على 48حيث نصت املادة  .األطراف
                                                                                                                                                                                

 .ة االجتماع وحرية التجمع بصورة سلميةحري -

 ال جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأي قيود غري القيود املفروضة طبقاً للقانون واليت تقتضيها الضرورة يف جمتمع حيرتم احلريات وحقوق -
 امة أو حلماية حقوق الغري وحريا«م".اإلنسان لصيانة األمن الوطين أو النظام العام أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب الع
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وبيان التقدم احملرز ، ل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاقاليت اختذ«ا إلعما
ويتوىل األمني العام جلامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إىل اللجنة ، للتمتع ^ا
 ."للنظر فيها
جنة خالل سنة من تاريخ دخول تقوم الدول األطراف بتقدمي التقرير األول إىل اللّ  -

وجيوز للجنة أن . وتقرير دوري كل ثالثة أعوام، حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف امليثاق
 .تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق

" حبضور من 2جنة التقارير اليت تقدمها الدول األطراف وفقا للفقرة "تدرس اللّ  - 
ي مالحظا«ا وتقدم التوصيات الواجب اختاذها طبقا وتبد، ميثل الدولة املعنية ملناقشة التقرير

 .ألهداف امليثاق

جنة تقريرا سنويا يتضمن مالحظا«ا وتوصيا«ا إىل جملس اجلامعة عن طريق حتيل اللّ تُعد و  -
 .األمني العام

 تعمل اللجنة على نشرها، تعترب تقارير اللجنة ومالحظا«ا اخلتامية وتوصيا«ا وثائق علنية-
 ". واسع على نطاق

 اختذ«ا اليت التدابري بشأن تقارير بتقدمي األطراف الدول ألزماملالحظ أن امليثاق و  

، ^ا للتمتع احملرز التقدم وبيان ،امليثاق هذا يف عليها املنصوص واحلريات احلقوق إلعمال
 .فيها نظرلل اللجنة إىل إحالتها التقارير تسلمه بعد العربية الدول جلامعة العام األمني ويتوىل

 سنة خالل اللجنة إىل يقدم األول التقرير، التقارير من نوعني األطراف الدول وتقدم 

 ثالثة كل دورياً  تقريراً  تقدم مث، طرف دولة لكل بالنسبة التنفيذ حيز امليثاق دخول تاريخ من

 بتنفيذ صلة ذات إضافية معلومات األطراف الدول من تطلب أن للجنة جيوز كما .أعوام

 .يثاقامل

 حبضور، بدراستها تقوم فإ°ا، تسلمها بعد التقارير مع اللجنة تعاطي حيث من أما 

 التوصيات وتقدم، مالحظا«ا اللجنة تبدي وأخرياً . التقرير ملناقشة املعنية الدولة ميثل من

 . السالفة الذكر 48 وفقا ملاجاء يف املادة امليثاق ألهداف طبقاً  اختاذها الواجب
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 عن اجلامعة جملس إىل وتوصيا«ا مالحظا«ا يتضمن سنوياً  تقريراً  جنةللّ ا تعد كما 
 وتوصيات مالحظات واجلدير بالذكر أنه ليس للجنة يف اخلتام إال إصدارالعام.  األمني طريق

 .إلزامية صفة أيةمع العلم أن هذه التوصيات ال تكتسب ، العربية الدول جامعة جملس إىل

، اإلنسان حقوق حلماية التدخل من متكنها آليات بأية تتمتع الكما أن اللجنة  
 .ذلك أن امليثاق مل ميكنعدم احرتامه يف حالة امليثاق ألحكام االمتثال على الدول ومحل

 . جنة من صالحية تقبل شكاوى األفراد أو املنظماتاللّ 

 يف سواء، اإلنسان حقوق محاية جمال يف اإلقليمية األنظمة مجيعوما يالحظ أن  
 إنشاءت على نصّ ، ^ا امللحقة الربوتوكوالت عرب أو اإلنسان حلقوق اإلقليمية االتفاقيات

 العربية احلماية يف غاب الذي األمر، اإلنسان حبقوق ذات العالقة الشكاوى يف للبت حماكم

 .1كلياً 

، ذاته امليثاق وخلل ضعف إىل األساسية بالدرجة يعود، اللجنة آليات هشاشة إن 
 كما ،امليثاق يف األعضاء الدول تقارير تبادل يتعدى ال ضيق نطاق يف جنةللّ ا وضع حيث

 .2امليثاق يف الواردة باملبادئ تلتزم ال اليت تطبق على الدول عقوبات يضع مل هأنّ 
وتطبيقا ألحكام امليثاق قدمت اجلزائر تقريرها األول إىل جلنة حقوق اإلنسان العربية  

وعة من املالحظات والتوصيات حول ما جاء يف هذا التقرير واليت قدمت بدورها جمم، )1(
)2. ( 

 تقرير الجزائر األول المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية -1
عليه املادة  تقريرها يف إطار تنفيذ ما تنصّ  28/04/2011قدمت اجلزائر بتاريخ  

عداد تقرير أول مث تقارير اليت تلزم الدول األطراف بإو  ،من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 48

                                                           

، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ضمانات حقوق اإلنسان وآليات احلماية يف امليثاق العريب، حممد سعيد الطيب ،أنظر -1 
 ةالقاهر 

 .196ص.، (د.س.ط)
 .143ص. ، املرجع السابق، إبراهيم أمحد خليفة، أنظر -2
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الذي حييلها إىل جلنة حقوق اإلنسان العربية  ،دورية ترفع إىل األمني العام جلامعة الدول العربية
 .1املنشأة مبوجب أحكام هذا امليثاق

ر إىل إعطاء صورة صادقة قدر اإلمكان عن اإلجنازات اليت حتققت يسعى هذا التقر يو  
ة.  ية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادياسينت مدنية أو سسواء كا ،يف جمال حقوق اإلنسان

ات يط الذي متارس فيه احلر يواحمل ،ي واالجتماعيخير السياق التار يعرض هذا التقر كما 
ات على ياليت حتول دون إعمال هذه احلر  ،سلط الضوء على الصعوبات وكذلك املعوقاتيو 

 .الوجه األكمل
ز حقوق اإلنسان ياإلطار القانوين العام لتعز  من التقريرحيث عرض اجلزء األول  
أما  .لتعزيز الوعي بثقافة حقوق اإلنسانمن قبل الدولة اجلزائرية  املبذولة واxهودات، ومحايتها

اجلزء الثاين فتناول املعلومات املتعلقة باألحكام الواردة يف مواد امليثاق واإلجراءات املتخذة 
،  2القوانني املتخذه يف جمال محاية حقوق اإلنسان على تنوعهاوقد أشار التقرير إىل  ،إلعماهلا

حقوق اإلنسان  جمالكما أشار إىل جمموعة من اإلحصائيات اليت توضح تطور اجلزائر يف 
 :مما جاء يف التقرير مايليو 

مت االنضمام xمل ، حتمي حقوق اإلنسان وحرياته اليتأحكام الدستور  على زيادة- 
كما متت اإلشارة إىل خمتلف القوانني ،  اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسانو  االتفاقيات الدولية

،  املنصوص عليها داخليا واليت عملت على تطبيق أحكام اإلتفاقيات الدوليه وأحكام الدستور
التقرير على خمتلف التعديالت اليت مشلت هذه القوانني وفقا ملا يتماشى مع  دكما أكّ 

خاصة  2008حيث أشار بداية إىل التعديل الدستوري لسنة ، ةأهداف اإلتفاقيات الدولي
 . اليت نصت على توسيع حظوظ املرأة مكر ر 31املادة 

                                                           
على املوقع 2011، ل املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسانالتقرير الدوري األو ، أنظر -1

  23/08/2016الذي مت تصفحه بتاريخ 
                http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx  

 
 .4ص. ، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر -2 
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كما أشار إىل قانون اإلعالم الذي فتح اxال لنشأة صحافة خاصة إىل جانب  
مما مسح ، وسائل اإلعالم تنوعت يف اجلزائرومما جاء يف التقرير أن الصحافة العمومية. 

مل حيدث أن أ دين ، خالفا ملا ورد يف بعض وسائط اإلعالم، و 1ستقطاب مجيع التوجهات با
أي صحفي جزائري جبنحة رأي. وتتعلق احلاالت الوحيدة املسجلة بقضايا متابعة بتهمة 

  .القذف أو نشر أخبار كاذبة
يرجح السبب يف عدم صدور بعض عناوين الصحافة الوطنية ، عكس ما يُروج لهو  

 .أو إىل وقوع حاالت إفالس جتاري، إىل نشوب نزاعات جتارية مع مؤسسات الطبع عموما

من أكثر الصحف متتعا باحلرية  ،باعرتاف املنظمات الدولية ذا«ا، وتعد الصحافة يف اجلزائر
بنفس و  يُعتمد الصحفيون األجانب بانتظام يف اجلزائرو  .يف الدول السائرة يف طريق النمو

 . املمنوحة للصحفيني الوطنيني يالتالتسهو  االمتيازات
شهدت حركة اxتمع فقد ، فحسب ماورد يف التقرير، أما فيما يتعلق باجلمعيات 

حيث وصل عدد اجلمعيات ، املتعلق باجلمعيات املدين ازدهارا كبريا منذ صدور القانون
أوىل  وقد .ن متنوعةيادية تنشط يف ميمجع 607.91قرابة  2010املسجلة إىل °اية سنة 

  .2ات للدفاع عن حقوق اإلنسانية إنشاء اجلمعية حلر الدستور اجلزائري مكانة هامّ 
، ومتت اإلشارة إىل حقوق العمال على اختالفها والقوانني اليت تنظم عالقة العامل 

 تنظم اليت تلك مايس ال، االجتماعي عهايتشر  أحكام فييتكو  ثيحتد إىل اجلزائر سعت وقد

 تعلقي، ةيوعرب ةيدول عمل اتياتفاق على قيالتصد إىل فعمدت، لالقصر واألطفا عمل

                                                           

صحيفة -  57نسخة؛  0002.850. صحيفة يومية مبعدل نشر يومي يقدر ب 86 :قدم التقرير إحصائية عن أنه يوجد حاليا -1 
مبعدل نشر يقدر بـ: ، شهريةصحيفة  54 نسخة؛ 24.000مبعدل نشر يقدر ب ، نشرات نصف شهرية وسبع، أسبوعية

التقرير الدوري األول ، أنظر، نسخة. لتفاصيل أكثر 305.000صحيفة مؤسساتية مبعدل نشر يقدر بـ:  95 نسخة؛ 206.000
 .12ص.، دميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنساناملقدم من اجلمهورية اجلزائرية ال

، املرجع السابق، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر -2 
 . 12ص.
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 مع متالئما الوطين عيالتشر  صبحيل، عملهم ظروف نيهذه الفئة وحتس ةيحبما موضوعها

 . 1ةيوالعرب ةيالعمل الدول اتيمستو 
 على زيادة على التأكيد، 2إىل التطور يف جمال النقابات التقرير  مضمون كما أشار 

 ،ةيبربامج تنمو  املنتهجةاسة يم السيلقد مت تدع، و 3 الوظائفاحلاصلني على  ارتفاع نسبة
ث يحب2004-2001مابني متثلت يف الربنامج األول لدعم اإلنعاش االقتصادي للفرتة

ومن بني ، ةيكي من االستثمارات العموميار دوالر أمر يمل 07فوق يغالف مايل  هلاخصص 
الربنامج باإلضافة إىل ، وبعث النمو باملناطق احملرومةالبطالة و  مكافحة الفقر أهدافها أهم

ة يو الربنامج اخلاص لتنم. 2009-2005مابني لي لدعم النمو االقتصادي للفرتةيالتكم
الربامج غالف مايل  هلذهث رصد يا حبيالعل اهلضابة مناطق يوبرنامج تنم .مناطق اجلنوب

، ـةيفيالر و  ـةية الفالحيط الوطين للتنمباإلضافة إىل املخط، كييار دوالر أمر يمل 200فوق ي
، األريافة للسكان خاصة سكان يشي األوضاع املعنيايب يف حتسجياألثر اإل هلااليت كان و 

إذ عرف الناتج احمللي اخلام ، من حدة الفقر ن جديد والتقليصالنمو االقتصادي موبعث 
 ل البطالة منما مسح باخنفاض معد هوو ، 2008سنة  %4ة قدرت بنسبة يادة سنو يز 

كما . 2009سنة  % 2.10مث إىل ،2008سنة  % 3.11إىل  1999سنة  % 3.29
وإىل  2000سنة % 1,12إىل  1995سنة  % 4.14اخنفض معدل الفقر العام من

                                                           

 القطاعات نيب ما جلنة بيتنص 2003سنة  يف مت فلقد األطفال عمل ملكافحة اجلزائر قبل من املعتمدة ةيجياإلسرتات جمال يف -1 

 .ينياجلزائر  للعمال العام االحتاد عن وممثل ايوزار  قطاعا ( 12 )عشر من اثين اللجنة تتشكل هذه .األطفال عمل ومكافحة ةيللوقا
 قيبتنسو  األطفال لعمالة ةيالسلب اآلثارحول  العام الرأي سيبتحس، و األطفال عمالة من ةيالوقا نشاطات ديبتحد هذا اجلهاز تكفليو 

التقرير الدوري األول املقدم من ، أنظر، هذا الشأن .لتفاصيل حول نشاطات هذا اجلهاز واهليئات ةيالوزار  القطاعات خمتلف تدخالت
 . 45ص.، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

 .العام القطاع مستخدمة نقابيتان هيئتان، يف القطاع اخلاص نقابية هيئة23، للعمال نقابية هيئة 58 أن هناك أشار التقرير إىل -2
  .49ص.، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر

 814.2ية للتشغيل قدسامهت يف تقليص البطالة حيث انتقل عدد البطالني للعون الواحد من أشارت اإلحصائيات أن الوكالة الوطن -3
. التشغيل خاصة يف جمال االستشارة يف 2009إطار وعون إىل أواخر سنة  891.1تكوين ، 2010سنة  311إىل  2006سنة 

 ص.، لدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسانالتقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية ا، أنظر، لتفاصيل أكثر
50. 
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.و فيما يتعلق بالفقر املدقع فتقريبا  2008سنة  5 % مث إىل حوايل 2005سنة  %6.5
 .1ان من جمموع السك % 6 عليه بنسبة مت القضاء
 بوضع كما جاء يف التقرير أن اجلزائر تعمل على تطوير املرأة وعملها وذلك 

كذا يف و  يف وضع هش ة من هنّ  عمالة النساء خاصّ نيحتسو  ريتطو  -:إسرتاتيجية ترمي إىل
 .فييالوسط الر 
 .املساواةو  م اإلنصافيدعم قو  شطةاة صورة املرأة النيترق - 
مت إعداد  حيث، املعنفاتمحاية النساء و  يةاإلسرتاتيجية وطنية لوقاوضع  - 

للتقليص من  ،الرامية إىل اختاذ إجراءات وقائية اجلهودبغرض دعم  2007سرتاتيجية سنة إ
اقتصادية وصحية وخيمة خاصة و  اجتماعيةو  ثارا نفسيةآحاالت سوء املعاملة اليت ختلف 

 . 2على األطفال والنساء
ضيق من احلكم بعقوبة اإلعدام إذ قد قوبات قرير إىل أن قانون العتكما أشار ال 

مت إلغاء عقوبة اإلعدام  وقد، تقتصر حاليا فقط على اجلنايات البالغة اخلطورة (جنايات الدم)
مع هذا التضييق الشديد للحكم بعقوبة و  تبييض األموالو  يف اجلرائم املتعلقة باملخدرات

واكبت  وبذلك 1993منذ سنة  وذلك، أي حالة تنفيذ تشهدفإن اجلزائر مل ، اإلعدام
 . 3اجلزائر احلركة الدولية لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام 

                                                           

جليا من خالل  يظهرما  هوو ، عرفت حتسنا مستمـرا 2008-1998جاءيف التقريرأن التنمية البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة  -1 
سنة  847,0إىل  1998سنة  778,0من  مقارنة املؤشرات األساسية للتنمية. فلقد حتسن مؤشر أمل احلياة عند الوالدة حبيث انتقل

 املؤشر قد عرف حتسنا هذافإن ، بالنسبة للمستوى التعليميو  .يفوق ذلك عند النساءو  سنة عند الرجال 76ما يعادل  وهوو  2008
أشخاص للسكن  5إىل  1998شخص للسكن الواحد سنة  79,5أما يف جمال السكن فلقد انتقل معدل شغل السكنات من . اسنوي
الذي مسح باالنطالق يف ) 2009-2005اxال إىل برنامج دعم النمو االقتصادي ( هذا.و جتدر اإلشارة يف  2009حد سنة الوا

 1020مبلغ مايل قدر ب  هلاحبيث خصص ، اهلشةسكن حىت تلىب طلبات خمتلف فئات السكان خاصة الفئات  1457000إجناز 

 توطيد العمل من أجل حتديث االقتصاد الوطين ^دفو  . هذاعلى البيوت القصديرية °ائيامليار دج. كما سطر برناجما خاصا للقضاء 
االجتماعية للفرتة و  مت وضع حيز التنفيذ الربنامج اخلماسي الثالث للتنمية االقتصادية ،العمومية لتلبية حاجيات السكان األجهزةوضع او 

ير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية التقر ، أنظر، مليار دوالر 286بغالف مايل يقدر بـ  2010-2014
  .41ص.، إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

  38ص.، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر -2
 .45ص.، املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان التقرير الدوري األول، أنظر -3
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التعذيب وغريه من ضروب  مناهضةصادقت على اتفاقية  وأكد التقرير أن اجلزائر 
اعرتفت باختصاص ، مباشرة بعد ذلكو  املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو 

د التقرير على وأكّ  .من هذه االتفاقية) 17(املنشأة مبوجب املادة  التعذيب" مناهضة"جلنة 
على مراقبة مدى  تسهراليت  ،التعذيب األممية مناهضةجنة لاجلزائر ترفع تقارير دورية لأن 

الدستور اجلزائري مينع منعا  مع العلم أن، عليهاتطبيق الدول األطراف لاللتزامات املنصوص 
السيما ما يتعلق بالعنف البدين ، حرمتهاس بكرامة اإلنسان و املس شأنهباتا أي عمل من 

 .1والعنف املعنوي 
بتنصيب  2001أكتوبر 9يف  اجلمهوريةاملؤسساتية قام رئيس لألجهزة  وبالنسبة 

اليت متثل هيئة ، جنةاللّ  هذهوتعترب  .محايتهاو  اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق اإلنسان
، والتقييم يف جمال احرتام حقوق اإلنسان، راقبة واإلنذار املبكرذات طابع استشاري للم

أو يتم  تعاينهااليت  ،مؤسسة مستقلة مكلفة بالنظر يف حاالت املساس حبقوق اإلنسان
والقيام بكل إجراءات التوعية واإلعالم  ،وباختاذ أي إجراء مناسب يف هذا اxال، إعالمها ^ا

كما تقوم بإعداد تقرير سنوي عن  .ز حقوق اإلنسانواالتصال االجتماعي من أجل تعزي
 .2 اجلمهوريةإىل رئيس  وتقدمه اإلنسانحالة حقوق 

 سنةمنذ  واجهت جاء يف التفرير أّن اجلزائر قد فقد الة الطوارئأما بالنسبة حل 
 خاصة ريذ تدابيجوء إىل تنفتطلب مكافحة هذه اآلفة اللّ  ظاهرة اإلرهاب.حيث 1991

 وملواجهة هذه .ةيات الفرديراعي كرامة اإلنسان واحرتام احلر ي إطار قانون تندرج دائما يف
حالة ، 1992ر ية يف اجلزائر أن تعلن يف فربايقررت السلطات العموم، احلالة االستثنائية

 الطوارئ وفقا للدستور. 
 أ°ا إالّ ، ات العامةيبعض احلر  تقييدممارسةإىل قد أدت  حالة الطوارئ إن كانتو  
ا ة اليت اختذ«يستثنائ اإلريطت كافة التدابيفقد أح، ة للمواطنيممارسة احلريات األساس ضمنت
بالنظر إىل حتسن و  .ة حقوق اإلنسانيق حالة الطوارئ بضمانات حلماييف إطار تطب الدولة

                                                           
 .15ص.، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر -1
، قدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسانالتقرير الدوري األول امل، لتفاصيل أكثر أنظر -2

 .11ص.
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 2011ر يفربا 23خ ية قرار رفع حالة الطوارئ بتار ياختذت احلكومة اجلزائر ، ةية األمنيالوضع
 .1 ة بذلكيأمانة جامعة الدول العرب ينها إشعارح يفمت و 

 العربية لحقوق اإلنسان من تقرير الجزائر موقف اللجنة-2
 مبقتضى يةاجلزائر  يةاجلمهور  من املقدمية التقرير العرب اإلنسان حقوق جلنة ناقشت 

 16و15بتاريخ  بالقاهرة يةالعرب الدول جامعة مبقر الثانيةدور«ا يف، امليثاق من 48 املادة
 :التالية ياتوالتوص املالحظات واعتمدت، 20122أكتوبر 
 يةعرب دولة ثان كانت اليتميقراطية الشعبية الد يةاجلزائر  يةباجلمهور  جنةاللّ يد تش - 

 .اإلنسان حلقوق العريب امليثاق على تصادق
 حقوق يز ومحايةتعز  جمال يف الطرف ولةالدّ  من املبذول اجلهدب اللجنة أشادت - 

 اخلاصة واإلقليمية، الدولية الصكوك من مجلة إىل انضمامها خالل من وذلك، نساناإل
 .اإلنسان حقوقحبماية 

جنة تقدمت ومع ذلك فإن اللّ ، بقانون السلم واملصاحلة املتعلقة املبادرة اللجنة تثمن- 
 :باملالحظات التالية

 هناك تكن مل هأنّ  لىع فضال أعدته اليت واملؤسسات اجلهات يذكر التقرير مل-

 .إعداده يف املدين اxتمع مؤسسات من مشاركةواسعة

 حلقوق العريبامليثاق  يف مرتبة جاءت كما احلقوق معاجلة أن اللجنة تالحظ -

 حتول اليت العوائق مثال( جنةاللّ  حدد«ا يري اليت للمعا وفقا احلاالت بعض يف تتم مل اإلنسان

 املنصوص احلقوق لبعض التقرير معاجلة على لباس انعكس مما، احلقوق من حق ممارسة دون

 . )عليها يف امليثاق

                                                           

 .14ص.، التقرير الدوري األول املقدم من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إىل اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، أنظر -1 
 مبوجب األطراف الدول من املقدمة التقارير يف النظر )امليثاق جلنة(العربية نساناإل حقوق للجنة اخلتامية والتوصيات املالحظات -2 

 الدورة)امليثاق جلنة( العربية اإلنسان حقوق جلنة، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اإلنسان اجلمهورية حلقوق العريب امليثاق من 48 املادة

 . 2012أكتوبر 18إىل  13من ، القاهرة، الثانية
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 اجلرائم عدد صيتقل يف الدولة أحرزته الذي للتقدم اارتياحه عن جنةاللّ  تعربكما أ-

 العفو مت اليت اإلعدام أحكام عدد إىل يشر مل يرالتقر  أن غري، اإلعدام عقوبة تستوجب اليت

 .أخف بعقوبات فيها عداماإل عقوبة استبدال مت أو بشأ°ا

 أو يحتصر  أي إبطال على صراحة ينصال اجلزائري يعالتشر  أن جنةال حظت اللّ  -

 .طريق التعذيب عن عليه احلصول مت قد اعرتاف

 املتعلق منه اخلامس القسم اجلزائري العقوبات قانون أن جنةاللّ  كما الحظت-

 ياضحا محاية على صراحة ينصال، اجلنس واالستغالل العمل ألغراض باألشخاص باالجتار

  .بالبشر االجتار

 استقالل بشأن اجلزائري الدستور يف املقررة للضمانات ارتياحها جنةاللّ  أبدت- 

 للقضاء األعلى اxلسيف تكوين  التنفيذية السلطة غلبةإال أ°ا أشارت إىل ، القضائيةالسلطة

 .القضائية السلطة استقالل على قد يؤثر الذي األمر

 من اجلمعيات متكن اليت الالحقة اإلجراءات يف غموض وجود حظت اللجنة ال-

 . الواقع أرض على ليةالفع أنشطتها ممارسة

 الدولة يف واألطفال النساء ضد املوجه العنف مشكلة استمرار دت اللجنة علىأكّ -

 .املرأة ضد العنف حاالت عن واإلبالغ الرصد ية سياسةفاعل وعدم الطرف

 يةالصح الرعاية ت خدما جمال يف الطرف الدولة تبذهلا اليت اجلهود نةجاللّ  تقدر-

  .املطلوبة ياتللمستو الصحية  اخلدمة وصول عدم تالحظ اللجنة أن إالّ ، جمانًا

 التلوث بعوامل يفوالتثق يةللتوعية وطن عمل خطة وجود عدماللجنة  تالحظ-

  .1البيئي

 :تيةوعلى هذا األساس قدمت اللجنة التوصيات اآل

 أو يحتصر  أي إبطال على حياصر  نصا اجلزائري يعالتشر  بتضمني جنةاللّ  يتوص -1

 .مطلقا بطالنا باطال واعتباره يبالتعذ يقطر  عنعليه  احلصول مت قد اعرتاف

                                                           
 يف النظر )امليثاق جلنة(العربية اإلنسان حقوق للجنة اخلتامية والتوصيات املالحظات، تفاصيل أكثر حول هذه املال حظات أنظرل - 1

 جلنة، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اإلنسان اجلمهورية حلقوق العريب امليثاق من 48 املادة مبوجب األطراف الدول من املقدمة التقارير

 . 3-2-1ص.، 2012أكتوبر 18إىل  13من ، القاهرة، الثانية الدورة)امليثاق جلنة( العربية اإلنسان حقوق
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 ال يبالتعذ جرمية أن علىحيا  صر نصا زائرياجل يعالتشر  بتضمني جنةاللّ  يتوص -2
 .بالتقادم تسقط

 وذلك باحملاكمات املتعلقة  القوانني اإلجرائيةيف النظر دةبإعا اللجنة يتوص -3

 طرق على بالنص

 .اجلنايات حمكمة من الصادرة األحكام استئناف

 من والذي للقضاء األعلى اxلس يلتشكل املنظم القانون يلبتعد اللجنة يتوص-4

 دعم شأنه

  .يتهاستقالل

 احلفاظ تضمن اليت اتاإلجراء كافة اختاذ على الطرف الدولة اللجنة حتث-5

 ية.الصح اخلدمات مبستوياتواالرتقاء

وطنية للتوعية باحلق يف بيئة  عمل خطة تبين على الطرف الدولة جنةاللّ  حتث-6
 سليمة.

 اخلتامية املالحظات هذه نشر على تعمل أن الطرف الدولة من جنةاللّ  تطلب-7

 .1يف مجيع األوساط  واسع نطاق على
 

  :ات الدولية العامة لحماية حقوق اإلنساناآللي :الفرع الثاني
كما ،  جمموعة من اهليئات حلماية حقوق اإلنسان، أنشأت هيئة األمم املّتحدة 
 هكلّ  وهذا، العاملي الطابع ذات، احلكومية غري املنظمات آليات دولية متمثّلة يفأُنشأت 

 .اإلعتداء عليها ومنع، هاوكفالت محايتها مثّ  ومن .ةكافّ  ولالدّ  اإلنسان يف حقوق واقع لرصد

خاّصة  املتحدة األمم إطار يف وترقيتها اإلنسان حقوق محاية آليات شرح سنتوىل وعليه
 خالل من وترقيتها اإلنسان حقوق محاية آليات مث، )أوال(جملس حقوق اإلنسان ) ( 

 .) ثانياخاّصة منظمة العفو الدولية (  احلكومية غري الدولية املنظمات
                                                           

 يف النظر )امليثاق جلنة(العربية اإلنسان حقوق للجنة اخلتامية والتوصيات املالحظات، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه التوصيات -1 
 جلنة، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اإلنسان اجلمهورية حلقوق العريب امليثاق من 48 املادة مبوجب األطراف الدول من املقدمة التقارير

 .5-4ص.، 2012أكتوبر 18إىل  13من ، القاهرة، الثانية الدورة)امليثاق جلنة( العربية اإلنسان حقوق
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من خالل في إطار األمم المّتحدة  اات حماية حقوق اإلنسان وترقيتهآلي أوال: 
 مجلس حقوق اإلنسان

 حقوقمسألة  ملعاجلة ةعناج آليات إجياد إىل قيامها منذ املتحدة األمم سعت 
 هلاخوّ  وقد، اإلنسان حقوق باحرتام اللتزامها ولالدّ  تنفيذ ورقابة رصدفعملت على ، اإلنسان

 التوصيات وإصدار والدراسات املناقشات إجراء من نهامتكّ  سلطات املتحدة األمم ميثاق

 .وغريها التحقيق وإجراءات والتقارير
ة حبقوق ة اخلاصّ يف إنشاء جلان ملراقبة تطبيق الوثائق الدوليّ  هذه األجهزة يتمثل أهمّ و  
أو الوثيقة  وبالتايل تعترب كل جلنة جهاز رقابة على كيفية تطبيق أو تفسري اإلتفاقية، اإلنسان

 جلنة :يف إطار األمم املتحدة اتومن أهّم جلان اإلتفاقي، ة اليت أنشأت يف إطارهاالدوليّ 
جلنة ، جلنة مناهضة التعذيب، جلنة القضاء على التمييز العنصري ضّد املرأة، حقوق اإلنسان

ة محاية جلن، اللجنة املعنية بشأن احلقوق اإلقتصادية اإلجتماعية والثقافية، فلحقوق الطّ 
 . 1حقوق مجيع العمال واملهاجرين وأفراد أسرهم .....إخل 

اليت حتّولت فيما  التابعة لألمم املّتحدة على جلنة حقوق اإلنسان يف دراستنا وسنرّكز 
وذلك ، باعتباره أّهم هيئة تسهر على رقابة حقوق اإلنسان بعد إىل جملس حقوق اإلنسان

مبهّمة الرقابة على  يقومهاز ج أهمّ  باعتباره، تهاوره يف محايود )1بتبيني الكيفية اليت نشأ^ا (
من خالل البحث يف اختصاصات اxلس ، حلقوق اإلنسانالدولية  اتاحرتام أحكام اإلتفاقي

  .)3لننتقل يف األخري لتقييم عمل جملس حقوق اإلنسان (، )2( وآلياته
  مجلس حقوق اإلنسان تأسيس -1
بالّسعي لبناء جهاز  1945ملّتحدة منذ نشأ«ا سنة لقد قامت منّظمة األمم ا 

، 2من ميثاق األمم املّتحدة  68للمادة  خاّص حلماية حقوق اإلنسان وذلك وفًقا، مؤسسايت
ذلك أنشأ اxلس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع هلا جلنة حقوق اإلنسان سنة ل تطبيًقا

                                                           

 .183-181ص.، املرجع السابق، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، أمحد أبوالوفا، أنظر -1 
"ينشئ اxلس االقتصادي جلاناً للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتقرير حقوق  :) من ميثاق االمم املتحدة على68املادة ( نصت -2 

 ". اإلنسان كما ينشئ غري ذلك من اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه
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وكذلك نظراً ، 2ق اإلنسان ولكن بسبب إخفاقها يف التصدي النتهاكات حقو ، 19461
لإلنتقادات العديدة املوّجهة إليها حّل حمّلها جملس حقوق اإلنسان الذي كان بديال هلا 

 .60/2513مبوجب قرار اجلمعية العاّمة رقم 
عند القيام بالزيارات ، بسبب تضارب التقارير، انتقدت الّلجنة ىومن جهة أخر  

ن ايف الفلبني أين تضارب تقرير  1992يف سنة مثال  وهو ماحدث، امليدانية من قبل املبعوثني
 .4املقّرر اخلاّص بقضية اإلختفاء القسري و  ميدانيني لكّل من املقّرر اخلاّص بقضية التعذيب

ممّا يغّلب ، كما وّجهت هلا انتقادات من حيث عضويتها فهي تضّم ممثلي احلكومات 
 .ا األمر الذي أثّر على قرار«، عليها الطابع السياسي

حيث انتهت ، استبدال الّلجنة مبجلس حقوق اإلنسان كّل هذه األسباب أّدت إىل 
الدول األعضاء على  بني ّمت اإلتّفاق، و 2006مارس  13مهامها يف آخر إجتماع هلا بتاريخ 

 . 1إنشاء جملس حقوق اإلنسان 

                                                           

ذلك من خالل املناقشات الّيت ّمتت أثناء إعداد و ، 1945ترجع فكرة إنشاء جلنة حقوق اإلنسان ملؤمتر سان فرانسيسكو سنة  -1 
طالبوا أن ، و على ضرورة جعل محاية حقوق اإلنسان من بني أهداف منظمة األمم املّتحدة، حيث أّكد املؤمترون، ميثاق األمم املّتحدة

من  68اإلجتماعي مبوجب املادة لذلك قام اxلس اإلقتصادي و  تنفيذا، يتضمن امليثاق األممي أحكاما وأجهزة خاّصة حبقوق اإلنسان
فيفري  16املعتمد يف دورته األوىل املنعقد يف  05رقم، ميثاق األمم املّتحدة وكذلك مبوجب قرار اxلس اإلقتصادي واإلجتماعي

تعيني جلنة  إذ متّ ، بتبين فكرة إنشاء جلنة أولية للّدفاع عن حقوق اإلنسان .و اليت سّطرت اخلطوط العريضة للجنة املستقبلية 1946
ومسيت هذه ، عضو 53عضو ّمث إىل  23عضو ّمث إىل  18وّمت رفع أعضائها إىل ، عرفت بالّلجنة اخلليةو  شخصيات 09مكّونة من 

دور األمم املتحدة يف الرقابة على حقوق ، علي عاشور الفار، أنظر، الّلجنة بلجنة حقوق اإلنسان .؛ لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
حقوق اإلنسان من الّلجنة ، شهرزاد بومجعة، .؛ أنظر كذلك82ص.، 1993، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق،  لة دكتوراهرسا، اإلنسان

 .15ص.، 2009، البليدة، جامعة سعد دحلب، كلية احلقوق،  رسالة ماجستري، إىل اxلس األممي
2 -Cf. Marie-Odile Maurize , Le droit international et la défense des droits de 
l’homme organisations et textes ,Amnesty international , éd ,Francophone , France 
,1992 ,p.55. 

. ويتخذ 2006مارس  15املؤرخ يف 251/60َتشكل جملس حقوق اإلنسان مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( - 3
وذلك بسبب فشل ، 1946 سنةليشكل بديًال عن جلنة حقوق اإلنسان املشكلة  لسهذا اx مت تأسـيس. جنيف مقرًا له اxلس من

،  أنظر، نية.لتفاصيل أكثر حول هذه النقطةوإتباعها سياسة املكيالني من ناحية ثا، جلنة حقوق اإلنسان وضعف دورها من ناحية أولـى
كلية ،  رسالة ماجستري، دراسة حتليلية، حلقوق اإلنسان آليات محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل، كارم حممود حسني نشوان

 . 81ص.، 2011، غّزة، جامعة األزهر، احلقوق
 .49-47ص. ، املرجع السابق، شهرزاد بومجعة، أنظر -4
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 بدأت مع فكرة، ترجع فكرة إنشاء جملس حقوق اإلنسان إىل مسرية دبلوماسيةو  
 2003ومنذ ، 2نآليا«ا وعلى رأسها جلنة حقوق اإلنساو  إصالح منّظمة األمم واملّتحدة

، "كويف عنان"اقرتح األمني العام السابق  إذ، بدأت تتجسد فكرة التغيري واملطالبة باإلصالح
 .استبدال جلنة حقوق اإلنسان مبجلس حقوق اإلنسان 2005خالل مؤمتر القمة العاملي سنة

 األمنو   قراره املعنون ب "يف جو من احلرية أفسح صوب حتقيق التنميةأوضح ذلك يفو 
على رأسها سويسرا اليت كان هلا و  ولته الدّ تبنّ  وهو بالفعل ما، 3حقوق اإلنسان للجميع "و 

أّدى إىل إعتبار جنيف  دور مشّجع ونشيط يف إنشائه حيث عملت يف سبيل ذلك وهذا ما
جملس حقوق اإلنسان حمّل جلنة حقوق اإلنسان  وبذلك حلّ . 4عاصمة حلقوق اإلنسان

 .5 2006أفريل  03املؤرخ يف  60/251مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
مسؤولة عن ، حدةاملتّ  لألمم تابعةهيئة حكومية دولية أنّه  يُعّرف على جملسهو  

 ويعمل على كشف، أرجاء العامل كافة  يف ،تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتهاو  تدعيم
 من اإلنسان حقوق جملس يتكونو . وتقدمي توصيات بشأ°ا ،حاالت انتهاك حقوق اإلنسان

 أغلبية بني من، السري االقرتاع ن طريقع باألغلبية العامة اجلمعية من انتخا^م يتم عضواً  47

 ويستند .نيمتتاليت واليتني لشغل انتخا^م إعادة جيوز وال، سنوات ثالث ملدة اجلمعية أعضاء

وأهداف هذا اxلس ؟  .فما هي اختصاصات6 العادل اجلغرايف التوزيع على املقاعد توزيع
 وفيما تتمثل آليات عمله لتحقيق هذه األهداف ؟

                                                                                                                                                                                
، إلنسانالّلجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف ظّل الّلجنة الدولية حلقوق اإلنسان وصالحية جملس حقوق ا، عبد املنعم بن أمحد، أنظر -1

 .278ص.، 2011، 4ع.، اجللفة، جامعة زيان عاشور، دفاتر السياسة والقانون
 .46ص.، 2009، 2ع.، اxلة اجلزائرية ع.ق.إ.س، الدور اجلديد xلس حقوق اإلنسان، بن عامر تونسي، أنظر -2 
مت . www.un.org/arabic/docs/largef eedom/add1.html :األمني العام لألمم املتحدة على املوقع رتقري -3 

 .21/08/2016تصفح املوقع بتاريخ 

 .519- 518ص.، 2009، 1ع.، إ. س اxلة اجلزائرية للعلوم، إنشاء جملس حقوق اإلنسان األممي، عمار عنان، أنظر -4 
 :اخلاّص بإنشاء جملس حقوق اإلنسان على املوقع A/RES 251/60م املتحدة رقم (قرار اجلمعية العامة لألم -5 

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp. ، 22/08/2016مت تصفح املوقع بتاريخ . 
 . 2006 مارس 15 يف املؤرخ 251/60تحدة رقم أنظر البند السابع من قرار اجلمعية العامة لألمم امل -6 
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 :حقوق اإلنسانوآليات مجلس  تصاصاتخا- 2
وتسّخر ، )أميارس جملس حقوق اإلنسان جمموعة من اإلختصاصات والصالحيات ( 

 ).بآلليات لرصد وضعية حقوق اإلنسان يف العامل ( له جمموعة من ا
 :اختصاصات مجلس حقوق اإلنسان -أ
 اإلنسان حقوق جملس بتشكيل املتعلق املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار تناول 

 :1التايل للتوضيح وفقا وذلك، اxلس اختصاصات
 األساسية، واحلريات اإلنسان حلقوق العاملي االحرتام تعزيز مسؤولية باxلس تناط - 
 اجلمعية قرار من الثاين للبند وفقا، "ومنصفة عادلة وبطريقة نوع أي من متييز دون للجميع

 السالف الذكر . املتحدة لألمم العامة

، اجلسيمة االنتهاكات فيها مبا، اإلنسان حقوق انتهاكات مبعاجلة اxلس يقوم -
 حقوق بشأن الالفعّ  التنسيق بتعزيز لساx يقوم أن ينبغي كما .بشأ°ا توصيات وتقدمي

الثالث من قرار األمم  للبند وفقا، املتحدة األمم منظومة داخل مراعا«ا وتعميم، اإلنسان
 املتحدة .

 اليت، االختصاصات من مجلة العامة اجلمعية قرار من اخلامسة الفقرة تضمنت -

 :وهي ^ا اxلس قيام توجب

 .الشكاوى تقدمي على، اإلنسان حلقوق السامية تحدةامل األمم مفوضية مع العمل - 

 اخلدمات عن فضالً ، اإلنسان حقوق جمال يف والتعليم بالتثقيف النهوض -
 .ومبوافقتها املعنية األعضاء ولالدّ  مع بالتشاور القدرات وبناء التقنية واملساعدة االستشارية

 .اإلنسان حقوق جبميع املتعلقة القضايا بشأن حلوارا -

 حقوق جمال يف الدويل القانون تطوير ملواصلة العامة اجلمعية إىل توصيات تقدمي-

 .اإلنسان

                                                           
: اخلاّص بإنشاء جملس حقوق اإلنسان على املوقع A/RES 251/60قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( -1

www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp. ،2016/.22/08 مت تصفح املوقع بتاريخ  
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 جمال يف ^ا تعهدت اليت االلتزامات كامل تنفيذ على األعضاء ولالدّ  تشجيع -

 .اإلنسان حقوق

 وفاء ملدى ^ا وموثوق موضوعية معلومات إىل يستند شامل دوري استعراض إجراء -

 .اإلنسان حقوق جمال يف وتعهدا«ا ما«ابالتزا دولة كل

 مفوضيةاألمم بعمل يتصل فيما اإلنسان حقوق جلنة ومسؤوليات بدور االضطالع -

 .اإلنسان حلقوق املتحدة

 اإلقليمية واملنظمات احلكومات مع اإلنسان حقوق جمال يف وثيق بتعاون العمل -
 .املدين واxتمع اإلنسان حلقوق الوطنية واملؤسسات

 .اإلنسان حقوق ومحاية بتعزيز تتعلق توصيات قدميت-

  .1العامة اجلمعية إىل سنوي تقرير تقدمي-
، اإلنسان حقوق جلنة ^ا تقوم كانت اليت واإلجراءات واملهام باألدوار يتعلق فيماو  

 بيد كانت اليت واملسؤوليات والوظائف واآلليات الواليات مجيع "للمجلس انتقلت فقد

، اللجنة عن ورثه ما كل يف النظر بإعادة للمجلس صالحية إعطاء مع "قبل من اللجنة
  .2وتطوريها حتسينها ^دف

  :آليات مجلس حقوق اإلنسان- ب
يعتمد جملس حقوق اإلنسان على اآلليات اليت كانت تضطلع ^ا جلنة حقـوق  

  :وذلك وفقا للتوضيح التايل، مع إدخال تعديالت عليها آليات، اإلنسـان سابقاً 
: االصطالح العام "الذي أطلق على 3اإلجراءات اخلاصة هي :اإلجراءات الخاصة-

مل ينص  ةواليت يضطلع ^ا حالياً. هـذه اآللي، اآلليات اليت وضعتها جلنـة حقوق اإلنسان
                                                           

 عقد له وجيوز، أسابيع عشرة عن مد«ا تقل ال رئيسية دورة منها، السنة يف دورات ثالث عن يقل ال ما ويعقد، العام طوال جيتمع -1 

 اإلنسان حقوق جلنة عمل ميزت اليت املكيالني لسياسية ومنعاً  .اxلس أعضاء أحد طلب على بناء، االقتضاء عند استثنائية دورات
 حقوق حلالة الشامل باالستعراض اxلس يقوم، اإلنسان حقوق جمال يف سجلها نظر يف الدول بني ما للمساواة وحتقيقاً ، نحلةامل

 . األوىل دورته انعقاد من واحد عام غضون يف "االستعراض هذا اxلس ينجز أن على، استثناء دون، الدول مجيع يف اإلنسان

 (د.، جنيف، الشكاوى تقدمي احلكوميةيف غري املنظمات دليل، االنسان حلقوق السامية املتحدة مماال املفوضية مع العمل، أنظر -2 

 .5ص.، ط) س.
  :فهرس حقوق اإلنسان على املوقع، أنظر، لتفاصيل أكثر عن اإلجراءات اخلاّصة -3 
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أو أي اتفاقية أخرى من االتفاقيات الدوليـة حلقـوق اإلنسان. بل ، عليها ميثاق األمم املتحدة
.1 اعات اxلس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان املنحلـةتعترب من إبد

أو مسائل ، أي اليت ختّص دولة معّينة وتستهدف هذه اآللية معاجلة أوضاع قطرية حمددة
ورصدها ، يف كافة أرجاء العـامل  ختّص موضوًعا من مواضيع حقوق اإلنسانأي الّيت  مواضيعية

نوعني من  ة علـىاإلجراءات اخلاصّ  وتعتمد. قرير علين عنهاوتقدمي املشورة بشأ°ا وتقدمي ت
من فريـق على بـل ، بري واحدعلى خفي بعض احلاالت ال تسند الوالية ف ،املقررين اخلاصني

يقدم املقرر حيث ،  التوصل إليهاستعراض ما متيتم و . ،تألف من مخسة أفرادي ذيوال، رباءاخل
إىل جلنة حقوق  اليت يقومون ^ـا ومالحظـا«م، األعمالاخلاص وفريق العمل تقارير سنوية عن 

ويعترب من أهم اآلليات اليت يضطلع  .وحاليًا تقدم التقارير xلس حقوق اإلنسان، "اإلنسان
 بزيارات والقيام عاجلة نداءات إصداريف  وهلم احلقّ ^ا أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصـة" 

  .2 قطرية
 تلقي الشكاوى- 
) الصادر يف 5/1بالقرار رقم (للشكاوى  جملس حقوق اإلنسانتلقي  اءأسس إجر ت 

ليحل حمل اإلجـراء ، بعنوان "جملس حقوق اإلنسان: البناء املؤسسي"، 2008جوان  18
فـي التبليغ عن األمناط الثابتة النتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ، )1053(

أن تكون مبنية على حقائق ، كوىط لقبول الشويشـرت  .3جـزء من العامل حتدث يف أي
جملس حقوق  ىويضم إجراء شكاو .4 إستنفاذ طرق التظلم الداخلي إىلباإلضافة ، ناتياوب

ويتوليان ، "اإلنسان فريقي عمل: "فريق العمل املعين بالبالغات و"فريق العمل املعين باملواقف

                                                                                                                                                                                

http://www.arabhumanrights.org/countries/upr.aspx? . 
 .84ص.، املرجع السابق، شوانن حسني حممود كارم،  أنظر -1 
 حلقوق السامية املفوضية، )27 ( رقم .الوقائع صحيفة، املتحدة لألمم اخلاصني املقررين بشأن طرحها يتكرر سؤاال عشر سبعة -2 

  .5ص.، 2001، اإلنسان

 آلية الشكاوى:، م املّتحدةالرمسي xلس حقوق اإلنسان التابع لألم وقعامل، أنظر، ملزيد من التفاصيل حول تقدمي الشكاوى -3 

.http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/FAQ.aspx تم.
 . 22/08/2016تصفح الموقع. بتاريخ 

 
 .45ص.، 2009مصر ، مركز القاهرة حلقوق اإلنسان، دليل إسرتشادي، قنديل حممود، أنظر -4 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
216 

تهاكات الثابتة حلقوق اإلنسان واحلريات ولفـت نظـر اxلـس ألمنـاط االن، النظر يف الشكاوى
باستبعاد ، مع األمانة العامة، األساسية. حيـث يقـوم رئـيس الفريـق املعنـي باملراسالت

استنادًا إىل معايري القبول ، البالغات جمهولة املصدر أو اليت ليس هلا أساس مـن الصحة
الغات احملالة إليه من فريق العمل املعين أما فريق العمل املعين باملواقف ينظر يف الب .1 احملددة

إىل الدولة املعنية ، وبعدها يتم إحالة البالغات املقبولـة فـي الفحـص األويل، بالبالغات
 نصّ  :اإلستعراض الدوري الشامل- .2عاءات االنتهاكاتها بشأن ادّ للحصول على ردّ 
 السالف الذكر 2006 مارس 15املؤرخ  250/60ة لألمم املتحدة الرقم قرار اجلمعية العامّ 

على أن حيّل "جملس حقوق اإلنسان" حمل "جلنة حقوق اإلنسان". وأقّر القرار قيام جملس 
 .3العامليحقوق اإلنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق اإلنسان على الصعيد 

"االستعراض الدوري الشامل" كآلية مراجعة ذاتية جتريها كل دولة  النّص علىّمت  وقد 
للتحقق من وفائها بواجبا«ا والتزاما«ا يف جمال  ،عضو يف األمم املتحدة مرة كل أربع سنوات

 ،ستند االستعراض الدوري الشامليعلى أن  251/60القرار رقم  حقوق اإلنسان. كما نصّ 
آلية تعاون ترتكز على احلوار عبارة عن  بذلككون يف، موثوقةو   معلومات موضوعيةإىل

لة هذه اآللية هي آلية مكمّ  القرار" على أنّ "ولة املعنية. وأكّد مبشاركة كاملة من جانب الدّ 
هذا  .لعمل اهليئات املشرفة على معاهدات حقوق اإلنسان وليست نسخة مكررة عن عملها

  الدوري إىل:ويهدف اإلستعراض 
                                                           

  :. على املوقع7ص .، املتحدة األمم آليات، الشكاوى تقدمي -1 

http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id.  
  .22/08/2016مت تصفح املوقع بتاريخ 

 .51ص.، 1997، القاهرة، دار أبو اxد للطباعة، احلماية القضائية حلقوق اإلنسان، ورأمحد جاد منص، أنظر -2 
جتدر اإلشارة إىل أّن نظام التقارير يعترب من وسائل الرقابة الشائعة اليت تضمنتها العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان العاملية  -3

، الدول األطراف يف اإلتفاقية تقارير إىل األجهزة املعنية بالرقابة عليها منها واإلقليمية.ويتمثل مضمون هذا النظام يف وجوب تقدمي
ووضع احلقوق الواردة ^ا موضع التنفيذ وما أحرزته من تقدم يف هذا ، تتضمن اإلجراءات اليت اختذ«ا بغرض إعمال أحكام اإلتفاقية

لصدد. غري أن فاعلية نظام التقارير إمنا تتوقف على مدى وما يصادفها من عقبات وما قد حتتاج إليه من مساعدة يف هذا ا، اxال
. وهو ما خيتلف اختالفا كبريا من اتفاقية ألخرى، األثر املرتتب على فحصهاو  إلزاميتها وحمتواها ومدى تعاون الدول يف هذا الصدد

القاهرة لدراسات حقوق  مركز، ضمانات حقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي، مصطفى عبدالغفار، أنظر، لتفاصيل أكثر
 .45ص. ، )ن، س، (ب، ن)، د، د(، اإلنسان
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 حتسني وضع حقوق اإلنسان على أرض الواقع؛  -

 جتاه حقوق اإلنسان؛ ا وفاء الدولة بواجبا«ا والتزاما«ا -

 رات اإلجيابية والتحديات اليت تواجه الدولة؛ تقييم التطوّ  -

ولة ذلك بالتشاور مع الدّ  على أن يتمّ ، ولة عرب تقدمي املساعدة الفنـّية هلاتعزيز قدرة الدّ  -
  .ومبوافقتها املعنية

  .ول واجلهات املعنية األخرىتقاسم املمارسات الفضلى بني الدّ  -

 دعم التعاون يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛  -

تشجيع التعاون الكامل والتعامل مع جملس حقوق اإلنسان وهيئات حقوق اإلنسان  -
  .التابع لألمم املتحدةومع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ، األخرى
تقدم كل دولة عضو حيث  ،تقرير الدولةعلى  االستعراض الدوري الشامل ويرتكز 

الذي ينص على  1/5من ملحق قرار جملس حقوق اإلنسان رقم 15هذا التقرير طبقا للفقرة 
xلس" أن: "املعلومات اليت تعّدها الدولة املعنية بناء على اإلرشادات العامة اليت اعتمدها "ا

وأي معلومات أخرى ترى الدولة ، يف جلسته السادسة (اجللسة األوىل من الدورة الثانية)
ميكن أن تأخذ شكل تقرير وطين يقّدم شفاهة أو كتابة شريطة أال يزيد ، املعنية أ°ا مفيدة

وذلك لضمان املعاملة املتساوية ، صفحة 20العرض املكتوب الذي يلخص املعلومات عن 
ل ولعدم إرهاق اآللية. وتشجيع الدول على حتضري املعلومات من خالل عملية جلميع الدو 

  .تشاورية واسعة على املستوى الوطين مع مجيع اجلهات املعنية

واليت هي عبارة عن ، رير مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنساناتق كما تعتمد على 
من ملحق 15ا للفقرة جمموعة نصوص يعّدها مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وفق

اليت تنص على: "إضافة إىل جمموعة نصوص حيّضرها  1/5قرار جملس حقوق اإلنسان الرقم 
مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان تلخص املعلومات الواردة يف تقارير اهليئات املشرفة 

، اول املعنية وتعليقا«ومالحظات الدّ ، واإلجراءات اخلاصة، على معاهدات حقوق اإلنسان
 ."صفحات 10شريطة أال تزيد عن ، ووثائق األمم املتحدة الرمسية األخرى ذات الصلة

جتري  بعد ذلك، )ملنظمات غري احلكومية(ا املعنية تقرير اجلهات إضافة إىل ذلك تعتمد على
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مراجعة تقرير الدولة املعنية يف جمموعة عمل واحدة xلس حقوق اإلنسان املؤلف من 
األمم املتحدة. ويرأس املراجعة رئيس جملس حقوق اإلنسان. وعندما دولة من أعضاء 47

جتري مراجعة وضع دولة عضو يتم اختيار جمموعة من ثالثة مقررين لتيسري املراجعة وحتضري 
 .1 التقرير املستخلص من نتائج مراجعة جمموعة العمل

نة وأعضاء خيصص لكل مراجعة ثالث ساعات من احلوار التفاعلي بني الدولة املعيو  
األمم املتحدة اجللسة بصفة  يفأخرى أعضاء دول حتضر ، و 47جملس حقوق اإلنسان الـ 

مراقب. وتعطى الدولة موضع املراجعة ساعة إضافية للرد على أية أسئلة أو تعليقات مكتوبة 
  .أو شفهية سبق أن تسلمتها قبل يوم املراجعة

حتّضر جمموعة ، ة وضع الدولة املعنيةبعد انتهاء جمموعة العمل من مراجعويف األخري  
ومبساعدة من مكتب املفوض  ،املراجعة النهائي مبشاركة الدولة املعنية املقررين الثالثية تقرير

ويتضمن هذا التقرير الذي يشار إليه بعبارة "تقرير النتائج" خالصة  .السامي حلقوق اإلنسان
والتعليقات والتوصيات اليت قدمتها الدول وتفاصيل عن األسئلة ، الذي ّمت يف اجللسة ،للنقاش

  .إضافة إىل إجابات تلك الدولة والتزاما«ا الطوعية، األعضاء إىل الدولة موضع املراجعة

ولة موضع املراجعة الفرصة يف تقدمي تعليقات أولية حول التوصيات وأن ختتار وللدّ  
 .واملرفوضة يف التقرير قبول هذه التوصيات أو رفضها. ويتم تضمني التوصيات املقبولة

يتم تبين تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل يف اجللسة املكتملة ، وبعد ذلك 
القادمة xلس حقوق اإلنسان. وميكن للدولة موضع املراجعة أثناء اجللسة املكتملة أن جتيب 

ن تعرض وأ، اليت مل تتناوهلا بشكل واٍف يف جلسة جمموعة العمل ،على األسئلة والقضايا
متها هلا الدول األعضاء أثناء املراجعة. وخيصص وقت أيضا موقفها من التوصيات اليت قدّ 

والدول املراقبة اليت ترغب بالتعبري عن رأيها بنتائج االستعراض الدوري  ،للدول األعضاء
الشامل. كما خيصص وقت للمنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية األخرى لتقدمي 

  .تعليقات عامة

                                                           

ويتم تزويدها ، يتم اختيار اxموعة الثالثية من املقررين بالقرعة من بني أعضاء جملس حقوق اإلنسان من املناطق اجلغرافية املختلفة -1 
 باملساعدة واخلربات من قبل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان .
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مسألة يف اليت تعّد  متابعة توصيات االستعراض الدوري الشاملوهنا تظهر ضرورة  
أال هو حتسني وضع حقوق اإلنسان ، غاية األمهية لتحقيق اهلدف األساسي من هذه املراجعة

املسؤولية األساسية يف تنفيذ نتائج  حيث تقع، يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة
وميكن للدولة املعنية أن ، 1ولة اليت مت مراجعة وضعهامل على الدّ االستعراض الدوري الشا

عن اإلستعراض  مثالكو  .2تضع خططا تنفيذية بشأن التوصيات الواردة يف تقرير النتائج
-A/HRCوالذي حيمل رقم  2008ذلك التقرير الذي أعدته اجلزائر سنة  الدوري الشامل

WG6-DZA-1-08a ، اجلمعية العاّمة لألمم املتحدة يشري إىل أنّه وعمال بقرار
املؤرخ يف  1/5وقرار جملس حقوق اإلنسان رقم ، 2006مارس 15 املؤرخ يف60/251رقم

بشأن ، 2007قد قامت بإعداد هذا التقرير وفقا للقرار املؤرّخ يف سبتمرب ، 2008جوان 
فضال ، ةمبشاركة إدارات ووزارات وهيئات إستشاري، تنفيذ آلية اإلستعراض الدوري الشامل

الّيت شاركت يف صياغة هذا ، عن اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية ومحاية حقوق اإلنسان
يسّجل احلضور يوميا يف امليدان وّمت و  كما ّمتت إستشارة اxتمع املدين الذي ينشط،  التقرير

ا كمبدأ مبادئ حقوق اإلنسان املعرتف ^ا عاملي وقد تناول التقرير. أخذ آرائه بعني اإلعتبار
 القضائيةو  وأشار إىل آليات حقوق اإلنسان السياسية، عدم التمييز واملساواة أمام القانون

وذكر معّوقات تطبيق حقوق اإلنسان يف اجلزائر  ، والنقابية، اآلليات اجلمعويةو  الصحافةو 
، املعّوقات يف جمال التعليمو  كعقبة رئيسية يف إعمال حقوق اإلنسان،  كمشكلة اإلرهاب

، ليشري يف األخري إىل أهّم التحديات اليت جيب ^ا العمل يف املستقبل، والعمل، صحةوال
وفقا كذلك اجلزائر   أعّدتهالذي  والتقرير. منها إستكمال عملية الّسلم واملصاحلة الوطنية وغريها

 .Refوالذي حيمل رقم 5/1من قرار جملس حقوق االنسان  15للفقرة 

A/HRC/WG.6/1/DZA/1 3 2012أفريل  12 املؤرخ يف.  

                                                           

 فاصيل أكثر عن اإلستعراض الدوري الشامل على املوقع: لت -1 
http://www.arabhumanrights.org/countries/upr.aspx 25/08/02016.تم تصفح الموقع بتاريخ  .  
 

 

  :املعلومات حول تقرير جملس حقوق اإلنسان حول اجلزائر على املوقع ملزيد -3 

http://www.arabhumanrights.org/countries/upr.aspxتم.   08/2016/ 25تصفح الموقع بتاريخ  
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، تتمثل يف رصد وضعية حقوق اإلنسان يف كّل دولة، هذا اإلجراء له غاية هاّمة إن 
 التوصيات تقدمي على واقع حقوق اإلنسان وبالتايل، اxتمع الدويلوهو ما حيققق اطالع 

  للدول من أجل النهوض حبقوق اإلنسان قدر املستطاع.
قوم اxلس يف حاالت تعرض حقوق اإلنسان ي :تحقيق وتقصي الحقائقالجان ل-

، بإرسال جلان لتقصـي احلقائق أو التحقيق يف هذه االنتهاكات، معنيٍ  يف بلد النتهاكاتٍ 
تشكيل جلنة حتقيق على جرمية جيش ، ومن أبرز القرارات اليت اختذها اxلس يف هذا اإلطار

وجلنة حتقيق لالنتهاكات ، 2006سنة فـي  "العثامنة يف بيت حـانون"االحتالل على عائلة 
واليت متخض عنها ، 2008 سنةاليت ارتكبتها دولة االحتالل يف عدوا°ا على قطاع غزه فـي 

ومع ما ، دولة االحـتالل رفضـت التعاون مع هذه اللجان مع اإلشارة بأنّ ، "جولدستون"تقرير 
 .1 صدر عنها من قرارات

 تقييم آليات مجلس حقوق اإلنسان  -3
برتحيب واضح من غالبية املؤسسات الدولية ، تشكيل جملس حقوق اإلنسانحظي  

جاء على خلفية التوجه اجلاد ، هتشكيل قرار ة وأنخاصّ ، ول احملبة حلقوق اإلنسانوالدّ 
لتجاوز السلبيات اليت رافقت عمل جلنة حقوق اإلنسـان بسـبب ، إلصـالح األمـم املتحدة

كما أن تبعية اxلس . "يف تقاريرها وطريقة اختيار أعضائها واالزدواجية، االنتقائيـةسياستها 
وجيعـل العالقـة أكثر ديناميكية بينه وبني اجلمعية ، من البريوقراطية حيدّ ، للجمعية العامة مباشرة

اليت طاملا عانت ، واالجتماعي وأسهم يف جتاوز مشكلة االرتباط باxلس االقتصادي، العامة
ذ جملس حقوق اإلنسان جمموعة من اإلجراءات اختّ ، اإلضافة لذلكب. منها اللجنة سابقاً 

ها: االستعراض ومن أمهّ ، التـي ينظر هلا بإجياب من كافة املختصني واخلرباء، املسـتحدثة
ما ترتب عليه احلد ، دول العامل دون متييز بينها الدوري الشامل حلالـة حقوق اإلنسان يف كلّ 

  .2زت عمل جلنة حقوق اإلنسان املنحلةميّ سياسة االنتقائية التـي المن 

                                                           

 .87ص. ، ع السابقاملرج، كارم حممود حسني نشوان،  أنظر -1 
 .51ص.، املرجع السابق، بن عامر تونسي، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -2 
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بل على العكـس ، ذلك ال يعىن غياب أية مالحظات أو ثغرات يف عمل اxلس كلّ  
ة خاصّ ، حيث جاءت نتائج انتخابات اxلس األول صادمة وخميبة لآلمال، من ذلك متاما

إلنسان مـن اليت حيفل سجلها بتاريخ أسود يف جمال حقوق ا، ولبعد أن متكنت بعض الدّ 
األمر الذي يتناقض بشكل واضح مع أهداف وتوجهات ، النجـاح فـي عضوية اxلس

ة دولة خاصة وأن قرار تشكيله أكد على شطب عضوية أيّ ، ومع شـروط العضوية به، اxلس
ا املال ورمبّ ، يرى أحد الباحثني أن السياسة. ال مكافئتها بالعضوية به، تنتهك حقوق اإلنسان

حيث  ،1ًا يف فوز دول ذات سـجل حافـل باالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسانلعبت دور 
متكنت يف ، مث عـاودت االنضـمام لـه، اليت قاطعت اxلس يف البداية، الواليات املتحدة أنّ 

ا على ما ، من الفوز مبقعد يف اxلس ،2008 سنة رغم ما ارتكبته مـن انتهاكـات فـي ح̂ر
ونود التأكيد على أن فعالية اxلس يف تعزيز حقوق  .عراق وأفغانستانيسمى باإلرهاب يف ال

 . خاصة وأنّ 2اإلنسـان ومحايتهـا هـو رهـن بضرورة تفادى االنتقائية والبعد عن ازدواجية املعايري
 .جنة الدولية حلقوق اإلنسان السابقة اليت وجهت إىل اللّ  التسييس كان أكثر سهام النقد

، حيدث تعديالت جدية وجوهرية فـي محايـة حقـوق اإلنسان لس مللص إىل أن اxخن 
بعد أن أصبحت عضوًا فـي ، وتأثريات ونفوذ الواليات املتحدة، حبكم طبيعته السياسية

 .هذا عدا عن عدم امتالكه ألية صالحيات تنفيذية لقمع انتهاكات حقوق اإلنسان، اxلس

لـم ، ن ضمنها تشكيل جملس حقوق اإلنسانوم، فاإلصالحات اليت شهد«ا األمم املتحدة
كو°ا مل متس أساس ،  تسييس القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف جمالحتدث تغيريات جذرية 

ونظام ، صة تفرد جملس األمن باآلليات التنفيذيةوخاّ ، اخللـل يف بنية منظمة األمم املتحدة
طلب إصالحات أكثر جذرية يف بنية األمـر الـذي يت، الـذي يعكس متييزًا بني الدول، الفيتو

                                                           

 .88ص.، املرجع السابق، كارم حممود حسني نشوان،  أنظر -1 
 ننياملواط  (حقوق احرتام لضمان الداخلية وزارة وإجراءات ووطنياً  دولياً  اإلنسان حقوق ضمانات، منصور جاد أمحد، أنظر-2 

 .على املوقع:7 ص.، األساسية) وحريا«م
http://www.4shared.com/get/hltJIkN/.html.  26/08/2016تم تصفح الموقع بتاريخ   
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ومن األدلة الواضحة على التدخالت السياسية األمريكية املعيقة حلماية  .األمم املتحدة
 .1رغم تبين جملس حقوق اإلنسان للتقرير، "غولدستون"تعطيل مسار تقرير ، حقوق اإلنسـان

 منّظمة العفو الّدولية :ثانيا
مع تاملواضيع اليت تلقى اهتمامًا من طرف اxموضوع حقوق اإلنسان من أبرز  ميّثل 

وقد متّكنت املنظمات الّدولية غري احلكومية بشكل خاّص حتقيق إجنازات هاّمة يف ، املدين
منظمة العفو الّدولية .فكيف  على املستوى الدويل ومن أبرز املنظمات الناشطة، هذا اxال

 : تأسيس منظمة العفو الدوليةشارة إىلاإل سؤال جنيب عنه من خالل، ظهرت هذه املنّظمة ؟
لنشري إىل تقارير منظمة العفو الدولية حول وضعية ، )2( اأهدافه: بعد ذلكلنتناول ، )1(

 . )3حقوق اإلنسان يف اجلزائر (
 تأسيس منّظمة العفو الدولية  -1
، 2اإلنسان حقوق حلماية حكومية غري منظّمة دولية منّظمة العفو الّدولية هي 

، Peter Benenson( 3(من طرف احملامي الربيطاين  1961 ت يف لندن سنةتأّسس
بسب التعبري عن الرأي ، حيث تأثّر باعتقال رجلني برتغاليني وسجنهما ملّدة أربع سنوات

حتت عنوان"السجناء ، اللندنية "األوبزرفر" صحيفة يف له مقالإذ قام بنشر ، والفكر
أو ، والضمري الرأي سجناء اهممسّ  عن من لإلفراج مجيعا فيها حكوما«م دعا، املنسيون"

                                                           

 .89-88ص.، املرجع السابق، كارم حممود حسني نشوان،  أنظر -1 
2 "Amnesty International est un mouvement mondial de personnes qui luttent pour 
les droits humains. Elle intervient au nom des victimes de violations de ces droits, 
en se basant sur une recherche impartiale et sur le droit international. Amnesty 
International est indépendante de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt 
économique ou religion" .Sur le site http://www.amnestyalgerie.org/Histoire-d-
Amnesty-international/l-hisoire-d-amnesty-international.html.تصفح املوقع بتاريخ مت 
2016/08/27 

3" -Amnesty International est née de l'indignation et du courage d'un homme. En 
1961, Peter Benenson, un avocat britannique apprend, en ouvrant son journal, que 
deux étudiants portugais ont été arrêtés et emprisonnés à Lisbonne, pour avoir porté 
un toast à la liberté.  "Sur le site http://www.amnestyalgerie.org/Histoire-d-
Amnesty-international/l-hisoire-d-amnesty-international.html. 
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 الكثري يف املهتمني جانب من، واسعا قبوال عوةالدّ  هذه القت وقد، 1حماكمتهم حماكمة عادلة

 السجناء عن فاعالدّ  حركة يف معا واملسامهة للتعاون استعدادهم أبدوا والذين، 2ولالدّ  من

 املعلومات مجع مهمته، الربيطانية لعاصمةا يف مكتب تأسيس إىل هذا ىأدّ  وقد .وحقوقهم

  .3الرأي سجناء عن
اإلعالن "له تسمية  وأعطيتصحيفة  12وبعد ذلك ّمت إعادة نشر املقال من قبل  

يف كل من  وتعالت الصيحات، األمر الذي أّدى إىل جلب انتباه الكثريين، "من أجل العفو 
من أجل إطالق صراح ، أملانيا، ريكيةالواليات املتحدة األم، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا

من أجل ، وايرلندا بإرسال مبعوثني إىل اململكة املّتحدة، حينها قامت سويسرا، الربتغاليني
وبعد الّدعم الذي لقيته هذه ، تأسيس حركة دولية «دف إىل الّدفاع عن حرية الرأي والدين

 . 4مبنظمة العفو الدوليةمسي تقّرر إقامة جهاز إداري ثابت ، تكاثف اجلهودو  الفكرة
 العفو الدولية أهداف منّظمة -2
جاهدة من أجل الّدفاع عن سجناء الرأي أو كما ، عملت منظمة العفو الّدولية 

 لإلفراج السعيوذلك ب، 5حيث دعت إىل إطالق سراحهم ، تسميهم "بسجناء الضمري"

 من ذلك غري أو، االعتقال أو جنالسّ  ومعارضة هلم املعونة وتقدمي، الرأي سجناء عن الفوري

                                                           
1" -Le 28 mai 1961, il publie un article intitulé « Les prisonniers oubliés » (The 

forgotten prisonners), dans l’hebdomadaire anglais, The Observer. Cet article est 
illustré par les photos de six prisonniers originaires de Roumanie, de 
Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Grèce, des Etats-Unis et de l’Angola. Aucun d’eux 
n’a usé de violence, mais tous sont emprisonnés pour « dissidence » d’opinion. Pour 
chacun d’entre eux, Benenson lance un « Appel à l’amnistie » et demande à leurs 
gouvernements respectifs de les relâcher ou de les juger de manière équitable". Sur 
le site http://www.amnestyalgerie.org/Histoire-d-Amnesty-international/l-hisoire-d-
amnesty-international.html.2016/08/27 تم تصفح الموقع بتاريخ  

 .:قع اإللكرتوينتاريخ منظمة العفو الدولية على املو  -2 
/are-we-/en/whoorg.amnesty.wwwhttps://  . 27/08/2016مت تصفح املوقع بتاريخ 

 .87ص.، املرجع السابق، نادية خلفة، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -3 
رسالة ، دراسة حالة منظمة العفو الدولية، الدولية غري احلكومية لقضايا حقوق اإلنسانإدارة املنظمات ، أمساء مرايسي، أنظر -4 

 .106ص.، 2012-2011، باتنة، جامعة احلاج خلضر، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ماجستري
جامعة ، كلية احلقوق،  توراهرسالة دك، اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، أمحد وايف، أنظر، لتفاصيل أكثر -5 

 .252-251ص.، 2011-2010، 1اجلزائر 
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 أو، الدينية أو، السياسية معتقداته بسبب إما، شخص أيّ  على تفرض اليت املادية القيود

 حماكمات ضمان أجل من العمل .و1الوطين أصله أو، العنصري بانتمائه صلة ذات ألسباب

 كمةحملا  تقدميه دون من، سياسي سجني أي اعتقال ومعارضة، السياسيني للسجناء عادلة

 .معقولة فرتة خالل عادلة
 اإلعدام عقوبة ومعارضة العام العفو منح تشجيع، كما عملت املنظمة على 

وترّكز  للسجناء املهينة أو الالإنسانية أو، القاسية املعاملة ضروب من غريه أو، والتعذيب
 ارجخ األشخاص إعدام ومعارضة، األفراد اختفاء حاالت يف النظراملنّظمة إهتمامها على 

 تعزيز إىل -:إىل الدولية العفو منظمة تسعى وإمجاال معتقلني أو سجناء سواء القضاء نطاق
 األوىل املادة يف ذلك ورد مثلما، العاملي اإلعالن يف عليها املنصوص اإلنسان حقوق احرتام

  واحلياد راهةنوال االستقالل من أساس على. 2 للمنظمة ساسي األ القانون من
 تنفيذ أجل من تعمل اليت الدولية والوكاالت املنظمات مساندة كما «دف إىل- 

 .معها والتعاون السابقة األحكام

 إىل الوصول على الدولية العفو منظمة تركز إذ، عملها يف واملوضوعية الصدق- 
 دون، الصحيحة املعلومات على باالعتماد، البحث حمل املسألة خبصوص كاملة احلقيقة

 حقوقهم تعرضت الذين األشخاص أو املعنية احلكومات تعلنه مبا واءس، املسبق االلتزام

 .3 لالنتهاك م«وحريا

، استقالليتها على حفاظا الذايت التمويل مبدأ على واجلدير بالذكر أّن املنظّمة تعتمد 
 اليت التربعات على تعتمد اوإمنّ ، حكومة ةأيّ  من املالية اإلعانات تلقي عدم على حترصإذ 

 متويل أجل من وهذا، السنوية االشرتاكات وعلى، هلا واملؤيدون واملتحمسون ألعضاءا يقدمها

 .وحيادها استقالليتها على حتافظ مثّ  ومن أنشطتها

                                                           

 .93ص.، املرجع السابق، نورة حيياوي، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -1 
، اإلسكندرية، منشأة املعارف، 3ط.، قانون حقوق اإلنسان، حممد بشري الشافعي، أنظر، ملزيد من املعلومات حول هذه النقطة -2 

 .300ص.
 .32-31ص.، املرجع السابق، شريف الشريف، أنظر -3 
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 أصحاب ا^ يتقدم اليت كالشكاوى،  مصادر عدة منت معلوما املنظمة تستقيو  

 كما،  حقوقهم نتهكةامل األشخاص أهايل ا^ يبعث اليت الرسائل وكذا، كافة ولالدّ  يف الشأن

 مما«ا معلوما تستقي ذلك جانب إىل .عموما ولالدّ  يف اإلعالم وسائل تنشره ما على تعتمد

 وجلان، احلقائق تقصي بعثات وكذا تقارير من، الوطنية اإلنسان حقوق منظمات إليها ترفعه

 توجيه :هاأغراض حتقيق أجل من املنظمة إليها تلجأ اليت اآلليات ومن .احملاكمات مراقبة

 احملاكمات حلضور عنها مندوبني إرسالو ، املعنية الدول يف املختصة السلطات إىل خطابات

 . األشخاص حماكمة لغرض تعقد اليت

 عن مفصلة تقارير نشر هي، الدولية العفو منظمة تستخدمها وسيلة أهم غري أنّ  

 وعرض، ا^ املختلفة اإلعالم وسائل وإبالغ، العامل ومناطق دول خمتلف يف اإلنسان حقوق

 ونشراتٍ  وإعالناتٍ  وملصقاتٍ  باتٍ يِّ تَـ كُ  خالل من، العاملي العام الرأي على قلقها بواعث

، مراسلوها جيريها اليت التحقيقات نتائج عن الكشف يف، السنوي تقريرها ويسهم، إخبارية
 .املعتقلني أو املسجونني األشخاص لصاحل احلكومات على التأثري ويف

 حلقوق الصارخة االنتهاكات كشف يف ،الدولية العفو منظمة تقارير مهتسا لقدو  

 عن النقاب كشف الذي 1974 سنة الدولية العفو منظمة تقرير أمثلتها ومن، اإلنسان

 يف "بينوشيه أوغوستو "الرئيس نظام ظل يف والتعذيب اإلعدام وعمليات السياسي القمع
 لكل حق هي اإلنسان حقوق أنّ  على دكّ أ الذي 1998 لسنة املنظمة وتقرير .الشيلي

، )التجزئة عدم مبدأ، العاملية مبدأ( اإلنسان حقوق مبادئ خالله من عرضت حيث إنسان
 لسنة تقريرها أيضا تقاريرها أمثلة ومن .فئاته جبميع اإلنسان حقوق خمتلف على مؤكدة

 حال إىل رقتوتط بالسودان "دارفور "أزمة وقائع إىل فيه املنظمة تعرضت الذي 2007

 وقيود، املتظاهرين ضد عنف من عليها الواقعة االنتهاكات وخمتلف املنطقة يف اإلنسان حقوق

 وصفها جانب إىل، االعتقال حاالت، اجلمعيات تكوين وحرية التعبري حرية على شديدة

 يف اإلنسان حلقوق الصارخة االنتهاكات قائمة يف كلها تصب اليت اجلنائية احملاكمات حلالة
  .1 اإلقليم هذا

                                                           

 .3، ص.املرجع السابق، حممد بشري الشافعي، أنظر، أكثر للتفاصي -1 
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ة األكثر حضورا ينت منظمة العفو الدولية من أن تكون املنظمة احلقوقمتكّ وبذلك  
، كذا نوع األساليب، و اxاالت اليت «تّم ^ا من جهةنوّع بسبب ت، على املستوى الدويل

ة باتت هلا خرب ، و خمتلف أنشطتهاو  واملنهجية املتكاملة اليت تعتمد عليها يف تسيري عمليا«ا
نشر منظمة العفو الدولية لتقاريرها عن  ويف ذات السياق ومبناسبة. واسعة يف جمال عملها

مدى احرتام  كذلك  اتناولت يف تقاريرهفقد ، الّدول فيما يتعلق مبدى احرتام حقوق اإلنسان
 .وعليه سيتّم استعراض ومناقشة بعض هذه التقارير ، اجلزائر حلقوق اإلنسان

 من حقوق اإلنسان في الجزائر الدولية موقف منظمة العفو-3
تصدر سنويا ، سبق أّن منظمة العفو الدولية منّظمة غري حكومية بّينا من خالل ما 

إىل احلقوق  فتشري من خالله، تقريرًا يتضمن وضعية حقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل
باخلطوات اإلجيابية  كما تشيد،  وكذلك النصوص القانونية اليت تقّيد هذه احلقوق، املنتهكة

ويف تقاريرها ، وقد شجبت منظمة العفو الدولية على مدار سنوات، املتخذة يف هذا اxال
كما استنكرت عمليات التعذيب ،  يف اجلزائر املتواترة استمرار حالة الطوارئ دون سند قانوين

 وأّكدت يف كّل مرّة على ملف املفقودين .، واإلختفاء القسري
حّىت ، انتباهنا أّن تقارير منظمة العفو الدولية مل تتغّري كثريا عن سابقيها وممّا يسرتعي 

بعد رفع احلكومة اجلزائرية حلالة الطوارئ وفيما يلى نشري إىل بعض املواضيع اليت مّست 
 واليت تناولتها منظمة العفو الدولية من خالل تقاريرها على مدار السنوات، حقوق اإلنسان

رّكزت فيها على جمموعة معينة من ، )2014/2015-2013-2012الثالث األخرية (
منظمة العفو  موقف :إىل أهّم هذه احلقوق وفًقا ملايلي أعطت موقفها منها لذا نشري احلقوق
للنتقل إىل موقفها ، )بواإلجتماع وتكوين اجلمعيات (، )أ( يف حرية التعبري قّ من احلالدولية 

ري يف األخري إىل حقوق املرأة يف ظّل هذه التقارير ونش، )ج( من حاالت اإلختفاء القسري
 . )دالثالث (
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 حّق في حرية التعبيرمن المنظمة العفو الدولية  موقف-أ
باخلطوة اليت قامت ^ا ، 1 2012يف تقريرها لسنة أشادت منظمة العفو الدولية 
 1992 سنة منذ البالد أحناء مجيع يف السارية، الطوارئ حالة اجلزائرية واملتعّلقة برفع احلكومة

منذ ، أعقاب املوجة اليت عرفها العامل العريب على أنّه ويف، إذجاء يف تقريرها هلذه السنة.
ووفقا ملا أطلق عليه فيما بعد ، والّيت ألقت بظالهلا على الدول العربية مبا فيه اجلزائر 2011

 العام مدار على دوري بشكل استمرتوالّيت ، خرجت العديد من املظاهرات، بالربيع العريب
، السكن ظروف وسوء، البطالة وعلى، وغريها الغذائية املواد أسعار ارتفاع على احتجاجاً 
 الوطنية التنسيقية وذكرت املنّظمة أّن " .األمن قوات أيدي على والعنف، احلكومي والفساد

 قوات قمعت أن بعد املظاهرات تلك من كثريال إىل دعت الّيت  هي، " والدميقراطية للتغيري

 على والقبض مئات وإصابة أشخاص ةعدّ  مقتل عن أسفر مما، منها عدداً  بعنف األمن
  .2آخرين مئات

فحكم  .بتهم التشهري مبوجب قانون العقوبات، أحكاما قضائيةوواجه صحفيون  
يف مدينة " La nouvelle république " الصحفي يف جريدة، "منصور سي حممد"على 

  .20133جوان ة وبالسجن مدة شهرين يف بدفع غرام، معسكر
حيث  اليت جاءت المتصاص موجة الغضب السلطات مببادرة ورّحبت املنظمة 

 فألغت، املتظاهرون عليها احتج اليت املظامل بعض ملعاجلة طواتاختذت جمموعة من اخل

 السارية وارئالط حالة رفع فرباير يف رتوقرّ ، األساسية الغذائية املواد بعض عن مؤقتاً  الضرائب

 عن "بوتفليقة العزيز عبد" الرئيس املنظمة بإعالن كما رّحبت. 1992 سنة منذ البالد يف

 ووسائل االنتخابات على احلرية من مزيد إلضفاء قوانني إصدار بينها من، لإلصالح خطط
 .الدستور لتعديل جلنة وتعيني، اإلعالم

                                                           
، )House Benenson Peter(، األوىل الطبعة، حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 2012لسنة، تقرير منظمة العفو الدولية -1

2012 . 
 .154ص.، ع السابقجاملر ، 2012لسنة ، يةتقرير منظمة العفو الدول، أنظر -2
 .110ص.، املرجع السابق، 2013لسنة ، تقرير منظمة العفو الدولية، أنظر -3
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سواء فيما يتعلق بقانون اإلعالم  2012وبالّرغم من سلسلة القوانني اليت صدرت يف  
فإّن املنظمة الزلت ترصد انتهاكات ، أو األحزاب الساسية أو اإلنتخابات أو اجلمعيات

  .حقوق اإلنسان
 وتكوين االجتماعالحق في حرية موقف منّظمة العفو الدولية من -ب 

 الجمعيات
 وحظر، التعبري حرية على قيود فرض، وفًقا ملنّظمة العفو الدولية احلكومة واصلت 

 من وغريها، الشغب مكافحة شرطة من آالف جلأ وقد .هلا املرخص غري ةالعامّ  التجمعات

، العاصمة اجلزائر يف اندلعت الّيت  الواسعة املظاهرات لتفريق العنف استخدام إىل األمن قوات
 ُنشر ،التالية األسابيع وخالل .وإصابات وفيات وقوع عن أسفر مما، أخرى ومدن وهران ويف

 يوم أخرى ومدن العاصمة اجلزائر يف إليها ُدعي مظاهرات قبيل األمن قوات أفراد من آالف
 .20121 فرباير12

 حالة يف ولكن إّال  التظاهر قانوناً  اجلائز من أصبح، الطوارئ حالة رفع أعقاب ويف

 .صالرتاخي هذه منح ترفض كانت ما كثرياً  السلطات إنّ  إالّ ، مسبق ترخيص على احلصول

 ما وكثرياً  .أخرى مدن ويف العاصمة يف ترخيص بدون عديدة مظاهرات متنُظّ ، ذلك ومع

 ألقت كما،  املياه وخراطيم للدموع املسيل الغاز باستخدام املظاهرات هذه األمن قوات فرَّقت

 تجمهروال االعتداء «م عليهم قُبض من بعض إىل وُوجهت .املتظاهرين من عدد على القبض

 .2 قانوين غري
 نشاط لوقف واسعة صالحيات السلطات مينح اجلمعيات أّن قانون واعتربت املنّظمة 

 هذه ومتويل تسجيل على القيود من مزيداً  يفرض كما،  حلها أو احلكومية غري املنظمات

 أنشطة بعض على قيوداً  يفرض الذي اإلعالم. ونفس املالحظة تنطبق على قانون املنظمات

                                                           
  .154ص.، املرجع السابق، 2012سنةل، تقرير منظمة العفو الدولية، أنظر -1
 إ°م نقابيون نشطاء وقال .اجتماعات لعقد ترخيصاً  منحها أحياناً  رفضت السلطات بأن اإلنسان حبقوق معنية منظمات وأفادت -2

 . السياسية األحزاب أو اجلمعيات بعض تسجيل احلكومة ورفضت .األمن قوات أيدي على للمضايقة تعرضوا
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 على ينص كما،  االقتصادية واملصاحل الوطنية والسيادة الدولة أمن لمث جماالت يف الصحفيني

 .1كبرية مالية بغرامات املخالفني معاقبة
حيث اعتربت املنّظمة أّن  2012عن سابقه لسنة  كثريا،  20132مل خيتلف تقرير  

واصلت فرض قيود على حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات قد، احلكومة اجلزائرية
حيث .اإلنسانوكذلك تفريق املظاهرات ومضايقة املدافعني عن حقوق ، إليها ضمامواالن
تعلقة مقيودا ، واليت أشارت إليها يف تقريرها السابق 2012لسنة  ديدةاجلقوانني ال تفرض

دت السيطرة على وشدّ ، االقتصاديةوالسيادة الوطنية ومصاحل اجلزائرّ  ، بقضايا أمن الدولة
تقدمت به اجلمعية الوطنية ملكافحة  طلب تسجيلحيث رفضت ، ميةاملنظمات غري احلكو 

وحسب ، 2011على الرغم من رفع حالة الطوارئ يف و  .األسبابدون إبداء ، الفساد
وقامت قوات  ،واصلت السلطات حظر املظاهرات يف اجلزائر العاصمة، ماجاء يف تقريرها

أو  ،ات عن طريق عرقلة الوصول إليهاإما مبنع املظاهر ، ويف أماكن أخرى، يف املدينة األمن
واصلت السلطات مضايقة كما  .استخدام القوة الفعلية أو التهديد باستعمال القوةببتفريقها 

عضو الرابطة ، "عبد القادر خربة" السيد ففرضت على، اإلنساناملدافعني عن حقوق 
، وق العاطلني عن العملفاع عن حقجنة الوطنية للدّ اللّ ، و اإلنساناجلزائرية للدفاع عن حقوق 

بالتحريض "عقب إدانته ، 2013بالسجن سنة واحدة غري نافذة يف مايعليه  حكمو  غرامة
  .3 2013سبتمرب 11 يف "لتجمعا على املباشر

نفس منوال التقارير السابقة بأن ، 20144تقرير منّظمة العفو الدولية لسنة  اتبعو 
اليت عرفتها والية  ضطراباتلإل، زائر فأشارتانتقدت املنظمة وضعية حقوق اإلنسان يف اجل

 بالنفط الغنية اجلنوب مناطق يف والفساد ،والفقر، البطالة ضد ظاهراتامل بسبب غرداية

                                                           
  .154ص.، املرجع السابق، 2012لسنة، تقرير منظمة العفو الدولية، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقاط -1
، )House Benenson Peter(، األوىل الطبعة، حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 2013نة لس، تقرير منظمة العفو الدولية -2

2013 . 
وتعرض للضرب ، الناشط النقايب ورئيس فرع األغواط للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وقبض على السيد " ياسني زايد" -3

  .110ص.، املرجع السابق، 2013لسنة ، فو الدوليةتقرير منظمة الع، أنظر. 2013على أيدي الشرطة يف أكتوبر
، )House Benenson Peter(، األوىل الطبعة، حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 2014لسنة ، تقرير منظمة العفو الدولية -4

2014 . 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
230 

 وعقب .أخرى لدورة الرتشح بوتفليقة الرئيس قرار على حتجاجاتاإل زتركّ حيث ، والغاز

 بعض ولكن، لدستورل ملراجعة مقرتحات بشأن مشاورات احلكومة باشرت، االنتخابات
 املدين اxتمع منظمات غالبية استثنيت كما،  املشاورات هذه قاطع السياسية األحزاب

 .املستقلة

 قيام على موافقتها عدم هااصلتاجلزائرية ملو  احلكومة كما انتقدت منّظمة العفو الدولية 
 بالتعذيب املعنية لكت فيها مبا، للبالد زياراتالقيام بب اإلنسان حلقوق نيبارز  وخرباء هيئات

 منظمة ملوظفي دخول تأشريات السلطات متنح إذمل، القسري واالختفاء اإلرهاب ومبكافحة

  .1اجلزائر لزيارة الدولية العفو
 ومضايقات حريا«م على قيوداً  واواجهقد ، احلكومة يمنتقد وأشارت املنّظمة إىل أنّ  

 قناة" األمن قوات أغلقت، 2014مارس  12حيث أنّه ويف ، السلطات جانب من قضائية

 املناهضة االحتجاجات نقل على دأبت ةخاصّ  تلفزيون ةحمطّ  وهي، التلفزيونية"األطلس

 متوا«ّ  .اهلواء على للظهور احلكومة منتقدي من لعدد الفرصة وأتاحت، للحكومة

 . 2رمسي ترخيص دون براجمها ببث "األطلس قناة "السلطات

 اجلزائر يف، املظاهرات مجيع على فرضته الذي راحلظ على السلطات أبقتكما  

 .سبيلها تعرتض أن دون باخلروج لبعضها مسحت األمن قوات أنّ  رغم، العاصمة

 حركة نظمتها اليت تلك ةوخباصّ ، بالقوة املتظاهرين الشرطة فرقت، أخرى حاالت ويف 

 قامت كما،  رابعة ةلوالي، جمدداً  لالنتخابات بالرتشح الرئيس قرار على احتجاجاً ، "بركات"

                                                           
 .158ص. ، املرجع السابق، 2014لسنة ، منظمة العفو الدولية، أنظر -1
 على فيديو شريط لنشره، مالية غرامة عليه وفرضت، سنتني لفرتة "دادة ولد يوسف" بسجن اكماحمل إحدى قضت، يونيو  10ويف -2

 فيديو وأشرطة صور بنشر احملكمة دانتهإو  .غرداية يف مصادمات أثناء الدكاكني إحدى من يسرقون وهم شرطة رجال يظهر اإلنرتنت

، 2014لسنة ، منظمة العفو الدولية، أنظر. االستئناف مرحلة يف احلكم وتأكد .للدولة تابعة مؤسسة وإهانة، الوطنية املصلحة ضد
  .159ص. ، املرجع السابق
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 .1االحتجاز من ساعات بضع بعد سبيلهم أخلت ما وغالباً ، املتظاهرين بعض باعتقال

 .أخرى مدن شهد«ا احتجاجات بالقوة الشرطة وفرقت

 خرجت وزو تيزي مدينة يف مظاهرات لتفريق املفرطة القوة الشرطة استخدمت كما 
  .2القبائل منطقة يف 2001مظاهرات  ذكرى إلحياء

 اجلمعيات تكوين حريةعلى احلق يف  التضييق واستشهدت املنظمة مبواصلة 

 للتسجيل العاملة للجمعيات املمنوحة الزمنية املهلة وبعد أن انتهت، على أنّه إليها واالنضمام

أخرى دون  تظلّ ، التسجيل من اجلمعيات بعض نتمتكّ  وبينما "06-12 القانون"مبوجب
 ملنظمة اجلزائري الفرع وكان .تسجيلها طلبات على طاتالسل رد انتظارها بسبب تسجيل

 بطلب تقدمت اليت، املستقلة احلكومية غري املنظمات من عدد من واحداً  الدولية العفو

 أي أو باملوافقة إخطاراً  تتلق مل ولكنها 06-12 القانون" أقرها اليت لإلجراءات وفقاً  تسجيل

 .3 .تكررةامل الطلبات من الرغم على، السلطات من ردّ 
 القسري اإلختفاء من عمليات موقف منّظمة العفو الدولية-ج
 خطوات أية مل تتخذ، السلطات أنّ  اعتربت املنظمة 2012يف تقرير ها لسنة  

 اليت اجلسيمة االنتهاكات من وغريها، القسري االختفاء حاالت من آالف يف للتحقيق

 حماسبة لضمان أو، العشرين القرن من التسعينيات عقد يف الداخلي النزاع فرتة خالل وقعت

طبًقا  واملصاحلة السلم ميثاق السلطات تطبيق واصلت حيث االنتهاكات هذه مرتكيب
 العلين نتقاداإل وجيرِّم األمن قوات أفراد على حصانة يضفي الذي، 01-06 للقانون رقم

                                                           
 مع أشهر ستة بالسجن حكماً ، "نصري بن معز "املواطن وعلى، طالب وهو، "حمندقاضي السيد" على كمةاحمل أصدرتمع ذلك  -1

املرجع ، 2014لسنة ، منظمة العفو الدولية، أنظر .العام بالنظام خيل أن ميكن مسلح غري جتمع يف املشاركة" بتهمة التنفيذ وقف
 . 159ص. ، السابق

 العيارات إحدى فأصابت، عليهم املطاطي الرصاص وأطلقت العّزل احملتجني على بالضرب ا°الت الشرطة أنّ  عيان شهود وذكر -2
 يف العمل عن شرطة رجال مخسة أوقفت قد اإ° السلطات وقالت .عينيه إحدى يف البصر فقده إىل وأدت "عليوات لونيسالسيد "
املرجع ، 2014لسنة ، منظمة العفو الدولية، أنظر .التحقيق نتائج عن تكشف مل ولكنها، الضرب عمليات يف التحقيق نتائج انتظار
  .159ص. ، السابق

 احلكومية غري املنظمات فيها مبا، ياتاجلمع على التعسفية القيود من واسعاً  طيفاً حسب تقرير املنّظمة  06-12القانون  وقد فرض -3

 أوقف أو مسجلة غري مجعية يف العضوية على، غرامة وبدفع أشهر ستة إىل تصل بالسجن عقوبات فرض كما،  املدين اxتمع ومنظمات
  .159ص. ، املرجع السابق، 2014لسنة ، منظمة العفو الدوليةتقرير ، أنظر .حلها جرى أو ترخيصها



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
232 

 جسيمة هاكاتانت عن املسؤولني املسلحة اجلماعات أفراد عن العفو يتضمن كما،  ملسلكهم

، وفاة شهادات بصدور يقبلوا لكي ضغوطاً  يواجهون املختفني أهايل وظل .اإلنسان حلقوق
م بأن تفيد  مسبق كشرط وذلك، سببها أو الوفاة تاريخ حتدد أن دون تُوفوا قد أقا̂ر

 أهايل نظمها مظاهرات عدة األمن قوات فرَّقت ويف هذا تعويضات على للحصول

 .1املختفني
القسري وغريها من  اإلختفاءبفيما يتعلقق  2013يف تقريرها لسنة أّكدت و  

اليت ارتكبت إبان النزاع الداخلي يف تسعينيات القرن املاضي. إذ ، اإلنسانانتهاكات حقوق 
املتعّلق ، 2006فرباير  27املؤرخ يف  01–06منح ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية القانون 

من  عائالتواشرتط على ، األمنصانة من العقاب لقوات احل ،بالسلم واملصاحلة الوطنية
 ويف الوقت ذاته، املقدمة من السلطات حىت يتلقوا التعويضالوفاة قبول شهادات قسرا  ااختفو 

ها يف احلصول على املعلومات املتعلقة مبصري أقربائها من حقّ  هذه العائالت حرمت
 .2املختفني
 تتخذ ملحيث  2014/2015لسنة  وهو نفس ماجاءت به يف تقريرها األخري 

 انتهاكات من وغريها ،القسري االختفاء حاالت آالف يف للتحقيق خطوات أي السلطات

 ويف، املاضي القرن من التسعينيات عقد يف، الداخلي النزاع إبان ارتكبت اليت اإلنسان حقوق

 مصري حول ماتمبعلو  بتزويدها املطالبة قسراً  اختفوا من أسر وواصلت، تلت اليت السنوات

 منح الذي، "الوطنية واملصاحلة السلم ميثاق" على التصويت ذكرى خاّصة يف، أقربائها

 .3لتصرفا«ا علنية انتقادات يوجه من وجرَّم األمن لقوات احلصانة

                                                           

 .155ص.، املرجع السابق، 2012منظمة العفو الدولية لسنة تقرير ، أنظر -1 
الرئيس األسبق لفرع ، إذ قبض على" حممد مساعني " .وتعرض من واصلوا الدعوة إىل كشف احلقيقة وحتقيق العدالة للمضايقات -2 

تقرير ، لعدالة لعائالت املختفني. أنظراملدافع عن كشف احلقيقة وحتقيق ا، و "الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان" يف غليزان "
 .111ص.، املرجع السابق، 2013منظمة العفو الدولية لسنة 

 "منري وفاة بشأن،  2013نوفمربالثاين يف الصادرة، "اإلنسان حقوق جلنة"توصيات  لتنفيذ خطوات أي السلطات تتخذ ومل -3 

 ضمان بغية، وفاته يف حتقيق حمايد إجراء إىل اللجنة ودعت 2006مرب ديس يف "واألمن االستعالم دائرة" حجز تويف يف الذي، محوش"

املرجع ، 2014تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر .ألقربائه اجلرب الوايف تقدمي أجل ومن، تعذيبه عن األشخاص املسؤولني مقاضاة
  .160ص.، السابق
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 بني صراعات عن حتدثت اليت التقارير رغم، "واألمن االستعالم دائرة" وواصلت 

 ذلك يف مبا، واسع نطاق على واالعتقال القبض سلطات ممارسة، دورها حول القرار صّناع

 تعذيبهم يسهِّل ما، اخلارجي العامل عن مبعزل باإلرهاب صلة هلم بأنه يشتبه من اعتقال

 الرئيس أصدر 2014جوان ويف .املعاملة سوء ضروب من ذلك لغري وإخضاعهم

 دائرة" داخل "يةقضائ حتقيقات هيئة" بإنشاء املرسوم مبوجب وبوشر ."183-14املرسوم"

، الدولة أمن تقوض اليت واألفعال، اإلرهاب أعمال وقمع منع تهامهمّ  "واألمن االستعالم
 .1للجزائر القومي األمن «دد أ°ا يُرى اليت الدولية اإلجرام منظمات وأنشطة

 :موقف منّظمة العفو الدولية من حقوق المرأة-د
 تعاين مازالت املرأة أنّ  2012ريرها لسنة أما فيما يتعلق حبقوق املرأة فقد جاء يف تق 

 على العنف من احلماية كفاية عدم من وكذلك، الفعلي الواقع ويف القانون يف التمييز من

 اإلفالت تركة ملواجهة خطوات تُتخذ ومل .األسرة إطار يف العنف ذلك يف مبا، النوع أساس
 ويف .2املاضي يف ُتكبتار  اليت اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات عن العقاب من

 يفبالعنف ضد املرأة " " املعنية جنةباللّ  اخلاصة املتحدة األمم مقررةاعتربت  2012ماي
 أقرحيث ، املرأة حقوق لتعزيز إجيابية خطوات اختذت احلكومة نأ للجزائر زيار«ا أعقاب

 الستمرار التصدي على لطاتالس حثَّت أّ°ا إالّ ، الربملان يف املرأة متثيل من يزيد قانوناً  الربملان

 تلحق اليت االجتماعية وللوصمة، اجلنسي وللتحرش، األسرة إطار يف املرأة ضد العنف

 .3مبفردهن يعشن الاليت والنساء املتزوجات غري بالنساء
ظّلت  املرأة حيث صّرحت املنّظمة أنّ  2013وهو ما ذهبت إليه يف تقريرها لسنة 

 قانون أنّ  ترى املنّظمة وفقا لتصّورها إذ .الفعلي الواقع ويف القانون يف للتمييز عرضةً 

 حقوق من أدىن املرأة حقوق جتعل بنوداً يتضّمن  مازال، 2005 وحىت بعد تعديلهاألسرة

 .4واملرياث األطفال وحضانة والطالق بالزواج املتعلقة األمور يف ،الرجل

                                                           

  .160.ص، السابقاملرجع ، 2014تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر -1 

  .155.ص، املرجع السابق، 2012تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر -2 

  .155. ص، املرجع السابق، 2012تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر -3 

 .111. ص، املرجع السابق، 2013تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر -4 
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تواجه  أّ°ا الزالت أةقوق املر فيما يتعلق حب 2014وانتهت كذلك يف تقريرها لسنة  
 حيث أّن نسبة املقاعد اليت، التطور الذي عرفته يف جمال احلقوق السياسية بالرغم من، التمييز
ت اللجنة املعنية ثّ ح ذلك ومع، االنتخاباترب ثلث املقاعد يف ايق، النساء^ا  فازت

 املساواة مبا حيّقق القوانني إصالحاحلكومة على ، بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
جنة ت اللّ واملرياث. كما حثّ  األطفالوالوصاية على  الطالقجل فيما يتعلق بالزواج و مع الرّ 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد "احلكومة على سحب حتفظات اجلزائر على 
ماية املرأة من وسن قوانني حل، باالتفاقيةامللحق  االختياريوالتصديق على الربوتوكول ، "املرأة

والتصدي لعدم املساواة بني اجلنسني يف التعليم ، وغريه من أشكال العنف األسريالعنف 
 .1 والتشغيل
حيث ، املرأة حقوق حالة لتحسني اخلطوات بعض السلطات اختذتأّن  واملالحظ 

 سلطات جانب من مايل تعويض دفع على مرة ألولو  نصّ الذي  " 26-14 املرسوم صدر

 الداخلي زاعالنّ  انإبّ ، املسلحة اجلماعات يف أعضاء قبل من اغتصنب الاليت النساء إىل الدولة

 تلقني الاليت النساء عدد بعد اتضح قد يكن مل، السنة °اية ويف .املاضي القرن تسعينيات يف

 الزوجة على اجلسدي االعتداء لتجرمي جديداً  تشريعاً  احلكومة اقرتحتوقد ، التعويض

 أن اجلديد التشريع شأن ومن .املأل أمام تتم عندما، النساء على الالئقة غري واالعتداءات

 للزوجة املالية املصادر على للحصول الرتهيب أو اإلكراه استخدام أو الزوجة هجر من جيعل

 مت الذي، املقرتح القانون، 2014نوفمرب 26 يف، الربملان وتبىن .القانون عليه يعاقب جرماً 
 ومل أطفاهلن حضانة يتولني الاليت املطلقات النساء ملساعدة للدولة تابع وقصند إنشاء مبوجبه

 األخرى املقرتحة التعديالت تكن مل، العام °اية ويف .هلن املستحقة النفقة أزواجهن هلن يدفع

 .2 بعد التنفيذ موضع وضعت قد
انني بأن وضعت من القو ، مماتقدم نستشف أّن اجلزائر قد سايرت معظم دول العامل 

رغبة منها ، كما صادقت على معظم اإلتفاقيات ذات الصلة،  ما يكفل محاية حقوق اإلنسان

                                                           

 .159. ص، املرجع السابق، 2014لدولية لسنة تقرير منظمة العفو ا، أنظر -1 

  .160. ص، املرجع السابق، 2014تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ، أنظر -2 



 في الظروف العادية ماية حقوق اإلنسانحالباب األول                                                                     
 

 

 
235 

ويف سبيل ذلك وضعت من اآلليات ما يضمن التمتع ^ا ، يف الرقي مبوضوع حقوق اإلنسان
عليها اxتمع الدويل من ضرورة تقدمي تقارير حول  وقد التزمت مبا ميليه، على أرض الواقع

، واليت كانت حمال إما لإلشادة مبا اختذ من خطوات يف هذا اxال، اإلنسان وضعية حقوق
 وإما للشجب والتنبيه بضرورة العمل على تطوير محاية هذه احلقوق .

جتعل تطبيق ماسن من ، ومبا أّن اجلزائر كغريها من الدول قد متر بظروف عصيبة 
فإّن هذا األمر . ظل هذه الظروفقوانني وماصودق عليه من اتفاقيات متعذر التطبيق حتت 

فكيف تعاملت ، قد متر ^ا أي دولة يف الظروف اإلستثنائية كتجربة صعبة يدفعنا للبحث
خالل هذه الفرتة ؟ وماهو موقف  ؟ وهل مت إحرتام حقوق اإلنسان اجلزائر مع هذه احلالة

التطرق حلماية  لاxتمع الدويل من ذلك ؟ هذه األسئلة وغريها حناول اإلجابة عنها من خال
 . حقوق اإلنسان يف الظروف اإلستثنائية

  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يـــــاب الثانـالب
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 الباب الثاني 
 حماية حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية

 
تزعزع كيا°ا ومتّس و  «ّدد أمنها، قد حيدث أن متّر الدول بظروف خاّصة وطارئة 
ولو عن طريق خرق قواعد ، واجهة هذا الظرف الطارئاألمر الذي يستلزم حتما م، بسياد«ا

 املشروعية العادية .
مع ، وعادة ما تصطدم اإلجراءات اإلستثنائية اليت تـُّتخذ xا^ة الظرف الطارئ 

هلذا يعترب الّلجوء إىل مثل هذه اإلجراءات أمر . حقوق اإلنسان املكفولة يف احلاالت العادية
ومن ّمث تفرض الظروف . تطلبه الضرورة جعلت منه أمرا واجباإّال أّن ما ت، غري مرغوب فيه

هذه الظاهرة اليت تعد شائعة يف ، اإلستثنائية قيودا شديدة على حقوق اإلنسان وحرياته العاّمة
ويل للحقوق ها العهد الدّ فقد أقرّ ، لذا اهتمت ^ا الشرعة الدولية، معظم دول العامل تقريبا

هو مايتطلب ، القوانني يف دول العاملو  «ا الدساتريكما أقرّ  ،1966السياسية لسنة و  املدنية
 دراسة التنظيم القانوين للظروف اإلستثنائية ( الفصل األول ).

، ولعل اختاذ مثل هذه اإلجراءات ال مينع قطعا من املساس حبقوق اإلنسان وحرياته 
لى حقوق اإلنسان ؟ لنا أن نتساءل عن مدى تأثري الظروف اإلستثنائية ع، ويف هذا الصدد

( أثر الظروف االستثنائية على حقوق  :من خالل الفصل الثاين سؤال حناول اإلجابة عنه
 . (الفصل الثاين ) اإلنسان
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 الفصل األول
 التنظيم القانوني للظروف اإلسثنائية 

 
، مبا حيمله من مفاهيم متجّددة ومتطّورة داخل كّل دولة، محاية النظام العاّم إّن حتمية 

مع املواقف  التعامل وعلى وجودها واستقرارها ضرورة، جعل لزاما عليها للمحافظة على كيا°ا
بإجياد حلول آنية وواقعية تتناسب مع الظّرف ، اإلستثنائية الّيت تواجهها على مّر األزمنة

 الصعب. 
شّكل واليت ت، أمر ال ميكن حتقيقه بتطبيق النصوص القانونية املعروفة واملنصوص عليها 

، الذي يعّد ضرورة ال غىن عنه لضمان الّتمّتع باحلقوق، يف وجودها وتطبيقها مبدأ املشروعية
فقد يقع أن جتد دولة معينة نفسها ، طرح ال ميكن األخذ به على اإلطالق ويف كّل األوقات

فإذا  ، ومواجهتها بتطبيق مبدأ املشروعية الذي اعتادت عليه، أمام ظروف ال تستطيع ظبطها
فإّن تطبيقه يف هذه الفرتة يشّكل عبئا على ، ان هذا املبدأ يشّكل ضمانة للحقوق واحلرياتك

تلك ، اضطرادو  بل يؤدي إىل املساس بالنظام العام وسري املرافق العمومية بانتظام، الّدولة
مبادئ ال ميكن ألّي دولة أن تغفل عنها حتت أّي مسّمى. من أجل ذلك ّمت الّسماح 

، مبدأ املشروعية بالقدر الضروري الذي يكفل السيطرة على الظّرف اإلستثنائيباخلروج على 
 . من خالل تطبيق نظرية الظروف اإلستثنائية

، اليت عرفتها فرنسا حيث يرجع السبب الرئيسي لظهور هذه النظرية إىل األحداث 
احتالل املدن ورغبة منها يف التصدي للمخاطر املرتتبة على ، 1خالل احلرب العاملية األوىل

األمر الذي أّدى إىل ، جتاوزت النصوص القانونية املعتادة، 2الفرنسية من قبل القوات املعادية 
الذي وجد ، 3 القضاء اإلداري مالطعن فيها أماإىل  إحلاق ضرر حبقوق األفراد ما دفعهم

                                                           
دار املطبوعات ، دراسة مقارنة، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف االستثنائية، مراد بدران، أنظر يف تفاصيل ذلك -1

 .18ص .، 2008، اإلسكندرية، اجلامعية
 . 45، 2011، مصر، (د.د .ن)، أثرها على احلريات العاّمةو  القوانني اإلستثنائية يف مصر وفرنسا، إيهاب طارق، أنظر-2 
. 1901" فإّن جملس الدولة الفرنسي قد استعمل عبارة الظروف اإلستثنائية يف األول من فرباير  Waline" حسب األستاذ -3 

 :حيث يقول
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الظرف إىل اإلستعانة ب، نفسه مضطرّا إلضفاء نوع من املشروعية على ماقام به من أعمال
نظرية أطلق  فأوجد، 1 تربير تصرفات اإلدارة اليت قامت ^ا حتقيقا للمصلحة العامةب العصيب

نسبة للوضع ، Pouvoir de Guerre "2 " احلرب عليها يف البداية نظرية سلطات
من خلق و هي " الظروف االستثنائية " نظريةل لتتطّور بعد ذلك بشكل أوسع، الذي متر به

 . 4من أجل ذلك أطلق عليها النظرية القضائية للظروف اإلستثنائية، 3القضاء الفرنسي

                                                                                                                                                                                

« C’est même à ce propos que l’expression (Circonstances Exceptionnelles) a 
étéemployée pour la première fois par le conseil d’Etat le 1er février 1901 ».  

 :أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
Marcel waline, Droit Administratif, Dalloz , Paris, 1957. P. 584.  

 
مشروعة يف بعض ، بعض اإلجراءات اإلدارية اليت تعد غري مشروعة يف األوقات العادية، الفرنسي ولةاعترب جملس الدّ  حيث -1 

 الّيت و  "Verrierولة الفرنسي حكما يف قضية اجلنرال "حيث أصدر جملس الدّ ، املصلحة العاّمةلكو°ا ضرورية حلماية ، الظروف
يقضي فيه بتعديل املادة األوىل من قانون  05/08/1914ية بإصدار مرسوم يف يتمحور موضوعها حول قيام رئيس اجلمهور 

فاع قبل إحالة تشرتط هذه املادة أخذ رأي اxلس األعلى للدّ  إذ ،حة لالستيداعاخلاص بإحالة ضباط القوات املسلّ ، 06/02/1912
اشرتط فقط أخذ رأي و  املرسوم السابق ألغى هذا اإلجراء أنّ  إالّ ، الضباط لالستيداع عن طريق االقرتاع السري بني أعضاء هذا اxلس

جعله  مما ،قرار إحالة اجلنرال السابق لالستيداع 20/11/1914بناء على التعديل السابق صدر يف و  ،القائد العام للقوات العسكرية
ه ال حيق للمرسوم كذا ألنّ ، و املادة السابقةيقوم بالطعن فيه باإللغاء بسبب جتاوز هذا القرار للضمانات السابقة اليت تقررت قبل تعديل 

 دفقد رفض اxلس الطعن باإللغاء يف القرار مما يفي ،ه تأسيا على ضرورات احلرب العاملية األوىلأنّ  إالّ ، السابق أن يعدل حكم القانون
، حممود فوزي عفيفي بدوي، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه القضية .غم من خمالفته للقانون على حنو ما سبق شرحهبالرّ ، مشروعيته

، رسالة دكتوراه–فرنسا و  دراسة مقارنة يف مصر-القضائية للحرية الشخصية أثناء تطبيق قوانني الطوارئو  القانونيةو  احلماية الدستورية
  .41. ص، 2010، مصر، جامعة حلوان

، جامعة عني مشس، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية، حممد شريف إمساعيل، أنظر -2
 ما بعدها.و  248ص .، 1979، القاهرة

3 -Cf. Claude-Albert Colliard ,Libertés publiques , 7eme édition , Dalloz , Paris 
1989 ,p.126-140. 

  مث انتقلت منه إىل نطاق القانون اخلصاختلف الفقهاء يف تأصيل هذه النظرية حيث أكد بعضهم بداية ظهورها يف القانون الدويل -4
أكد آخرون ، و وذهب فريق ثالث إىل أن هذه القاعدة نشأت يف أول األمر يف جمال القانون الروماين، اجته فريق منهم إىل عكس ذلكو 

يسميها البعض  إال أن هذه الفكرة مل تستقر على مدلول واحد خالل مجيع العصور حيث، أن أصل هذه القاعدة هو القانون الكنسي
يسميها البعض اآلخر نظرية احلوادث الطارئة بل ذهب البعض إىل أبعد من ذلك حيث يفضل الدكتور سامي و  نظرية تغري الظروف

سامي مجال الدين ، أنظر، عن مصطلح الظروف االستثنائية.لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، مجال الدين مصطلح " نظرية الضرورة"
 . 13ص.، منشأة املعارف اإلسكندرية، انات الرقابة القضائيةضمو  لوائح الضرورة
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إذ أصبحت أكثر نضجا يف هذا  ونظًرا للتطور الذي عرفته الّدول، ومع مرور الوقت 
على إجياد إطار  . حيث عملت الّدول1تطّورت بالتبعية نظرية الظروف اإلستثنائية ، اxال

ا ، دون تعّسف اإلدارةبشكل حيول قدر املستطاع ، قانوين هلا êويف نفس الوقت يضمن حد
فتوقعتها ومنحت هلا ، وذلك بأن تنبأت النظم القانونية للظروف اإلستثنائية، أدىن من احلقوق

سواء االستثنائية  بالتنظيم القانوين للظروف عليهوهو ما ُيصطلح ، مسميات قانونية مسبقا
ملبحث األول ( التنظيم القانوين الداخلي على املستوى الداخلي وهو ما نعاجله من خالل ا

 للظروف اإلستثنائية). 
بل حّىت ، فحسب املشرع الداخلي وممّا يسرتعي انتباهنا أّن هذه املسألة مل تشغل 

ملا يكتنفها من أخطار متّس ، هلاالتنظيم القانوين بسألة هذه امل تناولاملشرّع الّدويل الذي 
اتفاقيات و  معاهدات بعضعليها يف  من خالل النصّ ، تهبشكل مباشر حبقوق اإلنسان وحريّا

التنظيم القانوين  :الثاين املبحث( الضوء عليه من خالل  موضوع نلقي، حقوق اإلنسان
 ). الدويل للظروف اإلستثنائية

                                                           
جملس الدولة الفرنسي أن سلطات احلرب ما هي إال صورة من صور الظروف االستثنائية اليت تستوجب  إعتربتطور األمر إىل أن  فقد -1

 :أنظر يف هذا املعىن وإعطاء غطاء شرعي هلا.، اخلروج على مبدأ املشروعة
Jean Rivero, les liberté publiques , Sirey , Paris, 1973, Page 315. 
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 للظروف االستثنائية التنظيم القانوني الداخلي :المبحث األول
للظروف اإلستثنائية ملواجهة اخلطر ور إذا كان القضاء قد أوجد جمموعة من الصّ  

املِؤسس الدستوري وبالنظر ألمهّيتها وخطور«ا عمل ، ولة ونظامها العاملدّ اد هدّ اهم الذي يُ الدّ 
دة تبني حاالت قانونية حمدّ  اوضع نصوصف، بأن توقع هلا فروضا خاّصة، على تنظيمها مسبقا

تنظيم الظروف االستثنائية .حيث لقي ا ا كبري سا يرفع عنها لبشروطها ممّ و  اإلستثنائيةالظروف 
اxال  لىإذ ميكن مواجهة األزمة دون اخلروج ع، الكثري استحسانا كبريا لدىبنصوص قانونية 

احلدود القانونية اليت تلتزم ^ا  ألنّ  ،د للمشروعية حىت لو تعلق األمر مبشروعية إستثنائيةاحملدّ 
إال أّن الدول تباينت يف طريقة . مسبًقا وذلك بأن تتوسع بشكل معلوم، اإلدارة ستتغري

وهلا يف سبيل ذلك اختاذ ، بني دول نّصت يف دساتريها على محاية احلقوق واحلريات، التقنني
واليت ال ميكن تطبيقها إال بعد موافقة من الربملان وهو ما أخذت به ، ما يلزم من اإلجراءات

فرنسا بوضع القواعد القانونية اليت ى مثل دول أخر  إهتمت بينما، الواليات املتحدة األمريكية
الدستور  نفس خطى اجلزائر مبدئيا على و قد سارتق على خمتلف الظروف اإلستثنائية .تطبّ 

حتديد ، و (املطلب األول ) قامت بتقنني الظروف االستثنائية بتعدادها حيث، الفرنسي
  الثاين). (املطلبصة باإلعالن عنها تشروطها وذكر اجلهة املخ
 التعداد القانوني للظروف اإلستثنائية المطلب األول:

احلالة و  )الفرع األولتتنوع الظروف االستثنائية بني حالة احلصارو حالة الطوارئ ( 
 . )الفرع الرابع حالة احلرب (و  (الفرع الثالث ) حالة التعبئة العامة، )الفرع الثاين االستثنائية (
 طوارئحالة الو  األول: حالة الحصار الفرع

 1849جوان  13لقد دفع الواقع املرير للحقبة التارخيية اليت مرت ^ا فرنسابتاريخ  
إىل ضرورة حتديد املوقف من الظروف اإلستثنائية وذلك بتنظيمها عن طريق نصوص قانونية 

أوت  09بتاريخ  املنظم حلالة احلصارالصادر وهو ماّمت بالفعل من خالل القانون، واضحة
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ذلك ملواجهة الظروف اليت قد تتعرض هلا و  ول قانون منظم حلالة احلصاروهو أ، 18491
 . 1916أفريل  17مث يف  1878أفريل  03فرنسا يف املستقبل ولقد عدل هذا القانون يف 

 1976يف دستور  أما يف اجلزائر فقد مت النص على كل من حالة الطوارئ واحلصار 
يف ، يقرر رئيس اجلمهورية، ة الضرورة امللحةيف حال":واليت نصت على 119املادة  من خالل

يتخذ كل اإلجراءات ، و حالة الطوارئ أو احلصار، احلكومةو  اجتماع هليئات احلزب العليا
يقرر رئيس على " 86يف مادته  1989". كما نص دستور .الالزمة الستتباب الوضع

لـمدة معينة بعد اجتـماع ، حالة الطوارئ أو الـحصار، إذا دعت الضرورة الـملـحة، الـجمهورية
ورئيس ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعيب الوطين ورئيس الـحكومة، الـمجلس األعلى لألمن

.ووردت نفس األحكام  " ويتـخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع، الـمجلس الدستوري
، ة امللحةإذا دعت الضرور ، على أن " يقرر رئيس اجلمهورية 1996من دستور  91 يف املادة

استشارة رئيس ، و حالة الطوارئ أو احلصار ملدة معينة بعد إجتماع اxلس األعلى لألمن
ويتخذ  ، رئيس اxلس الدستوريو  الوزير األول، و رئيس جملس األمة، و اxلس الشعيب الوطين

ميكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بعد  الو . كل التدابري الالزمة إلستتباب الوضع
 املادة وهو ذات املضمون الذي احتفظ به يف، وافقة الربملان املنعقد بغرفتيه اxتمعني معا "م

 .2016ي لسنة من التعديل الدستور  105
تطبيق هاتني احلالتني أثناء اإلحتالل من اجلزائر  عرفتفقد  ومن اجلانب التطبيقي 

حالة الطوارئ ، و الثانيةو  تني األوىلان احلربني العامليصار إبّ احلاإلدارة الفرنسية ( حالة  قبل
  .2)الثورة التحريرية  حربأثناء

على إثر ، يف اجلزائر بعد اإلستقالل تطبيق حاليت الطوارئ واحلصار ومرًّة أخرى متّ  
، 3اإلضطرابات واملظاهرات اليت عرفها الشارع اجلزائري  بعدإذ  1988أكتوبر 05أحداث 

حالة  "الشاديل بن جديد" ثرها رئيس اجلمهوريةإعلى أعلن ، واليت نتج عنها فوضى عارمة
                                                           

نصر الدين بن ، ظرأن، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة، 1916افريل  17مث يف ، 1878أفريل  03عدل هذا القانون يف  -1 
 .127، ص.املرجع السابق، مراد بدران، نظر كذلكأ، 14- 13ص. ، املرجع السابق، طيفور

 .27ص.، املرجع السابق، الدين بن طيفورنصر ، أنظر -2 
 . 23ص. ، 1993حلقوق اإلنسان لسنة  التقرير السنوي للمرصد الوطين، أنظر -3 
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دل قوات األمن بوقد توىل اجليش الوطين مهمة ضمان النظام العام ، 1يف اليوم املوايل احلصار
 . 2دون أن تكون هناك نصوص قانونية حتدد مهامه بدقة

جديد  إعالن حالة احلصار للمرة الثانية من قبل رئيس اجلمهورية الشاذيل بن كما متّ  
على إثر محلة التمّرد  ،ملدة أربعة أشهر تسري ابتداء من اليوم املوايل، 3 1991 جوان 04يف 

علنت حالة الطوارئ من قبل كما أُ . الّيت نادى ^ا قادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، املدين
، 19925فرباير  04املؤرخ يف  44-92مبوجب املرسوم الرئاسي ، 4اxلس األعلى للدولة

ومّددت حالة الطوارئ . نتيجة توقيف املسار اإلنتخايب اإلضطرابات اليت شهد«ا البالدعد ب
، 6بسبب أستمرار اإلضطرابات  02 – 93رقم  ملّدة غري حمدودة مبوجب املرسوم التشريعي

 23الذي أصدره رئيس اجلمهورية يف  01-11إىل أن ّمت رفعها مبوجب األمر التشريعي رقم 
 . 20117فرباير 

املتعلق بإعالن حالة الطوارئ أنه أشار إىل األسباب  ،ما يالحظ بالنسبة للمرسومو  
املستمر للنظام العام املسجل و  هذه احلالة املتمثلة يف " املساس اخلطريعن  اليت دعت لإلعالن

املساس و  التهديدات اليت تستهدف إستقرار املؤسسات، يف العديد من نقاط الرتاب الوطين
 . 8السلم املدين " و  تكرر بأمن املواطننياملو  اخلطري

                                                           

  .54ص.، 2010، اجلزائر، منشورات السائحي، تشريعاتناو  إشكاليتها وموقعها يف تشريعنا، حقوق اإلنسان، حممد مهري، أنظر -1 
 . 29 – 28ص .، رجع السابقامل، نصر الدين بن طيفور، أنظر - 2
 . 29. ع..ج.ج ج .ر، 196 – 91أ نظر املرسوم الرئاسي  - 3
مت استحداثه مبوجب إعالن صادر عن اxلس األعلى لألمن لسد الشغور يف منصب رئاسة اجلمهورية نتيجة إستقالة الرئيس  -4 

 :ويتكون هذا اxلس من مخسة أعضاء هم، 04/01/1992حل اxلس الشعيب الوطين يف و  09/01/1992الشاذيل بن جديد يف 
. وميارس اxلس األعلى للدولة مجيع السلطات اليت يعهد ^ا "علي هارون ، تيجيين هدام، علي كايف، خالد نزار، حممد بوضياف رئيسا"

 . 80ص .، 15/01/1992العدد الثالث الصادرة بتاريخ ، الدستور املعمول به لرئيس اجلمهورية .انظر .ج.ر
 188اليت أسفرت عن فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ب و  1991ديسمرب  26مت إجراء الدور األول لإلنتخابات التشريعية يف  -5 

 .351ص.، املرجع السابق، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة انظر مولود ديدان، مقعد
، املتضمن متديد حالة الطوارئ، 1993فرباير  60املؤرخ يف  02- 93املادة األوىل من املرسوم التشريعي رقم ، أنظر -6

 .1993فرباير  70الصادرة بتاريخ ، 08ج.ر.ج.ج.ع.
 12 .ج.ر.ج.ج.ع، املتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فرباير سنة  23الصادر بتاريخ ، 01-11األمر التشريعي رقم ، أنظر -7

 . 2011فرباير 23الصادرة بتاريخ 
 .10العدد .، 1992فرباير  09اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ ، 1992فرباير  09رخ يف أنظر املرسوم الرئاسي املؤ  -8
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 من خالل إال أنّه، إذا كان املؤسس الدستوري مل ميّيز بني حاليت الطوارئ واحلصار 
يف حتديد اجلهة اليت تسند هلا صالحية احلفاظ على  ،فقط هماميكن حتديد الفرق بين التطبيق

إىل ذلك املادة  تصار كما أشار اليت أوكلت للسلطة العسكرية يف حالة احلو  ،النظام العام
إىل السلطة املدنية يف حالة ، و سالفة الذكرال 196-91من املرسوم الرئاسي رقم  الثالثة

 . الطوارئ
بذلك إختلف املؤسس الدستوري اجلزائري عن املؤسس الدستوري الفرنسي الذي و  

عام أو يف حالة خطر داهم ناتج عن املساس اخلطري بالنظام ال وجودتطلب إلعالن الطوارئ 
بينما يتم إعالن حالة . 1خطور«ا طابع اإلضطراب العامو  األحداث اليت تشكل بطبيعتها

 .2احلصار إذا كان هناك خطر داهم ناجم عن حرب أجنبية أو حركة مترد مسلح 
 الحالة اإلستثنائية :الثاني الفرع

يف  فقد مت النّص عليها ،اجلزائري اإلهتمام باحلالة اإلستثنائية أوىل املؤسس الدستوري 
 :جاء فيهااليت ، 59يف املادة  1963دستور  حيث تناوهلا، خمتلف الدساتري اجلزائرية املتعاقبة

يف حالة اخلطر الوشيك الوقوع ميكن لرئيس اجلمهورية اختاذ تدابري استثنائية حلماية استقالل  "
إعالن هذه احلالة يف  قد متّ  و."  جيتمع اxلس الوطين وجوباو  األمة ومؤسسات اجلمهورية.
ذلك بسبب حركة و  من قبل الرئيس أمحد بن بلة 1963 سنة اجلزائر يف الثالث من أكتوبر

 . 3العقيد "حمند أو احلاج" و  "حسني آيت أمحد" قادها د العسكري الّيت التمرّ 
ذا كانت البالد " إ :اليت مضمو°او  120يف املادة  1976كما أشار إليها دستور  

يقرر رئيس ، أو سالمة ترا^ا، أو على استقالهلا، ة خبطر وشيك الوقوع على مؤسسا«امهدد
 اجلمهورية احلالة االستثنائية.

                                                           
 :على ما يلي1955الفرنسي لسنة ئ من قانون الطوار  تنص املادة األوىل -1

« L’état d’urgence peut être déclaré … soit on cas de péril imminent résultant 
d’atteintes grave a l’ordre public soit en cas d’événements présentant par leur nature 
et leur gravité le caractère de calamite public ».  

 :على ما يلي1849أوت  09افريل املعدل لقانون  03تنص املادة األوىل من قانون  - 2
« l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril résultant d’une guerre 
étrangère ou d’une insurrection a main armée ».  

  .32. ص، املرجع السابق، نصر الدين بن طيفور، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة انظر -3
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 احلكومة.و  ذا اإلجراء أثناء اجتماع اهليئات العليا للحزبـل هـثـدخل مـتـي 
ها ختول احلالة االستثنائية لرئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات اخلاصة اليت تتطلب 

 مؤسسات اجلمهورية.و  احملافظة على استقالل األمة
 باستدعاء من رئيسه.، وجوبا، جيتمع اxلس الشعيب الوطين 
بناء على نفس اإلجراءات املذكورة ، و تنتهي احلالة االستثنائية حسب نفس األشكال 

 ".أعاله اليت أدت إىل تقريرها
وهو نفس ما ، 19891دستور  من 87كما أشار إليها املؤسس الدستوري يف املادة  

منه على " يقرر رئيس  93إذ تنص املادة  1996جاء يف التعديل الدستوري لسنة 
يوشك أن يصيب مؤسسا«ا  اجلمهورية احلالة اإلستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم

رة رئيس الدستورية أو استقالهلا أو سالمة ترا^ا.وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد إستشا
اإلستماع إىل اxلس األعلى ، و اxلس الدستوري، و اxلس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة

لألمن وجملس الوزراء .ختول احلالة اإلستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات اإلستثنائية 
جيتمع . املؤسسات الدستورية يف اجلمهوريةو  اليت تستوجبها احملافظة على إستقالل األمة

اإلجراءات السالفة الذكر اليت أوجبت و  األشكال الربملان وجوبا .تنتهي احلالة حسب
اليت  2016من التعديل الدستوري لسنة  107واليت صارت حتمل رقم املادة ، إعال°ا"

 نصت على " يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإلستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم
ؤسسا«ا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة ترا^ا.وال يتخذ مثل هذا يوشك أن يصيب م

اxلس ، و ورئيس اxلس الشعيب الوطين اإلجراء إال بعد إستشارة رئيس جملس األمة
جملس الوزراء .ختول احلالة اإلستثنائية رئيس و  اإلستماع إىل اxلس األعلى لألمن، و الدستوري

 اإلستثنائية اليت تستوجبها احملافظة على إستقالل األمةاجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات 
                                                           

يوشك  " يقرر رئيس اجلمهورية احلالة اإلستنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم:على1989من دستور  87 تنص هذه املادة -1
ن يصيب مؤسسا«ا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة ترا^ا.وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد إستشارة رئيس اxلس الشعيب الوطين أ

جملس الوزراء .ختول احلالة اإلستثنائية رئيس اجلمهورية أن و  اإلستماع إىل اxلس األعلى لألمن، و اxلس الدستوري، و ورئيس جملس األمة
جيتمع الربملان وجوبا . املؤسسات الدستورية يف اجلمهوريةو  جراءات اإلستثنائية اليت تستوجبها احملافظة على إستقالل األمةيتخذ اإل

 اإلجراءات السالفة الذكر اليت أوجبت إعال°ا ".و  األشكال .تنتهي احلالة حسب
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 األشكال جيتمع الربملان وجوبا .تنتهي احلالة حسب. املؤسسات الدستورية يف اجلمهوريةو 
 اإلجراءات السالفة الذكر اليت أوجبت إعال°ا " و 

وقد استوحى املؤسس الدستوري اجلزائري احلالة اإلستثنائية من املؤسس الدستوري  
 واليت مضمو°ا " 1958من دستور  16الفرنسي الذي نّص على احلالة اإلستثنائية يف املادة 

أو تنفيذ التزاما«ا الدولية ، سالمة إقليمها، استقالل األمة، عندما تكون مؤسسات اجلمهورية
، مهددة بشكل جسيم وحال ينجر عنه انقطاع السري املنتظم للسلطات العامة الدستورية

، اجلمهورية اإلجراءات اليت تقتضيها الظروف بعد اإلستشارة الرمسية للوزير األول يتخذ رئيس
وجيب أن تكون هذه . يعلم األمة برسالة، ولرئيسي جملسي الربملان وكذلك اxلس الدستوري

اإلجراءات مستلهمة من الرغبة يف ضمان قيام السلطات العامة الدستورية بأداء مهامها يف 
 ويستشار اxلس الدستوري بشأ°ا .، أقصر فرتة ممكنة

 . جيتمع الربملان بقوة القانون 
 .حل اجلمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات اإلستثنائية وال ميكن

ميكن أن ُحتال املسألة إىل ، بعد مضي ثالثني يومًا من ممارسة هذه السلطات الطارئة 
يس جملس الشيوخ أو ستني عضوًا من اxلس الدستوري من قبل رئيس اجلمعية الوطنية أو رئ
وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط ، اجلمعية الوطنية أو ستني من أعضاء جملس الشيوخ

ويصدر اxلس قراره على املأل يف أقرب وقت  .املنصوص عليها يف الفقرة األوىل ال تزال سارية
ذا«ا بعد ستني يوماً من ممكن. جيري اxلس مبوجب حقه هكذا اختبار ويتخذ قراره بالطريقة 

 .1"ممارسة الصالحيات الطارئة أو يف أي وقت كان بعد ذلك

                                                           
1- L’article 16 de la constitution française de1958: Lorsque les institutions de la 

République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution 
de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate 
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 
interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des 
assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.  
Il en informe la nation par un message.  
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le 
Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.  
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والذي ، لقد أمجع الفقه الفرنسي أن هذه املادة جاءت تلبية لرغبة اجلنرال "ديغول "و  
إذ طالب فيه بأن يكون ، 1الشهري " Bayeux " أعلن عنها يف خطاب أطلق عليه اسم

وأن يقع عليه ، طات متكنه من أن يكون حكما بني السلطاتلرئيس اجلمهورية الفرنسي سل
املعاهدات اليت وقعتها و  إذا كانت البالد مهددة خبطر واجب ضمان اإلستقالل الوطين

 .2فرنسا

                                                                                                                                                                                

Le Parlement se réunit de plein droit.  
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs 
exceptionnels.  
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 
soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions 
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les 
plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce 
dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée". 
1 - Les discours de Bayeux sont deux discours prononcés par le général de 
Gaulle dans le contexte de la Libération, après le débarquement de 
Normandie en juin 1944 et dans l'immédiat après-guerre en juin 1946. On donne 
habituellement le nom de « discours de Bayeux », sans adjectif ordinal, au discours 
du 16 juin 1946. On désigne habituellement du nom de « visite à Bayeux » 
l'événement du 14 juin 1944. Les deux discours ont été prononcés sur la place 
publique située à proximité de la sous-préfecture de Bayeux (ancienne place du 
château, dénommée depuis 1946 Place de Gaulle).Sur le site: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_Bayeux#cite_note-1. مت تصفح املوقع بتاريخ  

68/08/2016  
2-Dans son discours, le général de Gaulle donne des idées à propos de 

la Ve République. Il y annonce que: 
- le Parlement doit être composé de deux Chambres exerçant le pouvoir législatif. 
- le chef de l’État est un arbitre au-dessus des partis. 
- le Président de l'Union Française est aussi celui de la République. 
- le Président de la République nomme son Premier ministre et ses ministres. 
- le chef de l’État prend des décrets et promulgue la loi. 
- le chef de l’État préside le conseil des ministres. 
- le chef de l’État est le garant de l'indépendance nationale. 
- le chef de l’État discute et ratifie les traités. Sur le site: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_Bayeux#Les_points_importants_du_disc
ous 
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 حالة التعبئة العامة :الثالث الفرع
واملالحظ ، 1تعترب حالة التعبئة العامة مرحلة متهيدية تسبق اإلعالن عن حالة احلرب 
بينما نص عليها دستور ، 1963احلالة املنّظمة بنص قانوين مل يشر إليها دستور  أن هذه
دون وضع شروط معينة تسبق اإلعالن عنها .أما يف التعديل ، 19893دستور ، و 19762

منه واليت جاء فيها " يقرر رئيس  94فقد ّمت النص عليها يف املادة  1996 الدستوري لسنة
استشارة و   جملس الوزراء بعد اإلستماع إىل اxلس األعلى لألمنيف اجلمهورية التعبئة العامة

من التعديل  108وقد نص يف املادة ، رئيس اxلس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة "
يف جملس الوزراء بعد  على:" يقرر رئيس اجلمهورية التعبئة العامة2016الدستور لسنة 

رئيس اxلس الشعيب و  رة رئيس جملس األمةاستشاو  اإلستماع إىل اxلس األعلى لألمن
 الوطين".
دون حتديد مفهوم التعبئة ، املالحظ أن املادة اشرتطت استشارة بعض اهليئاتو  

اإلجراءات املتبعة و  ال حىت التدابريو  أو ذكر األسباب اليت تدفع إىل اللجوء إليها، العامة
 . 4لإلعالن عنها
 حالة الحرب :الرابع الفرع

وقد نّص ، لة احلرب من أخطر الظروف اإلستثنائية اليت قد متر ^ا الدولةتعترب حا 
ذات  1989واعتمد دستور ، 19766كما نّص عليها دستور ،  19635عليها دستور 

                                                           
 .34ص.، املرجع السابق، نصر الدين بن طيفور، أنظر، لتفاصيل أكثر -1
 ى " يقرر رئيس اجلمهورية التعبئة العامة ".عل 1976من دستور  121تنص املادة  -2
 على "التعبئة العامة يقررها رئيس اجلمهوري ". 1989من دستور  88تنص املادة  -3
الصادرة  60ج.ر.ج.ج العدد ، 1967يوليو  8املؤرخ يف  124-67اإلعالن عن التعبئة العامة يف اجلزائر مبقتضى األمر رقم  متّ  -4

الذين خدموا  قدماء اxاهدين والعسكريني للمادة الثالثة فإنّه يتّم تطبيق إجراء التعبئة باألسبقية على: اطبقً و . 1967يوليو  25بتاريخ 
مدارس و  مدارس التعليم العامو  تدريب إجباري على طلبة وتالميذ الثانويات وفرضت املادة الرابعة منه، يف اجليش الوطين واجليش األجنيب

 ادة اخلامسة منه ميكن تعبئة أشخاص آخرين.وحسب امل، التكوين املهين
 ".يربم السلم مبوافقة اxلس الوطينو  يعلن رئيس اجلمهورية احلرب ":على 44 ملادةتنّص ا -5
حسبما نصت عليه الرتتيبات املالئمة مليثاق األمم ، يف حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك احلصول"  :من دستور 122املادة  تنصّ  -6

 ." االستماع إىل اxلس األعلى لألمنو  اجتماع احلكومةو  بعد استشارة هيأة احلزب القيادية، ن رئيس اجلمهورية احلربيعل، املتحدة
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اليت و  95يف املادة  1996 ويف األخري نّص عليها دستور، 1منه  87 يف املادة اإلجراء
و يوشك أن يقع حسبما نّصت عليه الرتتيبات مضمو°ا " إذا وقع عدوان فعلي على البالد أ

 بعد اجتماع جملس الوزراء، يعلن رئيس اجلمهورية احلرب، املالئمة مليثاق األمم املتحدة
ورئيس اxلس الشعيب الوطين  استشارة رئيس جملس األمةو  اإلستماع إىل اxلس لألمنو 

 ل الدستوري لسنةمن التعدي 109املادة  بينما نصت .ورئيس اxلس الدستوري "
 عليه نّصت حسبما يقع أن يوشك أو البالد على فعليّ  ُعدوان وقع إذاعلى " 2016

 جملس اجتماع بعد احلرب اجلمهوريّة رئيس يُعِلن الّرتتيبات ااملالئمة مليثاق األمم املتحدة

 لسلمجا ورئيس األمة جملس رئيس واستشارة لألمن األعلى لسلمجإىل ا واالستماع الوزراء

 اجلمهوريّة رئيس ويوّجه. وجوبا الربملان وجيتمع. الدستوري لسلمجا ورئيس الوطينّ  الّشعيبّ 

 بذلك". يُعِلُمها لألّمة خطابا
، وبذلك يكون املؤسس الدستوري اجلزائري قد خّص رئيس اجلمهورية بإعالن احلرب 

الدستور تتعطل  أن العمل بأحكام خاّصة إذا علمنا، إذ ميارس يف هذه احلالة سلطات واسعة
 . يف هذه الفرتة وفقا ألحكامه نظرا خلطورة الوضع

قد حاول التنبؤ بوجود ظروف استثنائية فحاول ، وإذا كان املؤسس الدستوري كغريه 
بضرورة توفر شروط ، إّال أنّه أحاط الّلجوء إليها، بأن أوجد هلا أوصافا معينة، صياغتها

 . احرتامها روط شكلية يستوجبباإلضافة إىل ش، موضوعية تربر شرعيتها
 شروط اإلعالن عن الظروف اإلستثنائية :المطلب الثاني

 
لقد أحاط املؤسس الدستوري اجلزائري مسألة إعالن الظروف اإلستثنائية مبجموعة  

تتنوع ، و محاية حقوق اإلنسان اليت تُعّد يف جانبها اآلخر ضمانه من ضمانات، من الشروط
 وأخرى شكلية (الفرع الثاين ). ) ضوعية (الفرع األولهذه الشروط بني شروط مو 

                                                           
أو يوشك أن يقع حسبـما نصت ، إذا وقع عدوان فعلي على البالد " :على 1989من ددستور  89 تنّص الـمادة -1

واالستـماع إىل الـمجلس ، بعد اجتـماع جملس الوزراء، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب، الـمالئمة لـميثاق األمـم الـمتـحدة الرتتيبات عليه
 .يـجتـمع الـمجلس الشعيب الوطين وجوبا". األعلى لألمن
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 الشروط الموضوعية :األول الفرع
فمن ، ختتلف الشروط املوضوعية الواجب توفرها عند إعالن الظروف اإلستثنائية 

خالل الّنصوص الدستورية يالحظ أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد خّص سبب إعالن 
أعطى ، و كما خّص احلالة اإلستثنائية بشروط خمتلفة،  معني احلصار بتوفر شرطو  حالة الطوارئ

 . عند توافر أسباب حمدد لرئيس اجلمهورية سلطة إعالن احلرب والتعبئة العاّمة
 حالة الطوارئ و  الشروط الموضوعية لتطبيق حالة الحصار -أوال

من التعديل الدستوري لسنة  105اشرتط املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة  
إلعالن حالة احلصار أو الطوارئ توفر شرط " الضرورة امللحة " على حّد تعبري  0162
، وجيمع الفقه على أن مصطلح الضرورة يقوم على فكرة غامضة فضفاضة وواسعة، 1املادة

 . 2ومن باحث آلخر، بني حالة وأخرى فهي ختتلف يف التحديد
إعالنه حلالة الطوارئ أو غموٌض منح لرئيس اجلمهورية سلطة تقديرية واسعة يف  
حيث ربط األستاذ "أوصديق فوزي" ، ملنح تفسريات هلا وفتح اxال أمام الفقهاء، احلصار

على خالف ، حالة احلصار باألعمال التخريبية أو األعمال املسلحة أو وقوع بعض الكوارث
لك أخطر من حالة أّولية للحالة اإلستثنائية وهي بذو  حالة الطوارئ اليت تُعّد مرحلة حتضريية

غري أّن جانب آخر من شرّاح القانون الدستوري اعترب أّن حالة الطوارئ أقّل ، 3احلصار
وهي بذلك حتتّل مرتبة وسطى بني الظروف العادية وحالة ، 4خطورة من حالة احلصار 

 وحنن بدورنا نؤّيد الرأي القائل بأّن حالة احلصار هي األكثر، 5احلصار اليت تعد هي األخطر
بينما تبقى حالة الطوارئ أقّل ، التمّردات العسكريةو  خطورة الرتباطها باألعمال التخريبية

خطورة إلرتباطها باألخطار املهّددة للنظام العام سواء كانت األخطار سياسية وما ينجر عنها 
  أو كوارث طبيعية وماُتسّببه من خراب ودمار. من أزمات

                                                           
 . 119يف املادة  1976دستور و  86يف املادة  1989دستور و  91يف املادة  1996 هو نفس ما إشرتطه دستورو  - 1
 . 130ص.، املرجع السابق، نصر بن طيفور، انظر يف تفاصيل ذلك - 2
 .130ص.، 2004، ن اجلزائر 2ط.، د.م.ج، 3ج.، السلطات الثالث، الوايف يف شرح القانون الدستوري، فوزي أوصديق، أنظر -3
 . 389ص.، املرجع السابق، مولود ديدان، أنظر -4
 .51ص.، املرجع السابق، حممد هاملي، أنظر -5
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بالّرغم من تأكيد الدستور على وجوب وجود ضرورة و ، إّال أنّه ومن اجلانب التطبيقي 
 196-91إّال أن املرسوم الرئاسي رقم ، ملحة كسبب يربر إعالن حالة الطوارئ أو احلصار

وهو ما ّمت ، املتضمن تقرير حالة احلصار مل يشر إىل السبب الدافع إىل اختاذ مثل هذا القرار
، املتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992اير فرب  09املؤرخ يف  44-92تفاديه يف املرسوم رقم 

املساس اخلطري واملستمر  -1 :واملتمثلة يف، حيث نّص على املربرات اليت كانت وراء إصداره
التهديدات اليت تستهدف  -2للنظام العام املسجل يف العديد من نقاط الرتاب الوطين .

 ني والسلم املدين .املتكرر بأمن املواطنو  املساس اخلطري -3. استقرار املؤسسات
املتضمن متديد  1993يناير  06املؤرخ يف  02- 93غري أن املرسوم التشريعي رقم  

ومن مث تبقى مسألة تقدير . دوافع التمديدو  حالة الطوارئ جاء خاليا من اإلشارة إىل أسباب
 حالة الضرورة مرتبطة بالسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية .

 ذلك أن حالة احلصار ال يعلن، أن األمر خمتلف يف فرنسااملالحظ يف هذا الصدد و  
إّال يف حالة ، املتعلق حبالة احلصار 1878أفريل  03عنها حسب املادة األوىل من قانون 

. بينما إعالن حالة الطوارئ يكون حسب 1عن حرب خارجية أو مترد مسلح  اخلطر الناتج
مرتبطا بوجود خطر ناتج ، الة الطوارئاملتعلق حب 1955أفريل  03املادة األوىل من قانون 

خطور«ا و  عن تعرض النظام العام العتداءات جسيمة أو مىت وجدت وقائع هلا حبكم طبيعتها
 . 2صفة الكوارث العامة

 
 

                                                           
1- Article 1 Créé par la Loi 03 avril 1878 Relative a l’état de siège: « L'état de siège 
ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou 
d'une insurrection à main armée ». Sur le site 

http://legifrance.gouv.fr/  08/2016/ 27مت تصفح املوقع بتاريخ .  

2 - Article 1 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence: « L'état 
d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire …………, soit en cas de 
péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements 
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Sur le 

site http://legifrance.gouv.fr/مت تصفح املوقع بتاريخ 

 27/08/2016 . 
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 الحالة اإلستثنائية  الشروط الموضوعية إلعالن -ثانيا 
دستوري لسنة من التعديل ال 107حّدد املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل املادة  
" يقرر رئيس  واليت تنص على، الشروط الواجب توافرها إلعالن احلالة اإلستثنائية 2016

يوشك أن يصيب مؤسسا«ا  اجلمهورية احلالة اإلستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم
الة فحّىت يتمكن رئيس اجلمهورية من إعالن احل. الدستورية أو استقالهلا أو سالمة ترا^ا "

، وجود خطر داهم :واملتمثّلة يف، اإلستثنائية البّد من توّفر بعض الشروط احملّددة حصرًا
  :ولنا فيما يلي تفصيل هلا، يوشك أن يصيب مؤسسا«ا الدستورية

  وجود خطر داهم - 1
يشرتط إلعالن احلالة اإلستثنائية وجود خطر داهم واملقصود باخلطر كل حالة واقعية  

 . 1يب مصلحة حيوية فيهددها بالزوال أو باإلنتقاص تنذر بضرر يص
بشكل ، 2أن يكون جسيما ويشرتط الفقه يف اخلطر املربر إلعالن احلالة اإلستثنائية 

مل  107مع العلم أّن املادة ، 3جيعل القوانني املنصوص عليها واملعمول ^ا غري كافية ملواجهته
لقانون الدستوري يعتربون أنّه أمر مفرتض أمر جعل بعض شرّاح ا، تتحّدث عن جسامة اخلطر

فال يعقل من رئيس اجلمهورية إعالن ظرف إستثنائي ^ذا الشكل القانوين xّرد ، 4يف اخلطر
وعلى العكس . والّتصدي له بتطبيق نصوص املشروعية العادية، وجود خطر عابر ميكن جتاوزه

أن يكون  1958من دستور  16من ذلك بالنسبة للمؤسس الفرنسي الذي اشرتط يف املادة 

                                                           
، من الدستور املصري 47السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية طبقا للمادة ، وجدي ثابت غريبال، وجدي ثابت غربيال، أنظر -1
ص. ، 1988مصر، اإلسكندرية، منشأة املعارف، من الدستور الفرنسي 16دراسة حتليلية مقارنة باملادة ، الرقابة القضائية عليهاو 

، مكتبة الوفاء القانونية، رئيس احلكومةو  اإلختصاص الدستوري لكل من رئيس اجلمهورية، عز الدين بغدادي، .؛ أنظر كذلك100
 .140ص.، 2009، اإلسكندرية، األوىل الطبعة

 .145إىل 140ص. ، املرجع السابق، نصر الدين بن طيفور، أنظر يف تفاصيل ذلك- 2
نظرية الضرورة يف القانونني اإلداري والدستوري وتطبيقا«ا يف التشريع األردين "دراسة مقارنة " رسالة ، هاين علي الطهراوي، أنظر -3

 .167ص.، 1992، معة القاهرةجا، كلية احلقوق،  دكتوراه
، 1990، دار الثقافة اجلامعية، اإلختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف الظروف اإلستثنائية، حممود أبوالسعود حبيب، أنظر -4

 .204ص.
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، ذلك اخلطر الذي جتاوز احلّد املعتاد ويقصد باخلطر اجلسيم واحلال، 1التهديد جسيما وحاال
فإنّه ، أما اخلطر احملتمل. أو أن حتققه أكيد يف املستقبل، 2ومل ينته بعد  والذي يكون قد بدأ

 . 3ال يعّد من قبل األخطار اليت تسمح بتقرير احلالة اإلستثنائية
من 107أن يمس الخطر أحد الموضوعات المنصوص عليها في المادة  - 2
إلمكانية تقرير احلالة اإلستثنائية البد أن ميس اخلطر أحد املوضوعات الّيت حّددها  الدستور

أن يقع اخلطر على املؤسسات الدستورية أو إستقالل البالد أو  :املؤسس الدستوري وهي
  .سالمة ترا^ا

ؤسسات الدستورية هنا تلك اليت ورد النّص يف الدستور ذاته كاحلكومة ويقصد بامل 
ويقصد باستقالل البالد عدم املساس ، 4واxلس الدستوري ....، واهليئات القضائية، والربملان

احلفاظ على الّدولة والوطن من أي «ديد ، بسالمة ترا^ا ويقصد، بالسيادة الداخلية للّدولة
وبالنسبة للمؤسس الدستوري الفرنسي فإّن املواضيع ا الّيت . قليم البالدأو مساس يتعّرض له إ

أو إستقالل ، مؤسسات اجلمهورية، متمثلة يف يؤدي املساس ^ا إلعالن احلالة اإلستثنائية
من الدستور  16وبذلك تكون املادة ، أو تنفيذ تعهدا«ا الدولية، أو سالمة إقليمها، األمة

 ا رابعا وهي احلالة األخرية املشار إليها .الفرنسي قد تضمنت موضوع
كما يالحظ أن املؤسس الدستوري الفرنسي قد أشرتط كذلك أن يرتتب على ذلك  

وهو ما مل يشرتطه املؤسس ، اخلطر إعاقة السلطات العامة الدستورية عن أداء وظائفها
املوضوعات  كان على أساس أّن اخلطر إذا مّس بتلك رّمبا، و الدستوري اجلزائري صراحة

 . أو املساس بالسري العادي للمؤسسات الدستورية احملددة دستوريا فهذا يعين ضمنا التعطيل
قد وردت على ، نشري يف األخري أّن املواضيع الّيت تعترب حمّال للخطر اجلسيم واحلال 

، يةوهو ما يقيد سلطة رئيس اجلمهورية يف الّلجوء إىل إعالن احلالة اإلستثنائ، سبيل احلصر

                                                           
1 -L’article 16 de la constitution française de1958"……sont menacées d’une manière 
grave et immédiate..... " 

 .530ص.، 2003، القاهرة، دار النهضة العربية، اإلختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين، أمحد سالمة بدر، أنظر -2
 .190ص. ، املرجع السابق، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، مراد بدران، أنظر -3
 .58ص. ، املرجع السابق، حممد هاملي، أنظر -4
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يف تكييف أي خطر مهما كانت طبيعته على أنّه  ومع ذلك تبقى لرئيس اجلمهورية السلطة
 . يشكل «ديدا للمؤسسات الدستورية أو إلستقالل الدولة أو سالمة ترا^ا

 ثالثا: الشروط الموضوعية إلعالن حالة الحرب 
رطني السالف ذكرها إىل ش 109أشار املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة  
على الّدولة أو أن يكون هذا  عدوان وقوع يف، يتمثالن إلعالن حالة احلرب أساسيني

ويف إعتقادنا أّن شروط إعالن حالة احلرب أكثر وضوحا باملقارنة . على وشك الوقوع نالعدوا
االعتداء على الرتاب الوطين والسيادة  حيث أن جمّرد، مع الظروف اإلستثنائية السابقة

 وممارسة اجليوش وحشد ،العسكري العتاد كتحضري،  الظاهرية املادية للمعطيات قاطبالداخلية 
 وإقليمها والبحري، اجلوي جماهلا خرق وكذا، بذلك القيام حماولة وأ والقتالية التخريبية األعمال

 . يعّد كافيا إلعالن احلرب، الربي
 الشكلية الشروط :الثاني الفرع

بل جند أن املؤسس ، إلعالن الظروف اإلستثنائيةاليكفي توفر الشروط املوضوعية  
واملتمثلة يف استشارة بعض اهليئات ، الدستوري اشرتط جمموعة من الشروط الشكلية

 والشخصيات بالنظر ألمهية اإلجراءات املرتتبة عن هذا اإلعالن.
 الحصار وحالة الطوارئ لحالة بالنسبة الشكلية الشروط-أوال 

كشرط موضوعي إلعالن حالة احلصار  ر الضرورة امللّحةباإلضافة إىل وجوب توفّ  
من التعديل  105استلزم املؤسس الدستوري اجلزائري مبوجب نّص املاّدة ، والطوارئ

متمثّلة يف ، ال يصّح اإلعالن دون احرتامها، أخرى شكلية شروطا 2016الدستوري لسنة 
وأن يتّم اإلعالن ، بيل احلصروجوب اإلعالن عن هاتني احلالتني من قبل جهة حمّددة على س

 . يتعلق الشرط األخري مبدة سريان احلالتني، و بعد إستشارة جمموعة من اهليئات
 الجهة المختّصة بإعالن حالة الطوارئ أو الحصار -1

والسبب يف ، الخيتلف إثنان عن اجلهة املختّصة بإعالن حالة الطوارئ أو احلصار 
بل ، ّولت رئيس اجلمهورية هذا اإلختصاص دون غريهواليت خ، 105ذلك وضوح نّص املاّدة 

أكثر من ذلك الجيوز لرئيس اجلمهورية بأي حال من األحوال تفويض سلطته هذه ألي جهة 
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اليت تضّمنت املواد واملواضيع اليت ال جيوز التفويض ، و 1011أخرى وذلك مبوجب نّص املادة 
 والطوارئ . املتعّلقة حبالة احلصار 105فيها ومن بينها املادة 

  الهيئات الواجب استشارتها قبل إعالن حالة الحصار والطوارئ-2
 ي لسنةدستور التعديل ال من 105 املادة نصّ  حسبيتعّني على رئيس اجلمهورية  

 يف احلقيقة هو، و لألمن األعلى اxلس قبل إعالن حالة احلصار أو الطوارئ استشارة 2016
 اجتماعه عند لألمن األعلى اxلسيرتأس  من هو يةاجلمهور  رئيس باعتبار، شكلي إجراء

 اxلس يؤسس " على تنص اليتو  2016التعديل الدستوري لسنة  من 197 للمادة تطبيقا

 القضايا كل يف اجلمهورية رئيس إىل اآلراء تقدمي تهمهمّ ، اجلمهورية رئيسيرأسه  لألمن األعلى

 ."وعمله لألمن األعلى اxلس تنظيم فيةكي اجلمهورية رئيس حيدد الوطين باألمن املتعلقة

ا يف هذا انفرادي اقرار  يتخذ أن يستطيع ال انه إالّ ، دستوريا الرئيس به يتمتع ما ورغم 
 برأي ومع ذلك فإن رئيس اجلمهورية غري ملزم باألخذ، اxلس اجتماع دون، و اxال

 .2عن أصحاب اإلختصاص  صادرة باعتبارها ميكن تقدميها اليت اآلراء أمهية رغم، األعضاء

 الشعيب اxلس رئيسو  األمة جملس رئيساستشارة  كما يتعني على رئيس اجلمهورية 

، بالنظر ألمهية الرأي الذي يتّم تقدميه وكذا، التشريعية للسلطة ممثلني بصفتهما ذلكو  الوطين
 نظرا، و زبيةاحل التعددية ظل يف تشكيلتهما بفعل وقانونية سياسية أبعاد الذي قد يكون ذوو 

 أو املعينني األمة أعضاء أو نواب كانوا ءسوا الغرفتني أعضاء لكافة لتمثيلها كذلك

 .املنتخبني

 كلفم وهو التنفيذية للسلطة أيضا ممثال هباعتبار الوزير األول  استشارةوجيب كذلك  

 اxلس رئيس استشارة .ويضاف لذلك كّلهوالتنظيمات، القوانني تنفيذ على بالسهر

اليت  الرقابة بفعل، القوانني دستورية مدى على بالسهر املكلفة باعتباره اهليئة ستوريالد

                                                           
 املؤسسات رؤساء وكذا وأعضائها الوزيراألول تعيني يف سلطته اجلمهورية رئيس يفّوض أن األحوال من حال بأي جيوز ال ":101 املادة -1

  لتعيينهم. أخرى طريقة على الّدستور ينصّ  مل الذين وأعضائها الّدستورية

 وتطبيق ،أوا°ا قبل التشريعية االنتخابات إجراء وتقرير ،الوطين الشعيب اxلس وحلّ  ،االستفتاء إىل الّلجوء يف سلطته يفّوض أن جيوز ال كما

 ."الّدستور من 146و 145و 144و 142و 111و 109 إىل 107 منو  105و 92و 91 املواد يف عليها املنصوص األحكام

 .133ص.، املرجع السابق، عزالدين بغدادي، أنظر -2 
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قد تكون له نظرة ، لذلك وكنتيجة هنا ومنميارسها سواء كانت رقابة سابقة أو رقابة الحقة 
 . توفر الشروط من عدمها واضحة يف اختاذ قرار اإلعالن من خالل التأكد من

 الحصار:و  رئمّدة سريان حالة الطوا-3
 جند أّ°ا نّصت على وجوب حتديد مّدة، 1من الدستور 105بالّرجوع إىل املادة  

وإن كان البعض يعيب على املؤسس الدستوري أنّه مل حيّدد ، سريان حالة الطوارئ أو احلصار
مّدة سريان الظرف  حبيث ال تتجاوز، 2مّدة قصوى يتعني على الرئيس أخذها بعني اإلعتبار

فإنّنا نرى أّن املؤّسس الدستوري جعل اxال مفتوحا ، 3ائي املّدة القصوى احملّددة اإلستثن
، لرئيس اجلمهورية ليقّرر املّدة املناسبة لسريان احلالتني على حسب الوضع على أرض الواقع

، املالئمة للتحّكم والسيطرة على األزمة وبذلك تكون له السلطة التقديرية يف حتديد املّدة
تطبيقا لذلك حّددت املاّدة األوىل ، و حسب كّل حالة ديد املّدة يف مرسوم اإلعالنحت بشرط

تقرير حالة احلصار املّدة املقّررة هلا بأربعة  املتضمن 196-91من املرسوم الرئاسي رقم 
، 3365 -91ليتّم رفعها بعد ذلك مبوجب املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم ، 4أشهر

فقد  44-92ل إىل حالة الطوارئ وتطبيقها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم أّما عند اإلنتقا

                                                           

بعد اجتماع اxلس األعلى  لمدة معينة، حالة الطوارئ أو احلصار، حةإذا دعت الضرورة املل، "يقرر رئيس اجلمهورية:105املادة -1 
ويتخذ كل التدابري الالزمة ، ورئيس اxلس الدستوري، والوزير األول، واستشارة رئيس جملس األمة رئيس اxلس الشعيب الوطين، لألمن

 .الستتباب الوضع

 الربملان املنعقد بغرفـتـيه اxتمعتني معا". إال بعد موافقة، وال ميكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار
 .53ص.، املرجع السابق، حممد هاملي، أنظر -2
 :واليت تنّص على 36حّل أخذ به الدستور الفرنسي مبوجب نّص املادة  -3

« L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 
douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement » .  

ج.ر. ج.ج.رقم ، املتضمن تقرير حالة احلصار 1991يونيو 04املؤرخ يف  196-91األوىل من املرسوم الرئاسي رقم تنّص املادة  -4
ملّدة أربعة ، على الساعة الصفر 1991يونيو سنة 05" تقّرر حالة احلصار ابتداء من يوم :على1991يونيو 12الصادرة بتاريخ  29

 عرب كامل الرتاب الوطين .، أشهر
 كن رفعها مبجّرد استتباب األمن ".غري أنّه مي

ع. ، ج.ر.ج.ج، املتضّمن رفع حالة احلصار 1991سبتمرب 22املؤرّخ يف  336-91تنّص املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم -5
 04املؤرخ يف  196-91من املرسوم الرئاسي رقم  " ترفع حالة احلصار املقررة مبوجب:على 1991سبتمرب  25الصادرة يف  44
  على الساعة الصفر ". 1991سبتمرب  29ابتداء من ، املذكور أعاله 1991يونيو
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وقد ّمت متديدها مبوجب ، 1) شهرا 12حّددت املادة األوىل مّد«ا يف أّول مرّة ب اثناعشر (
من دستور  91مع العلم أّن املادة ، 2إىل أجل غري حمّدد  02 -93املرسوم التشريعي رقم 

إجراء مل يتّم تنفيذه بسب ، موافقة الربملان صار والطوارئتشرتط لتمديد حالة احل 1989
وبقيت حالة الطوارئ سارية املفعول بالّرغم من . حّل اxلس الشعيب الوطين يف تلك الفرتة

 . 3 01-11إىل أن ّمت رفعها مبوجب األمر رقم ، ملا يقارب العشرين سنة عدم دستوريتها
  ائيةاالستثن للحالة الشكلية الشروط -ثانيا 

 سبيل على قبل تقرير احلالة اإلستثنائية الشروط الشكلية الواجب توفرها جاءت 

 اليت الثانية فقر«ا يف وبالضبط 2016 التعديل الدستوري لسنة من 107املادة يف احلصر
 :علىنّصت 

 اxلس رئيساألمةو  جملس رئيس استشارة بعد إال اإلجراء هذا مثل يتخذ وال " 

 جيتمع " الوزراء وجملس لألمن األعلى اxلس إىل واالستماع الدستوري واxلس الوطين الشعيب

من خالل هذه املادة ميكن استنتاج الشروط الشكلية للحالة اإلستثنائية  ،" وجوبا الربملان
  :واملتمثلة يف

  الشعبي المجلس رئيسو  األمة مجلس رئيس استشارة -1

 قبل األوىل املرتبة يف جاءت ستشارةاال هذه أن املادة هذه خالل من نالحظ 
أّن باعتبار ، وسياسية قانونية أمهية هلما الغرفتني أن العتبار نظرا، أي هيئة أخرى إستشارة

إضافة ، وميوهلا توجها«ا مبختلف األمة شرائح لكافة، متثيال كثراأل املؤسسة السلطة التشريعية

                                                           
 .ع.ج.ر.ج.ج ، املتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992فرباير  09املؤرخ يف  44-92من املرسوم الرئاسي رقم  األوىل املادة تنصّ  - 1

 05) على امتداد كامل الرتاب الوطين ابتداء من 12شر (" تعلن حالة الطوارئ مّدة اثين ع:على 1992فرباير  09الصادرة بتاريخ 10
 . 1992فرباير سنة  09املوافق  1412شعبان عام

 وميكن رفعها قبل هذا امليعاد".
فرباير  07الصادرة بتاريخ  08ج.ر.ج.ج.عدد  1993يناير  06يف  املؤرّخ 02-93تنّص املدة األوىل من املرسوم التشريعي رقم  -2

 1992فرباير  09املؤرخ يف  44-92" متّدد حالة الطوارئ املعلنة يف املرسوم الرئاسي رقم :ديد حالة الطوارئ علىاملتضّمن مت 1993
 املذكور أعاله ".

الصادرة  2ع.، ج.ر.ج.ج، املتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فرباير  23املؤرخ يف  01-11املاّدة األوىل من األمر رقم  تنص -3
 .2011فرباير  23بتاريخ 
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نظرا ملا ختّوله ، اصات السلطة التشريعيةخطورة إعالن احلالة اإلستثنائية على إختص إىل ذلك
  أّمهها سلطة التشريع بأوامر.، لرئيس اجلمهورية من صالحيات واسعة

  الدستوري المجلس استشارة -2

 املكلفة األوىل الدستورية اهليئة باعتباره إلزامية إستشارة اxلس الدستوري جاءت 

 مثلما على رئيسه فقط تقتصر مل تشارةاالس هذه أن واملالحظ، الدستور احرتام على بالسهر

 الذي القرار ألمهية يعود ذلك يف والسبب، احلصار وحالة الطوارئ حالة هو احلال بالنسبة

احلقوق  على وخيمة وآثاره نتائجه تكون قد والذي ه رئيس اجلمهوريةيتخذ أن ميكن
 املؤسساتم أما الرئيس ملوقف وضمانة تدعيما تعد االستشارة طلب أن كما،  واحلريات

  .الدستوري اxلس أعضاء لكل مجاعية استشارة أ°ا السيما األفراد وكافة، األخرى

  وإلى مجلس الوزراء لألمن األعلى للمجلس االستماع-3

اإلستماع إىل اxلس ، جيب على رئيس اجلمهورية قبل إعالن احلالة اإلستثنائية كذلك 
، عطياتم على بناء امللموسة الواقعية احلالةب رأيه وتنوير إليضاح وهذا، األعلى لألمن

 الذي القرار اختاذ من متكينه قصد، وغريها والعسكريةاألمنية  الناحية من الظروف ومالبسات

 . ومالئما مناسبا يراه
 احلصار وحالة الطوارئ حالة خالف علىف، الوزراء جملس إىل االستماعكما يتعّني  

من  107نّص املادة وحسب احلالة هذه يف يشرتط، طفق الوزير األول فيها يستشار اليت
من الوزير  انطالقا، تشكيلته بكافة الوزراء جملس أخذ رأي 2016 التعديل الدستوري لسنة

ما يقدمونه من أفكار و  الوزراء راءآل اجلمهورية رئيس يستمع حبيث، الوزراء األول إىل
 ة.ووجهات نظر حول الظرف اإلستثنائي الذي متّر به الدول

 الشعيب اxلسو  األمة جملسأي  الربملان اجتماع يعترب :وجوبا البرلمان اجتماع-4

 األمة جملس إبعاد أعضاء إمكانية لعدم نظرا ،وضروري دستوريا وملزم حمتوم رأم الوطين
 . االستثنائية احلالة بشان اخلاصة الوضعية عن النوابو 

 باملراقبة املكلفة املؤسسة ارةاستش أوال استلزم الدستوري ما يالحظ أن املؤسس 
 احرتام على هربالسّ  املكلفة املؤسسة مث، بغرفتيه الربملان شرائحه مبختلف للشعب واملمثلة
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 اجلهةإىل  اللجوء مث وحريا«م األفراد حقوق محاية مبوجبها يكفل الذي، ومحايته الدستور

 . لس الوزراءمث يف األخري جم لألمن األعلى اxلس األمين باجلانب املختصة
فمن خالل ، وماجتد اإلشارة إليه هو مدى إلزامية اإلستشارة بالنسبة لرئيس اجلمهورية 

نستخلص أن طلب اإلستشارة يف حّد ذاته هو إلزامي إالّ أّن املادة الحتتوي  105نص املادة 
 على مايلزم رئيس اجلمهورية بإلزامية األخذ مبضمو°ا. 

 التعبئة العامة  لحالة الشكلية الشروطثالثا: 
بعض ، 1املتعلِّقة بتقرير التعبئة العاّمة 108اشرتط املؤسس الدستوري يف املادة  

باإلضافة إىل ، الشروط الشكلية واملتمثِّلة يف أّن تقرير مثل هذه احلالة يتّم يف جملس الوزراء
  اxلس الشعيب الوطين.و  جملس األمة واستشارة، وجوب اإلستماع إىل جملس األمن

 :الشروط الشكلية لحالة الحرب :رابعا
صور الظروف اإلستثنائية اليت قد متّر ^ا الّدولة  أشدّ  منتعّد  اليت بالنسبة حلالة احلرب 

  :فقد اشرتط املؤسس الدستوري اجلزائري من الشروط الشكلية مايلي
  :الوزراء مجلس اجتماع-1
 تشرتط جندها، 20162نة التعديل الدستوري لس من 109 املادة لنصّ  بالرجوع 

 املواضيع ومناقشة دراسة فيه يتم جهاز باعتباره الوزراء جملس اجتماعقبل إعالن احلرب 

  اهلاّمة. املطروحة

 :لألمن األعلى المجلس إلى الستماعا-2

 يستوجب هنا ومن، واحلربية العسكرية يف املسائل باعتباره صاحب اإلختصاص وهذا 

 الظروف هذه مثل يف، اجلمهورية رئيس مع إىل جنب جنبا اهليئة هذه تكون أن حتما

                                                           
 االستماع بعد الوزراء جملس يف العامة التعبئة اجلمهورية رئيس يقّرر ":على 2016 لسنة الدستوري التعديل من 108 املادةتنّص  -1

 ".الوطين الشعيب اxلس ورئيس األمة جملس رئيس واستشارة لألمن األعلى اxلس إىل
 عليه نصت حسبما يقع أن يوشك أو البالد على فعلي عدوان وقع ا"إذ على: 2016 لسنة الدستوري التعديل من 109 املادة تنص -2

 لألمن األعلى اxلس إىل واالستماع الوزراء جملس اجتماع بعد ،احلرب اجلمهورية رئيس يعلن ،املتحدة األمم مليثاق املالئمة الرتتيبات

 لألمة خطابا اجلمهورية رئيس ويوجه وجوبا. الربملان تمعوجي األمة. جملس ورئيس الوطين الشعيب اxلس رئيسو  األمة جملس رئيس واستشارة

 بذلك". يعلمها
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 حالة عن أن اإلعالن السيما، الدستورية ومؤسسا«ا، ككل الدولة ^ا متر اليتصيبة الع

 قد اليت نظرالآلثار، الدولة داخل اxاالت كافة على األمهية بالغ خطري إجراء يعترب احلرب

 . األفراد اتوحري حقوق متس واليت احلالة هذه لىع ترتتب
  األمة مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس رئيس استشارة -3

 2016التعديل الدستوري لسنة  من 109 املادة يف عليه منصوصهو شرط  

مع . وجوبا بغرفتيه الربملان اجتماعمع وجوب ، الشعب متثل اليت يئةاهل على يشرفان باعتبارمها
 35طبقا للمادة  عالن احلرب من اختصاص الربملانالعلم أّن الدستور الفرنسي جعل مسألة إ

 .1منه

 بالنظر خلطور«ا أنو  الدستور مبوجب احلرب حالة تستدعي :لألمة خطاب توجيه-4
 والغرض قبله من املتخذ باإلجراء يعلمها لكي لألمة خطاب بتوجيه، اجلمهورية رئيس يقوم

 . منه

                                                           
  :من الدستور الفرنسي على 35تنص املادة  - 1

"La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement". 
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 ف اإلستثنائيةالتنظيم القانوني الدولي للظرو  :الثاني  المبحث

 
 اجتاحت ضت له حقوق اإلنسان من انتهاكات وهدر نتيجة احلروب الّيت ا ملا تعرّ نظرً  

مواطنيها مبمارسة  لطة ضدّ استعمال السّ يف ول ف الدّ تعسّ و  ،اxتمع الدويل من جهة
 األمنو  ،حتت ذرائع خمتلفة مثل اعتبارات املصلحة العامة ،حقوقهم علىانتهاكات خطرية 

كان  ،ها لقوانني الظروف اإلستثنائية من جهة أخرىوسنّ ، والوحدة الوطنية، العام النظامو 
ول على البد أن تستكمل هذه القواعد والنصوص بإجراءات دولية تضمن عدم انتهاك الدّ 

 .1املستوى الداخلي حلقوق اإلنسان وحرياته
بدأ عدم وهو م ،ولغم من وجود مبدأ هام يسود العالقات مابني الدّ وعلى الرّ  

اإلنتهاك الصارخ  أنّ  إالّ ، وعدم املساس بسياد«ا الوطنية ،التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
تعد أمرا  مل تعترب أن مسألة محاية حقوق اإلنسان ،ةحلقوق اإلنسان جعل اإلتفاقيات الدوليّ 

الظروف  ويل لكفالة حقوق اإلنسان يف ظلّ ا تستوجب تدخل اxتمع الدّ إمنّ ، و داخليا حبتا
  .2اإلستثنائية

 يفت املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية نصّ ، ويف هذا اxال
واملعلن قيامها ، ةد حياة األمّ «دّ  اليته: " ىف حاالت الطوارئ اإلستثنائية فقر«ا األوىل على أنّ 

بها الوضع يتطلّ  اليتدود أضيق احل يفخذ هذا العهد أن تتّ  يفول األطراف جيوز للدّ ، رمسياً 
تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابري 

ره وعدم انطوائها على متييز يكون مربّ  الدويللإللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القانون 
 دين أو األصل االجتماعى".غة أو الون أو اجلنس أو اللّ الوحيد هو العرق أو اللّ 

                                                           
، 2003، األردن، عمان، التوزيعدار وائل للنشر و ، 1ط. ، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية، حممد الطراونة، أنظر -1

 . 32ص.
 .97ص. ، 2009، دار حامد للنشر والتوزيع، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ، ظننيأخالد ، أنظر -2
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 7- 6أي خمالفة ألحكام املواد هذا النص  جييز" ال:هالفقرة الثانية على أنّ  كما تنصّ 
أية ":الفقرة الثالثة من ذات املادة على أنّ  تنصّ و . 1" 18 - 16 - 15 - 11واملواد  8 -

، ألخرى فوراً د أن تعلم الدول األطراف اعدم التقيّ  دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حقّ 
األحكام اليت مل تتقيد ^ا وباألسباب اليت دفعتها ، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة

د أن تعلمها بذلك مرة أخرى بالطريق فيه عدم التقيّ  يلذلك. وعليها يف التاريخ الذي تنه
 ."ذاته

روع ة جتيز للدول اإلستخدام املشهذه املادّ  م أنّ املتقدّ  نالحظ من خالل النصّ 
 يف أوقات تفاقم األزمات الوطنية على حنو يهدد حياة األمة .، سلطات الطوارئل

وأوضحت معامله حيث قررت ، 2 وقد أرست منظمة العمل الدولية هذا املبدأ 
، ميكنه تقدير مدى احلاجة إلختاذ هذا اإلجراء الذي، احلكم الوحيد هي:"الدول ليست أنّ 

رت إختاذ إجراء إعالن حالة الطورائ ولة إذا ما قرّ الدّ  نّ وأ، الدويلدون معقب على املستوى 
بل البّد ، الدويلالنظام  يف مشروعهذا ال يعرت بالضرورة إجراء  فإنّ ، الداخليعلى املستوى 

الدستورية ال النصوص و  الداخلياتباع أحكام القانون  ألنّ ، الّدويلاحرتام قواعد القانون من 
وال ميكنها ، ول ال جيوز هلاالدّ  أنّ  مع العلم، الّدويلالنظام  يفاملشروعية ب للقوليكفى وحده 

                                                           
. احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان" :املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على تنّص الفقرة األوىل من -1

ال جيوز إخضاع أحد  ":على أنّه السابعةاملادة  تنصّ . " وعلى القانون أن حيمى هذا احلق. وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا
ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو ، وعلى وجه اخلصوص .للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة

وحيظر الرق واالجتار بالرقيق ، ال جيوز اسرتقاق أحد ":الثامنة على أنّه الفقرة األوىل من املادة تنصّ  ."دون رضاه احلر علمية على أحد
الفقرة األوىل من املادة  تنصّ  .على:" ال جيوز سجن أي إنسان xرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي" 11تنّص املادة  .جبميع صورمها"

دان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو ال ي ":على أنّه 15
، الدويل. كما ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية. وإذا حدث

 16" تنّص املادة .وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف، على عقوبة أخف بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص
ال حيوز تعريض  ":18تنّص الفقرة األوىل من املادة  .احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية"، يف كل مكان، " لكل إنسان:على أنّه

وال ألي محالت غري قانونية ، شؤون أسرته أو بيته أو مراسالتهللتدخل يف خصوصياته أو ، على حنو تعسفي أو غري قانوين، أي شخص
  ".متس شرفه أو مسعته

ص. ، 1988، مصر، القاهرة، رسالة دكتوراه، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف الظروف اإلستثنائية، أورده سعيد فهيم خليل -2
101 . 
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هذا الصدد مببدأ السيادة أو بأحكام قوانينها الداخلية للتخلص من التزاما«ا  يفأن حتتج 
 .1 الدولية

 ونشري يف هذا الصدد إىل أّن األمم املّتحدة تدّخلت لتفسري املادة الرابعة يف تعليٍق هلا 
من العهد بأمهية قصوى بالنسبة لنظام محاية حقوق  الرابعةتتسم املادة  :"والذي جاء فيه

ولة الطرف عدم التقيد بصورة انفرادية ومؤقتة جبزء جتيز للدّ ، من ناحية، ذلك أ°ا.اإلنسان 
ُختضع كًال من تدبري عدم  الرابعةفإن املادة ، خرىأمن التزاما«ا مبوجب العهد. ومن ناحية 

استعادة الوضع الطبيعي الذي  د من الضمانات. وإنّ لنظام حمدّ ، عاته املاديةالتقيد ذاته وتب
ميكن يف ظله مرة أخرى ضمان االحرتام الكامل للعهد جيب أن يكون هو اهلدف الرئيسي 

تسعى اللجنة إىل ، للدولة الطرف اليت ال تتقيد بالعهد على هذا النحو. ويف هذا التعليق العام
 .2الرابعة "ف على االلتزام بشروط املادة ول األطرامساعدة الدّ 

باع حلل من التزاما«ا باتّ ول ميكن هلا التّ أن الدّ  صيستخلومن خالل املادة الرابعة  
 حلل " ال"التّ  استعمال مصطلح أنّ  إالّ ، األول) املطلبدة (اجراءات معينة وضوابط حمدّ 

املبادئ  من جمموعةمنا هناك وإّ ، يقصد من ورائه عدم احرتام حقوق اإلنسان مجلة وتفصيال
 الجيوز بأي حال من األحوال لبعض احلقوق الّيت  رٍ ظحباإلضافة إىل ، يتعّني إحرتامها اليت

 . الثاين ) املطلبظرف املساس ^ا ( وحتت أيّ 
 الضوابط الواردة على إعالن الظروف اإلستثنائية في القانون الدولي  :المطلب األول

جمموعة من ، دنية والسياسيةة من العهد الدويل للحقوق املاملادة الرابع لقد حددت 
 من حّىت تتمكن هذه األخرية، الضوابط يتعني على الدول إحرتامها عند إعالن حالة الطوارئ

                                                           
وأ°ا تعد احلكم الوحيد ، د أعلنت حالة الطوارئ طبقا ألحكام دستورهاق جاء هذا احلكم ردا على متسك احلكومة اليونانية بأ°ا -1

، املرجع السابق، عادل حممد عبدالعزيز محزة، أنظر، فيما خيتص بتقدير ضرورة هذا اإلجراء ولزومه .لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة
 .68ص.

، من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية 4ادة امل حول 29رقم ، التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أنظر -2
 : على املوقع، 2001، الدورة الثانية والسبعون، جامعة منيسوتا

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html .27/08/2016مت تصفح املوقع بتاريخ 
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وتتنوع هذه الظوابط بني ، التحلل مؤقتا من التزاما«ا الدولية املنصوص عليها يف اإلتفاقية
املستوى الداخلي مع وجوب اإلخطار على املستوى اإلعالن عن حالة الطوارئ على  وجوب
 وإذا كان اإلعالن عن حالة الطوارئ على املستوى الداخلي يتّم وفقا. (الفرع األول ) الدويل

، كما أشرنا لذلك سابقا،  وإجراءا«ا، بتحديد اجلهة اليت هلا صالحية ذلك، ألحكام الدستور
، ات اإلخطار الدويل وماهي اجلهة املختّصة بهفإّن السؤال الذي يطرح هو فيما تتمّثل إجراء

 :إجراءات اإلخطار الدويل) :سؤال جنيب عنه من خالل ( الفرع الثاين
 عن وجود حالة الطوارئ قانونا  وجوب اإلعالن واإلخطار :األول الفرع

قد انفردت يف هذا  ،اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية من املالحظ أنّ 
التحلل  رخصةجوء إىل ص يف املادة الرابعة فقرة أوىل على تقييد حق الدول يف اللّ لنالصدد با

 اليت «دد حياة األمة باخلطر بوجوب ،من أحكام اإلتفاقية عند توافر الظروف اإلستثنائية
 واإلخطار على املستوى الدويل(ثانيا).، (أوال) 1حالة طوارئ على املستوى الداخليإعالن 

  الن عن وجود حالة الطوارئ قانونا على المستوى الداخليوجوب اإلع :أوال
عليها  اليت ينصّ  أن تعلن رمسيا وفقا للشروط ،ولةه جيب على الدّ مقتضى هذا القيد أنّ  

وما يرتتب عن  ،قانو°ا الداخلي عن وجود الظرف اإلستثنائي فيتم إعالم الشعب بوجوده
 .2ذلك من إجراءات غري إعتيادية ملواجهته 

، ذاته انتهاكا حلقوق اإلنسان عالن عن وجود ظرف إستثنائي اليشكل يف حدّ فاإل
بل ولزاما عليها أن ، ول عندما تواجه أزمات استثنائية خطرية يكون من واجبهاالدّ  ذلك أنّ 

زمة والكفيلة لدفع هذا اخلطر الذي تتخذ كافة اإلجراءات الّال ، و تقدم على هذه اخلطوة
 لتزم يف كل ذلك بأحكام القانون الداخلي والدويل .ولكن بشرط أن ت، دهايهدّ 

                                                           

ث املشكالت الناشئة عن تطبيق نص املادة الرابعة حلب 1974ملنعقد سنة وهو مامت تأكيده من خالل توصيات مؤمتر "سرياكوزا " ا -1 
، املرجع السابق، العزيز محزة عادل حممد عبد، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة. من اإلتفاقية الدولية احلقوق املدنية والسياسية

 . 59ص.
 وهو ماّمت اإلشارة إليه فيما سبق .، إجراء إحرتمته اجلزائر عند إعال°ا حلالة احلصار والطوارئ -2
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من  ه يشكل ضمانة هامة للحدّ وتظهر أمهية اإلعالن عن وجود حالة الطوارئ يف أنّ 
دة حلقوق ول إىل تطبيق اإلجراءات اإلستثنائية املقيّ ومن جلوء الدّ ، حاالت الطوارئ الفعلية

 الدويل . اإلنسان دون مراعاة أحكام القانون
يف وجوب  واملتمثل، الّلجنة املعنية حبقوق اإلنسان على هذا الشرط ّكدتوقد أ 

 مبادئ لصون اأساسيفيه شرطًا  ترىحيث  .طوارئ حالة قيام عنإعالن الدولة الطرف رمسيا 

 أي تعطيل تستلزم اليت الطوارئ حاالت إعالن وعند .القانون وحكم، القانونية الشرعية

 من وغريها ،الدستورية أحكامها حدود يف تتصرف أن ولالدّ  على جيب، العهد من حكم

 وتقع .الطوارئ حاالت يف السلطات ممارسة وتنظم اإلعالن هذا حتكم اليت القانون أحكام

كما ،  وتضمنه الرابعة باملادة التقيد من متكن املعنية القوانني أن من التحقق مهمة جنةاللّ  على
ولة إغفال هذا اإلجراء يرتتب عليه حرمان الدّ  أنّ ، ت الّلجنة املعنية حبقوق اإلنساناعترب 

واعتبار اإلجراءات اليت قد تقدم على تطبيقها اجراءات ، برخصة التحلل الطرف من التمسك
 .1تفتقر إىل املشروعية الدولية 

  حالة الطوارئ عن إعالن اإلخطار الدولي ثانيا:
للحقوق ، الدولية ةاإلتفاقيالثاين الذي أوردته  ياإلجرائويل القيد يعد اإلخطار الدّ 

 بعض إىل رخصة التحلل من اللجوءالدول األطراف يف  على حقّ ، املدنية والسياسية
وذلك بعد استيفاء اجراءات اإلعالن عن وجود  ،أحكامها عند توافر الظروف اإلستثنائية

 حالة الطوارئ يف النطاق الداخلي.
من  الرابعةفقرة الثالثة من املادة الدويل يف ال اإلخطارعلى إجراء  و قد جاء النصّ 

على كل دولة طرف يف هذه  :"السياسية على النحو التايلو  اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية
أن تبلغ فورا الدول األخرى األطراف عن ، اإلتفاقية تستعمل حقها يف التحلل من إلتزاما«ا

                                                           
، من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية 4املادة  حول 29رقم ، التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أنظر -1

  :على املوقع، 2001، الدورة الثانية والسبعون، جامعة منيسوتا
. https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html 
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باألسباب اليت دفعتها إىل ، و منها لتلألمم املتحدة بالنصوص اليت حتلّ  مطريق السكرتري العا
 ."ذات الدول بتاريخ ا°ائها لذلك التحلل بإبالغبالطريقة ذا«ا و  كما تلتزم هذه الدولة،  ذلك

على إجراء اإلخطار الدويل على ذلك النحو  وقد إستهدف املشرع الدويل من النصّ 
  :حتقيق غرضني أساسيني

 عالنية طاملا أن هناك ظروفا استثنائية بالتصرف يف ،ول األطراف: إلزام الدّ أّوهلما
إىل إستخدام رخصة التحلل من التزاما«ا ، و الطوارئإىل إعالن حالة  دفعتهاحقيقية قد 

 الناشئة عن اإلتفاقية .
، إجراءاتها من احدإول األطراف من اإلحاطة مبا أقدمت عليه متكني الدّ  :ثانيهماو 

 اليت دفعتها إىل ذلك. األسبابمن الوقوف على ، و يةوتدابري استثنائية خمالفة لنصوص االتفاق
 إجراءيعد  –النص  ايف ظل هذ –الدويل  األخطاربني أن تي على هذا األساس

أو مبعىن آخر هو إجراء يتعلق بالنظام الدويل ، يف االتفاقية األطرافول كل الدّ   على وجوبيا
 باحرتام، ل األطراف من خاللهوتعهدت الدو ، الدولية ةهذه االتفاقي اجلماعي الذي أوجدته

ومن هنا لنا أن نتساءل عن اجراءات اإلخطار . حرياته املقررة فيهاو  تأمني حقوق اإلنسانو 
وماهي املبادئ اليت ، باإلضافة إىل شروطه، الدويل ؟ وماهي النتائج املرتتبة عن عدم اإلخطار

 حتكمه ؟.
  متطلباتهو  اجراءات االخطار الدولي-1

 إمتامالسياسية صراحة على وجوب و  تفاقية الدولية للحقوق املدنيةلقد حرصت اإل 
املّدة اليت يتعني  املادة الرابعة وإن مل حتّدد، املقصود " بفورية اإلخطار "و . الدويل فورا اإلخطار

خالل مدة زمنية معقولة ودون فإنّه من الضروري أن يتّم . خالهلا القيام بإجراءات اإلخطار
أن تقوم  جيب، من اإلتفاقية الدولية الرابعة الفقرة الثالثة من املادةص ن حسبو  .1تأخري 

الدول األطراف األخرى عن طريق  بإخطار، الدولة الطرف اليت جلأت إىل رخصة التحلل

                                                           
  :أنظر يف هذا املعىن -1

 Marcel Merle , Force et enjeux dans les relations internationales , Economica , 
Paris , 1985,p.23.  
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عملية  مّ وتت، ول املذكورةوالذي يتوىل بدوره إخطار الدّ ، 1العام لألمم املتحدة  األمني
  :اإلخطار وفقا للمراحل اآلتية

تقوم الدولة اليت جلأت إىل الرخصة املقررة يف املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق -أ
ملخص يتضمن األسباب اليت دفعتها إىل التحلل من أحكام بإعداد املدنية والسياسية 

وكذلك بيانا ، مدى خطور«او  مع وصف لألزمة أو الظروف اليت تواجهها، اإلتفاقية
واملدة الزمنية احملددة للظروف ، قواإلجراءات اليت ستطبّ ، ا أو تقييدهابالنصوص اليت مت وقفه

وكذا املنطقة أو املناطق اجلغرافية اليت تشملها اإلجراءات ،  متر ^ا الدولةية الّيت ئاإلستثنا
 . اإلستثنائية
يتم اإلخطار ، أما نصوص وأحكام قانون الطوارئ اليت تطبق خالل هذه الفرتة-ب

 ^ا الحقا .
 . يقوم األمني العام لألمم املتحدة بالتصديق على قبول اإلخطار -ج
وإن   .يقوم األمني العام بإبالغ باقي الدول األطراف بصورة من هذا اإلخطار-د

كشف عنه  إال أن ما. وأسبابه كانت الدول ملزمة باإلخطار بوجود الظرف اإلستثنائي
أرسلتها الدول األطراف اليت جلأت إىل  اليت هو أن معظم عمليات اإلخطار، التطبيق الدويل
فعادة ما تقدم الدول عند ، 2كانت قاصرة وغري كافية من حيث املضمون،  رخصة التحلل

اإلخطار قائمة بنصوص اإلتفاقية اليت مت إيقافها أو تقييدها وذلك دون اإلشارة إىل نوع 

                                                           
إلنسان املنبثقة عن اإلتفاقية الدولية ومما يؤكد ذلك أن اللجنة الدولية حلقوق ا. هذا وجيب أن يكون اإلخطار الدويل مكتوبا - 1

جنة بالقول بأن ذلك اإلجراء ال بتقدمي اإلخطار شفاهة إىل اللّ  اإلكوادورقد علقت على مبادرة حكومة ، السياسيةو  للحقوق املدنية
، أنظر. جنةوليس إىل اللّ  ،تقدميه إىل السكرتري العام لألمم املتحدة كما أن اإلخطار جيب،  ) من اإلتفاقية4/3مع نص املادة ( يتوائم

، جامعة منيسوتا، من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية 4املادة  حول 29رقم ، التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 : على املوقع، 2001، الدورة الثانية والسبعون

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html .08/2016/ 27مت تصفح املوقع بتاريخ 

 
قد تعرضت هلذه املشكلة يف تعليقا«ا ، كانت اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان املنبثقة عن اإل تفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية  -2 

هلذا جلأت اللجنة ، بةاملطلو  حيث أوضحت أن العديد من اإلخطارات الدولية قد جاءت غري مشتملة على البيانات واملعلومات، العامة
وهو األمر الذي  منها أثناء مناقشة التقارير املقدمة استيفاء كل املعلومات املطلوبة صاحبة الشأن يف الكثري من األحيان إىل مطالبة الدول

 . 74ص.، قاملرجع الساب، العزيز محزة عادل حممد عبد، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة. يعرقل مباشرة اللجنة الختصاصها
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أو املدة الزمنية اليت تطبق  ،وطبيعة اإلجراءات أو التدابري اإلستثنائية اليت اختذ«ا الدولة
 . خالهلا

املعنية يف تعليقها حول تطبيق املادة الرابعة من  جنةاللّ  أوضحتويف ذات السياق 
 ادعاءا«ا تثبت أن، الطرف الدولة على يتعني نهأ، العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

 يكفي وال، الرابعة املادة يف اردالو  التعطيلتطبيق  تتطلب استثنائية ظروفا بالفعل تواجه بأ°ا

إذ جيب عليها يف هذه  "استثنائية ظروف بوجود" االحتجاج مبجرد الدولة املعنية قومت أن
وجود  إلثبات الصلة ذات الوقائع عن كافية تفاصيل يشمل وصف بتقدمي"تقوماحلالة أن 

 . 1األوىل من املادة الرابعة"  الفقرة يف املبني النوع من حالة

 وحّىت تتمّكن أنّه، 2أورغواي ضد" سيلفا الندينيللي " قضية يف اللجنة أعلنت كما 
 العهدالرابعة من  املادة تستدعي تطبيق الةاحل كانت إذاما وتقييم، وظيفتها من أداء الّلجنة

 املدعى احلكومة تقدم مل وإذا .وشاملة كاملة معلومات إىل حتتاج فإ°ا، املعين البلد يف قائمة

 فلن، العهد من 4/3 املادة مبقتضى منها مطلوب هو كما،  ذا«ا املطلوبة ربراتامل عليها
 النظام خمالفة لتربير مشروعة دواع وجود إىل ختلص أن اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تتمكن

  .3" العهد يف احملدد االعتيادي القانوين
 النتائج المترتبة على عدم اإلخطار أو اإلخطار الناقص -2

 من اإلشارة ةت نصوص اإلتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية خاليجاء 
أي دولة عن اختاذ اجراءات اإلخطار  ميكن أن يرتتب يف حالة امتناع، إىل أي جزاء

 .الدويل 
                                                           

، من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية 4املادة  حول 29رقم ، التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أنظر -1 
 : على املوقع، 2001، الدورة الثانية والسبعون، جامعة منيسوتا

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html .28/07/2016مت تصفح املوقع بتاريخ 

" الندينيللي  ،R.8/ 34رقم البالغ ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، A/40/36 األراء املعتمدة يف وثيقة األمم املتحدة، أنظر -2 
  .132ص.  ،A/40/36 سيلفا "ضّد األورغواي"

، من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية 4املادة  حول 29رقم ، التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أنظر -3 
 : على املوقع، 2001، الدورة الثانية والسبعون، جامعة منيسوتا

 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc29.html .28/07/2016مت تصفح املوقع بتاريخ 
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 والّيت  1984ويف هذا الشأن جاءت توصيات عن مؤمتر "سرياكوزا" املنعقد سنة  
قد أخلت بالتزاما«ا الدولية األمر  ،م باإلخطارأكدت على اعتبار الدولة اليت ال تقو 

الذي قد يرتتب عليه حرما°ا من إبداء أي تربير يف هذا اخلصوص من خالل اإلجراءات 
 .1اليت توفرها اإلتفاقية

وإذا كانت الدول ملزمة باإلخطار عن وجود ظرف إستثنائي وما يرتتب عن  
وكنتيجة ، إ°اء حالة الطوارئباإلخطار عن  ملزمة كذلك فهي، ذلك من إجراءات

 . لذلك العودة إىل تطبيق نصوص اإلتفاقية
المبادئ الواجب إحترامها في الظروف اإلستثنائية و  الثاني: الحقوق المطلب

 حسب القانون الدولي
قد  ،السياسيةو  إذا كانت املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية 

 «دد األمة خمالفة التزاما«ا ة الّيت طوارئ العامّ صت للدول األطراف يف حاالت الرخّ 
هذه املادة ذا«ا قد قيدت تلك الدول من جهة  إال أنّ .بالتحلل منها مؤقتا ، الدولية
باإلضافة ، ( الفرع األول )على عدم جواز املساس حبقوق معينة  بالنصّ  ،أخرى

 مبادئ معّينة جيب احرتامها ( الفرع الثاين).
 جواز المساس ببعض الحقوق حّتى في الظروف اإلستثنائية عدم :األول الفرع 

" ال جيوز أي خمالفة ألحكام :نّصت املادة الرابعة يف فقر«ا الثانية على أنّه 
 ."2 )18( -1)16( -6)15( - 5) 11واملواد ( 4)8( -3)7(- 2)6املواد (

                                                           
 .97-78ص.، املرجع السابق، سعيد فهيم خليل، أنظر -1
" احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان. :املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على قرة األوىل منتنّص الف -2

 . " وعلى القانون أن حيمى هذا احلق. وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا
 .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة" ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو :على أنّه تنّص املادة السابعة -3

 .ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر"، وعلى وجه اخلصوص
 .وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها"، ال جيوز اسرتقاق أحد ":الثامنة على أنّه الفقرة األوىل من املادة تنصّ  -4
 ." ال جيوز سجن أي إنسان xرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي":على 11ادة تنّص امل -5
ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل  ":على أنّه 15الفقرة األوىل من املادة  تنصّ  -6 

وبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل. كما ال جيوز فرض أية عق
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ا هي حقوق ال احلقوق اليت ال جيوز اخلروج عليها أو تعطيله يتبني مما تقدم أنّ  
أن تلك احلقوق  والسبب يف ذلك، اإلنسان أن يعيش بدو°ا أو أن يستغين عنها يستطيع

لتأمني محاية أكرب هلذه  من أجل ذلك مت التدخل من قبل الشرعة الدولية، لصيقة بشخصه
بضمان حد أدىن ، هلا حىت يف هذه احلالة ولتأكيد دقيق على ضرورة احرتام الدول، احلقوق
 واليت تعد مبثابة خط إن صح التعبري مينع على الدول جتاوزه.، قوقمن احل

  المبادئ التي يتعين إحترامها في الظروف اإلستثنائية :الثاني الفرع
يتعني على الدول أخذها بعني ، 3استخلصها الفقهاء  هناك جمموعة من املبادئ 

املبادئ ضمن جمموعة القيود وميكن إعتبار هذه ، اإلعتبار عند إعال°ا لإلجراء اإلستثنائي
 حّت تظّل تصّرفا«ا، والضوابط اليت جيب على الدولة اإللتزام ^ا يف الظروف اإلستثنائية

وهي تشّكل يف الوقت ذاته سياجا من الضمانات ، يف هذه احلالة يف إطار املشروعية
يف ظّل هذه  يكفلها القانون لتأمني ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية الدولية اليت

 : يف تتمثل هذه املبادئ، و الظروف
  مبدأ التناسب -أوال 
أنه مل يكن من  جيب أن تكون اإلجراءات املتخذة ضرورية ملواجهة املبدأوفقا هلذا  

فالبد إذن من توفر رابطة ، املمكن مواجهة هذه الظروف عن طريق تطبيق القوانني العادية
 .4طبيعة اخلطر الذي يراد التصدي لهأوصلة بني كل إجراء إستثنائي وبني 

                                                                                                                                                                                

وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا ، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، ارتكبت فيه اجلرمية. وإذا حدث
  ".التخفيف

 .الشخصية القانونية"احلق بأن يعرتف له ب، يف كل مكان، " لكل إنسان:على أنّه 16تنّص املادة  -1
للتدخل يف خصوصياته أو شؤون ، على حنو تعسفي أو غري قانوين، ال حيوز تعريض أي شخص ":18تنّص الفقرة األوىل من املادة  -2

 ".وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته، أسرته أو بيته أو مراسالته
 .95ص. ، املرجع السابق، سعيد فهيم خليل، أنظر -3
واليت تتطلب إىل جانب وجود اخلطر ، قد أسند غالبية الفقه الدويل هذا القيد إىل فكرة الدفاع الشرعي اليت عرفها القانون اجلنائي -4

املرجع ، سعيد فهيم خليل، أنظر، متناسبة معه .و  احملدق والوشيك ضرورة أن تكون الوسيلة املستخدمة يف الدفاع الزمة لدفع هذا اخلطر
 .151-150 ص.، السابق



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
270 

تقدم جيب أن يكون هناك نسبة وتناسب بني شدة اإلجراءات وشدة  إضافة إىل ما 
التدرج على و  سم اإلجراء اإلستثنائي باملرونةمبعىن آخر جيب أن يتّ ، و األزمة على املدى الزمين

فاإلجراءات ، على اإلنفراجأن يتجه إىل التخفيف من القيود كلما قاربت األزمة و  املدى الزمين
ارتباط اإلجراءات اإلستثنائية وجودا  واملقصود بذلك، اإلستثنائية جيب أن تتميز بالتأقيت

 .1فالعربة حبقيقة الواقع وليس مبا تدعيه السلطات الداخلية ، بالظرف اإلستثنائي وعدما
 مبدأ عدم التمييز -ثانيا 

أو أن تتحلل  ،دولة أن تفرض قيودا على حقوق األفرادمبوجب هذا املبدأ ال جيوز للّ 
جيب عدم احتواء التدابري لذلك ، من التزاما«ا الدولية لسبب قائم على التمييز بني األفراد

املتخذة على أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 
 .اإلجتماعي 
  الدولية مبدأ الموافقة مع المعايير -ثالثا

ولة عند إعالن يقصد ^ذا املبدأ أن تكون اإلجراءات والتدابري املتخذة من قبل الدّ  
ولة أن تتذرع باملادة الرابعة فال جيوز للدّ ، الظرف اإلستثنائي غري خمالفة لإللتزامات الدولية

عهدت ^ا للتنصل من التزاما«ا اليت ت، باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاصّ 
 . 2مبوجب مواثيق أخرى خاصة حبقوق اإلنسان 

، خنلص للقول يف األخريأّ°ا حقوق ومبادئ يتعني عدم جتاوزها وفًقا للقانون الدويل 
فهل يلقى هذا احلد األدىن من احلماية ، لضمان حدٍّ أدىن من احرتام لإلنسان وحقوقه

مع مسألة حقوق اإلنسان أثناء وكيف تعاملت اجلزائر . تطبيقا عمليا على أرض الواقع
بعدها حالة الطوارئ اليت دامت ، و التطبيق العملي للظروف اإلستثنائية خاصة حالة احلصار

حناول  . سؤال2011فرتة طويلة قبل رفعها مبوجب أمر من رئيس اجلمهورية يف سنة 
 عنه من خالل الفصل الثاين. اإلجابة

                                                           
 .155-154ص.، املرجع السابق، سعيد فهيم خليل، أنظر -1
 يف اxالني الدويل، ضمانات األفراد يف ظل الظروف االستثنائية، حممد أمحد إبراهيم عبد الرسول، حممد أمحد عبدالرسول، أنظر -2
 .281-280ص.، 2008، مصر، دار الكتب، دراسة مقارنة، اإلداري (الداخلي)و 
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 الفصل الثاني 
 ى حقوق اإلنسانأثر الظروف اإلستثنائية عل

 
، حقوق اإلنسان وحرياته، ممّا الشك فيه أن للظروف اإلستثنائية أثر وتأثري على 

وذلك ، هذا األثر الذي يظهر جليا من خالل التضييق على حقوق املواطن يف هذه الفرتة
فتلجأ السلطة إىل املساس باحلقوق سواء كانت حقوق ، بدعوى احلفاظ على النظام العام

 سياسية أو اقتصادية أو ثقافية .مدنية أو 
مت إعالن حالة احلصار يف اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم وكما هو معلوم قد  

لتصدر مراسيم تنفيذية له هي على التوايل املرسوم التنفيذي رقم ، السالف الذكر 196 -91
رسوم وامل، 3 203-91واملرسوم التنفيذي ، 2022-91واملرسوم التنفيذي ، 91-2011

 1991سبتمرب22املؤرخ يف  336-91مث جاء املرسوم رقم ، 2044-91التنفيذي 
املؤرخ يف  23 -91القانون رقم  وصدر بعدها، يتضمن رفع حالة احلصار السالف الذكر

املتعلق مبسامهة اجليش الوطين يف مهام محاية األمن العمومي خارج  1991ديسمرب06
 1991/ 21/12املؤرخ يف  488- 91رسوم الرئاسي رقمواتّبعه امل، 5احلاالت اإلستثنائية

. أما حالة الطوارئ فقد مت اإلعالن عنها الحقا مبوجب 236-91املتضمن تطبيق القانون 
املتضمن إعالن حالة الطوارئ  1992فيفري09املؤرخ يف  44-92املرسوم الرئاسي 

                                                           
من  4تطبيقا للمادة  الوضع يف مركز لألمن وشروطه حدود يضبط، 1991جوان  25املؤرّخ يف  201-91وم التنفيذي رقم املرس -1

 .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ، 31 .ع، ج.رج.ج، 196-91املرسوم الرئاسي 
 4تطبيقا للمادة اجلربية وشروطه  يضبط حدود الوضع حتت اإلقامة، 1991جوان  25املؤرّخ يف  202-91املرسوم التنفيذي رقم  -2

  .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ، 31 .ع، ج.ر.ج.ج، 196 - 91من املرسوم الرئاسي 
يضبط كيفيات تطبيق تدابري املنع من اإلقامة املّتخذة تطبيق للمادة ، 1991جوان  25املؤرّخ يف  203 -91املرسوم التنفيذي رقم -3
  .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ، 31 .ع، ج.رج.ج ،196-91من املرسوم الرئاسي  8
، 196-91من املرسوم الرئاسي رقم  7حيّدد شروط تطبيق املادة ، 1991جوان  25املؤرّخ يف  204 -91املرسوم التنفيذي رقم  -4

  .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ، 31 .ع، ج.ج.ج.ر
تعلق مبسامهة اجليش الوطين يف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت امل 1991ديسمرب06املؤرخ يف  23 -91القانون رقم  -5

 .1991ديسمرب 07الصادرة بتاريخ ، 63ع.، ج.ر.ج.ج، اإلستثنائية
الصادرة  66ع. ، ج.ر.ج.ج، 23-91املتضمن تطبيق القانون  1991ديسمرب21املؤرخ يف  488- 91املرسوم الرئاسي رقم  -6

 .1991ديسمرب  22بتاريخ 
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يتّمم  1992أوت 11املؤرخ يف  320-92السالف الذكر. مث جاء املرسوم الرئاسي رقم 
-93وقد مت متديد حالة الطوارئ مبوجب املرسوم التشريعي رقم ، 441-92املرسوم الرئاسي 

إىل أن ّمت ، السالف الذكر املتضمن متديد حالة الطوارئ 1993جانفي06املؤرخ يف  02
فرباير  23الذي أصدره رئيس اجلمهورية يف  01-11رفعها مبوجب األمر التشريعي رقم 

20112. 
وعليه نستنتج من خالل هذه املراسيم أن اإلعالن عن حالة احلصار كان أسبق من  

إذ ، وهذا يعين أن الرتتيب الوارد يف الدستور ال يلزم رئيس اجلمهورية. إعالن حالة الطوارئ
 . لديه اخليار يف إعالن إحدى احلالتني حبسب تقديره لدرجة الضرورة امللحة

وتدابري يف تلك الفرتة  البحث فيما اختذ من اجراءات ونشري فقط إىل أّن اهلدف من 
احرتام حقوق اإلنسان ولو يف مستواها األدىن ؟  هو مدى العصيبة اليت مّرت ^ا اجلزائر

مازال يعاين حلد اليوم من نتائج تلك الفرتة العصيبة ؟و ال جدال  خاصًة أّن الشعب اجلزائري
ومع ذلك فإّن هناك ، ا«ا بالنسبة لإلنسانحول أمهية خمتلف أصناف هذه احلقوق وتصنيف

احلق يف و  من احلقوق ما يكون أكثر تأثرا يف هذه الظروف خاّصة ما يتعلق باحلق يف احلياة
 التنقل واملعتقد .و  والتجمع وحرية التعبري عاالجتما 

مث  الواقع الذي شهدته اجلزائر بعد إعالن حالة احلصار، لعل ما يؤكد هذا الطرحو  
 لنبحث. ) وعليه نتناول أثر كّل منهما على حقوق اإلنسان (املبحث األول طوارئحالة ال

وتقييم الّدور الذي  بعد ذلك يف موقف السلطات الثالث من الظروف اإلستثنائية بتحديد
وهي ملزمة بتقدمي تقارير ، كّل سلطة. وباعتبار اجلزائر وحدة ضمن اxتمع الدويل قامت به

وهل وّفقت ، هليئات الدولية من تعامل اجلزائر مع الظرف اإلستثنائيفما هو موقف ا، دورية
ومواجهة األزمة من جهة ، يف إدارة املوقف بشكل حيقق نوعا من التوازن بني احلقوق من جهة

 . أخرى ؟ ( املبحث الثاين )

                                                           
الصادرة ، 61 ع.، ج.ر.ج.ج، 44-92يتّمم املرسوم الرئاسي  1992أوت 11املؤرخ يف  320-92املرسوم الرئاسي رقم  -1

 . 1992أوت  12، بتاريخ
 . 2011فرباير 23الصادرة بتاريخ  12ج.ر.ج.ج.عدد ، املتضمن رفع حالة الطوارئ 01-11األمر التشريعي رقم  -2
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على حقوق  الحصار والطوارئتي حالالتطبيق العملي لأثر  :المبحث األول
 اإلنسان وحرياته

"حالة  196-91عترب حالة احلصار حسب نص املادة الثانية من املرسوم الرئاسيت 
تسمح لرئيس اجلمهورية اختاذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية ^دف احلفاظ على 

وكذلك السري ، اجلمهورية واستعادة النظام العام، و استقرار مؤسسات الدولة الدميقراطية
السيما تلك اليت ينص عليها ، التنظيميةو  ل الوسائل القانونيةالعادي للمرافق العمومية بك

 املرسوم ". 
تفويض صالحيات السلطة املدنية  السالف الذكر فقد مت 196-91للمرسوم  وطبقا 

ومن مث إلتحاق مصاحل الشرطة بالقيادة العليا للسلطة العسكرية طبقا ، إىل السلطة العسكرية
  الرئاسي.للمادة الثالثة من ذات املرسوم 

 :يف مادته الثانية على ااملقرر حلالة الطوارئ 44 -92بينما نص املرسوم الرئاسي رقم  
، "«دف حالة الطوارئ إىل استتباب النظام العام وضمان أفضل ألمن األشخاص واملمتلكات

ومسحت املادة الرابعة من ذات املرسوم لكل من ، وتأمني السري احلسن للمصاحل العمومية "
والوايل يف دائرته ، ير الداخلية واجلماعات احمللية يف كامل الرتاب الوطين أو جزء منه"وز 

الختاذ التدابري الكفيلة حبفظ النظام واستتباب األمن ". وبذلك فرض كل من ، اإلقليمية
إجراءات متخذة من قبل السلطات ، و القيود اليت ظهرت يف شكل تدابري املرسومني مجلة من

وعة من املمارسات ظهرت على أرض الواقع من خالل التضييق على حقوق وجمم، املعنية
 . أو حقوق اإلنسان اجلماعية (املطلب الثاين ) اإلنسان سواء الفردية(املطلب األول)

 على حقوق والطوارئ الحصار تيأثر التطبيق العملي لحال :المطلب األول
 الفردية  اإلنسان
وكذا الرسوم املتعلق حبالة ، بتقرير حالة احلصاربتفحصنا للمرسوم الرئاسي املتعلق  
اإلجراءات أثّرت بشكل مباشر على بعض حقوق  من قد ّمت حتديد جمموعة جند أنّه، الطوارئ

هذه اإلجراءات املتخذة يف مثل هذه  ومن مث لنا أن نتساءل عن نوع، اإلنسان يف تلك الفرتة



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
274 

واحلريات  مدى مساسها باحلقوق، و ملدنيةأو السلطة ا، احلاالت واملفوضة للسلطة العسكرية
  احلقوق الشخصية (الفرع الثاين).، و الفردية خاصة حرية التنقل (الفرع األول )

  والطوارئ على حرية التنقل الحصار تيتطبيق حال أثر :الفرع األول
 
والّيت من أمهها ، تأثرت بعض احلقوق الفردية عند تطبيق حاليت احلصار والطوارئ  
سوف نعاجله من خالل التطرق  هو ما، نسان وحريّته يف التنّقل بشكل ملحوظحّق اإل

لننتقل بعد ذلك لدراسة اإلجراءات املتخذة ، لإلجراءات املتخذة يف ظل حالة احلصار (أوال)
 . يف حالة الطوارئ (ثانيا)

 أثر حالة الحصار على حق اإلنسان وحريّته في التنقل:أوال
حّق اإلنسان ، لفردية اليت تأثّرت بالظروف اإلستثنائيةا من أهّم حقوق اإلنسان 

اليت جاءت للتأكيد على ضرورة محاية هذا ، 1بالرغم من الّنصوص الدولية، و وحريّته يف التنقل
أومن ، 2باإلضافة إىل محايته على املستوى الداخلي سواء من خالل أحكام الدستور، احلق

                                                           
 كل حدود داخل إقامته حمل التنقل واختيار حرية فرد لكل  "يلي ما على اإلنسان حلقوق ملياإلعالن العا من  12املادة نصت -1

 . " اليه العودة له حيق كما،  بلده ذلك يف مبا بالد أي يغادر أن فرد لكل حيق. دولة

 دولة أية إقليم داخل وجودم إنسان يكون لكل " :على والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 12 املادة أيضا كما نصت

ال . بلده ذلك يف مبا بلد أي مغادرة يف حرا إنسان كل ويكون. إقامته مكان اختيار التنقل وحرية حبرية فيه التمتع حق قانونية بصورة
 العامة الصحة أو العام النظام أو القومي األمن محاية القانون وتقتضيها عليها ينص اليت غري قيود بأية أعاله املذكورة احلقوق تقييد جيوز

 من إنسان أي حرمان ال جيوز. العهد هذا يف ^ا املعرتف األخرى للحقوق موافقة وتكون، وحريا«م حقوق الغري أو، العامة اآلداب أو

 . " بلده دخول

 إقامته حمل اختيارو  حبرية التنقل يف احلق شخص لكل "أن  على والشعوب اإلنسان حلقوق اإلفريقي امليثاق من 12 كما نصت املادة

 إىل احلق يف العودة له أن كما،  بلده ذلك يف مبا بلد أي مغادرة يف احلق شخص لكل. القانون االلتزام بأحكام شريطة ما دولة داخل

 ألخالقا أو الصحة، العام النظام، األمن القومي حلماية ضرورية وكانت، القانون عليها نص إذا إال قيود ألية احلق هذا وال خيضع، بلده

 . " العامة
 خيتار حبرية أن، والسياسية املدنية حبقوقه يتمتع مواطن لكل حيق  "على 2016لسنة التعديل الدستوري  من 55 املادة نصت -2

 . الوطين الرتاب عرب يتنقل نأو ، إقامته موطن

ال ميكن األمر  أخرية تضمنت مايلي: " ة.حيث أتت هذه املادة إضافة فقر  " له مضمونا منه واخلروج الوطين الرتاب إىل الدخول حق
 بأي قيد هلذه احلقوق إال ملدة حمددة ومبوجب قرار مربر من السلطة القضائية "

 وطبقا بالقانون احملددة احلاالت يف إال أوحيتجز وال يوقف حدأ ال يتابع " نهأ على نصت حيث احلق هذا على لتؤكد 59 املادة وجاءت

 . "عليها نص اليت لألشكال
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إن كان حماطا بكل و  إّال أّن ممارسة هذا احلق، انخالل النصوص القانونية الصادرة عن الربمل
ترتاجع بشكل ملحوظ  إّال أّن مسألة التمّتع به، هذه النصوص القانونية اليت تكفل محايته

، خالل هذه الفرتة وذلك بالنظر لإلجراءات املتخذة يف هذا اxال واليت تؤدي إىل املساس به
عند  اإلجراءات اليت اّختذ«ا السلطة املعنية يظهر هذا من خالل جمموعة منو  بصورة واضحة

  :واملتمثلة يف اآليت، 1إعالن حالة احلصار
والذي يقصد به منع وجود األشخاص يف األماكن العمومية سواء   :حظر التجول 
 .2وذلك أثناء املدة اليت حتددها السلطة املختصة ، طرقات أو ساحات عمومية، كانت

من اختصاصات للسلطة  ما منحهو  196-91م ومبوجب املرسوم الرئاسي رق 
من الساعة احلادية عشر  06/06/1991فقد قّررت حظر التجول ابتداء من ، 3العسكرية

، بومرداس، البليدة، (اجلزائر وذلك بالواليات اآلتية، ليال إىل غاية الثالثة والنصف صباحا
 ا ألعمال شغب وختريبالّيت كانت مسرح ّمت حظر التجول يف هذه املناطق، و 4تيبازة ) 

، بعض األعوان املرخص هلم ملزاولة نشاطا«م املهنية إّال أّن هذا احلظر استثىن، بشكل كبري
 وهي البيان يف احملددة املصاحل إلحدى وتبعيته العون هوية تبني الّيت  عملال وثيقة إظهارمقابل 
 مؤسسة مصاحل، ) عافاإلس اراتسيّ  اممرضو ، (األطباءالعمومية الصحة، املدنية احلماية

، واملياه النظافة عمال، الطرقات مصاحل، ) والتصليح الصيانة فرقة، سونلغاز ( والغاز الكهرباء
.إال هذا اإلستثناء مل يشمل بعض ةاملهنيّ  البطاقات على احلائزين الوطنية الصحافة أعوان

، ة حبقهم وحريتهم يف التنّقلاملصاحل احلّساسة احليوية واهلاّمة جّدا بالنسبة للمواطنني واملتعلق
قطارات و  حيث وجدت طائرات وحافالت، ومن بني هذه املصاحل مصلحة نقل املسافرين

                                                           
"تقّرر حالة احلصار ابتداء من يوم :املقّرر حلالة احلصار على 196-91الفقرة األوىل من املادة األوىل من املرسوم الرئاسي رقم  نّصت -1
 على الساعة الصفر ملّدة أربعة أشهر عرب كامل الرتاب الوطين ". 1991يونيو 5
 .167ص.، املرجع السابق، صاحل دجال، أنظر -2
الصالحيات املسندة إىل السلطة املدنية يف ، " تفّوض إىل السلطة العسكرية:على 196-91الثالثة من املرسوم الرئاسي نّصت املادة  -3

 جمال النظام العاّم والشرطة .
ذه الصفة تلحق مصاحل الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية اليت ختّول قانونا صالحيات الشرطة ".  ̂و

، سحنني حممد، أورده، 1991نشر يف جريدة املساء اليومية بتاريخ السابع والثامن من شهر جوان ، العسكرية بيان السلطة، أنظر -4 
  .56ص. ، 2005-2004، جامعة اجلزائر، لنيل شهادة املاجستري رسالة، احلريات العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية
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كان و . وصلت إىل العاصمة يف ساعة متأخرة جتاوزت يف بعض احلاالت مواعيد حظر التجول
بإمكان السلطات املختصة من شرطة وجيش إلقاء القبض على كل من جتده يف تلك 

يف ذلك تضيق كبري على املواطنني ومساس خطري حبقوق اإلنسان الذي ، و احملظورة األوقات
جيد نفسه مضطرا يف الكثري من احلاالت لسبب أو آلخر خلرق حظر التجوال مما يُعرضه 

 . 1للخطر

 والية على تطبيقها تقتصر مل احلصار حالة بإدارة املكلفة العسكرية السلطة أن كما 
 عرفته الذي كالتطبيق،  البالد يف األخرى الواليات بعض على ميمهاتع يف ذهبت بل الوسط
 بفرض يقضي بيان، الرابعة ةالعسكريّ  للمنطقة ةالعسكريّ  القيادة إصدار مبوجب يالواد والية

 اعةالسّ من  1991جوان  25 ميو  من ابتداء يالواد والية تراب كامل على لالتجوّ  حظر

 املذكورة املستثناة املصاحل ماعدا، صباحا والنصف ثالثةال الساعة إىل ليال والنصف العاشرة

 . 2كرالسالف الذّ  196-91 رقم املرسوم من  08للمادة طبقا وهذا ،أنفا

 يف ذلك من أبعد إىل احلصار حالة بتطبيق املكلفة ةالعسكريّ  السلطة ذهبت كما 
، التنقل إىل ةالضرور  تدفعهم الذين األشخاص اشرتطت على إذ، التجول حظر تطبيق إجراء

 بيان يف فعال ورد ما وهذا مسبقا التنقل رخصة أن حيوز على التجول حظر مهلة خالل

 شخصية رخصة هي هذه التنقل رخصة أن البيان نفس أضاف كما،  العسكرية السلطة

، التجول حظر فرتة أثناء القصوى الضرورة حالة يف استثنائية بصفة بالتنقل حلائزها تسمح
 أو الوطين الدرك مصاحل إىل سواء يقدمه طلب على بناء باألمر للمعين صةالرخ هذه ومتنح

 منأ مصاحلأو ، التجول حظر عليها املفروض املناطق يف املقيمني لألشخاص بالنسبة، الشرطة

. التجول حظر عليها املفروض املناطق إىل التوجه يرغبون الذين لألشخاص بالنسبة الوالية
ارخ حلق ص مساس من طياته يف حيمله ملا وخطري تعسفي اإلجراء هذا نيتضح أ وهكذا

 .3ومبوجب اإلتفاقيات الدولية  الدستور صلب يف عليها املنصوص التنقل اإلنسان وحريته يف
                                                           

 .59-58ص.، سحنني حممد، أنظر يف تفاصيل ذلك -1
، املرجع السابق، سحنني حممد، أورده، 1991-06 - 26يف املؤرخة اليومية اxاهد جريدة يف نشره مت الذي البيان نص، نظرأ -2

 .59ص.
 .59ص.، املرجع السابق، سحنني حممد، أنظر -3
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 أثر التطبيق العملي لحالة الطوارئ على حقوق اإلنسان الفردية :ثانيا 
هلدف من تقرير يتجلى ا، املقرر حلالة الطوارئ 44- 92طبقا للمرسوم الرئاسي  

وتأمني ، محاية املمتلكاتو  وضمان أمن املواطنني، احملافظة على النظام العام، حالة الطوارئ
 السري للمرافق العامة.

وطبقا للمادة ، للحكومة اختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذه الفرتة من أجل ذلك كان 
 ق هلا اختاذ هذه اإلجراءات هيفإّن اهليئات اليت حي، 44-92الرابعة من املرسوم الرئاسي رقم 

  .كما خص القضاء العسكري بالنظر يف بعض القضايا،  الوايل، وزير الداخلية، رئيس احلكومة
وبذلك سيتم اإلشارة لإلجراءات اليت اختذت من قبل هذه اهليئات واليت كان هلا تأثري  

يف احلق ، املتمثلةخاصة األكثر مساسا يف هذه الفرتة و ، واضح على حقوق اإلنسان الفردية
 . واحلق يف حرية الديانة، واحلق يف حرية التنقل، يف حرية األمن الفردي

املتضّمن إعالن حالة  44-92لقد أّهلت املادة الرابعة من املرسوم الرئاسي  
والوايل يف ، اجلماعات احمللية يف كامل الرتاب الوطين أو جزء منهو  وزير الداخلية، الطوارئ

فكان ، الختاذ التدابري الكفيلة حبفظ النظام العام واستتبابه عن طريق قرارات، ميةدائرته اإلقلي
 هلما اختاذ مايلي:

هو تدبري نّصت عليه املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي  :الوضع يف مراكز األمن -1
، راشد شخص أيبوضع  يأمر بأن احمللية واجلماعات الداخلية وزير واليت مّكنت، 44 -92

 احلسن السري على أو، العموميني واألمن النظام على خطورة يشكل نشاطه أنّ  ضحيتّ 

 الداخلية وزير من بقرار األمن مراكز تنشأ. ةحمدد مكان يف أمن مراكز يف، العمومية للمصاحل

 .1"احمللية واجلماعات

                                                           
وكذلك القرار ، لثالثةبالناحية العسكرية ا، يتضمن مركز أمن يف احلمر (والية أدرار ) 1992فرباير  15أنظر مثال القرار املؤرخ يف  -1

 14 ع.، ج.ر.ج.ج، يتضمن مركز أمن يف برج عمر ادريس ( والية إيليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة 1992فرباير  15املؤرخ يف 
 .1992فرباير  14الصادرة بتاريخ 
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فيفري  20املؤرخ يف  75-92 رقم التنفيذي املرسوموقد حّددت املادة الثانية من  
ذا ، " يعترب الوضع يف مركز أمن تدبريا إداريا:مفهوم الوضع يف مركز األمن بنّصها، 92191
النظام واألمن ، يتمثل يف حرمان كّل شخص راشد يعرض سلوكه للخطر، وقائي طابع

من حريته يف الذهاب واإلياب بوضعه يف أحد ، وكذا حسن سري املصاحل العمومية، العموميني
 الصادر اإلداري القرار ر من وزير الداخلية واجلماعات احمللية". مع العلم أناملراكز احملدثة بقرا

 يقدم الذي املعين إقامة حملّ  الوالية وايل لدى للطعن قابل، يفوضه من أو الداخلية وزير عن

 الذيهذا اxلس ، 75-92رقم  الرابعة من املرسوم التنفيذي للمادة طبقا اجلهوي اxلس إىل

، الوطين الدفاع لوزير وممثل، احمللية الداخلية لوزير ممثل، الداخلية وزير يعينه سرئي من يتكون
، 2الوطنية باملصلحة بتمسكها املعروفة، اإلنسان حقوق وزير يعينها مستقلة شخصيات ثالث

 .3يوما املوالية إلخطاره  15ويبت هذا اxلس يف الطعن الذي يرفع إليه خالل 
، السالف الذكر 44-92دسة من ذات املرسوم الرئاسي كما منحت املادة السا-2 

والوايل عرب حدود واليته ويف إطار التوجيهات ، لوزير الداخلية عرب كامل الرتاب الوطين
 :مبا يأيت احلكومية سلطة القيام

 .معينةأوقات و  أماكن يف والسيارات األشخاص مرور منع أو حتديد -
 األوىل. الضرورة ذات السلعو  الغذائية املواد نقل تنظيم -
منع اإلقامة أووضع حتت اإلقامة اجلربية كل شخص راشد يّتضح أّن نشاطه مضّر  -

 بالنظام العام أو بسري املصاحل العمومية .
تسخري العمال للقيام بنشاطهم املهين املعتاد يف حالة اضراب مرّخص به أو غري  -

صول على تقدمي اخلدمات ذات يشمل هذا التسخري املؤسسات أو اخلاّصة للحو  .شرعي
 املنفعة العاّمة .

 األمر استثنائيا بالتفتيش °ارا أوليال". -
                                                           

، 44-92وم الرئاسي رقم املتضمن شروط تطبيق بعض أحكام املرس 1992فرباير 20املؤرخ يف  75-92املرسوم التنفيذي رقم  -1
 .1992فرباير  14الصادرة بتاريخ  14 ع.، ج.ر.ج.ج

 السالف الذكر. 75-92املادة السادسة من املرسوم التنفيذي رقم ، أنظر -2
 السالف الذكر. 75-92املادة السابعة من املرسوم التنفيذي رقم ، أنظر -3
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، السالف الذكر 201-91وإذا كانت املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم  
يوما قابلة للتجديد مرة  45قد حّددت مّدة اإلعتقال اإلداري ب، واملتعلق حبالة احلصار

أمر نتج عنه ، مل حيّدد مّدة اإلعتقال اإلداري 75-92التنفيذي رقم  فإن املرسوم، واحدة
 .1اإلبقاء على العديد من األشخاص معتقلني لسنوات طوال 

إذ نّص على أّن ، قد وضع حكما خطريا 75-92كما أّن املرسوم التنفيذي رقم  
ؤسسات أو مرافق إذا كانوا مرتبطني بعالقة عمل مع إدارات أو م، األشخاص املعتقلني إداريا

 .2فإن اهليئة املستخدمة تعلق دفع مرتبا«م ، عامة
 المساس بحقوق اإلنسان الشخصية:الفرع الثاني

التضييق على حقوق اإلنسان ، من بني اجراءات املرسوم املتعلق بإعالن حالة احلصار 
، تقال اإلدارياإلع :املتعلقة حبريته الشخصية باختاذ بعض التدابري املقيدة هلا واملتمثلة يف

ويف مايلي تفصيل لكل هذه اإلجراءات املتخذة وتبيان لتأثريها على ، التفتيش، اإلقامة اجلربية
  :حقوق اإلنسان من خالل املمارسة الفعلية هلا

  اإلعتقال اإلداري :أوال 
يقصد باإلعتقال اإلداري تقييد احلرية الشخصية بقرار من السلطة املختصة ^دف  

حرمان املواطن  .فهو يعين3م العام من اخلطر الذي يتهّدده وفقا ألحكام القانونمحاية النظا
، فيتم احتجازه دون أن يكون حمل «مة، من حريّته بناء على قرار من السلطات اإلدارية

وحسب السلطات العاّمة فإّن الضرورة اقتضت الّلجوء إىل مثل هذا اإلجراء حرصا منها على 
الذين يشجعون على العنف ، و كل الذين قد يرتكبون أعمال شغباإلبعاد من الشوارع ل

وبذلك يكون اهلدف من هذا اإلجراء هو القضاء على أعمال العنف اليت ختل ، والتمّرد
 .4واليت «ّدد بذلك استقرار البالد ، متس بأمن املواطن والسِّلم اإلجتماعيو  باألمن العمومي

                                                           
 .173ص.، املرجع السابق، مراد بدران، أنظر -1
 السالف الذكر.  75-92من املرسوم التنفيذي رقم  11املادة ، أنظر -2
 2010، القاهرة، دار النهضة العربية، اإلعتقال اإلداري بني احلرية الشخصية ومقتضيات النظام العام، صربي حممد السنوسي، أنظر-3

 .37ص. 
 .24. ص، 1993التقرير السنوي، املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، أنظر يف تفاصيل ذلك -4 
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 196 -91للمادة الرابعة من املرسوم الرئاسي  وقد ّمت تطبيق اإلعتقال اإلداري طبقا 
 أنّ  يتّنب  راشد شخص كلّ  :"ضدّ  الّيت متّكن السلطة العسكرية من أن تّتخذ هذا اإلجراء

 ."العمومية للمرافق العادي السري أو العمومي األمن وعلى، العام النظام على خطري نشاطه

 أمر هو، األفراد قبل من العام نظامال على نشاط أي خطورة على فالتعرّ  مسألة فإنّ  وعليه

 .1العسكرية للسلطة تقديره مرتوك
ومل تقف السلطة العسكرية عند حّد اإلعتقال اإلداري فقط وإّمنا قد يستتبع األمر  

املواطنني يف مراكز األمن فقد  . أّما األعمال اليت مسحت بوضع2الوضع يف مراكز األمن
  :3واملتمثلة يف 201-91حّددها املرسوم التنفيذي رقم 

وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد األشخاص أو ، التحريض على الفوضى - 
 األمالك .
 وإىل اإلضراب .، النداء بأي وسيلة للعصيان املدين- 
 محل أي سالح من أجل ارتكاب املخالفات .- 
يف و  التحريض على التجمعات لغرض واضح يثري اإلضطراب يف النظام العام - 
 املواطنني. طمأنينة 
رفض اإلمتثال للتسخري الكتايب الذي تصدره السلطة املخولة إذا كان الرفض يعرقل - 

 سري اإلقتصاد الوطين عرقلة خطرية .
معارضة تنفيذ التسخري الذي أعد بسبب اإلستعجال والضرورة بغية احلصول على  - 

 خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عامة أو خاصة .
                                                           

 شخص يف هذه الفرتة مت توقيفهم يف أماكن ملحقة بالثكنات التابعة للجيش الوطين الشعيب 400مشل اإلعتقال مثال حوايل  -1
أنظر التقرير السنوي للمرصد الوطين حلقوق ، لتفاصيل أكثر حول هذه اإلحصائيات وغريها، املتواجدة يف أهم مدن مشال البالد .و 

 .25-24 ص.، 1993لسنة  اإلنسان
. الصادرة بتاريخ 31ج.ر.ج.ج.ع .، 1991جوان  25املؤرخ يف  201 -91رقم ، نّصت املادة الثانية من املرسوم التنفيذي -2 

، أو على أمن األشخاص، على:" يتمّثل الوضع يف مركز لألمن ألي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام، .1991جوان  26
ووضعه يف أحد املراكز اليت حتّددها مبقرر القيادة العليا  ،يف حرمانه من حرية الذهاب واإلياب، وميةأو على حسن سري املرافق العم

 ".196-91 وذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي، للسلطات العسكرية املخّولة قانونا صالحيات الشرطة
 26. الصادرة بتاريخ 31ج.ر.ج.ج.ع . ،1991جوان  25املؤرخ يف  201-91املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي ، أنظر -3 

 السالف الذكر . 1991جوان 
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، توزيع املواد الغذائية، و ين خيالفون التنظيم اإلداري املتعلق باملروراألشخاص الذ - 
 . وكذلك بقصد إثارة إضطرابات يف النظام العام

 201-91وقد ُحّددت مّدة الوضع حسب املادة اخلامسة من املرسوم التنفيذي رقم  
 يف مراكز ال يتمتدبري الوضع  مع العلم أن. يوما قابلة للتجديد مرة واحدة 45يف مركز األمن 

بعد أخذ رأي ، إّال من قبل السلطة العسكرية املخّولة صالحيات الشرطة املختّصة إقليميا
السلطة العسكرية املختصة  واليت ترتأسها، 1رعاية النظام العام املنشأة عرب كل والية  جلنة

، عة الدرك الوطينوقائد جممو ، حمافظ الشرطة الوالئية، الوايل :وتتكون هذه الّلجنة من. قانونا
ورئيس القطاع العسكري إن اقتضى األمر وشخصيتني معروفتان بتمسكهما باملصلحة 

 .2العامة
الوضع يف مركز األمن أن يطعن يف ذلك  وبإمكان الشخص الذي اختذ ضده تدبري 

طبقا لنص املادة  خالل العشرة أيام من تقرير ذلك اإلجراء لدى اxلس اجلهوي حلفظ النظام
خالل ، . على أن يبّت اxلس يف الطعن201-91دسة من املرسوم التنفيذي رقم السا

ويكون ذلك بأغلبية األصوات مع اعتبار صوت الرئيس مرجحا ، العشرة أيام من تقدمي الطعن
 . 3يف حالة تساوي األصوات

األمن يف الطعن بانقضاء  الشخص املوضوع يف مركز يسقط حق يفهم مما سبق أنّه 
خاّصة إذا علمنا ومبوجب جمموعة من ، أيام احملددة لرفعه إىل اجلهة املختصة مدة عشرة

اإلحصائيات اليت قام ^ا املرصد الوطين حلقوق اإلنسان أن العديد من املواطنني مت إعتقاهلم 
 .4ودون علمهم مبراكز األمن املتواجدين فيها ، دون علم ذويهم

 
                                                           

 26. الصادرة بتاريخ 31ج.ر.ج.ج.ع .، 1991جوان  25املؤرخ يف  201 -91رقم  من املرسوم التنفيذي املادة الثالثة، أنظر -1
 .السالف الذكر 1991جوان 

 لف الذكر .السا 201 -91رقم  التنفيذي من املرسوم الثامنةاملادة ، أنظر -2
 السالف الذكر . 201 -91رقم  املادة التاسعة من املرسوم التنفيذي، أنظر -3
مضمو°ا طلب حتديد مراكز  373أودعت العديد من العائالت شكاوى إىل املرصد الوطين حلقوق اإلنسان واليت قدرت حبوايل -4

، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه اإلحصائيات، 1995نة طلب س 567 اتبينما جتاوزت هذه الطلب، يتواجد ^ا ذووهم األمن اليت
 . 63ص. ، 1995-1994التقرير السنوي للمرصد الوطين حلقوق اإلنسان لسنة 
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 اإلقامة الجبرية  :ثانيا 
املتعلق حبالة احلصار  196-91 رقم الرئاسي املرسومملادة الرابعة من ا جاء يف مما 

ميكن السلطات العسكرية املخولة صالحيات  " :فرض اإلقامة اجلربية حيث نصت على أنّه
أن تتخذ تدابري اإلعتقال اإلداري أو ، الشروط اليت حتددها احلكومةو  ضمن احلدود، الشرطة

 العام النظام على خطريشخص راشد يتبني أن نشاطه  ضد كل، اإلخضاع لإلقامة اجلربية

 . " العمومية للمرافق العادي السري أو العمومي األمن وعلى

 اجلربية اإلقامة حتت الوضع حدود يضبطل 202-91مرق التننفيذي املرسوم جاء وقد 

ة حيث حّددت املادة اخلامس، من املرسوم السالف الذكر الرابعة للمادة تطبيقا، وشروطها
النشاطات اليت من  :واملتمثلة يف، اجلربية االقامة حتت بوضع مرتكبيها األعمال اليت تسمح

خمالفة الرتتيبات اليت تتخذها السلطة . األمن العمومي للخطرو  شأ°ا تعريض النظام العام
 العسكرية .

، صاروبذلك يكون هذا اإلجراء من بني التدابري املرتتبة عن التطبيق العملي حلالة احل 
إّال بناء على  اختاذ هذا التدبري كذلك فال ميكن، والذي ميس حق هام من حقوق اإلنسان

ومبوجب املادة ، 1اقرتاحات قانونية من مصاحل الشرطة مصحوبة برأي جلنة رعاية النظام العام 
، اذهالخت خالل األيام العشرة املوالية ميكن الطعن يف التدبري املتخذ، الثالثة من ذات املرسوم

 . أيام للردّ  10وللمجلس مدة 
نالحظ ، 202-91وباستقرائنا للمواد املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم  

حيث يتعّني على ، وتضييقه على احلقوق اإلنسان وحرياته، بشكل واضح خطورة هذا اإلجراء
رار الوضع أن يقيموا يف املكان الذي حيدده ق، األشخاص املوضوعني حتت اإلقامة اجلربية

بطاقة و  كما جيب على هذا الشخص التأشري على قرار الوضع،  2حتت اإلقامة اجلربية 

                                                           
 السالف الذكر . 202-91املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم ، أنظر -1
 . 2و1فقرة  202-91املادة السادسة من املرسوم رقم ، أنظر -2
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. وللسلطة العسكرية املختصة السلطة التقديرية يف منح إذن مؤقت 1املعلومات وحصر التحّرك
وجيب على هذا ، ) يوما15داخل الرتاب الوطين ملدة مخسة عشر ( للتنقل، للشخص املعين
على يد ، ذه احلالة أن يؤشر بطاقته خالل األربع وعشرين ساعة من وصولهالشخص يف ه

كما جيب عليه عند إنتهاء أجل ،  حمافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك يف املكان الذي يّتجه إليه
  .2التنّقل أن يؤّشر بطاقته على يد سلطات الشرطة يف مكان وضعه حتت اإلقامة اجلربية 

 مة المنع من اإلقا :ثالثا 
عكس إلزامية اإلقامة يف مكان ، هناك تدبري آخر، باإلضافة إىل تدبري اإلقامة اجلربية 

، 2033-91املنع من اإلقامة والذي تكفل بتحديده املرسوم التنفيذي  واملتمّثل يف، حمدد
إّال بناء على اقرتاحات قانونية من مصاحل الشرطة  اختاذ هذا التدبري كذلك فال ميكن

ميكن الطعن يف هذا التدبري مبوجب املادة الثالثة ، و 4جلنة رعاية النظام العام  مصحوبة برأي
أيام  10وللمجلس مدة ، خالل العشرة أيام املوالية الختاذه 203-91من املرسوم التنفيذي 

جيب أن يذكر قرار املنع من اإلقامة قائمة األماكن ، للرّد وطبقا للمادة الرابعة من ذات املرسوم
 خيضع له املمنوع من اإلقامة . ونظام الرقابة واحلراسة الذي، ةاملمنوع

حبسب الوقائع اليت سببت ، ويتم إعداد قائمة األماكن اليت ميكن أن متنع اإلقامة فيها 
وطبقا للمادة السادسة تتمثل تدابري احلراسة والرقابة على  .شخصية الفرد املعينو  هذا التدبري
ويف إلزامه بالتأشري الدوري ، احبة بعض األشخاص من جهةيف منعه من مص، الفرد املعين

ويظهر التضييق على احلقوق بشكل أكرب يف املادة  .على بطاقة املعلومات من جهة اخرى
اليت حتدثت عن إمكانية منح اإلذن باإلقامة  203-91من املرسوم التنفيذي رقم  15

 . يوما سة عشريف مكان املنع ملدة مخ، القاهرة يف حالة القوة املؤقتة
 

                                                           
" تشتمل بطاقة املعلومات وحصر التحّرك زيادة على صورة هوية املعين على معلومات  :ة الثالثة من املادة السادسة علىوتنّص الفقر  -1

والعالمات اخلاّصة اليت متّيزه وعلى بصمات أصابعه ّمث على عدد كاٍف من اخلانات لعمليات الرقابة اليت خيضع هلا طوال ، احلالة املدنية
 ربية ".وضعه حتت اإلقامة اجل

 السالف الذكر. 202-91من املرسوم التنفيذي رقم  11و 10أنظر املادة  -2
 السالف الذكر . 203-91املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم ، أنظر -3
 .203-91املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم ، أنظر -4
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  التفتيش :رابعا 
لقد كفل املؤسس الدستوري اجلزائري كقاعدة عامة حرمة املسكن وهذا يظهر جليا  

" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن .فال 1989من دستور  38من خالل نص املادة 
عن وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر . احرتامه إطار ويف، تفتيش إال مبقتضى القانون

 السلطة القضائية .
 املرسوم من السابعة املادة تنصّ  إّال أنه ويف حالة احلصار اليت مرت ^ا اجلزائر 

، " ميكن السلطات العسكرية املخولة صالحيات الشرطة:على أن196 -91 رقم الرئاسي
أن جتري أو تكلف من جيري تفتيشات ليلية أو : ضمن الشروط احملددة أن تقوم مبا يأيت

 وكذلك داخل املساكن ". ، ة يف احملال العمومية أو اخلاصة°اري
 داحملد 1991 جوان25املؤرخ يف  204-91 رقم التنفيذي املرسوم يف جاء ولقد 

 احلاالت يفجتري  اليت التفتيشات "السالفة الذكر أّن  السابعة املادة تطبيق شروطل

 أو العمومية احملال داخل، زائيةاجل االجراءات قانون يف عليها منصوص هو كما االستعجالية

ميكن أن ، أو اليت تتعلق حباالت املعّددة أدناه أو اليت متاثلها، املساكن داخل كذلكو  اخلاصة
. مع العلم أن التفتيشات خارج ظروف اإلستعجال تتم بناء على 1جتري °ارا أو ليال

النظام العام احملدثة تعليمات كتابية صادرة عن السلطة العسكرية اليت ترأس جلنة رعاية 
 . 196-91مبقتضى املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم 

"تقرر التفتيشات يف  :على أنه 204-91من املرسوم التنفيذي  ونّصت املادة الثالثة 
اخلطرية اليت ترتكب ضد األشخاص  بسبب اجلنايات واجلنح، و املّس بأمن الدولة حاالت

أو مالجئ األشرار ، خمابئ األسلحة :غري احلصرية اآليت ذكرهاوكذلك يف احلاالت ، واألمالك
أفعال متردية ، البحث عن أفراد حرضوا على التمرد، الذين شاركوا يف جتمهر متردي املسلحني

                                                           
 الشرطة ضباط التفتيشات بناء على مبادرة من منيتّم هذا النوع  042-91من املرسوم التنفيذي رقم  بناء على املادة الثانية -1

 األمن يف القضائية الشرطة ضباط، الوطين الدفاع وزارة يف للقسم املعين ينتمون الذين القضائية الشرطة ضباط، الوطين الدرك يف القضائية

 . 196-91املرسوم الرئاسي  مفهوم حسب الشرطة حياتصال املخولة العسكرية السلطات قانونا تؤهلهم املستخدمون الذين، الوطين
 



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
285 

حجز املناهضة أو اليت تدعو إىل ، أفعال التخريب، أفعال مناهضة وجوسسة، ضد السلطة
 .. الفوضى أو حترض عليها

 مالكفإن عملّية التفتيش تستلزم حضور  املرسوم نفس من الرابعة ةاملاد نص وحسب 

 حبضور التفتيش يتم غيا^ما حالة يفو  وطبقا للفقرة الثانية من نفس املادة، الدارأورب  احملل

  ي.رمس حمضر إعداد ذلك نع يرتتب، و الغرض هلذا مطلوبني شاهدين
على حقوق اإلنسان  والطوارئ الحصار تيالثاني: أثر التطبيق العملي لحال المطلب
 الجماعية
خاّصة ما يتعلق ، إن تطبيق حالة احلصار يف اجلزائر أثر كثريا على احلقوق اجلماعية 

أثر واسع و  ملا هلا من تأثري، وحّقه يف التظاهر والتعبري عن رأيه، حبق املواطن يف اإلجتماع
مر الذي قد يؤدي إىل زرع الفوضى األ، النطاق على التفكري وتوجيه الرأي العام داخل الّدولة

، وهو ما يصطدم مع فكرة ضرورة احلفاظ على النظام العام مبختلف صوره ومقوماته، والبلبلة
، دفع الدولة اجلزائرية إىل إختاذ إجراءات حتدُّ من ممارسة هذا النوع من احلقوق واحلريات أمر

ما يتم احلديث عنه من خالل هو ، و محاية للمصلحة العامة على املصلحة اخلاصةو  تغليبا
كما أن إقرار هذا النوع ،  )سان وحريته يف اإلجتماع والتظاهرالفرع األول (املساس حبق اإلن

 ذلك بالنظر إىل، و من الظروف اإلستثنائية قد يؤدي إىل املساس باحلق يف إنشاء اجلمعيات
لذلك تتدخل ، الدولةو  على متاسك اxتمع عليها واليت قد تؤثر سلبا املوضوعات اليت تقوم

 من الظرف اإلستثنائي السلطة املختصة يف هذه احلالة لتضبط ممارسة هذا احلق يف هذا النوع
  هو ما نشري إليه من خالل (القرع املساس حبق اإلنسان وحريته يف التعبري عن رأيه ).و 

 المساس بحق اإلنسان وحريته في اإلجتماع والتظاهر :الفرع األول
 
من خالل حرص خمتلف اإلتفاقيات ، اإلجتماع والتظاهر ة احلق يف حريةتظهر أمهي 

انطالقا من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي نّص يف املادة ، الدولية على تكريسها
اجلمعيات و  " لكل شخص حق يف حرية اإلشرتاك يف اإلجتماعات:العشرين منه على أن

" يكون  :السياسية علىو  لدويل للحقوق املدنيةمن العهد ا 21 السلمية" .كما نّصت املادة
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وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال ، احلق يف التجمع السلمي معرتفا به
تشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن و  تلك اليت تفرض طبقا للقانون

لصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية ا
 .1حريا«م"و  حقوق اآلخرين

وذلك ، قد ورد النّص على احلّق يف حرية اإلجتماع يف مجيع دساتري الدولة اجلزائريةو  
على "ضمان اجلمهورية حلرية  19الذي نّص يف مادته  1963انطالقا من دستور 

لذي يعتربأول نصٍّ قانوين نّظم احلق يف ا، 2 63-75وقد مت إصدار األمر رقم ، اإلجتماع"
 حرية اإلجتماع العمومي يف اجلزائر ليخضعها xرد تصريح مسبق .

اليت نصت على " حرية التعبري  55 هذا احلق يف املادة 1976قد تناول دستور و  
وال ميكن التذرع ^ذه احلرية لضرب أسس الثورة اإلشرتاكية .متارس هذه ، واإلجتماع مضمونة

 3من الدستور ". 73رية مع مرعاة أحكام املادة احل
مبوجب نص املادة  63-75ليلغي األمر رقم  06-77بعد ذلك صدر األمر  

واليت جاء  1989من دستور  39كما ّمت النّص على حرية اإلجتماع يف املادة  .4العاشرة منه
هو ما ترجم بعدها فيها " حريات التعبري وإنشاء اجلمعيات واإلجتماع مضمونة للمواطن " و 

. وقد شهدت 5املتعلق باإلجتماعات واملظاهرات العمومية  28-89بصدور القانون رقم 
بعضها خرج ، هذه الفرتة اليت تلت صدور هذا القانون ممارسة فعالة حلق اإلجتماع والتظاهر

                                                           
صادقت ، 1981املوافق عليه يف نريويب سنة ، من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 11املادة  كما نصت على هذا احلق  -1

 . 1987فرباير  04ريخ الصادرة بتا 06جريدة رمسية عدد ، 1987فرباير03املؤرخ يف  37 -87عليه اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 
 07الصادرة بتاريخ  80 ع.ر .رج.ج ج ،املتعلق باإلجتماعات العمومية 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  63-75األمر رقم  -2

  .1975أكتوبر 
القانون حيدد شروط إسقاط احلقوق واحلريات األساسية لكل من يستعملها قصد  :"أن على 1976من دستورر  73وتنص املادة  -3
اخلارجي للدولة أو و  الرتاب الوطين أو باألمن الداخليو ساس بالدستور أو باملصاحل الرئيسية للمجموعة الوطنية أو بوحدة الشعب امل

  "بالثورة اإلشرتاكية
الصادرة  16.ع  .ج.ج.ر.ج، املتعلق باإلجتماعات العمومية 1977فرباير  19املؤرخ يف  06-77من األمر 10أنظر املادة  -4

 .1977فرباير  23بتاريخ 
الصادرة  العدد الرابع .ج.ر.ج، املتعلق باإلجتماعات واملظاهرات العمومية 1989ديسمرب  31املؤرخ  28-89القانون رقم  -5

 .1990يناير  24 بتاريخ
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وهو ما اظطر املشرع إىل التدخل من أجل مراجعة ، عن نطاقه وحتول إىل أحداث عنف
على 1996قد أكد دستور و  .1 19-91أعاله مبوجب القانون رقم  28-89ن رقم القانو 

التعديل  من 48وهونفس ماجاء يف نص املادة ، منه 41هذا احلق مبوجب نّص املادة 
من ذات التعديل على أّن " حرية التظاهر  49أكّدت املادة ، و 2016الدستوري لسنة 

  كيفيات ممارستها "السلمي مضمونة يف إطار القانون الذي حيدد  
خاّصة من خالل ، املشرع اجلزائري، بالرجوع للقوانني املنظمة هلذا احلق جند أنّ و  

قد عرف اإلجتماع  19-91املعّدل واملتمم مبوجب القانون رقم  28 -89-القانون رقم 
ومنظم يف كل  العمومي يف املادة الثانية منه على أنّه " جتمهر مؤقت ألشخاص متفق عليه

 . ن مفتوح لعموم الناس قصد تبادل األفكار أو الدفاع عن مصاحل مشرتكة"مكا
احلصول على  وقد أخضع املشرّع اجلزائري ممارسة هذا احلق xموعة من الشروط أّمهها 

املعدل واملتمم البيانات اليت  28-89وقد بينت املادة الرابعة من القانون رقم ، تصريح مسبق
املكان املقرر لعقد ، اهلدف من اإلجتماع :املذكور وهيالتصريح  جيب أ ن يتضمنها

عدد األشخاص ، املدة اليت يستغرقهاو  الساعة اليت يعقد فيها اإلجتماعو  اليوم، اإلجتماع
 . اهليئة املعنية باإلجتماع عند اإلقتضاء، املقرر حضورهم

-89رقم  من القانون 15كما عّرف املشرع اجلزائري املظاهرات العمومية يف املادة  
 جتمهرات األشخاصو  اإلستعراضات أو  بأ°ا "املواكب املعّدل واملتمم السالف الذكر 28

 وجيب أن يصرح ^ا". مجيع التظاهرات اليت جتري على الطريق العمومي بصورة عامةو 
يقصد بالطريق العمومي يف مفهوم هذا القانون هوكل شارع أوطريق أو جادة أو°ج و  

 . 2ل املواصالت املخصصة لإلستعمال العمومي أوساحة أوسبيل من سب
خالفا ملا هو عليه احلال بالنسبة لإلجتماعات العمومية أخضع املشرع اجلزائري و  

بعدما  ، 1إلجراء الرتخيص املسبق 19-91املظاهرات العمومية يف التعديل القانوين رقم 
  .2للتصريح فقط  28-89كانت خاضعة وفقا للقانون 

                                                           
ات املتعلق باإلجتماعات واملظاهر  28-89املعدل واملتمم للقانون رقم  1991ديسمرب 20املؤرخ يف  19-91القانون رقم  -1

 .1991ديسمرب 4الصادرة بتاريخ  62 ج.ر.ج.ج ع.، العمومية
 السالف الذكر . 28-89من القانون  2/ 16أنظر املادة  -2
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-91من القانون رقم  17ب احلصول على الرتخيص طبقا للمادة ويتم تقدمي طل 
صفة  :على أن يشتمل البيانات التالية، إىل الوايل 28-89املعدل واملتمم للقانون  19

عدد األشخاص ، اهلدف من املظاهرة، عناوينهمو  ألقا^مو  أمساء املنظمني الرئيسني، املنظمني
على أن ، اسم اجلمعية أو اجلمعيات املعنية ومقرها ،األماكن القادمني منهاو  املتوقع حضورهم

املسلك الذي ، رئيسها أو ممثلها القانوين على املعلومات الواردة يف طلب الرتخيص، يوّقع
الوسائل ، اليوم والّساعة الّلذان جتري فيهما املظاهرة واملدة اليت تستغرقها، تسلكه املظاهرة
من انطالقها إىل غاية تفرُّق ، رة لضمان سري املظاهرةكذا الوسائل املقرّ و  املادية املسّخرة

ال جتيز  28-89 الفقرة الثانية من القانون 15مع اإلشارة هنا إىل أن املادة . املتظاهرين
، تنظيم التظاهرات ذات الصبغة السياسية أو املطلبية على الطربق العمومي إّال يف الّنهار

 بعد التاسعة مساء. فيها على ما خبالف باقي املظاهرات اليت يقتصر املنع
إذا كان املؤسس الدستوري اجلزائري قد كفل احلّق يف التعبري عن الرأي من خالل  

، وكذا إنشاء اجلمعيات واألحزاب السياسية، والتظاهر، يف اإلجتماع والتجمع، ضمان حقه
 واليت جاءت لتضبط ممارسة هذه -كما سبقت اإلشارة لذلك–وفقا لنصوص قانونية 

إبرازا للواجبات اليت يتعني و  تأكيدا للحقوقو  وذلك جتنبا للفوضى، احلقوق على أرض الواقع
ضمان ممارستها ال يعين التمّتع ^ا و  إال أّن النّص على هذه احلقوق، مراعا«ا واحرتامها

بل أكثر من ذلك حتّد السلطات من ، يف ظل الظروف العادية، بشكل مطلق دون قيود
يف ظل ، قوق بالنظر ألمهيتها وخطور«ا على النظام العام وعلى استقرار الدولةممارسة هذه احل

 اليت مرت ^ا اجلزائر سواء يف حالة احلصار(أوال) أو يف حالة (الطوارئ). الظروف اإلستثنائية
 أثر حالة الحصار على الحق في اإلجتماع والتجمع -أوال

املواطن اجلزائري يف اإلجتماع  ويتجلى مساس التطبيق الفعلي حلالة احلصار حبق 
 والساحات الطرق يف، واملظاهرات واملسريات، والتجمهر التجمعات منعمن خالل ، والتجمع

املادة الثامنة من املرسوم  هتتضمن ما هذا، و الوطين الرتاب كل يف وذلك، للمدن العمومية

                                                                                                                                                                                
 .28-89املعدِّل واملتمم للقانون رقم  19-91من القانون رقم  17واملادة  15املادة ، أنظر -1
 ذكر.السالف ال 28-89من القانون رقم  17واملادة  15املادة ، أنظر -2
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ن مقاطعة كلها اليت نصت على أن "تقوم السلطة العسكريّة عرب جزء م 196-91الرئاسي 
 :أو جزء منها مبا يلي

 األماكن العمومية .و  أن تضيق أو متنع مرور األشخاص أو جتمعهم يف الطرق - 
أن متنع إقامة أي شخص راشد يتبني أن نشاطه مضّر بالنظام العام والسري العادي  - 

ى:" السالف الذكر عل 204-91كما نصت املادة السادسة من املرسوم . للمرافق العامة"
أو ، أو اجتماع، أن متنع أي نشر، املخولة صال حيات الشرطة ميكن السلطات العسكرية

انعدام األمن أو استمرارمها وذلك بناء على و  يعتقد أ°ا كفيلة بإثارة الفوضى، نداءات عمومية
-91اقرتاح جلنة رعاية النظام العام احملدثة مبقتضى املادة اخلامسة من املرسوم الرئاسي رقم 

196." 

 املنع أنّ  إىل 1991 جوان 05 يف املؤرخ ةالعسكريّ  السلطةبيانأشار  تطبيقا لذلك 

 . 19911جوان  06يوم من ويبدأ مطلقا يكون

 «اصور  يف حّىت ، االجتماع حلرية والتقييد التقليصمدى  ماتقدم نستنتج حسبو  

 هذه مبثل سلبا تتأثر اليت احلرياتو  احلقوق عديد بني من كواحدة،  الفرتة تلك أثناء اخلاصة

 عن التعبري حريات صور من صورة باعتبارها خصوصا، االستثنائية للحاالت التطبيقات

 .العام بالنظام تعلقا واألكثر، الرأي

 هذه تطبيق حني العامة احلرياتو  احلقوق تضرر على آخر جانب من وللتأكيد 

 هاما دورا يلعب أنه رغم، و اآلخر هو ) الفرنسي وخاصة( اإلداري القضاء أن هو، احلالة

 من العسكرية السلطة تصدره ما ووافق ساير هأنّ  إال، العامة احلرياتو  احلقوق محاية يف وإجيابيا

 ما وذلك، االجتماعات عقد منع بينها ومنالتقييد من هذه احلقوق  إىل دف« ت قرارا

2 قضية يف  1915أوت  06يف الدولةالفرنسي جملس قرار خالل من مالحظته ميكن

Delmotte et Sen martin  06 بتاريخ الفرنسي الدولة جملس قضى حني ذلك كانو-
، احلاناتوالقاضي بغلق إحدى  مبشروعية قرار أصدره احلاكم العسكري 1915- 08

                                                           
 .78ص.، املرجع السابق، أورده سحنني حممد، 1991جوان  08و07نشر البيان يف جريدة املساء اليومية املؤرخة يوم  -1

2- C.E. 6 août 1915, Delmotte et Senmaritin, C.E, p 275.  
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 احلكم حيثيات يف فجاء، السياسية االجتماعات لبعض مقرا احلانة هذه الختاذ نظرا وذلك
 حق من تضمنه وما، العرفية األحكام فرتة خالل دارياإل الضبط سلطات ساعاتّ  أن "...

 احلاكم دفعت الّيت  هي، العام والنظام األمن أ°ا «دد يثبت اليت، بأنواعها االجتماعات منع
 كانت اليت احلرجة للظروف ونظرا "...املذكورة احلانة بإغالق قرارا يصدر أن إىل العسكري

 اعتبار رغم ذلك كل،  إليه املشار اإلدارة تصرف لفرنسيا الدولة جملس أقر فقد البالد ا^ مترّ 

 للمفهوم وفقا عاما اجتماعا يعترب ال، ةالعامّ  واحلانات املقاهي يف األفراد تواجد أن الدفاع
 .طبيعتها حبسب اجلمهور الستقبال عامة أماكن ا°ّ أل، ةالعامّ  االجتماعات لكلمة القانوين
دستور  ومبا أنّ ، باحلّق يف إنشاء اجلمعياتإىل ذلك حق آخر هام متعّلق  ويضاف 
 على املرتتبة اآلثار من غمالرّ وب، مبا فيها السياسية، قد كفل حرية إنشاء اجلمعيات 1989

 اختصاص من األمن استتباب صالحية انتقال منها السيما، يف اجلزائر احلصار حالة إعالن

 بل، ا«صالحيا كل تفقدمل األصلية السلطة أنّ  إالّ ، العسكرية السلطة إىل املعنية السلطة
 وجه على تتمثل الصالحيات هذه إنّ  .االستثنائية الصالحيات ببعض عةمتمتّ  ظّلت

. هاحلّ  أو اجلمعيات نشاط بتوقيف حكم على احلصول أجل من الدعاوى رفع يف اخلصوص
 صاراحل حالةاملتضمن إعالن  196-91 الرئاسي املرسوم من 09 املادة عليه تنصّ  ما وهذا

 كان مهما اجلمعيات، تنفيذي مرسوم بواسطة النشاطات كل عن للتوقيف تتعرض ":بقوهلا

 ...."للقوانني خمالفة بأعمال أعضاؤها أو، ا«قاد يقوم اليت، وجهتها أو األساسي ا°قانو 

 اختصاص عن خترج اليت ا«صالحيا ببعض حمتفظة تبقى املدنية السلطة فإن، وعليه 

 مبرسوم يتخذ اجلمعيات نشاطات توقيف بشأن املقرر اإلجراء أن بدليل ،العسكرية السلطة

 بكل اخلاصة واألحكام، القوانني خمالفة تفيد - القوانني خمالفة - عبارة أن ومبا. تنفيذي

 05املؤرخ يف  11-89 رقم بالقانون املتعلقة بتلك اخلصوص علىيرتبط  ذلك فإنّ ، مجعية
 السالف الذكر . آنذاك السياسي الطابع ذات باجلمعياتاملتعلق و  1989جوان 

 للوزير جيوز كان فإنه، 11-89 رقم القانون من 34 املادة أحكام إىل وبالرجوع 

 قيام إثر، السياسي الطابع ذات اجلمعيات ضد قضائية دعوى يرفع أن بالداخلية املكلف
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 طلب بغرض 11-89 القانون أحكام منها خاصة، القوانني مبخالفة أعضائها أو، ا«قاد

  .القضاء اختصاص من هي اجلمعيات حل مسألة. ألن قضائيا حلها
"إذا حصل يف جمال النظام :إنّه 196-91وطبقا للمادة العاشرة من املرسوم الرئاسي  

أو عرقلته مبواقف ، إفشال عمل السلطات العمومية القانوين، العام أو يف سري املرافق العمومية
تتخذ احلكومة ، ةضة صرحية من جمالس حملية أو تنفيذية بلدية منتخبأو معار ، جتميدية مبنّية

بشأ°ا تدابري لتوقيفها أو حّلها .ويف هذه احلالة تقوم السلطة الوصية بتعيني مندوبيات تنفيذية 
يف مستوى اجلماعات اإلقليمية املعينة من بني املوظفني حىت إلغاء ذلك التوقيف أوشغل 

ب يف الوقت املناسب". وإذا كانت مسألة حل اxالس الشعبية مناصبها عن طريق اإلنتخا
تبقى من اختصاص السلطة املدنية ، تعويضها مبندوبيات تنفيذيةو  اxالس التنفيذيةو  البلدية

فإنّه يف مسألة حماكمة األشخاص الذين ارتكبوا خالل حالة احلصار ، 1املختّصة أصال 
وطبقا للمادة ، سري املرافق العمومية املنتظم للخطرجنايات أو جرائم عّرضت النظام العام أو 

احملاكم العسكرية طوال حالة  أن ختطر فإنّه ميكن 196-91من املرسوم الرئاسي رقم  11
أو ، مهما كانت صفة مرتكبيها احلصار بالنسبة للجرائم اليت ترتكب ضّد أمن الدولة
دها هذا املرسوم مبجّرد انتهاء حالة املتواطئني معهم .على أن تنتهي مجيع التدابري اليت حدّ 

مع استثناء املتابعات اليت يكون قد شرع فيها أمام اجلهات القضائية سواء العادية أو ، احلصار
  .196-91من املرسوم الرئاسي  12طبقا للمادة ، العسكرية

 أثر حالة الطوارئ على حرية اإلجتماع  :ثانيا

 املختلفة الدولية املواثيق مبوجب مكرسة االجتماع حرية نأب ذكرنا نأو  سبق كما 
 مبدأ على القائمة اجلزائرية الدساتري بينها من اليت، و احلديثة الدساتري مبوجب كذاو 

 . الواجباتو  احلقوق كافة يف اxتمع فرادأ بني املساواةو  الدميقراطية

، ءاتاإلجرا بعض من سلمي مل الطوارئ حالة يف االجتماع حرية أّن احلّق يف إالّ  
حيث نصت املادة . عادي الغري االستثنائي الظرف حبكم، له املنظمة والتدابري والنصوص

الوايل املختص و  " متكني وزير الداخلية:السابعة من املرسوم الرئاسي املقرر حلالة الطوارئ على
                                                           

 .157-156ص.، املرجع السابق، مراد بدران، أنظر -1
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 سلطة إصدار قرار باإلغالق املؤقت للقاعات الرتفيهية إقليميا بناء على توجيهات احلكومة
 ويعترب هذا اإلجراء يف نظر السلطة املختصة، أماكن اإلجتماعات مهما كانت طبيعتهاو 
والّيت من شأ°ا إثارة  السياسية احللقات لتفادي األشخاص جتمعات من حيد "وقائي إجراء"

 خاصة، ولكّنه من جهة أخرى يعّد مساسا حبق مكفول دستوريا وقانونيا، الرأي العام
بني  مبعىن أنه هناك من اإلجتماعات اخلاصة –كانت طبيعتها   مهما –استعمال عبارة 

ومع ذلك يبقى هذا ، والختل به بالسياسة وال متس بالنظام العام األفراد واليت ليس هلا عالقة
كما أن هذه القاعات منها ماهو ،  وتغلق القاعة وفقا لنص املادة السابعة ممنوعا اإلجتماع

وبذلك أثر هذا اإلجراء وضيق كثريا على ، ر دخلهممساس مبصد مملوك للخواص ويف هذا
 املواطنني يف هذا اxال يف الواقع العملي. 

املؤرخ يف  320-92ولقد نصت املادة الثالثة من املرسوم الرئاسي رقم  
على أنّه " ميكن اختاذ تدابري لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أ مؤسسة ، 11/08/19921

طبيعتها واختصاصها عندما تعرِّض هذه النشاطات النظام  أو هيئة أو غلقها مهما كانت
 . العام أو األمن العمومي أو السري العادي للمؤسسات أو املصاحل العليا للبالد للخطر

، أشهر )06عن طريق قرار وزاري ملدة ال تتجاوز ستة ( وتتخذ التدابري املذكورة أعاله 
ت املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به الكيفياو  وميكن أن تكون موضوع طعن وفق الشروط

لكن ما يعاب على هذاه املادة هو ذلك الغموض وعدم الدقة حول املقصود ، العمل "
وهو ما شكل مساسا حبقوق ، مما أدى إىل غلق املطابع واملساجد أيضا، باملؤسسة واهليئة

 األفراد .
 العمال تسخري "على املادة السادسة الفقرة اخلامسة من ذات املرسوم  كما نّصت 

 هذا يشتملو  شرعي غري أو، به مرخص غري ضرابإ حالة يف املعتاد املهين بنشاطهم للقيام

 ."العامة املنفعة ذات اخلدمات تقدمي على للحصول اخلاصة او العمومية املؤسسات التسخري

                                                           

، واملتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992فرباير  09املؤرخ يف  44-92رسوم الرئاسي رقم يتمم امل 320-92املرسوم الرئاسي رقم  -1 
 .61.ع، ج.ر.ج.ج
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 السلطة من ترخيص بدون الذي يتم اإلضراب نستنتج أن املادة هذه خالل منف 

وكل جتمع ، عادي غري ظرف يف تعيش الدولةعلى إعتبار أن ، مشروع غري عمل هو ذيةالتنفي
 . أو تظاهر قد يؤدي إىل التصعيد وتفاقم الوضع األمين

حقوق اإلنسان اليت ُمّست أثناء حالة الطوارئ هي حق  من أهم وميكن القول بأن 
احلق يف و  اإلضراب، ظاهروذلك الرتباطه حبقوقه األخرى كالت، اإلنسان يف حرية اإلجتماع

 حرية التعبري.
 المساس بحق اإلنسان وحريته في التعبير عن رأيه:الفرع الثاني

رأيه والتعبري عنه مضمون مبوجب اإلتفاتقيات الدولية  إذا كان حق اإلنسان يف إبداء 
 فإن مما الشك فيه أن التعبري عن هذا احلق يتقلص يف، والقوانني رحلقوق اإلنسان والدستو 

اليت تنص  196-91وما يؤكد ذلك نص املادة السابعة من املرسوم الرئاسي ، حالة احلصار
، العمومية النداءاتو  االجتماعاتو  املنشورات إصدار نعمب العسكرية السلطة " تقوم:أن على
 ". واستمرارمها، األمن وانعدام الفوضىمن شأ°ا إثارة  اليت

 91/08/20يف اقرار  احلصار حالة إدارةب املكلفة العسكرية السلطة أصدرت حيث 
 للجبهة ةالتابع "الفرقان"و" املنقذ"، "البالغ " جريدة من كل منعت مبوجبه والذي، 1

 على وحترض، والعنف املدين العصيان إىل تدعو مقاالت نشرها لإلنقاذ بسبب اإلسالمية
أسبوعية "التضامن " . كما مت توقيف الدولة منأو  العام النظام ضد واجلنح اجلرائم اقرتاف

كما أوقفت بعض ،  و"النهضة " القريبة من احلزب اإلسالمي "، القريبة من حركة محاس
، اجلرائد القريبة من احلساسية اإلسالمية مثل اجلريد اهلزلية الصادرة بالعربية " الصح آفة "

الشك والبلبلة مغرضة ^دف زرع و  ويومية " اجلزائر اليوم " بسبب نشرها تلقائيا ألخبار كاذبة
 .2املساس بالوحدة الوطنيةو  يف وسط الرأي العام

 رقم التنفيذي املرسوم من السادسة املادة الفقرتني الثانية والثالثة من تنصّ  كما 

 يرتتب " أنه على 196-91املرسوم  من 07 املادة تطبيق شروط حيدد الذي 204 -91

                                                           
 . 75ص.، املرجع السابق، حممد سحنني، يف تفاصيل ذلك، انظر -1
 .60ص. ، املرجع السابق، 1993 التقرير السنوي للمرصد الوطين حلقوق اإلنسان لسنة، أنظر -2



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
294 

 ساعة وأي مكان أي يف، اإلجراء هذا عليها يسلط اليت الوثائق حجز املنشورات منع على

 وسيلة وأي االستنساخو  الطباعة وسائل العدالة يد حتت وتوضع تصادر. الليل أو النهار من

 . " الفوضى على للتحريض تستعملأخرى 

 نبأ آنفا املذكور بيا°ا يف أضافته ما مبوجب العسكرية السلطة فعال دتهجسّ  ما وهذا 
 عرضأو  التوزيع أو الطبع أو بالنشر سواء القرار هذا فخيال معنوي أو طبيعي شخص كل

 أيضا ةالعسكريّ  ةلطالس فرضت كما. اجلزائية املتابعة إىل يتعرض اجلرائد املذكورة لبيع

 الصحافيني من جمموعة مبنع احلصار حالة ثناءأ األجنبّية الصحافة على استثنائية اجراءات

  .1 اجلزائري بالرتاإىل  الدخول من األحداث لتغطية اجاءو 
 الرئاسي املرسوم مبوجب احلصار حالة إعالن من انطالقا، القانونية النصوص فجميع 

للحقوق  ممارسة أية بانتفاء القول إىل يدفع، له التنفيذية املراسيم إىل مرورا، 196-91 رقم
، هلا املطلق احلظر ذلك وراء من السلطات قصد بأن يوحي ما وهو .آنذاك العامة حلرياتوا

 حالة إعالن عنه نتج مما، األزمة مصادر بني من كانت أّ°ا أساس على قائما كان إمنا

 .احلصار
بصدور املرسوم التشريعي  زيادة على ماسبق ّمت متديد حالة الطوارئ ملّدة غري حمّددة 

دون األخذ بعني اإلعتبار نّص ، السالف الذكر 1993فرباير  06املؤرخ يف  02- 93رقم 
 واليت اشرتطت حتديد مّدة الطوارئ.  1989من دستور 86املادة 

موقف الهيئات و  دور السلطات الثالث في الظروف اإلستثنائية :المبحث الثاني
 الدولية من تعامل الجزائر معها

إىل توزيع اإلختصاصات بني ، يقضي مبدأ الفصل بني السلطات يف تفسريه السليم 
حبيث توقف كل واحدة منها ، ت ومنعا لإلستبدادضمانا للحقوق واحلريا، السلطات الثالث

غري أّن الظروف اإلستثنائية قد تؤثر على هذا املبدأ بشكل  ، 2األخرى عند حدود مهّمتها
وذلك بالنظر خلصوصية الوضع الغري عادي والذي يفرض على اإلدارة التصرف ، كبري

                                                           
  .76-75ص.، املرجع السابق، حممد سحنني، أنظر يف تفاصيل ذلك -1
دراسة مقارنة ، الرقابة عليهاو  مدى ضرورة السلطات االستثنائية يف مجهورية مصر العربية، ثروت عبد اهلادي خالد اجلوهري، أنظر -2

 .180ص. ، 2003، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، بالدستور الفرنسي
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وذلك بتدّخلها يف ، ذيةمما يؤدي إىل ترجيح كّفة السلطة التنفي، بواسطة اجراءات سريعة
واقع يدفعنا إىل احلديث عن دور السلطات الثالث يف ظل ، مسائل حمجوزة للسلطة التشريعية

 الظروف اإلستثنائية ( املطلب األول ).
وعلى إعتبار أن مسألة حقوق اإلنسان مل ، ومبا أّن اجلزائر وحدة ضمن اxتمع الدويل 

وبذلك يقع علينا  ،دمي تقارير دورية وفقا ملا سبق تبيانهفهي ملزمة بتق، تعد أمرا داخليا حمضا
وهل ، لزاما اإلشارة إىل موقف اهليئات الدولية من تعامل اجلزائر مع الظروف اإلستثنائية

ما صادقت عليه من اتفاقيات ذات الّصلة و  التزمت بأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان
 . باملوضوع (املطلب الثاين)

 تقييم دور السلطات الثالث في الظروف اإلستثنائية :لالمطلب األو
لقد خّص املؤسس الدستوري اجلزائري كغريه من دساتري الدول كّل سلطة من  

وإن كان دور كّل منها ، ختتلف عن األخرى السلطات الثالث بصالحيات واختصاصات
ه يف ظّل الظروف إال أنّه ليس بالشكل نفس، اليطرح إشكاال كبريا يف ظّل الظروف العادية

  .اإلستثنائية
، وإذا أردنا تقيم دور السلطات الثالث يف ظّل الظروف العصيبة اليت مّرت ^ا اجلزائر 

إّال أننا يف ، أمر من الصعب الوقوف عليه. يتعني الرجوع والبحث فيما قامت به كّل سلطة
وهل أّ°ا وّفقت ، ذا اxالإطار هذا البحث نوّد كغرينا من الباحثني تقييم جتربة اجلزائر يف ه

يف إدارة األزمة واخلروج منها بأقل اخلسائر ؟ سؤال حناول اإلجابة عنه من خالل التطّرق يف 
للننتقل يف الفرع الثاين للحديث عن ، الفرع األول لتقييم دور السلطتني التشريعية والتنفيذية

 . تقييم دور السلطة القضائية

طتين التشريعية والتنفيذية في ظّل حالة الحصار تقييم دور السل :الفرع األول
 والطوارئ
قد منحت لرئيس اجلمهورية صالحية إعالن  1989من دستور  86إذا كانت املادة  

ملا ، فإّن تطبيقهما على أرض الواقع حيتاج إىل ضبط بشكل دقيق، حالة احلصار أو الطوارئ
إذ مل ، 1989مل نلمسه يف دستور  أمر، حرياته املختلفةو  فيهما من مساس حبقوق اإلنسان
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وأمام التطّورات اليت عرفها ، ال األداة القانونيةو  اجلهة املختصة بتنظيمهما 86حتّدد املادة 
وأثبتت دورها يف خضّم هذه األزمة ، الواقع اجلزائري يف تلك الفرتة تدّخلت السلطة التنفيذية

يف إطار  تنظيما منها ملوضوع، يذيةمّتخذة بذلك جمموعة من املراسيم الرئاسية وأخرى تنف
على الّرغم من ارتباط هذا التنظيم . ظرف إستثنائي كان البّد فيه من التحّرك ملواجهة األزمة

مبوضوع من املواضيع احملجوزة واحملمية للسلطة التشريعية واليت تدخل يف اختصاصها بصريح 
xلس الشعيب الوطين يف "يشرّع ا :واليت تنّص على 1989من دستور  115نّص املادة 

حقوق األشخاص  :اxاالت اليت خّوهلا إيّاه الدستور ويدخل كذلك يف جمال القانون ما يأيت
ومحاية احلريات الفردية وواجبات ، وواجبا«م األساسية السيما نظام احلريات العمومية

أساسية يف جمال املواطنني .....". وممّا ال خيتلف عليه إثنان أّن هذا األمر يشّكل ضمان 
،  يف تلك الفرتة مبوجب مرسومني رئاسيني ولعل تنظيم هاتني احلالتني، محاية حقوق اإلنسان

وهو ما أثّر على حقوٍق ، 1991كان نتيجة األحداث اليت عرفتها اجلزائر خاّصة بعد جوان 
من  36ومثال ذلك ما نّصت عليه املادة ، منصوص عليها مبوجب أحكام الدستور وحرياتٍ 
من أنّه "الجيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من ، 19891دستور 

يفهم من ذلك أّن قيام اإلدارة باحلجز  اإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي ".و  وسائل التبليغ
وهو ما ّمت فعال خالل تطبيق حالة احلصار والطوارئ كما ، دون احلصول على أمر قضائي

 مل غري دستوري .هو ع، أشرنا لذلك سابقا
على أن " تضمن الدولة ، 19892من دستور  38 باإلضافة إىل ذلك نصت املادة 

وال تفتيش إالّ . فال تفتيش إّال مبقتضى القانون ويف إطار احرتامه. عدم انتهاك حرمة املسكن
بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية ". إّال أّن ما وقع عند مرور إعالن اجلزائر بكل من 

من دستور  44كما نّصت املادة . خيتلف عن ماجاء يف الدستور، الطوارئو  حالة احلصار

                                                           

من التعديل  44واليت صارت حتمل رقم الفقرة الثالثة من املادة ، 1996من دستور  38 ثةمن املادةوهو نقس مضمون الفقرة الثال -1 
  .2016الدستوري لسنة 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  47واليت صارت حتمل رقم املادة ، 1996من دستور  40ملادة وهو نقس مضمون ا -2



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
297 

على أنّه " ال يتابع أحد وال يوقف أو حيتجز إّال يف احلاالت احملّددة بالقانون وطبقاً 19891
خاّصًة احلجز و  لألشكال اليت نّص عليها ".فما يالحظ أن األمور املتعلقة باملتابعة أو الوقف

إّال أّن التطبيق العملي أثبت غري ذلك يف ظّل ،  من املسائل اليت يعود تنظيمها للمشرّعيعترب
.مثل  2ألّن هذه املسائل ّمت تنظيمها مبرسوم رئاسي، الظروف اإلستثنائية اليت مّرت ^ا اجلزائر

ّلقان هذه األمور دفعت األستاذ مراد بدران إىل القول بعدم دستورية املرسومني الرئاسني املتع
 . 3حباليت احلصار والطوارئ 

نّصا واضحا جيعل مسألة  1989حّىت وإن مل يتضمن دستور ، ومن ذلك نقول 
فإنّه من خالل تطبيق روح مبدأ الفصل ، تنظيم حالة الطوارئ واحلصار من اختصاص الربملان

نسان وعلى اعتبار أّن الظروف اإلستثنائية تؤثر بشكل كبري على حقوق اإل، بني السلطات
 . يبقى موضوع تنظيم احلالتني من اختصاص الربملان، وحرياته وفقا ملا ّمت تبيانه

من دستور  86وما يالحظ أيضا أنه ّمت متديد حالة الطوارئ باملخالفة للمادة  
 وذلك بسبب حّل الربملان .، اليت تشرتط موافقة الربملان 1989
لتأيت بعد ذلك مرحلة أخرى تـُّوجت  ،مبافيها وما عليها هي مرحلة مّرت ^ا اجلزائر 
فأوكل لرئيس اجلمهورية سلطة ، 1989الذي سار على نفس °ج دستور  1996بدستور 

 وخّص تنظيمهما مبوجب قانون عضوي.، 4منه 91إعالن حالة الطوارئ واحلصار يف املادة 
شرّع يف هذا من قبل املؤّسس الدستوري مبا اليدع جماال للشّك باختصاص امل إنّه حتديد صريح

من املفروض التدّخل من  فكان، وباعتبار السلطة التشريعية هي صاحبة الوالية العاّمة. اxال
من دستور  86النواب ممثلي الشعب يف املقام األّول لوقف خرق دستوري ظاهر للمادة 

ه ملسو  إّال أّن ما ملسناه، ويف مقاٍم ثاٍن التدّخل من أجل تنظيم هاتني احلالتني. 1989
موقف سليب منه الجند له ما يربّره فلو إنطلقنا فقط . الباحثون هو ختاذل الربملان يف هذا اxال

                                                           
من التعديل الدستوري لسنة  59و نفس ماجاء يف الفقرة األوىل من املادة وه1996 ،من دستور 47املادة وهو نقس مضمون  -1

2016. ، 
من  6و5واملادتني ، والذي سبقت اإلشارة إليه، املتضمن تقرير حالة احلصار 196-91من املرسوم الرئاسي رقم  4أنظر املادة  -2

 اإلشارة إليه .والذي سبقت ، املتضمن إعالن حالة الطوارئ 44-92املرسوم الرئاسي رقم 
 .250ص.، املرجع السابق، مراد بدران، أنظر، حول هذه النقطة وغريها، لتفاصيل أكثر - 3
 . 2016لسنة  من التعديل الدستوري 105المادة  التي صارت تحمل رقمو -4 
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، سنة20جند أنه قد مّرت حوايل ، إىل غاية يومنا هذا 1996من التعديل الدستوري لسنة 
التغين من إرساء دولة القانون اليت كثر ، النور بالّرغم من أمهيته وضروريته ومل ير هذا القانون

، وعدم فعالية السلطة التشريعية املمثلة للشعب، فهل هذا راجع لقلة املردود التشريعي. ^ا
واحلامية للحقوق واحلريات.ومع ذلك نأمل كغرينا ممن سبقنا يف هذا اxال أن يعّجل الربملان 

 باختاذه.
ّدة طويلة بل نشري أيضا إىل استمرار حالة الطوارئ مل، وال يقف األمر عند ذلك فقط 

 01-11قد قام برفعها مبوجب األمر التشريعي ، وإن كان رئيس اجلمهورية، ودون حتديد
 .20111فرباير  23املؤرخ يف 
هل أّن رئيس اجلمهورية خمتّص بذلك قياسا على أنّه ، وهنا لنا أن نطرح سؤال آخر 

ما كان ليطرح لو  من الدستور أم ال ؟ سؤال 91املختّص بإعالن حالة الطوارئ طبقا للمادة 
 أّن املؤسس الدستوري بّني لنا اجلهة املختّصة برفع حالة الطوارئ .

يف اxلس الشعيب الوطين يف الدورة التشريعية األوىل سنة ، إّ°ا إشكالية أثريت أّول مرّة 
وكذلك مبناسبة عرض اقرتاح ، . مبناسبة طرح أحد النواب لسؤال على وزير الداخلية19982
حيث استنتج أّن هذه املبادرة «دف إىل جعل اإلختصاص برفع ، فع حالة الطوارئقانون لر 

األمر الذي عارضته احلكومة ورأت فيه مساسا مببدأ ، حالة الطوارئ من صالحيات الربملان
 . الفصل بني السلطات وتوزيع اإلختصاصات

يس اجلمهورية بني منح اإلختصاص لرئ، 3وأيّا كانت األراء اليت تتجاذب هذه املسألة 
وبني الربملان على ، وعلى أساس قاعدة توازي األشكال، على اعتبار أنّه املختص بإعال°ا

فإّن الواقع الذي عرفته اجلزائر فيما . يف حالة التمديد اعتبار أنّه املشارك لرئيس اجلمهورية
دما يف ذلك مستخ، بناء على مبادرة من رئيس اجلمهورية يتعلق برفع حالة الطوارئ أنّه متّ 

                                                           
 .44عدد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -1
املتضمن رفع حالة  01-11مدى دستورية األمر التشريعي رقم ، بن طيفور نصرالدين، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقطة -2

  .36ص. ، 2011، 03.ع، السياسية، اإلقتصادية، للعلوم القانونية، اxلة اجلزائرية، الطوارئ
 36ص.، املرجع نفسه، املتضمن رفع حالة الطوارئ 01-11مدى دستورية األمر التشريعي رقم ، نصرالدين بن طيفور، أنظر -3

 ومابعدها. 
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خاّصة وأّن الربملان كان يف عطلة حيث ، 1اليت تسمح له بالتشريع بأوامر  124نّص املادة 
املتعّلق  02-93املتضمن إلغاء املرسوم التشريعي  01-11األمر التشريعي رقم  قام باختاذ

  .حبالة الطوارئ
 دور القضاء اإلداري في ظّل الظروف اإلستثنائيةتقييم  :نيالفرع الثا
أيêا كانت الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري سواء تعّلقت باإللغاء ( رقابة املشروعية  

، أو بالتعويض ( على أساس اخلطأ أو بدون خطأ )، الداخلية أو رقابة املشروعية اخلارجية )
وإّن مايهّمنا هو تصّدي القضاء للدعاوى املرفوعة يف حالة ، فإّن هذا ليس موضوع حبثنا

فكيف وازن القاضي بني احلقوق واحلريات من ، صار أو الطوارئ واملاّسة حبقوق اإلنساناحل
 حفاظا على النظام العام واملصلحة العاّمة ؟. كما جهة وبني تغليب نظرية الظروف اإلستثنائية

املاّسة حبقوق اإلنسان  القاضي اإلداري للدعاوى املرفوعة ضّد أعمال اإلدارة هو معاجلة يهّمنا
أو أّن الظرف ، واليت اّختذت دون سبب قانوين يربّرها اّصة يف ظّل الظروف اإلستثائيةخ

ممّا يعّد انتهاكا جسيما ، اإلستثنائي يف حّد ذاته اليربّر تصرف اإلدارة اإلجيايب أو السليب
 ؟.  حلقوق اإلنسان

ية أنّه إذا كان القضاء اإلداري قد أنشأ نظر ، ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول 
، فإنّه باملقابل وضع ظوابط معينة ملمارسة اإلدارة لسلطا«ا اإلستثنائسة، الظروف اإلستثنائية

ومن مث ال ميكن هلا ، وذلك بأن أخضعها ملبدأ املشروعية الذي يّتسع إىل مشروعية إستثنائية
وهي إن فعلت ذلك ، التحلل من أحكام مبدأ املشروعية بصفة مطلقة بأي حال من األحوال

.ومن هنا جعل القضاء من هدف احملافظة على النظام العام 2ولت إىل دولة غري قانونيةحت
، أساس السماح لإلدارة بالتمّتع بسلطات واسعة يف ظّل الظروف اإلستثنائية، واستمراريته

ويعود السبب يف ذلك إىل أّن اإلدارة إذا كان هلا الوقت الكايف الختاذ اإلجراءات املناسبة يف 
إذ ، فإنّه أمر غري متاح هلا يف الكثري من األحيان يف ظّل الظروف اإلستثنائية، العادية الظروف

                                                           
لسنة  من التعديل الدستوري 142صارت حتمل رقم املادة واليت ، 2016للتعديل سنة  91قد خضعت الفقرة األوىل من املادة و  -1

" لرئيس اجلمهورية أن يشرّع بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة شغور اxلس الشعيب الوطين أو :واليت أصبحت تنص على، 2016
 بعد رأي جملس الدولة ". ، ملانيةخالل العطل الرب 

 .292ص.، 1979، القاهرة، دار النهضة العربية، الشرعية واإلجراءات اجلنائية، أمحد فتحي سرور، أنظر -2 
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جتد اإلدارة نفسها مضطّرة يف العديد من املناسبات الختاذ اجراءات سريعة ملواجهة األزمة 
فإّن ، .وإذا كانت تصّرفات اإلدارة خاضعة لرقابة القضاء حىت يف ظّل الظروف اإلستثنائية

فيها الظوابط الواجب  ي يراقب األعمال اليت قامت ^ا يف هذه الظروف وخالفتالقاض
ميكن الطعن فيها  وبالتايل تعترب أعمال غري مشروعة، إحرتامه يف ظل املشروعية اإلستثنائية

 .1واحلصول على التعويض
، وإذا تفّحصنا األحكام القضائية خاّصة الفرنسية منها الصادرة عن جملس الدولة 

دنا أّن القضاء قد أقّر مشروعية الكثري من األعمال اإلدارية واليت مّست باحلقوق لوج
فال ميكن إذن إثارة مسؤوليتها ، بالّرغم من عدم مشروعيتها، واحلريات كاحلّق يف الدفاع مثال

مبفهوم املخالفة إذا ، و لطاملا التزمت بالضوابط املوضوعة هلا يف ظلّ  املشروعية اإلستثنائية
فيمكن يف هذه احلالة إثارة مسؤوليتها  زت احلدود املرسومة هلا يف ظّل الظروف اإلستثنائيةجتاو 

 إّما على أساس اخلطأ أو على أساس املخاطر .
ويف هذا الصدد يرى األستاذ مراد بدران أّن القضاء اإلداري قد تشّدد يف تقرير  

حيث أّكد من خالل ، 2طأاإلستثنائية على أساس اخل مسؤولية اإلدارة يف ظّل الظروف
أّن اخلطأ املوجب للمسؤولية يف هذه احلالة ليس أّي ، 3من األحكام القضائية استعراضه مجلةً 

وعليه ال يعتّد ، فو خمتلف عن اخلطأ الذي يثري مسؤولية اإلدارة يف ظّل الظروف العادية، خطأ

                                                           

 .254ص.، 1998، القاهرة، دار النهضة العربية، مسؤولية اإلدارة عن أعمال الضرورة، هشام عبداملنعم عكاشة، أنظر-1 
 .350-349ص .، املرجع السابق، مراد بدران، أنظر -2 
 حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية، ومن األحكام اليت قّرر فيها القضاء الفرنسي مسؤولية اإلدارة يف ظّل الظروف اإلستثنائية -3 

Bernard  لس بأنّه على إعتبار أّن مصلحة الّسجون مل تّتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية سالمة املعتقلxداخل الّسجنإذ قّرر ا ،
العتداء  Bernard األمر الذي ترتب عليه تعّرض السيد، وبالّنظر إىل غياب اإلشراف الفعلي لرجال البوليس يف الرقابة على املعتقلني

قيام وهو مايؤدي إىل ، وعدم اختاذ اإلجراءات األمنية الالزمة حلماية املعتقل خالل فرتة إعتقاله، فإّن ذلك يشّكل إمهاال وتراخ، وحشي
 ، أنظر، لتفاصيل أكثر. اخلطأ اجلسيم على أساس يف ظّل الظروف اإلستثنائية مسؤولية اإلدارة

 C.E. ,30 janvier 1948 ,Bernard ,in Charles ROIG , Les circonstances 
exceptionnelles dans la jurisprudence administrative et la doctrine , thèse de 
doctorat , 1958 ,pp.56ets. 

.كما 353ص. ، املرجع السابق، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف اإلستثنائية، أشار إليه مراد بدران يف مؤلفه
، كلية احلقوق والعلوم السياسية رسالة دكتوراه، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية، أشارت إليه باية سكاكين

 200-199ص. ، 2011، تيزي وزو، مولود معمريجامعة 
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بل يشرتط توافر اخلطأ ، ةباخلطأ البسيط إلثارة مسؤولية اإلدارة يف ظّل الظروف اإلستثنائي
فإذا توّفرت هذه الشروط جاز ملن ، وذا جسامة خاّصة، اجلسيم والذي جيب أن يكون بّينا

 . 1تضّرر منه مقاضاة اإلدارة
التجاوزات اليت مّست  وما يالحظ أنّه على مستوى القضاء اجلزائري وبالّرغم من 

وفقا ملاجاء يف تقارير املرصد ، جلزائرحقوق اإلنسان خالل الظروف اإلستثنائية اليت عرفتها ا
اللجنة الوطنية اإلستشارية حلماية وترقية حقوق  الوطين حلقوق اإلنسان ويف بعض تقارير

هو قّلة يف ، وحسب تقارير اهليئات الدولية املختّصة كما سنرى، اإلنسان كما أشرنا لذلك
اإلدارة يف ظّل  جبت مسؤوليةنشري إىل قضية أو  ويف هذا، األحكام القضائية يف هذا اxال

، قضية وزارة الّدفاع الوطين ضّد ورثة "بن عمارة خلميسيت" واملتمثّلة يف، الظروف اإلستثنائية
أقام رجال الدرك الوطين على الساعة  1994أوت  26 واليت تتلخص وقائعها يف أنّه بتاريخ
.إّال أّ°م مل يضعوا أيّة  وذلك ضّد اجلماعات املسلحة، الثامنة ليال كمينا بإحدى الطرقات

إشارة تدّل على احلاجز بل إّ°م مل يكونوا جبانب السيارة اليت استعملوها واليت كانت متوقفة 
ا وصلت السيارة اليت كان على متنها كل . حبافة الطريق ودون أي رمز يدّل على احلاجز

ّ
ومل

ان احلاجز توقف السائق إىل مك، من السائق والسيد "بن عمارة خلميسيت" وزوجته وابنتيه
إذ إعتقد بأّن احلاجز يعّد مزيفا أقامته ، لبعض الثواين مثّ بدأ الشّك يراوده حول حقيقة احلاجز

فقام رجال الدرك الوطين . وهو ما أّدى به إىل اإلنطالق من جديد، اجلماعات املسّلحة
                                                           

حّىت يف ظّل الظروف اإلستثنائية على أساس اخلطأ  ومن األحكام القضائية اليت قّرر فيها القضاء الفرنسي كذلك مسؤولية اإلدارة -1
 وليا على التوايلواليت تتلخص وقائعها يف أن هذان السيدين ت Alexis et Wolfحكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية ، اجلسيم

وحتصال على عّدة أومسة نظرا لنشاطهما اهلام  Dacks et Entrepot de Marseilleمنصب الرئيس املدير العام لشركة 
أصدر حاكم اإلقليم  1944أكتوبر  05وبتاريخ ، أّن نزاهتهما مل تكن حمّل شكّ . و وإخالصهما يف العمل من أجل املصلحة العاّمة

 25ويف . وحرما°ما من املرتبات اخلاّصة ^ما، ووقفهما عن مباشرة وظائفهما، ومصادر«ا، الشركة اليت يعمالن ^اقرارا باإلسيالء على 
أصدرت اللجنة املركزية لألمن اليت شكلت يف مرسيليا بعد حتريرها من اإلحتالل األملاين للبحث عن األشخاص الذين  1944نوفمرب 

 07وبتاريخ . وقد تعرضا خالل فرتة اإلعتقال ألعمال عنف وتعذيب وحشية. شفهيا باعتقاهلماأمرا  –تعاونوا مع سلطات اإلحتالل 
إىل  Alexis et Wolf وهو ما أّدى بالسيدين، قّررت الّلجنة اإلفراج عنهما نظا لعدم ثبوت أّي شبهات ضّدمها 1945مارس 

ار اليت حلقت ^ما أثناء فرتة إعتقاهلما وقد أوضح مفوض رفع دعوى أمام جملس الدولة الفرنسي مطالبني فيه بالتعويض عن األضر 
وهو ما حكم به . وطالب بإقامة مسؤولية الّدولة واحلكم هلما بالتعويض، يف مذّكرته األخطاء اجلسيمة اليت تعرضا هلا Cellerاحلكومة 

 ، جملس الّدولة الفرنسي.لتفاصيل أكثر أنظر
C.E,7 Novembre 1947 , Alexis et Wolf ,R.E.C ,C.E. ,P.416. ; Sirey .1948 p.101 . 
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نذار شفهي أو إطالق بل دو القيام بإ، بإطالق النار على السيارة ودون إعطاء أمر بالتوقف
وإصابة زوجته ، النار يف اهلواء .ولقد ترتب على تلك الطلقات النارية وفاة السيد بن عمارة

وابنتيه جبروح خطرية وملا جلأ ورثة "بن عمارة" أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء "أم البواقي " 
ك ضّد وزارة الدفاع للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حلقتهم جراء وفاة اهلالك وذل

دفعت هذه األخرية بأّن احلادث وقع نتيجة خطأ السائق الذي مل حيرتم احلاجز املقام ، الوطين
 1995نوفمرب  14من طرف رجال الدرك الوطين .إّال أّن اxلس القضائي أصدر بتاريخ 

، ّمة بوزارة اإلقتصادممّثل الوكالة الوطنية باخلزينة العاو  قرارا يقضي بإلزام وزارة الدفاع الوطين
وهذا ما أّدى ، ألف دينار جزائري لكّل واحد منهم200بالدفع بالتضامن لورثة اهلالك مبلغ 

حيث  1996فرباير  04بوزارة الّدفاع الوطين إىل إستئناف هذا القرار أمام جملس الدولة يف 
إّال أّن جملس طالبت بإعفائها من املسؤولية على أساس أّن الضرر كان سببه خطأ الضحية .

 .19991 مارس 08الّدولة أيّد القرار املطعون فيه بقراره الصادر يف 

قضية "دايل حممد الطاهر" ضدوزارة الداخلية  باإلضافة إىل حكم جملس الدولة يف 
 1995جويلية  09واليت تتلّخص وقائعها يف أنّه بتاريخ ، والّدفاع الوطين ومن معهما

طاهر" للضرب واجلرح العمدي بسالح ناري واملفضي إىل تعّرض السيد "دايل حمّمد ال
عضو يف الّدفاع الذايت ببلدية بوثلجة ، عاهة مستدمية من طرف السيد "حمزم عزالدين"

ولقد سّلمت له شهادة طبية تثبت ، حتت قيادة الدرك الوطين التابعة لوزارة الدفاع الوطين
وبعد متابعة املتسبب يف احلادث أمام ، عجزه عن العمل بصفة دائمة وبنسبة مائة باملائة

حكما يقضي بإدانته  1996أفريل 10أصدرت هذه األخرية يف ، حمكمة اجلنايات
وحفظ حقوق الطرف ، آالف دينار 3000واحلكم عليه بسنتني نافذة وغرامة قدرها 

املدين فقام الضحية بعد ذلك برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء عنابة ضّد 
واملندوبية التنفيذية ، ّزم عز الدين" عضو الّدفاع الذايت ووزاريت الداخلية والّدفاع الوطين"حم

إّال أّن العرفة اإلدارية ، طالبا إلزامهم بالتضامن بدفع تعويض عن األضرار الذي أصابته

                                                           

وما  91ص. 2002، اجلزائر، دار هومة، 1ط.، اجلزء األول، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، احلسني بن الشيخ آث ملويا، أنظر -1 
  .بعدها
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ألّن املّدعى ، حكمت بعدم اإلختصاص وذلك على أساس أّن مسؤولية اإلدارة غري قائمة
استأنف السيد" دايل" هذا  1997ماي  04وبتاريخ . ول كان يف حال سكرعليه األ

، 2000جانفي 31القرار أمام جملس الدولة الذي فصل يف القضية بقراره الصادر بتاريخ
وبعد التصدي ألزم ، ألغى قرار جملس عنابة، و حيث قام هذا األخري بقبول اإلستئناف

ألف دينار كتعويض عن 500ا للضحية مبلغ الدولة ممثلة يف شخص وزير الداخلية بأدائه
 . 1به الضرر الذي حلق

ومن بني القضايا اليت رفعت ضّد أعمال اإلدارة واليت مت فيها تغليب الظروف  
واليت تتلّخص وقائعها يف أّن ، قضية ب.ط ضد مديرية الرتبية لوالية قاملة :اإلستثنائية مثال

ويف سنة . 1981األساسي منذ سنة السيد ب.ط كان ميارس مهام معلم يف الطور 
فقامت مديرية الرتبية لوالية ، وذلك بتهمة اإلنتماء إىل شبكة إرهابية، ّمت إعتقاله 1995

. يقضي بتعليق عالقة عمله 1995أكتوبر  01قاملة نتيجة لذلك بإصدار قرار يف 
أصدرت حمكمة قاملة حكما يقضي حببسه نتيجة إنتمائه  1996أبريل  22وبتاريخ 

تقّدم بطلب إىل مديرية الرتبية ، 1997شبكة إرهابية وبعد خروجه من السجن سنة ل
قصد إعادة إدماجه يف مصب عمله إّال أّن وايل قاملة رفض هذا الطلب كما قامت مديرية 

، دون أن متّكنه من الدفاع عن نفسه 1997ماي  21الرتبية بإصدار قرار بتسرحيه يف 
القرار بدعوى جتاوز السلطة أمام الغرفة اإلدارية لدى  فقام السيد ب.ط بالطعن يف هذا

يقضي برفض  1997جوان  09إّال أّن هذه األخرية أصدرت قرارا يف ، جملس قضاء قاملة
باستئناف  1999فيفري  24فقام السيد ب.ط يف . طعنه وبالتايل رفض إعادة إدماجه

ديرية الرتبية أخطأت يف تقدير ذلك القرار أمام جملس الدولة طالبا إلغاءه على أساس أّن م
إالّ . وبالتايل فإّن قرارها منعدم األساس، كما قامت خبطأ واضح يف تقدير الغلط،  الوقائع

أيّد القرار املستأنف فيه واعترب قرار التسريح  2001أفريل  09بتاريخ  أّن جملس الدولة
الدولة من جهة  لقد استند جملس، و مشروعا على الرغم من عدم احرتامه حلقوق الدفاع

                                                           

 .وما بعدها 91.ص، املرجع السابق، احلسني بن الشيخ آث ملويا، أنظر -1 
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احملّدد لبعض اإللتزامات  1993فرباير  16املؤرخ يف  54-93على املرسوم التنفيذي رقم 
القابلة للتطبيق على املوظفني واألعوان اإلداريني وعّمال املؤسسات العمومية ومن جهة 

املتضمن متديد  1993مارس  06املؤرخ يف  02-93أخرى على املرسوم التشريعي رقم 
 . 1لة الطوارئفرتة حا

ومن القضايا اليت رفض فيها القاضي منح التعويض قضية " بن املندي مجال "  
واليت تتلخص وقائعها يف أن السيد "بن مندي ، 2ضد رئيس جامعة األمري عبد القادر

بعد أن ا«م باملشاركة يف نشاط و . "كان يعمل كحارس ليلي جبامعة األمري عبد القادر
فقام . عه يف احلبس املؤقت وهذا ما أدى به إىل التغيب عن عملهمجاعة إرهابية مت وض

وذلك بعد ، 1997ماي  27رئيس جامعة األمري عبد القادر بإصدار قرار بتسرحيه يف 
وبعد حماكمته . تنبيهه بضرورة العودة إىل منصب عمله بواسطة رسالتني بقيتا بدون إجابة

فتقدم بطلب إىل رئيس . ي برباءتهيقض 1998جوان  09جزائيا صدر قرار لصاحله يف 
إال أن رئيس اجلامعة مل يستجب . اجلامعة يطلب منه إعادة إدماجه يف منصب عمله

األمر الذي أدى به إىل الطعن يف ذلك القرار أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء ، لذلك
اإلضافة إىل ب، بالتايل إعادة إدماجه يف منصب عمله، و طالبا إلغاء قرار التسريح، قسنطينة

تسديد مرتباته الشهرية مع منحه املنح والعالوات إبتداء من تاريخ توقيفه إىل غاية رجوعه 
ألف دينار عن الضرر املادي واملعنوي الذي حلق به 100ودفع مبلغ تعويض قدره ، الفعلي

 1999جويلية  10إثر تعرضه للتسريح التعسفي. إال أن الغرفة اإلدارية أصدرت قرارا يف 
فقام السيد "بن املندي " باستئناف هذا القرار يف . قضي برفض الدعوى لعدم التأسيسي

ومتمسكا بنفس ، طالبا إلغاء القرار املستأنف فيه، أمام جملس الدولة 1999أكتوبر 02
إال أن جملس الدولة إستجاب له فقط فيما يتعلق . الطلبات اليت أبداها أمام الدرجة األوىل

أما الطلبات األخرى فقد رفضها اxلس وذلك على ، منصب عمله بإعادة إدماجه إىل
                                                           

، 2002، العدداألول، جملة جملس الدولة، ب.ط. ضد مديرية الرتبية لةوالية قاملة، 2001أبريل  09، الثانية الغرفة، جملس الدولة -1 
 .66ص.

، أورده مراد بدران، 2001جويلية  30، املندي مجال ضد رئيس جامعة األمري عبد القادر، جملس الدولة، 003379القرار رقم  -2 
 .388املرجع السابق ص. 
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أما ، يف حني أن املستأنف مل يعمل خالل فرتة التسريح، أساس أن املرتب يقابله عمل
فيما يتعلق بالتعويض فقد اعترب القاضي أن املستأنف مل يطرد من طرف اإلدارة إال بعد 

 ول على التعويض .وعليه فإن ذلك ال يفتح له اxال للحص، حبسه
اجلزائري  ما يالحظ من خالل ما تقدم من عرض لبعض أحكام القضاء اإلداري 

 خاصة عندما حرم، أنه قام بتغليب نظرية الظروف اإلستثائية على حقوق اإلنسان وحرياته
كما هو احلال بالنسبة للقضية املشار إليها  إما من العودة ملناصب عملهم املتضررين

احلصول على مرتبا«م بسبب تغيبهم عن العمل ألسباب مل يكن هلم أي  أومن، 1سابقا
دخل فيها أو من احلصول على التعويض بسبب األضرار املادية أو املعنوية نتيجة ظرف 

 إستثنائي كما أشرنا إىل ذلك.
املتعّلق بالّسلم واملصاحلة  01-06إىل القانون رقم  ولنا أن نشري يف هذا املقام 
نّصت على  منه 45إّال املاّدة ، الّرغم مما حّققه هذا القانون من أمن واستقراروب، 2الوطنية

يف حق أفراد قوى الّدفاع واألمن ، بصورة فردية أو مجاعية، الشروع يف أي متابعة أنه:" الجيوز
، بسبب أعمال نّفذت من أجل محاية األشخاص واملمتلكات، جبميع أسالكها، للجمهوريّة

اجلهة وألزمت فاظ على مؤسسات اجلمهوريّة اجلزائريّة الّدميقراطّية الّشعبية.وجندة األّمة واحل
وبذلك أغلق باب القضاء  ." القضائية املختّصة التصريح بعدم قبول كّل إبالغ أو شكوى

 أمام املتضررين يف تلك الفرتة اليت مرت ^ا اجلزائر .

 إلنسان في الجزائروضعية حقوق ا موقف الهيئات الدولية من :المطلب الثاني
 في الظروف اإلستثنائية

من  املتعّددة املختلفة اليت جّندت اآللياتو  هذا اإلستعراض للضمانات القانونية بعد 
ألجل هدف سامي يتمثل يف احرتام حقوق اإلنسان سواء يف الظروف العادية أو ، قبل الّدولة

                                                           

، 2002، العدداألول، جملة جملس الدولة، ب.ط. ضد مديرية الرتبية لةوالية قاملة، 2001أبريل  09، الغرفة الثانية، ةجملس الدول -1 
  .66ص.

 11ع.، ج.ر.ج.ج، يتضّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم واملصاحلة الوطنيّـة، 2006فرباير سنة  27مؤرّخ  01-06أمر رقم  األمر -2 
 . 6200فرباير  28الصادرة بتاريخ 

 

 



 في الظروف االستثنائية حماية حقوق اإلنسانالباب الثاني                                                                 
 

 

 
306 

ت والتدابري املتخذة يف الفرتة اليت وبعد اإلشارة ملعظم اإلجراءا، يف ظّل الظروف اإلستثنائية
البّد . مّرت ^ا الّدولة لتجاوز أزمة الحت يف األفق معاملها بعد فتح اxال للتعددية السياسية

أمر من . أن نشري يف األخري لإلحرتام الفعلي للقوانني ولتطبيق الضمانات على أرض الواقع
الوقوف على الواقع الذي عاشته دولة  ومع ذلك نقول أنّه ميكن، الصعب يف احلقيقة حتديده

واليت يشرتط فيها ، معينة والذي تعيشه من خالل تقنية اإلستعراض الدوري الشامل للتقارير
كما ميكن أن ،  هذا األخري الذي يكون له موقف منها (الفرع األول)، املصداقية واملوضوعية

يقومون  واملكونة من خرباء اناليت يرسلها جملس حقوق اإلنس تظهر من خالل تقارير البعثات
وله أن يشكل جلان تقصي احلقائق ، بزيارات ميدانية تكشف عن وضعية حقوق اإلنسان

من خالل كّل هذه اإلجراءات ميكن إعطاء صورة حول ، حول إنتهاكات حقوق اإلنسان
كومية يتّم التطرق يف هذا اxال إىل دور املنظمات الدولية غري احل كما،  الوضع داخل دولة ما

يتضمن وضعية  خاّصة منظمة العفو الدولية إذ تصدر سنويا تقريرا، يف املواضيع ذات الصلة
فما موقف منظمة ، كما أشرنا لذلك سابقا يف العامل حقوق اإلنسان يف كّل دولة من دول

 خالل الظروف اإلستثنائية (الفرع الثاين). العفو الدولية من حقوق اإلنسان يف اجلزائر
 موقف مجلس حقوق اإلنسان :ألولالفرع ا
بتقدمي تقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان ، أشرنا فيما سبق إىل أّن كّل دولة ملزمة 

، السياسية، بتوضيح اخلطة التشريعية، مبّينة اإلجراءات والتدابري املّتخذة يف هذا اxال
على  لتمّتع ^ابل وا، الكفيلة بضمان محاية حقوق اإلنسان، اإلقتصادية وكذا اإلجتماعية

. ويف ذات السياق ومنذ استبدال اللجنة 1ويقّدم هذا التقرير كّل أربع سنوات ، أرض الواقع
تقّرر ، 2006مبجلس حقوق اإلنسان سنة ، اخلاصة حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املّتحدة

طبيقا لذلك  ت، تقدمي هذا النوع من التقارير كّل أربع سنوات وقفا ملا متت اإلشارة إليه سابقا
وهوما قامت به  2008جمموعة الدول امللزمة بتقدمي تقريرها األول سنة  كانت اجلزائر ضمن

وهي ملزمة بتقدمي تقريرها الدوري يف ، 2012كما قّدمت تقريرها الثاين سنة ،  بالفعل
 املعين العامل الفريق عقد، حيث أنّه ويف إطار اإلستعراض الدوري الشامل، 2016

                                                           

 . 2006مارس  15املؤرخ يف  60/251قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  مبوجب -1 
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 جوان18 املؤرخحقوق اإلنسان  جملس لقرار وفًقا املنشأ، الشامل الدوري باالستعراض

 االستعراض وجرى، 2012 جوان04إىل ماي 21 من الفرتة يف عشرة الثالثة دورته، 2008

 اجلزائر وفد وترأس .2012 ماي29 يف املعقودة عشرة الثانية اجللسة يف باجلزائر املتعلق

 باجلزائر املتعلق التقرير هذا العامل الفريق واعتمد. ارجيةاخل وزيرالشؤون، مدلسي مراد السيد

 (أوال).  1 2012 جوان01 يف املعقودة عشرة السابعة جلسته يف
وتتّم عادة مراحل اإلستعراض بتقدمي الدولة املعنية لتقرريها حول وضعية حقوق  
تقييم للوضع ويعقب ذلك ، وحول مدى تنفيذها للتوصيات اليت قّدمت هلا من قبل، اإلنسان

ويأيت ، أوكالمها مًعا، حيث تتدخل الدول وتقّدم إّما مدحا للدولة أوقدًحا، من خالل ماقّدم
فيقدم هلا اxلس ، وكذلك اإلخفاقات، باإلجنازات اليت حّققتها هذا يف شكل اإلشادة

 توصيات ^ذا اخلصوص ( ثانيا)

 اإلستعراض الدوري الشامل لدولة الجزائر :أوال

 اهتماًما يويل بلده بأن اجلزائر لتقرير تقدميه معرض يف اخلارجية الشؤون روزي أكد 
 يف اإلنسان حقوق حالة وحتسني لتقييم املفضلة العاملية األداة باعتبارها اآللية هلذه خاًصا
 أبريل 14 يف األول تقريرها تقدمي منذ، أحرزت قد اجلزائر أن إىل أشاركما   .2 العامل

 أنّ  وأوضح .اإلنسان حقوق واحرتام احلرية جماالت بتوسيع يتعلق فيما اكبريً  تقدًما، 2008

 استشارية هيئات لتشمل توسعت، مكثفة وزارية ملشاورات نتيجة جاء التقرير هذا إعداد

                                                           

جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير -1 
 . A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012

 وذكر. اإلنسان حقوق تعزيز على تعمل واليت، إليها انضمت اليت واالتفاقيات كافة الدولية باآلليات الثابت اجلزائر انإمي إىل وأشار -2 

 حقوق لسلمج مؤسًسا عضًوا باعتبارها، اجلزائر أن وأكد. امليدان هذا يف الدويل التعاون تعزيز على دوًما عملت قد اجلزائر بأن

 يف وعضًوا بلًدا بوصفها اإلصالحي النهج ا هذ تدعم وهي، املتحدة األمم يف اجلارية صالحاتاإل سلسلة يف سامهت، اإلنسان
 غري اآلليات مع التعاون مواصلة عن تثنيها ال التعاهدية اآلليات مع للعمل توليهااجلزائر اليت األمهية أن إىل وأشار. إقليمية منظمات

 05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري الستعراضبا املعين العامل الفريق تقرير، .أنظرالتعاهدية
 .3ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية 
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 حلقوق اإلنسان يف اجلزائر العام الوضع عن تقييًما قدم مث، املدين متعلمجا عن وممثلني، أخرى

 .1األول االستعراض يف عليها املوافقة جرت اليت الرئيسية اتالتوصي بتنفيذ يتعلق فيما

 هذه أنّ  موّضحا اإلرهايب اخلطر مكافحة إىل ،إشارته معرض يف الوزير يف البداية بّني  

 استثنائية تدابري استخدام املاضي القرن من التسعينات عقد خالل استدعت قد، العملية

 وكرامة ،القانون باحرتام دوًما الدولة التزمت فقد، ذلك ومع. واملمتلكات األشخاص حلماية

 آثاًرا ترك أليم عقد من اآلن خترج اجلزائر بأنّ  الوزير روذكّ  .األساسية واحلريات اإلنسان

 أن الصعوبة الشديد السياق هذا يف عليها كان هوأنّ ، اجلزائري الشعب على الوطأة شديدة

 احلريات لرتسيخ القانوين اإلطار شكيلت وإعادة، الوطنية الوحدة تعزيز عملية يف تشرع

 حد إىل جرت اليت املظاهرات جيد بشكل أدارت قد األمن قوات أن وأضاف .والدميقراطية

 كانت اليت هي القوات هذه فإنّ ، إصابات حدثت قد كانت وإذا، الالزم دورها وأدت، اآلن

 إىل اللجوء مبعد صارمة تعليمات تلقت قد األمن قوات أن دامؤكّ  وأردف. هلا عرضة

 من الرغم على أنه واعترب .للدموع املسيل الغاز قنابل أو السالح محل وعدم القوة استخدام

 صفحة تطو مل ما مطلوبة تبقى اليقظة فإن، كامل بشكل ياتاحلر  إلعمال املطلق تأييده

 بالشع إىل بالنسبة إلزامًيا طابًعا تكتسي اليقظة أن على الوزير وشدد. ائًيانه اإلرهاب

 أو الدويل متعلمجا من اكرتاث دون منفرًدا اإلرهاب ظاهرة يواجه أن عليه كان الذي اجلزائري

 .2 منه تفهم

 فرضتها وسائل إىل جوءاللّ  تاستدع قد ،الوطنية املأساة وأّكد يف ذات السياق أنّ  

 متهاقدّ  اليت التضحيات بفضل إال يُهزم أن له كان ما الذي، اإلرهاب مكافحة إجراءات

                                                           

 للمعلومات جتميع، حول حقوق اإلنسان يف اجلزائر وطين تقرير :باجلزائر املتعلق االستعراض مت اإلعتماد على الوثائق التالية يف -1 

 باالستعراض املعين العامل الفريق تقريرمقدمة ، . أنظراإلنسان حلقوق السامية املفوضة أعدته موجز، املتحدة األمم ةيمفوض أعدته

، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري
  .3 ص.

جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، أنظر -2 
  .4ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012
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 2011 يف فرباير الطوارئ حالة رفع فإن مثّ  ومن .1 ومشاركتهم املواطنني ويقظة األمن قوات
 ومع. واألمن النظام حالة إىل العودة على تدل إشارة، و بروية فيه التفكري جرى هاًما قرارًا لميثّ 

 لخال من اليقظة من املزيد توخي ضرورة تبعديس ال، القرار هذا أنّ وأّكد  الوزير عاد ذلك
 تغطية وجود مع، انلمجبا اجتماعات قاعات بتوفري األمر يتعلق عندما وقائية تدابري اختاذ

 لتمكني للتغيري ختضع قد الوقائية التدابري هذه أنّ  وأوضح .ممكن نطاق أوسع على إعالمية

 فرباير يف الطوارئ حالة رفع إىل وباإلضافة .كافة التعبري مبساحات عالتمتّ  من املواطن

 .اإلرهاب قضايا يف النظر اآلن تتوىل اليت هي العادية احملاكم فإن ،2011
 الفريق تقرير إىل الوزير أشار، املفقودين لألشخاص املأساوية بالقضية يتعلق وفيما 
 اليت املسائل تسوية على اجلزائرية احلكومة بتصميم "إعجابه" عن فيه أعرب الذي العامل
  .2الفريق هذا على معروضة كانت

                                                           

 مناأل بني اليوم اجلزائري الشعب ختيري حالة يف أنه دأكّ حيث ، املفقودينبقضية  املتعلقة األسئلة على رده معرض يف، الوزير وتناول -1 

 على يرتتب الذي الثمن يعرف ألنه أوال األمن سيختار اجلزائري الشعب فإن، العامة املظاهرات لتنظيم مصراعيه على احلرية باب وفتح

حول  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، رّد وزير اخلارجية اجلزائري حول مسألة املفقودين، .أنظراألمن انعدام
 .14ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس ،اجلزائر

 " إىلبارة" السيد . حيث أشاراملفقودين مسألة لتناول، الوفد عضو، " بارة الرزاق عبد "السيد إىل الكلمة ذلك بعد الوزير وأحال -2 

إىل أن  حيث نوه، خاّصة 1996 و1992 عامي بني الفرتة يف البلد اجتاحت اليت اإلرهاب ظاهرةاحلديث عن  سياق يف املسألة هذه
 .القانون تطبيق موظفي وبني أفرادها بني املدنيون السكان خيلط ما كثريًا.و  متعددة مسلحة مجاعات قد ارتكبت من قبل اإلرهاب أعمال

، اجلزائر قبل من للمتابعة اآلن ختضع اليت، القسري ختفاءاال حاالت من كبري عدد يف تسبب قد الوضع هذا أنّ  "بارة "السيد وأضاف
 وأوضح، االختفاء حاالت يف تسببت اليت وضاع األ خمتلف إىل وأشار. الطوعي غري أو القسري االختفاء حباالت املعين العامل والفريق

 التهمة إللصاق، طلبه على بناءً ، ختفائها عن أعلن من هم املفقودين عداد يف املدرج الشخص أقارب كان،  احلاالت هذه معظم يف أن

 على أنه دوأكّ . طوعية بصورة اإلرهابية املسلحة عات اجلما إىل األمر واقع يف انضم قد الشخص هذا أنّ  حني يف، األمنية باألجهزة

 .الوطنية واملصاحلة السلم ميثاق أحكام مبوجب القسري االختفاء ضحايا أسر جبميع التكفل جرى فقد، ذلك كل من الرغم

 شاملة منحة صورة يف أو ،شهرية منحة شكل يف إما يكون أن ميكن امليثاق يف عليه املنصوص الضرر جرب بأن "بارة" السيد وأفاد

، القسري باالختفاء واملعين املتحدة لألمم التابع العامل الفريق أحصاها حالة2960أصل  من أنه وأضاف. أسرة كل وضع إىل استناًدا
 على حالة 215 عن يد يز ما حتديد كما مت،  أهاليهم تعويض وجرى القضاء طريق عن اختفاء حالة 1800يزيد عن  فقد أعلن عما

 يف أو السجون داخل سواء أحياء املفقودين على فيها عثر حالة 65 عن يزيد وما، األمن قوات قتلتهم بإرهابيني تتعلق حاالت انهأ
 ُوجهت اليت الدعوة أن إىل وأشار. بعد العامل الفريق فيها يبت مل حالة 500 مصري تحديدل جاريًا يزال ال البحث أن وأوضح. متهبيو

 عليهم عثر الذين األشخاص أسر مع التحدث وإمكانية، احلاالت ذهبه املتعلقة الوثائق على لالطالع اجلزائر لزيارة العامل الفريق إىل

ملزيد من املعلومات عن هذه  .أسرهم تعويض وجرى القانونية الناحية من متهوفا عن أعلن ين الذ األشخاص أسر أو ،احلياة قيد على
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 عملية إىل الوزير أشار، 2008 سنة منذ حدثت اليت التطورات ضوء علىو  

 تتوج أن وينتظر، اجلمهورية رئيس من بقرار، 2011 سنة يف بدأت اليت السياسي اإلصالح

  .جديد دستور باعتماد
 وجرى، 1989دستور  منذ مكرًسا حًقا أصبح التعبري حرية يف احلقّ  بأن الوزير رذكّ و  

 الصحفيني محاية يعزز الذي 2012 ،لسنة اجلديد اإلعالم بقانون األخرية ةاآلون يف تدعيمه

 اخلارجية الشؤون وزيرواستشهد  .الوطين اخلاص القطاع أمام البصري السمعياxال  ويفتح

 ذهبه املعين اإلنسان حقوق لسلمج اخلاص املقرر ذهانفّ  اليت الزيارةب ذلك يف، اجلزائري

 يتمتع اليت املطلقة التعبري حرية من بنفسه دتأكّ  قدهذا األخري  أنّ حيث أشار إىل ، املسألة

 التوصيات أن وأوضح. املكتوبة الصحافة تقدمها اليت امللحوظة واملسامهة، اجلزائر يف الناس ابه

 بالفعل االعتبارب قدأخذت زيارته ختام يف، "الرو"السيد، اخلاص املقرر قدمها اليت األولية

 .2012عالم لسنة اإل قانون صياغة لدى
 اجلمعيات بإنشاء يتعلق فيما سيما ال، و اجلمعيات تكوين حرية مسألة إىل وبالنسبة 

 2012 قانون ظل يف املطلوبة الشروط حتسنت فقد، السياسي غري أو السياسي الطابع ذات
 إىل اللجوء إمكانية ويتيح، حمددة زمنية فرتة غضون يف الردود تقدمي اإلدارة على يفرض الذي

 .االعتماد رفض حالة يف القضاء

 تسعى راسخة إرادة من نبعت قد ،اإلصالحات كّل هذه  هذه أنّ  على الوزير وأكد 

 القوانني أن مضيًفا، اجلزائري املواطن تطلعات وتلبية، البلد يف الدميقراطية مساحة توسيع إىل

 خالل من نيابيةال الدميقراطية وتعزز، القانون سيادة تكرس الشأن هذا يف اعتمدت اليت

 .اللمجا هذا يف تقدًما األكثر باملعايري االسرتشاد
 املدين متعلمجا أمام وحقيقية واسعة آفاق فتحتفقد ، اإلصالحات هذه سياق ويف 
 من خالل قانون األحزاب السياسية، العامة احلياة جماالت مجيع يف متزايدة بصورة للمشاركة

 . واجلمعيات
                                                                                                                                                                                

التابع  اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، أنظر، واإلحصائيات، التصرحيات
 .16ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، لألمم املتحدة
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 عملية من املتأتية املكتسبات تعزيز على ،احلكومة زمع جديد من الوزير دوأكّ  

 االقتصادية التنمية حتقيق يف ُقدًما واملضي، بالشباب النهوض ومواصلة العدالة إصالح

  .20151- 2014 للفرتة للتنمية سيةااخلم اخلطة خالل من سيما وال واالجتماعية
 القانونية التدابري وأورد،  2ةاملرأ حقوق بتعزيز اجلزائر التزام جديد من الوزيرأكد و  
 العامة السلطات مساعيموّضحا  العامة احلياة يف الكاملة مشاركتها لضمان املتخذة والعملية

 وهي، 2008سنة يف الدستور مراجعة يف ذلك وجتلى، السياسية احلياة يف املرأة إشراك زيادةل

 يف املرأة مشاركة أتاحت ليتا الربملانية االنتخابات إلجراء الطريق دتمهّ  اليت املراجعة

 أكد، وباملثل .السابقة اتهمشاركا عن أضعاف بأربعة تزيد بنسبة الوطين الشعيب لسلمجا

 التنمية يف حمرًكا عنصرًا تعد اليت املدين متعلمجا منظمات قيادة يف املرأة دور تزايد الوزير

  واالجتماعية االقتصادية
 2015-2008 املمتدة مابني للفرتة لطفولةل الوطنية اخلطة بإطالق الوزير روذكّ  

 التعليم وضمان، أفضل حلياة الرتويج إىل يهدف والذي، حتت عنوان "اجلزائر جديرة بأطفاهلا"

 بقانون يتعلق وفيما .والعنف واالستغالل املعاملة سوء ضد األطفال محاية وتعزيز اجليد

 مراعاة، ^ااجلزائر  تلتزم اليت يةالدول املعايري عن فضال، ينبغي أنه الوزير أكد، األسرة

 على أيًضا ينطبق الوضع هذا أن وأضاف. الثقافية ومعتقداته اجلزائري اxتمع خصوصيات

  .اإلعدام عقوبة مسألة
 حددت قد، املؤقت احلبس يف احملتجزين األشخاص محاية مسألة أنّ  كما أشار إىل 

وما يؤكد ، التعذيب م جيرّ  الذي قوباتالع وقانون اجلنائية اإلجراءات قانون يف صارم بشكل

                                                           

 هذه مجيع أن على الوزير دشدّ ، 2011أفريل  منذ فيها ُشرع اليت السياسية ت اإلصالحا إطار يف املعتمدة بالقوانني يتعلق فيماو  -1 

 احلريات على قيود وضع جواز بعدم يقضي والذي .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد ألحكام وفًقا وضعت قد القوانني
 .بالعهد اجلزائر التزام يؤكد ما وهو، الوطنية القوانني عليها تنص اليت تلك باستثناء يكرسها اليت

 وإدماج لرتقية الوطنية اخلطة إىل فأشارت الوفد أعضاء إحدى، "بورغدة " السيدة إىل الكلمة الوزير أحال املسألة وخبصوص هذه -2 

 قدم على، االستفادة من املرأة متكني مها، رئيسيني دفنيه حتقيق إىل ترمي انهأواليت أكدت على ، 2014-2010 اجلزائرية املرأة

، . أنظرواملرأة الرجل بني الشراكة أساس على املستدامة للتنمية بيئة يئةته يف واملسامهة، الوطنية اإلمنائية الربامج من، الرجل مع املساواة
، 2012جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق جملس، حول اجلزائر الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير

 .10ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة
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 حقوق ومحاية لرتقية االستشارية الوطنية واللجنة، األمحر للصليب الدولية اللجنة زيارات ذلك

 .املؤقت احلبس مراكز إىل اإلنسان

، اإلنسان حقوق آليات مع التعاونب، اجلزائر التزام على جديد منكما أّكد الوزير  
، املناسب الوقت يف، اجلزائر تدرس سوف، قةاملعلّ  الزيارات مجيع تنفيذ من االنتهاء مبجرد هأنّ و 

 ذات الواليات حتديد ملعيار وفًقا، آخرون واليات أصحاب ابه تقدم اليت الزيارة طلبات

 .1اجلزائر إىل بالنسبة يةو األول

 ظىحت الفئة هذه بأن الوزير أفاد، باملعوقني يتعلق وفيما، بالبشر االجتار جترميساند و  

 بشأن وطنية استقصائية دراسة إجراء يف الشروع عن الصدد هذا يف وأعلن .خاص باهتمام

 اخلاصة املعايري استيفاء ضرورة مؤخرًا اختذت اليت التدابري بني ومن، واحتياجا«م املعاقني

 إنشاء على تنص اخلماسية اخلطة هذه أن وأضاف. جديد مبىن أي يف للمعوقني بالتسهيالت

 .متخصصة صحية مؤسسة70
-2010 للتنمية اخلماسي الربنامج أنّ ، السكن يف احلق ملسألة تناوله يف الوزير وأكد 
 نشاءيعمل على إ، أمريكي دوالر مليار286 تبلغ ميزانية له خصصت والذي، 2014

 ملتزمة تزال ال اجلزائر أن إىل وأشار، اجتماعي طابع ذات معظمها سكنية وحدة مليوين

 .1993 عام منذ تراعيه ظلت الذي اإلجراء وهو، اإلعدام عقوبة لتنفيذ رياالختيا بالوقف

، العملية هلذه اجلزائر توليه ي الذ االهتمام بإبراز الوطين التقرير عرض الوزير واختتم 
 الالزمة اجلهود مبواصلة والتزامها 2008 عام منذ سجلت اليت اهلامة التقدم أوجه إىل بالنظر
 .2 احلميدة العملية هذه إلثراء لسلمجا يصدرها سوف اليت التوصيات لتنفيذ

                                                           

 يف بواليات املكلفني من سبعة دعت قد كانت الدولة أن وذكر، اخلاصة اإلجراءات مع اجلزائر تعاون إىل، الصدد هذا يف، وأشار -1 
 العنف مبسألة املعنيون اخلاصون املقررون سيما وال، الزيارات هلذه منهم ثالثة بإجراء الوزير ورّحب. اتهزيار إىل اخلاصة جراءاتاإل إطار

 الوزير وأوضح. والغذاء والتعليم الصحة يف باحلق املعنيني اآلخرين للمقررين دعوته وكرر. الالئق والسكن، والتعبري الرأي وحرية، املرأة ضد

  .آخرين خاصني ملقررين أخرى زيارات تنظيم إمكانية يف للنظر مستعدة اجلزائرية احلكومة ستكون، الربنامج هذا من االنتهاء مبجرد أنه

 حقوق جملس، الشامل حول اجلزائر الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، أنظر، لتفاصيل أكثر حول هذه النقاط -2 

  .10ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان
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حقوق اإلنسان حول وضعية حقوق اإلنسان في الجزائر من  رأي مجلس :ثانيا
 خالل اإلستعراض الدوري الشامل 

 اليت حّققتها تدخالت الدول باإلجنازات أشاد اxلس من خالل التفاعلي احلوار أثناء 
 أّن اxلس أبدى قلقه بشأن مواضيع أخرى فقّدم بشأ°ا إالّ ، )1( اجلزائر يف هذا اxال

 توصيات (ثانيا).
 اإلنجازات التي لقيت ترحيبا من المجلس  - 1
 إىل سيؤدي اإلجراء هذا أن من ثقته عن وأعرب، الطوارئ حالة برفعاxلس  رحب 

 . كامل بشكل والسياسية املدنية قوقهمحب التمّتع من الشعب أفراد مجيع متكني

 إىل تؤدي وأن ممكن وقت أقرب يف العدالة إصالح عملية تستكمل أن يف مالآ 
 .1الدولة مستوى حتسني

 على أثىنف، اإلنسان حبقوق التمتع لتعزيز اجلزائر اتهذاختّ  اليت باملبادرات أشادكما   

 بالوقف كهاومتسّ ، اإلنسان حلقوق األساسية الدولية الصكوك على لتصديقها اجلزائر

 املالية اتهومسامها، اخلاصة اإلجراءات مع املستمر انهوتعاو، اإلعدام عقوبة لتنفيذ ياالختيار 

 املعنية اللجنة يف احلثيثة مشاركتها والحظ. اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية يف

 .الصحراوي للشعب ودعمها اإلنسان حبقوق

 عمليات يف املرأة مبشاركة يتعلق فيما اجلزائر اتهاعتمد اليت التشريعات على أثىن كما 

 اختاذ يف املرأة مشاركة زيادة إىل الرامي الدستوري التعديل سيما وال. السياسية القرارات اختاذ

 .القرارات
 ضد التمييز على بالقضاء املتعلقة اتهوسياسا اتهتشريعا بتحسني اجلزائر بالتزام ورحب 

 مجيع على القضاء اتفاقية من التاسعة املادة على حتفظها بسحب اللتزامها عليها وأثىن، املرأة

 .املرأة ضد التمييز أشكال

                                                           

باكستان ، النرويج، املكسيك، أسرتاليا، رّحبت كّل الدول ^ذه اخلطوة مشيدة بدور رئيس اجلمهورية يف ذلك ومن بينها: فرنسا -1 
 . والعديد من الدول األخرى
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 حقوق اتفاقية على اجلزائر بتصديق علًما وأحاط، بالبشر االجتار بتجرمي ورحب 

 حتقيق حنو احملرز بالتقدمو  ،اإلرهاب ملكافحة املبذولة واجلهود، اإلعاقة ذوي األشخاص

 مع انهتعاو على وأثىن اجلزائر حققتها اليت باإلجنازات أشادكما . لأللفية اإلمنائية األهداف

، اختذت اجلزائر أن وأضاف. املعاهدات معظم إىل وانضمامها اإلنسان حقوق آليات خمتلف
 السياسية اإلصالحات ذلك يف مبا، اإلنسان حقوق لتعزيز تدابري، األول تقريرها منذ

 . 1واالقتصادية واالجتماعية
 :ستوصيات المجل - 2
على الّرغم من إشادة اxلس ببعض ماقامته به اجلزائر يف جمال حقوق اإلنسان إالّ أنّه  

 وجه هلا العديد من اإلنتقادات واليت اختتمها بتوصيات 
 وأعرب، موجودة تزال الحول حقو ق اإلنسان والتمّتع ^ا  القيود أنّ  اxلس الحظ 

، االحتجاز مراكز يف املعاملة وسوء التعذيب ةممارس عن حتدثت اليت التقارير إزاء قلقه عن
 ضد التمييز إزاء قلقه عن وصرح كما،  اإلرهاب ملكافحة املبذولة اجلهود سياق يف وحتديًدا

 املتبقية التمييزية األحكام من . مبّينا ختّوفهالدينية األقليات ضد التمييزو  األسرة قانون يف املرأة

 مجيع على القضاء اتفاقية علىا تهحتفظا اجلزائر حبس ضرورة على وشدد، األسرة قانون يف

 .املرأة ضد التمييز أشكال

 احلق تعزيز أجل من القائمة التشريعات لتعديل املتخذة التدابري عن اxلس واستفسر 

 .التعبري حرية تقييد واستمرار، واإلعالم التعبري حرية يف

 حد إىل القسري فاءاالخت حاالت من كبري عدد تسوية لعدم أسفه عن وأعرب 

.من أجل ذلك ويف األخري خرج تنفيذها عدم رغم م اإلعدا أحكام إصدارواستمرار  .اآلن
  :اxلس بالتوصيات التالية

 حرية يف احلق إعمال حرية ضمان أجل من اتهتشريعا اجلزائر مراجعة ضرورة- 

 ومراجعة الدويل لقانونا عليها ينص الّيت  تلك عدا ما، قيود أية دون التعبري وحرية، التجمع

                                                           

 جملس، الشامل حول اجلزائر وريالد باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، أنظر، عن إشادة اxلس باإلجنازات اليت حّققتها اجلزائر -1 

 . 20إىل17ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، التابع لألمم املتحدة اإلنسان حقوق
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 التجمع حرية على املفروضة القيود رفع.وذلك بوالصحافة التعبري حرية تقّيد اليت القوانني مجيع
  .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص لدويل ا العهد مع شًياامت وحرية اإلعالم

  مطالبتهم حبقوقهم. ردلمج اعتقلوا الذين األشخاص مجيع سراح إطالق-

  .السياسية األحزاب تكريس احلرية يف إنشاء إىل الرامية القانونية التدابري تعزيز -

 . الدين حرية يف احلق إعمال جترم اليت التشريعية التدابري مجيع إلغاء-

 التمييزية املمارسات على القضاء إىل دفتهو املرأة حبقوق تعىن شاملة خطة وضع -

يف  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنةا أصدرته الذي التقرير يف الوارد النحو على
 .2012 فرباير

 إىل الرامية جهودها ومواصلة، املرأة ضد العنف ملكافحة جهودها تعزيز مواصلة -

  .العدالة إىل مرتكبيه وتقدمي العنف ضحايا النساء دعم

  .املرأة ضد العنف حلظر توعية محالت تنظيم -

 .يوالزوج األسري العنف جترمي -
 ،تسوية دون بقيت اليت القسري االختفاء حاالت لتوضيح جهودها مضاعفة -

  هافي التحقيقب

 دعوة وتوجيه القسري باالختفاء املعين العامل الفريق قدمه الذي الزيارة طلب تلبية -

 . والعدالة احلقيقة بتعزيز املعين اخلاص املقرر إىل
 . الفساد ملكافحة القائمة اآلليات تعزيز -

  .واالجتماعية الصناعية األساسية اهلياكل تطوير -

 الفجوات سدّ  خالل من الفقر مكافحة إىل الرامية الربامج وضع يف االستمرار -

 الرعاية على اجلنوب سكان حصول فرص تعزيز، و الريفية واملناطق احلضرية املناطق بني القائمة

 املوجهة الربامج ودعم تعزيزو ، لجميعل التعليم إتاحة هدف لتحقيق، والتعليم األولية الصحية

 . للشباب

 دائمة زيارات إلجراء املتحدة لألمم اخلاصون املقررون قدمها ليتا الطلبات تلبية -

  .االقتضاء عند الزيارات هذه وتيسري
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 .1املعاهدات هيئات إىل تقاريرها تقدمي يف تأخرها تدارك -
 :موقف منظمة العفو الدولية :الفرع الثاني

ا ملا تقدم أشرنا فيما سبق أن منظمة العفو الدولية تصدر تقريرا سنويا يبني وضعية وفق 
حيث يتم رفع الغطاء عن احلقوق املنتهكة وكذلك ، حقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل

 النصوص القانونية املقيدة للحقوق واحلريات .
ل حالة الطوارئ اليت تبعا لذلك أصدرت منظمة العفو الدولية تقاريرها املعتادة خال 

حيث شجبت هذه املنظمة على مدار سنوات ويف تقاريرها املختلفة حالة ، 2مّرت ^ا اجلزائر
، واإلختفاء القسري، كما استنكرت عمليات التعذيب،  الطوارئ يف اجلزائر دون سند قانوين

 . 3اكمةوعلى مسألة احتجاز املواطنني من دون حم، وأكدت يف كل مرة على ملف املفقودين
وطبقا لتقاريرها عن اجلزائر خالل العشرية السوداء أكدت منظمة العفو الدولية على  

كما ظل أفراد . مواصلة السلطات مضايقة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
قوات األمن احلكومية الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان و  اجلماعات املسلحة

 لي ينعمون باحلصانة من العقاب واملساءلة .النزاع الداخ خالل
املتعلق بتعديل ، وقد أيدت منظمة العفو الدولية ما طالبت به جلنة مناهضة التعذيب 

املتعلق بالسلم واملصاحلة والذي يضفي حصانة على  01-06من األمر  46و45املادة 
 . أفراد قوات األمن

                                                           

 اإلنسان حقوق جملس، الشامل حول اجلزائر الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير، أنظر، أهم هذه التوصيات وغريها عن -1 
  .31إىل21ص.، A/HRC/21/13، رقم الوثيقة، 2012جويلية  05، تحدةالتابع لألمم امل

 التقارير املتعاقبة هلا ابتداء من األزمة السياسية اليت عرفتها اجلزائر .و  1993تقرير منظمة العفوالدولية لسنة ، أ نظر -2
 يف منزله من رحلي موسى مدنية مالبس يف أمن أفراد اقتاد، 2008مارس 17 أشارت منظمة العفو الدولية مثال إىل أنه وبتاريخ -3

 يف العسكري السجن يف حمتجز أسرته أنه علمت مث، يوماً  50 قرابة اخلارجي العامل عن واحُتجزمبعزل، بومرداس بوالية عيسى ولد بلدة
، لتفاصيل أكثر أنظر.حماكمته ومل تتم .تتعلق باإلرهاب بتهم عسكرية حمكمة أمام ُحياكم أن املتوقع فمن، أنه مدين من وبالرغم .البليدة

 .160ص.، 2010تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 
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تواترة إىل أن احلكومة مل تتخذ أية كما أشارت منظمة العفو الدولية يف تقاريرها امل
 . 1كما مل حتقق يف مجيع حاالت التعذيب ،  خطوة ملكافحة اإلفالت من العقاب

يستخلص مما تقدم أن xلس حقوق اإلنسان من خالل متابعته لوضعية حقوق  
ومدى احرتامها على أرض الواقع يف خمتلف دول العامل يلقى صدى كبريا سواء على  اإلنسان

خاصة ، ير املنظمات الغري حكومية أمهية كبريةر كما تلقى تقا. ستوى الدويل أو الداخليامل
من أجل ذلك جند أن الدول ، ملا هلا من تأثري على الرأي العام الدويل، منظمة العفو الدولية

حماولة بذلك  ، ومنها اجلزائر تعمل جاهدة على حتسني صور«ا يف جمال إحرتام حقوق اإلنسان
وذلك بأخذ املالحظات ، مصاف الدول احملافظة على حقوق اإلنسان نة ضمنكسب مكا

وبإرساء ، بوضع قوانني تعمل على ذلك، والتوصيات املقدمة من هذه اهليئات حممل اجلدّ 
 . احلرياتو  آليات تضمن التمتع الفعلي مبختلف احلقوق

 
 
 
 

                                                           
، شخص يف سجن احلراش بتهم تتعلق باإلرهاب 30مثال أن ما ال يقل عن  2009ذكرت منظمة العفو الدولية يف تقريرها لسنة  -1

تقرير منظمة العفو الدويل لسنة ، أكثر أنظر تعرضوا للضرب املربح علال أيدي حراس السجن ومل يتم إجراء أي حتقيق .لتفاصيل
 .165ص.، 2009
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 ة  ـمـــــالخات
 

ويف ، لى موضوع يعّد من أهّم املواضيع جدًال وحبثًا على كافة األصعدةإّن الوقوف ع 
للرقي حبقوق ، أسفر عن رفع الغطاء عن اجلهود اليت بذلتها الّدولة اجلزائرية، شّىت اxاالت

اإلنسان واليت ال ميكن بأي حال من األحوال إنكارها .فقد قطعت شوطًا ال يستهان به يف 
، الدميقراطية مبا محله من آفاق إلرساء أسس، 1989دور دستور هذا اxال خاّصة بعد ص

 وإقامة دولة القانون اليت تعّد فيها حقوق اإلنسان من أهّم املبادئ املقّدسة .
وما تالها من ، هدٌف ظهر بشكل جلي من خالل فتح اxال أمام التعددية احلزبية 

سبيل ذلك صادقت اجلزائر على مجلٍة من قوانني هلا كلّ  اإلرتباط الوثيق ^ذه املسألة. ويف 
 خالهلا مصاف الّدول احملّبة حلقوق اإلنسان . دخلت من اإلتفاقيات الدولية

 على أرض الواقع يف الظروف، وال خيتلف إثنان على أّن إعمال حقوق اإلنسان 
أحيطت القوانني املنظمة حلقوق  إذا، عديدة ميكن معاجلتها قد يطرح إشكاالت، العادية

لتأيت بعد ذلك ، عليها وآليات تسهر من أجل الرقابة، إلنسان بضمانات تكفل محايتهاا
بشكل ترتقي به ، لضمان التمّتع ^ا يف التعامل، ولة واألفراد خربةً املمارسة هلا مكسبة للدّ 

 حقوق اإلنسان لتصل إىل أفضل مستًوى هلا. 
إذ أّن التزام أي دولة ، نائيةظّل الظروف اإلستث يف، تطبيقه على إطالقه طرح ال ميكن 

تضاعفت خمّلفا«ا ، امتحاٌن صعٌب مّرت به اجلزائر نتيجة أزمة سياسية، يكون على احملكّ 
دخلت بعده ، مبا يف ذلك توقيف املسار اإلنتخايب، لدرجة أّ°ا عصفت بكّل األطر القانونية

استثنائي غّلب فيه الصاحل دفع الشعب اجلزائري مثنها غاليا .هو ظرٌف ، اجلزائر مأساة وطنية
تعّلق مبدى احرتام  ومن هنا لنا أن جنيب عن تساؤل طرحناه فيما سبق، العام بالّدرجة األوىل

  :وذلك من خالل شقني، اجلزائر حلقوق اإلنسان
وفيما يتعّلق باإللتزام حبقوق اإلنسان من اجلانب النظري فنقول أّن  :أّما الشّق األّول 

ولكن مع مجلة من ، سانة من القوانني اليت تكفل حقوق اإلنسان وحرياتهاجلزائر قد وضعت تر 
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هو أمر ميكن جتاوزه من خالل خلق نوع من املوازنة بني احلقوق واحلريات من جهة ، القيود
حيث أّن التوسع يف هذا املفهوم هو ، ومفهوم النظام العاّم من جهه أخرى، واملصلحة العاّمة

ويف هذا نقول أّن معظم القوانني حتمل يف ، احلقوق واحلريات الذي يؤدي إىل التقييد من
ومما ميكن أن  :كما حتمل من السلبيات ما تقدح عليها،  طيا«ا من اإلجيابيات ما متدح عليها

كما صاغت مجلة من ،  نشيد به أن اجلزائر قد انضمت للعديد من اإلتفاقيات ذات الصلة
بدءا برفع  دت الّدولة انطالق مسرية اإلصالححيث شه، القوانني ضمنت احلقوق واحلريات

ووقع كبري على حقوق ، مث تعديل قوانني هلا صلة مباشرة، 2011حالة الطوارئ سنة 
 كل من قانون األحزاب السياسية 2012نذكر من ذلك التعديل الذي مّس سنة ، اإلنسان

 وكذا قانون اإلعالم. وقانون اإلنتخابات
، املتعلق باألحزاب السياسية 04-12القانون رقم كثر الّلغط حول تضيق  ولقد 

املؤمتر  بالتصريح التأسيسي وعقد فيما يتعلق 09-97الذي سار على نفس خطى القانون 
 فحّبذا لو يراجع املشرّع اجلزائري هذا القانون، ملمارسة هذا احلقّ  طلب اإلعتمادو  التأسيسي

، 11-89وال به يف ظّل القانون رقم وذلك بالعودة إىل تبين نظام اإلخطار الذي كان معم
 لضمان ممارسة احلّق بشكل أكرب.

، على أرض الواقع إن كنا نرى أّن بعض القيود إّمنا جاءت لتضبط ممارسة هذا احلقو  
ويف احلقيقة وحسب ماشهدته وتشهده الساحة اجلزائرية يف هذا اxال هو ميالد العديد من 

لذلك نقول أّن اإلشكالية ، شروط املنصوص عليها قانونااألحزاب السياسية ملن توّفرت فيه ال
بقدر ما تطرح عند ممارسة األحزاب لنشاطها ، األحزاب السياسية إعتماد فقط ال تطرح يف

  .على أرض الواقع
مما تضمنه من قيود فإّن هذا ال مينعنا من اإلشادة  وبالنسبة لقانون اإلعالم وبالّرغم 

فتح اxال واملمتثّلة يف ، وإن كانت خطوة متأّخرة، ^ا هذا القانون باخلطوة اإلجيابية اليت جاء
أظهرت اهتماما كبريا ف ،على تنوير الرأي العام واليت عملت، أمام القنوات التلفزيونية اخلاصة

، عن طريق نشر وإذاعة وتناول تط الضوء على حقوق اإلنسان يف خمتلف اxااليبتسل
وبذلك تقوم ، واليت قد تتسبب فيها السلطة التنفيذية،  حقوقهاإلنسان يف املسائل اليت متسّ 
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تساعد كما ،  إىل املسؤولني رسائلهم إيصالبعملية توعية املواطنني حبقوقهم ومساعد«م على 
وتوجيهه والتأثري عليه إىل ، وأطيافها على تكوين الرأي العامّ ، وسائل اإلعالم بكّل أنواعها

وخري مثال على ، عرفتها الشعوب لسنوات طوال، أنظمةحّد يؤدي إىل إسقاط حكومات و 
 ذلك ما عرف بثورات الربيع العريب اليت ألقت بظالهلا على عاملنا العريب .

من هذه احلقوق بشكل يصعب من ممارستها يف  بعض القوانني قد تقّيد مع العلم أنّ  
املعّدل  19-91لقانون مبوجب ا اجلزائري املشرع عمد حينما ملسناه ما وهذا، الواقع العملي

 يف األفراد حق تقييد إىل العمومية واملظاهرات باالجتماعاتاملتعّلق  28-89واملتمم للقانون 
 مكان يف انعقاده يتم كان أن بعد، مغلق مكان يف العام االجتماع انعقاد باشرتاط املمارسة

 التصريح دجمر  فقط يشرتط كان ما بعد ترخيص على احلصول اشرتاط خالل ومن، مفتوح

 لذلك نشاطر رأي من سبقنا يف هذا اxال بضرورة تعديله بصورة، التظاهر يف احلق ملمارسة
 . تسمح لألفراد ممارسة هذا احلّق بشكل فعلي وفّعال

الذي جاء  2016ولنا يف هذا املقام أن نشيد كذلك بالتعديل الدستوري لسنة 
ء بأحكام جديدة فيما يتعلق بتشكيلة حيث جا، معّدال للمواد املنظمة للمجلس الدستوري

طبقا  فبعدما كان مقتصرا، الذي مّس هيئات اإلخطار غري أّن ما يهمنا ذلك التعديل، اxلس
على رئيس اجلمهورية ورئيس اxلس الشعيب الوطين وجملس  1996من دستور  166للمادة 

 أعضاء الربملان .و  ولالوزير األ 187اّدة مـتوسعت صالحية اإلخطار لتشمل طبقا لل، األمة
ناء ب حكما جديدا متثل يف إمكانية الدفع بعدم الدستورية 188كما أضافت املادة  

عندما يدعي أحد األطراف يف احملاكمة أمام  ةكمة العليا أو جملس الدولة من احملعلى إحال
ت اليت ريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلرياقضائية أن احلكم التشة جه

  .يضمنها الدستور
وحسًنا فعل املؤسس الدستوري عندما أكد مرة أخرى من خالل هذا النص على  

طريق  النّص عن تطبيق هذا على أن يتّم ضبط. محاية احلقوق واحلريات اليت يضمنها الدستور
  قانون عضوي.
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منه  1-173مبوجب نصّ  املادة  2016ستحدث التعديل الدستوري لسنة كما ا 
 أال وهو اxلس الوطين حلقوق اإلنسان .، لية جديدة حلماية حقوق اإلنسان وحرياتهآ

  ويف رأينا يظهر اإلختالف مبدئيا بني هذه اآللية اجلديدة وما سبقها من آليات أخرى 
 قد نشأت بناء على مرسوم يف أّن هذه األخرية، كاللجنة الوطنية اإلستشارية حلقوق اإلنسان

بينما جملس حقوق اإلنسان قد حوته نصوص الدستور ، يس اجلمهوريةرئاسي صادر من رئ
، يالحظ أّن املؤسس الدستوري مل حيُِل مسألة إنشاء هذا اxلس للسلطة التنفيذبةفما ، ذاته

عهد ^ا إىل السلطة التشريعية باعتبارها املختّصة دستوريا بتظيم احلقوق يبل أكثر من ذلك مل 
وهذا إن دّل على شئ فإّمنا يدل على رغبة ، عليها ضمن أحكامه بل إرتأى النص، واحلريات

على هيئة حامية وكافلة  بالنصّ ، املؤسس الدستوري وإميانه بتقديس حقوق اإلنسان وحرياته
، هلذا اxلس هي الفيصل ليبقى التطبيق العملي واملمارسة امليدانية، حلمايتها ضمن أحكامه

من خالل معاجلته للمسائل واملواضيع اليت بقيت  يف هذه احلماية واملعيار احملّدد لفعاليته ودوره
 . دون حل حلّد اآلن كملف املفقودين مثال

لنا ، أّما اإلجابة عن الشّق الثاين واملتمثل يف مدى احرتام حقوق اإلنسان يف الواقع 
وبالّرغم ، يةاملتعّلق بالّسلم واملصاحلة الوطن 01-06يف هذا املقام إىل القانون رقم  أن نشري

الشروع  نّصت على عدم جواز، منه 45إّال املاّدة ، مما حّققه هذا القانون من أمن واستقرار
جبميع ، يف حق أفراد قوى الّدفاع واألمن للجمهوريّة، بصورة فردية أو مجاعية، يف أي متابعة

واحلفاظ وجندة األّمة ، بسبب أعمال نّفذت من أجل محاية األشخاص واملمتلكات، أسالكها
اجلهة القضائية املختّصة وألزمت على مؤسسات اجلمهوريّة اجلزائريّة الّدميقراطّية الّشعبية.

 التصريح بعدم قبول كّل إبالغ أو شكوى.
حيث منحت ، صيغت بشكل واسع وفضفاض ويف اعتقادنا أّن هذه املادة قد 

ليس ، لك اليت جتاوزتحّىت ت، حصانة لكّل األعمال اليت اختدت يف ظّل املأساة الوطنية
اجلزائري  وبذلك ّمت إقفال باب القضاء. املشروعية العادية بل جتاوزت املشروعية اإلستثنائية

وهو ما يفّسر قّلة األحكام ، واملنتهكة حقوقهم يف تلك الفرتة يف وجه املتضررين، متاما
 القضائية يف هذا اxال .
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للمطالبة بالتحقيق يف بعض ، قضاء الدويلهذا الواقع دفع بالبعض إىل التوّجه أمام ال 
 . 1األعمال اليت ارتكبت يف تلك الفرتة 

ويف ذات السياق °يب باملشرّع من أجل سّن القانون العضوي املنّظم حلالة الطوارئ  
احلالة و  كما ننادي بتحديد دستوري آلجال سريان حاليت الطوارئ واحلصار،  واحلصار

دون أن يكون للسلطة ، ديد هذه اآلجال للربملان وحدهمع منح سلطة مت، اإلستثنائية
 ودون أن يكون التمديد ألجل مفتوح .، التنفيذية أن حتل حمله

يف احملّصلة نقول أّن ما مّرت به اجلزائر من أزمة كشف النقاب عن الكثري من  
إدارة أزمة يف اجلانب التطبيقي حلقوق اإلنسان أمر ميكن إيعازه إىل قّلة اخلربة يف ، الثغرات

عرفها العامل  لتكتسب اجلزائر بعد ذلك معرفة تؤّهلها لتفادي إنزالقات خطرية، ^ذا النوع
ويف اعتقادنا ، وفقا ملا أصطلح عليه بالربيع العريب الذي مل نر وروده حىت اآلن، العريب مؤخرا

الناحية  تكون بضمان اسقاللية السلطة القضائية من أّن محاية حقوق اإلنسان يف أي دولة
، وتعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان عن طريق فتح اxال أمام اجلمعيات احلقوقية، العملية

واملبادئ اليت حتكم اxتمع ، وعدم التوّسع كثريا يف مفهوم النظام العامّ ، ووسائل اإلعالم
                                                           

"اجلمعية السويسرية اليت  بناء على شكوى تقّدمت ^ا 2011أكتوبر  20ومثال ذلك اعتقال "اللواء خالد نزار" يف جنيف بتاريخ  -1 
روفة بتعقب أثر أي شخص حمل شبهة مجعية مع وهي، "اإلفالت من العقاب (تريال)" نيابة عن ناشطني إسالميني «دف إىل مكافحة
 .بالضلوع يف اجلرائم

اللواء املتقاعد ، تفاصيل توقيف وزير الدفاع السابق، تريال" السويسرية، رئيس "مجعية مكافحة الالعقاب، حيث كشف "فيليب غرانت"
اليت كان للرجل فيها نفوذ كبري على  ،خالل عشرية التسعينيات، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وتقدميه للمحاكة جبنيف، خالد نزار

 .رأس الدولة
، 2011أكتوبر  18السيد"خالد نزار" يوم الثالثاء  يف تصريح لـ"الشروق" من مدينة جنيف السويسرية: "متت مشاهدة "غرانت"وقال  

السويسري مهما كانت  متواجد على الرتاب، بأحد شوارع جنيف. وألن القانون الفدرايل خيول متابعة أي شخص متهم يف قضية ما
 قدمها اليت واألدلة املعلومات إىل استنادا ، ^ا املعمول القانونية فقد باشرت مجعية مكافحة الالعقاب "تريال" اإلجراءات، جنسيته

 ."الفدرالية القضائية السلطات لدى ، 2011أكتوبر  19األربعاء  أي ، املوايل اليوم يف رمسيا الدعوى رفع مت فقد وعليه ، الضحايا
السيد " نزار" بأحد الفنادق  2011أكتوبر  20أوقفت الشرطة الفدرالية يوم اخلميس ، وبناء على أمر من النائب العام السويسري

حيث مت تبليغه رمسيا بالتهم ، نائب العام الستكمال اإلجراءات القانونية املعمول ^اومت تقدميه أمام ال، الواقعة باملدينة السويسرية جنيف
وقال إنه غري متورط ، ونفى اللواء السابق "خالد نزار" التهم املوجهة إليه.عمله فرتة أثناء ، حرب جرائم واملتمثلة يف ارتكاب، املوجهة إليه

" هم من ارتكبوا جمازر مجاعية يف حق املدنيني. للتفاصيل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاد يسرية أن نشطاء "يف أي جتاوزات. وذكر للنيابة السو 
 :اطلع على املوقع، أكثر

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=86205.  2016/ 10/ 82تم تصفح الموقع بتاريخ  
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املسؤول بالدرجة األوىل لدى  مسألة ثقافة، لتبقى يف األخري مسألة حقوق اإلنسان، اجلزائري
دون الشعور ، ومبادئ وشعارات تدّون، فال فائدة من قوانني تسن، واملواطن على حّد سواء

آملني يف األخري ، ودون إجياد السبل الكفيلة لتطبيقها على أرض الواقع، الداخلي بإلزاميتها
 .اإلنسان بشكل أكرب حبقوق بالرقي
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 الحكومة لممثلي الموجهة الشفوية والكتابية ةاألم مجلس أعضاء سئلةأ

 2015دورة الخريف 
 -األسئلة الشفوية  -

صاحب 
 السؤال

 ممثل الحكومة موضوع السؤال

عباس 
 بوعمامة

.حول مدى قدرة مجمع 
إسمنت الجزائر على توفير هذه 

ثم أسباب إلغاء وزارة ، المادة
التجارة لدعم نقل هذه المادة 

 لمناطق الجنوب.

 العالقات مع البرلمانوزير 
 الوزير األول نيابة عن

عبد 
 القادر معزوز

بخصوص التدابير التي 
ستتخذ لجعل االستفادة من السكن 

وما ، الترقوي تتم في شفافية تامة
هي الخطوات التي ستقومون بها 
لوضع حد لممارسات بعض 

 مسؤولي الدوواين العقارية.

 وزير السكن
 والعمران والمدينة

 
  

م بلقاس
 قارة

بخصوص أسباب تأخر 
إنجاز الملحقة الجامعية ببلدية 

ولماذا منح المشروع ، وزرة
 بالتراضي ولشركة تركية.

 وزير السكن
 والعمران والمدينة

 
  

صالح 
 دراجي

حول عمليات تجديد 
وتهيئة األرصفة بالمدن 

 الجزائرية.

 وزير السكن
 والعمران والمدينة

عبد 
 القادر شنيني

فويض حول إمكانية ت
اإلدارة لمراقب يتابع ملف الدفاع 
عن حقوق الشباب المقاول 
ومدى تطبيق تعليمة رئيس 
الجمهورية الخاصة بإسناد نسبة 

 من مشاريع الدولة لهم.

 وزير الداخلية
 والجماعات المحلية

عبد 
 المجيد بوزريبة

حول أسباب بطء وتيرة 
إنجاز شطر الطريق السيار 

ينة الرابط بين ميناء جن جن ومد
والمسند إلى المجمع ، العلمة

 الجزائري. –اإليطالي 

 وزير األشغال العمومية

محمد 
 الطيب العسكري

بخصوص االستقاللية 
البيداغوجية للمؤسسات الجامعية 

 وتصميم المسارات الخاصة بها.

 وزير التعليم العالي
 والبحث العلمي

عبد 
 القادر بن سالم

حول واقع وآفاق البحث 
 امعة الجزائرية.العلمي بالج

 وزير التعليم العالي
 والبحث العلمي
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مسعود 
 بودراجي

حول إمكانية مراجعة 
تكاليف الحج التي ال تتالءم مع 

 طبيعة الخدمات المقدمة.

 وزير الشؤون الدينية
 واألوقاف 

 
  

محمد بن 
 طبة

بخصوص توحيد 
المرجعية المالكية في الفتاوى 

 وقراءة ورش في تحفيظ القرآن.

 الشؤون الدينية وزير
 واألوقاف

جمال 
 سعيد

يطلب فرض نسبة 
من تكاليف الحج على 40%

المواطنين الذين أدوا فريضة 
الحج عدة مرات ويعيدون ذلك 

 عن طريق تأشيرات المجاملة.

 وزير الشؤون الدينية
 واألوقاف

جمال 
 قيقان

بخصوص مكانة التعليم 
 والتكوين المهنيين ببالدنا.

 وزير التكوين
 عليم المهنيينوالت

عبد 
 القادر قاسي

حول إمكانية إنشاء 
مركز وطني مرجعي للتكفل 
بمرضى التصلب العصبي 

والترخيص لتسويق ، المتعدد
 بعض األدوية لعالجه.

وزير الصحة والسكان وإصالح 
 المستشفيات

صالح 
 دراجي

حول إمكانية إعادة 
النظر في مقاييس الترشح 
لمجالس المنتخبة ألجل تفعيلها 

 وتفادي أي انسداد محتمل بها.

 وزير الداخلية
 والجماعات المحلية

جمال 
 سعيد

حول إمكانية حذف كلمة 
"مطلقة" من شهادات ميالد 
الفتيات الالئي تم طالقهن قبل 

 الدخول بهن.

 وزير الداخلية
 والجماعات المحلية

عبد 
 القادر شنيني

حول اإلجراءات المتخذة 
لتشجيع الصادرات خارج 

قات ولمحاربة التجارة المحرو
 الموازية.

 وزير التجارة
 

  

بوزيد 
 بدعيدة

حول مدى متابعة 
ومراقبة المرقون األجانب حول 
تأخرهم في إنجاز مشاريعهم 

 السكنية.

 وزير السكن
 والعمران والمدينة

بلقاسم 
 قارة

حول اإلجراءات المتخذة 
لجعل دواوين الترقية والتسيير 
العقاري تضطلع بمهامها في 

 مجال صيانة الوحدات السكنية.

 وزير السكن
 والعمران والمدينة

مسعود 
 بودراجي

بخصوص التدابير التي 
سيتخذها القطاع لتجاوز العجز 

 وزيرة التربية الوطنية
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الموجود في المرافق التربوية 
 والية المدية.، ببلدية بواعيش

  

عباس 
 بوعمامة

بخصوص االكتظاظ في 
 المدارس ولماذا ال تجرى
تحويالت األساتذة مع نهاية 

 السنة الدراسية.

 وزيرة التربية الوطنية

حسني 
 سعيدي

حول اإلجراءات المتخذة 
لحماية المؤسسات التربوية من 
تنامي مختلف االعتداءات 
والتهديدات التي يتعرض لها 
التالميذ أثناء توجههم أو 

 تواجدهم بالمدارس.

 وزيرة التربية الوطنية

لكحل 
 العمري

ل مصير ملعب كرة حو
القدم الذي وعد به رئيس 
الجمهورية لوالية سطيف في 

2008 

 وزيرة التربية الوطنية

مسعود 
 بودراجي

حول التخفيف من 
الشروط اإلدارية على 
المعامالت الخاصة بأراضي 

 الشيوع.

 وزير المالية

عمار 
 مالح

حول األغلفة المالية 
المخصصة للمشاريع التنموية 

 بوالية باتنة.
 وزير المالية

عباس 
 بوعمامة

بخصوص إنجاز جامعة 
إليزي التي شرع في أشغالها في 

وما هي التخصصات  2006
 التي سيتم توفيرها.

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 –األسئلة الكتابية  -

حسني 
 سعيدي

حول إنقاذ الواحات وتخصيص 
مساحات خضراء وأماكن التسلية بوالية 

 بشار.

وزير 
وارد المائية الم

 والبيئة

 / دورة02
 2015خريف 

حسني 
 سعيدي

حول إعادة بعث مشروع 
الحظيرة الوطنية لمحاربة التصحر في 

 والية بشار.

وزير 
 الفالحة والتنمية
الريفية 
 والصيد البحري

 / دورة02
 2015خريف 

حسني 
 سعيدي

حول العراقيل والتالعبات التي 
اعترضت المواطنين المستفيدين من 

 أرضية بوالية بشار. قطع

وزير 
 الداخلية

والجماعات 
 المحلية

 / دورة02
 2015خريف 
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 عبد القادر
 بن سالم

حول اإلجراء المتعلق باحتساب 
 سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد.

وزير 
 العمل والتشغيل

والضمان 
 االجتماعي

 / دورة03
 2015خريف 

بوزيد 
 بدعيدة

حول توقيف إنتاج مصنع صيدال 
اتنة لصناعة األدوية والسعي من أجل ب

 بعث نشاطه.

وزير 
 الصناعة والمناجم

 / دورة03
 2015خريف 

عبد القادر 
 كمون

حول إمكانية توسيع تطبيق 
من قانون المالية  58أحكام المادة 

المتعلقة بمدة ، 2012التكميلي لسنة 
 التنازل عن السكنات المدعمة.

وزير 
 المالية

 / دورة03
 2015خريف 

 
 2015دورة الربيع 

 
 -األسئلة الشفوية  -

  
صاحب 

 السؤال
 ممثل الحكومة موضوع السؤال

صالح 
 دراجي

حول تراجع وزارة الطاقة عن إنشاء 
 مركب بتروكيماوي ببجاية.

وزير العالقات مع 
 البرلمان

 الوزير األول نيابة عن

عبد 
 الرحمان يحيى

حول كيفية التخفيف من إجراءات تصحيح 
لمادية في األحكام والقرارات القضائية األخطاء ا

بما يرفع الغبن عن المتقاضين ويجنبهم مسؤولية 
 تصويب أخطاء القضاء.

حافظ ، وزير العدل
 األختام
 

  

عبد القادر 
 قاسي

وما هو ، حول تقلص الثروة الغابية
البرنامج السنوي والخماسي الذي ستعتمده الوزارة 

 لبعث هذا القطاع.

لتنمية وزير الفالحة وا
 الريفية
 

  

عبد المجيد 
 بوزريبة

حول أسباب تأخر الفصل في الملفات 
الخاصة بعملية االقتطاع إلعادة تصنيف األراضي 

والتي أثرت ، الفالحية ببعض مناطق والية جيجل
 على انطالق العديد من المشاريع التنموية.

وزير الفالحة والتنمية 
 الريفية

محمد 
 زوبيري

راك المنتخبين حول أسباب عدم إش
المحليين في ندوة التطور االقتصادي واالجتماعي 
التي نظمتها وزارة الصناعة في حين أنهم هم 

 مباشرة بالتنمية. المعنيون بصفة

وزير ، وزير الدولة
 الداخلية والجماعات المحلية

 عمار طيب
حول اإلجراءات المتخذة لرفع حاالت 

 المنتخبة. االنسداد التي تحدث في المجالس المحلية
وزير ، وزير الدولة

 الداخلية والجماعات المحلية

 جمال قيقان
 عن نيابة

عباس  
 بوعمامة

حول تزايد عدد المهاجرين غير  
الشرعيين ببالدنا بسبب أوضاع دول الساحل وما 

 هي اإلجراءات المستعجلة لمعالجة هذه الظاهرة؟

وزير ، وزير الدولة
 الداخلية والجماعات المحلية
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ح صال
 دراجي

حول مالبسات حجز طائرة الخطوط 
 الجوية الجزائرية بمطار بروكسل.

 وزير النقل

عباس 
 بوعمامة

حول اإلجراءات المتخذة إلجبار الناقلين 
الخواص على استعمال الحافالت المهيأة للمسافات 

 البعيدة.
 وزير النقل

يوسف 
 بوتخيل

حول التدابير التي ينوي القطاع اتخاذها 
رار المشاكل التي سادت مواسم الحج لتفادي تك

 السابقة.

وزير الشؤون الدينية 
 واألوقاف

محمد 
 زكرياء

حول مدى تقدم المخطط الوطني لتهيئة 
 اإلقليم وما يعتزم القطاع الوزاري القيام به لتفعيله.

وزيرة التهيئة العمرانية 
 والبيئة

محمد 
 الطيب العسكري

عن مدى متابعة قرارات وزراء الطاقة 
وموقف الجزائر ، األفارقة في إعالن جوهانسبورغ

ثم عن التدابير المتخذة في مجال ، من هذا اإلعالن
 الطاقة للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

 وزير الطاقة

 الطيب قنيبر
بخصوص اإلجراءات المتخذة الحتواء 
النقص الفادح في مادة المازوت الكثيرة االستهالك 

 في والية النعامة.
 لطاقةوزير ا

محمد 
 زوبيري

حول إمكانية تخفيض مدة االستفادة من 
) 3( رخصة استيراد السيارات للمجاهدين إلى ثالث

وكذا إمكانية رفع نسبة العجز إلى ، سنوات
 لكل معطوبي الثورة التحريرية.100%

 وزير المجاهدين

بوزيد 
 بدعيدة

حول أسباب تأخر إنجاز المشاريع السكنية 
والية باتنة ضمن المخططين التي استفادت منها 

 .2014-2009و 2009-2005 الخماسيين

وزير السكن والعمران 
 والمدينة

صالح 
 دراجي

المتعلق  15-08حول مدى تطبيق القانون
وما اتخذ من ، بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها

 عقوبات على المستوى الوطني للمخالفات المسجلة.

وزير السكن والعمران 
 والمدينة

 ر طيبعما

حول رؤية الوزارة لمسألة تأطير الشباب 
ومدى إمكانية البحث عن صيغ جديدة للتشغيل في 
إطار مقاربة تشاركية مع الحركة الجمعوية 

 الشبانية.

 وزير الشباب

بوزيد 
 بدعيدة

حول أسباب تأخر استكمال إنجاز وتجهيز 
 مستشفى األمراض السرطانية بباتنة.

وزير الصحة والسكان 
 المستشفياتوإصالح 

مسعود 
 بودراجي

حول أسباب عدم فتح مستوصف بلدية 
رغم انتهاء األشغال به منذ ، لبواعيش بوالية المدية

2008. 

وزير الصحة والسكان 
 وإصالح المستشفيات

عباس 
 بوعمامة

بخصوص العجز في األطباء األخصائيين 
في أغلب بلديات والية إليزي وأسباب عدم ترقية 

 ى مؤسسات عمومية جوارية.بعض العيادات إل

وزير الصحة والسكان 
 وإصالح المستشفيات

عبد القادر 
 قاسي

بخصوص العقد المبرم بين متعامل الهاتف 
النقال موبيليس والفريق الرياضي اإلسباني لایر 

 مدريد.

وزيرة البريد 
 وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

صالح 
 دراجي

بخصوص رداءة التدفق في الشبكة 
في األماكن  wifi وتية وإمكانية تعميمالعنكب

 العمومية.

وزيرة البريد 
 وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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محمد بن 
 طبة

بخصوص مدى التنسيق بين قطاع الثقافة 
وقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية للحفاظ على 

 التاريخية والدينية والجمالية. الثقافة في أبعادها
 وزيرة الثقافة

حسني 
 سعيدي

حول اإلجراءات المتخذة لحماية المعالم 
األثرية والتراثية الموجودة بمختلف مناطق والية 

 بشار.
 وزيرة الثقافة

صالح 
 دراجي

بخصوص اإلجراءات المتخذة للقضاء 
على البيروقراطية والعراقيل التي تسود قطاع 

وعن حصيلة القطاع في مجال الترويج ، السياحة
 السياحي.

رانية وزير التهيئة العم
 والسياحة والصناعة التقليدية

محمد 
 الطيب العسكري

حول وضعية مطار عنابة ومشروع  
 الترامواي لمدينة عنابة.

 وزير النقل.

 جمال قيقان
حول إضراب مضيفو الجوية الجزائرية 
والفوضى الناجمة عن ذلك في المطارات ومعاناة 

 المسافرين منه.
 وزير النقل

حسني 
 سعيدي

رقابة العيادات الخاصة  بخصوص آليات
 التي تقوم بتصفية الدم ومدى وفائها.

وزير العمل والتشغيل 
 والضمان االجتماعي

عباس 
 بوعمامة

بخصوص استراتيجية الوزارة في تطوير 
الصناعة التقليدية وأشكال الدعم المقدمة لهذه 

 الشريحة من الحرفيين.

السيدة الوزيرة المنتدبة 
نية لدى وزير التهيئة العمرا

، والسياحة والصناعة التقليدية
 المكلفة بالصناعة التقليدية

عباس 
 بوعمامة

حول الشروع في إنجاز مصنع اإلسمنت 
بكل من واليتي إليزي وتمنراست وعن إمكانية 

 إنشاء مصانع لآلجور والزجاج بهذه المناطق.
 وزير الصناعة والمناجم

عبد الكريم 
 سليماني

عية بخصوص مشروع المنطقة الصنا
لوالية بومرداس المزمع بناؤها في منطقة 

 دائرة برج منايل.، الزعاترة
 وزير الصناعة والمناجم

عبد القادر 
 بن سالم

 وزير الصناعة والمناجم حول مصير مصنع اإلسمنت بوالية بشار.

 بلقاسم قارة

حول اإلجراءات التي ينوي القطاع 
اتخاذها لجعل الوحدة االستعجالية الجراحية 

تشفى يوسف بن خدة بالبرواقية تستجيب بمس
ولتنشيط مصلحة تصفية ، لتطلعات سكان المنطقة

 الدم التي تعاني من نقص فادح في بعض العقاقير.

وزير الصحة والسكان 
 وإصالح المستشفيات

 عّمار طيَّب
حول ما اتخذه القطاع من تدابير لالرتقاء 

 بالتلفزة الوطنية بمختلف قنواتها.
 وزير االتصال

عبد القادر 
 قاسي

حول الواقع القانوني للقنوات التي تبث 
حصصها من الخارج في غياب ممارسة سلطة 

وكيف تتعامل مع موظفيها ، الضبط عليها
 بخصوص التصريحات االجتماعية والجبائية.

 وزير االتصال

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مة المراجعـقـائ 
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 المراجع باللغة العربية -أوال
I- المراجع العامة 

راهيم عبد العزيز شيحا ، الوجيز يف النظم السياسية و القانون الدستوري، الدار إب -1
  د.س.ن).اجلامعية، لبنان، (

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  5إبراهيم حمّمد العناين ، القانون الّدويل العاّم ، ط. -2
2004. 

 ، الرتبوية لألشغال الوطين الديوان ، العام اجلنائي القانون يف الوجيز ، بوسقيعة أحسن -3
 .2002، اجلزائر ،  1ط.

 الوطين الديوان القضائية، املمارسة ضوء يف العقوبات قانون ، بوسقيعة أحسن -4

 .  2001 ، اجلزائر، 2الرتبوية، ط. لألشغال
 .1986أمحد إبراهيم شليب ، التنظيم الدويل ، الدار اجلامعية ، بريوت ،  -5
حلقوق اإلنسان ، دار أبو اxد للطباعة ،  أمحد جاد منصور ، احلماية القضائية -6

 .1997القاهرة ، 

 للطباعة الثقافة دار ، التعويض مبدأ يف وأثره بالرباءة احلكم ، احلمادي حسن أمحد -7

 .2000 ، الدوحة ، 1،ط. والتوزيع والنشر
أمحد خريي الكباش ، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان ، دراسة مقارنة يف أحكام   -8

اإلسالمية  واملبادئ الدستورية  واملواثيق الدولية  دار اجلامعيني ، الشريعة 
  2002مصر،

أمحد سالمة بدر ، اإلختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين ، دار  -9
 .2003النهضة العربية ، القاهرة ، 

رة أمحد فتحي سرور ، الشرعية واإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية ، القاه -10
 ،1979 . 

أمحد مصباح عيسى ، حقوق اإلنسان يف العامل املعاصر ، دار الرواد ، لبنان ،  -11
2001. 
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أمحد وايف، إدريس بوكرا، النظرية العامة للدولة و النظام السياسي اجلزائري يف ظل  -12
 .1992املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر،  1989دستور 

 اجلزائري التشريع يف القضائية راقبةوامل االحتياطي احلبس ، بوكحيل األخضر -13

 . 1992 ، اجلزائر ، اجلامعية للمطبوعات الوطين الديوان ، املقارن
إدريس بوكرا ، الوجيز يف القانون الدستوري و املؤسسات السياسية ، دار  -14

 . 2003الكتاب احلديث ،  اجلزائر ،
، النشر)القاهرة إمساعيل صربي مقلد ، العالقات السياسية الدولية ، ( دون دار -15

2001. 

أشرف عبد العزيز الزيات ، املسؤولية الدولية لرؤساء الدول ، دار النهضة العربية  -16
 ، القاهرة ، (دون سنة الطبع) .

أظني خالد عبد الرمحن، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ،  -17
  .2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1ط.

انني اإلستثنائية يف مصر وفرنسا و أثرها على احلريات العاّمة إيهاب طارق ، القو  -18
 . 2011، (د.د .ن)، مصر ، 

باية سكاكين ، العدالة اجلنائية الدولية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  -19
 اجلزائر(د.س.ط) 

،  2بوبشري حمند أمقران ، النظام القضائي اجلزائري ، (د.ي.م.ج) ، اجلزائر ،ط. -20
1994. 

ثروت عبد اهلادي خالد اجلوهري، مدى ضرورة السلطات االستثنائية يف مجهورية  -21
مصر العربية و الرقابة عليها، دراسة مقارنة بالدستور الفرنسي، دار النهضة العربية، 

  .2003القاهرة، مصر، 
جابر إبراهيم الراوي ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  يف القانون الدويل  -22

 .1999المية ، دار وائل للنشر ، عمان ، األردن والشريعة اإلس

مجال مطلق الذنيبات، النظم السياسية و القانون الدستوري، الدار العلمية و دار  -23
 .2003الطبعة األوىلالثقافة للنشر و التوزيع، 
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حامد إبراهيم عبد الكرمي اجلبوري ، ضمانات القاضي يف الشريعة اإلسالمية و  -24
 .2009ة ، منشورات احلليب ،الطبعة األوىل ، بريوت ، القانون ، دراسة مقارن

، دار النهضة العربية ، 7حامد سلطان ، القانون الدويل العام يف وقت السلم ، ط. -25
 . 1986القاهرة ، 

حسن بشيت ، ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية (خالل مرحلة احملاكمة ) ،  -26
 . 1998زائر ، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، اجل 02ج.

احلسني بن الشيخ آث ملويا ، املنتقى يف قضاء جملس الدولة ، اجلزء األول  -27
 .   2002،  دار هومة ، اجلزائر ، 1،ط.

،  1حسني مصطفى ، حقوق اإلنسان ،دار العلم للماليني ، لبنان ، ط. -28
1989. 

 اإلسالمي الفقه بني مقارنة دراسة التقاضي، حق كفالة شبكة سليمان ، خالد -29

 ، ( د.س.ط).   اإلسكندرية اجلامعي، الفكر دار والتجارية، املدنية املرافعات وقانون

رائد سليمان أمحد الفقري ، تاريخ حقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ؛ القاهرة ،  -30
2006. 

روسو شارل ، القانون الدويل العام ، ترمجة شكراهللا خليفة وعبداحملسن سعد ،  -31
 . 1982زيع ، بريوت األهلية للنشر والتو 

 .   1991زين بدر فراج ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -32

سامي مجال الدين ، القضاء اإلداري ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، مبدأ املشروعية  -33
 . 2003، تنظيم القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، 

ت الرقابة القضائية ، منشأة املعارف سامي مجال الدين، لوائح الضرورة و ضمانا -34
 اإلسكندرية.

سعد اهللا عمر ، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ديوان املطبوعات  -35
 . 2003اجلامعية، اجلزائر ،

سعيد اجلداّر ، تطبيق القانون الّدويل أمام احملاكم املصرية ، دار املطبوعات  -36
 . 2000اجلامعية اإلسكندرية ، 
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، ديوان 2، القانون الدستوري و النظم السياسية املقارنة، اجلزء  سعيد بوشعري -37
 .2000املطبوعات اجلامعية،   اجلزائر ،  لسنة 

سعيد بوشعري ، النظام السياسي اجلزائري ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،  -38
 . 1990اجلزائر ن 

،  2املعاصرة ، ط.سعيد سراج ، الرأي العام مقوماته وأثره  يف النظم السياسية  -39
 . 1986اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 ،.1987سليمان الطماوي ، قضاء اإللغاء ، دار النشر ،  -40
سليمان الطماوي ، مبادئ القانون اإلداري ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر  -41

،1976 . 
دار الفكر العريب،  سليمان حممد الطماوي ، النظرية العاّمة للقرارات اإلدارية ، -42

 .1991مصر ، 

، الزهراء  1صاحل حسن مسيع ، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب ، ط. -43
 لإلعالم العريب ، القاهرة.

صربي حممد السنوسي ، اإلعتقال اإلداري بني احلرية الشخصية ومقتضيات النظام  -44
 .2010العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 1993ي ، الدعوى الدستورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، صالح الدين فوز  -45

طالل خالد مرزوق الرشيدي ، استقالل السلطة القضائية ، دراسة مقارنة يف  -46
 .  2011القانونني املصري والكوييت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ئية ، دراسة عادل الطبطاين ، احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضا -47
 2000مقارنة، جلنة التأليف والتعريب والنشر ، 

(ب.د .ن) ،  1عارف يوسف السيد ، مبادئ يف القانون الدويل العام ، ط. -48
1985. 

عاصم أمحد عجيلة، حممد رفعت عبد الوهاب، دار الطباعة احلديثة، الطبعة  -49
  .1992اخلامسة، 
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نون الدويل العام ، دار عائشة راتب ، حامد سلطان صالح الدين عامر ، القا -50
 .1987،القاهرة، 4النهضة العربية ، ط.

عبد احلميد عمارة ، ضمانات املتهم أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي يف الشريعة  -51
 .1998اإلسالمية و التشريع اجلنائي اجلزائري ، دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، 

لسياسية املقارنة باملبادئ عبد احلميد متويل، القانون الدستوري و األنظمة ا -52
 .  1999الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، منشأة املعارف، 

 منشورات امللكية ، املدين القانون شرح يف الوسيط ، السنهوري أمحد الرزاق عبد -53

 . 1998 ، لبنان ، بريوت ،3ط. ، احلقوقية احلليب
وفقا ألحدث   عبد العظيم عبدالسالم عبد احلميد ،  حقوق اإلنسان وحرياته -54

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1الدساتري العاملية والدولية ، دراسة مقارنة ،ط. 
2005 . 

عبد الغين بسيوين عبد اهللا ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة املعارف  -55
 .1997، اإلسكندرية ، 

ورات احلليب احلقوقية ، عبد الغين بسيوين عبداهللا ، القضاء اإلداري اللبناين ، منش -56
 .2001بريوت ، 

عبد الغين بسيوين عبداهللا ، الوسيط يف النظم السياسية  و القانون الدستوري،  -57
 .2004مطابع السعداين 

عبد الغين حممود ، التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل العام و  -58
  ) .نة ، القاهرة ، (د.س.، دار اإلحتاد العريب للطباع 1الشريعة اإلسالمية ،  ط.

 واألهداف، األسس لإلعالم، اجلديد العاملي النظام ، املخادمي رزيق القادر عبد -59

  الفجر ، اجلزائر(د.س.ط) . دار

عبد الكرمي علوان، النظم السياسية و القانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر  -60
  .1999والتوزيع، 

 الثقافة دار مكتبة . ،1. ج العام، الدويل ونالقان يف الوسيط علوان، الكرمي عبد -61

 . 1997 والتوزيع ، عمان ، للنشر
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عبدالعزيز قادري ، حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية احملتويات  -62
 . 2008واآلليات ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر  ، 

يف الفكر الوضعي و الشريعة  عبدالواحد حممد الفار ، قانون حقوق اإلنسان -63
 .1991اإلسالمية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

عز الدين بغدادي ، اإلختصاص الدستوري لكل من رئيس اجلمهورية و رئيس  -64
 .2009احلكومة ، مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة األوىل ، اإلسكندرية ، 

ملان، دار اخللدونية للنشر عقيلة خرباشي، العالقة الوظيفية بني احلكومة و الرب  -65
  .2007والتوزيع، اجلزائر، 

 .1995علي إبراهيم ، القانون الدويل العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -66
الدويل والنظام القانوين الداخلي صراع أم تكامل ،  علي إبراهيم ،النظام القانوين -67

،دار  1اكم ، ط.دراسة نظرية وتطبيقية يف ضوء أحدث الدساتري و أحكام احمل
 . 1995النهضة العربية ، القاهرة ، 

،دار النهضة العربية ، 1علي إبراهيم،الوسيط يف املعاهدات الدولية ،ط. -68
 .1995القاهرة،

علي الباز ، احلقوق واحلريات والواجبات العامة يف دساتري دول جملس التعاون  -69
صرية ، اإلسكندرية ، (بدون اخلليجي مع املقارنة بالدستور املصري ، دار اجلامعات امل

 سنة الطبع ).

   املعارف، اإلسكندرية، منشأة ، العام الدويل القانون هيف، أبو صادق علي -70
1992 . 

علي حممد إمساعيل ، الوجيز يف املنظمات الدولية، دار الكتاب اجلامعي ،  -71
  1982القاهرة،

ان وحرياته علي حممد صاحل الدباس ، علي عليان حممد أبو زيد ، حقوق اإلنس -72
ودور شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزها، دراسة حتليلية لتحقيق التوازن بني حقوق 
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اإلنسان وحرياته وأمن اxتمع ، تشريعا ، فقها ،و قضاًءا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 
 . 2005، األردن ، 

للنشر  مصر،إيرتاك واملتخصصة، واإلقليمية الدولية املنظمات شكري يوسف علي -73
 .2002 ، والتوزيع

علي يوسف شكري، النظم السياسية املقارنة، إيرتاك للطباعة و النشر و التوزيع،  -74
2003، 

عمار بوضياف ، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، جسور  -75
 . 2009 اجلزائر ، للنشر والتوزيع ،

 النظام الدستوري اجلزائري، عمار عباس ، الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يف -76
 . 2006دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 

 . 2002 ، اجلزائر ، هومة ،دار اخلاصة العقارية امللكية محاية ، باشا محدي عمر -77
عمر صدوق ، حماضرات يف القانون الدويل العام،د.ي.م.ج،اجلزائر ،(بدون سنة  -78

 ).النشر

اجلامعية،  املطبوعات ديوان اإلنسان، وقحق مصادر يف دراسة صدوق، عمر -79
 . 1995اجلزائر،

غامن حممد حافظ ، املعاهدات ، دراسة ألحكام القانون الدويل ولتطبيقا«ا يف  -80
 .  ،1961العامل العريب ، معهد الدراسات العربية ، القاهرة 

، فارس حممد عبد الباقي عمران ، التحقيق الربملاين  يف مصر والواليات  املتحدة  -81
 .1999جمموعة النيل العربية ،القاهرة 

استقالل القضاء ، دار املؤلف ، منشورات احلليب ، الطبعة األوىل  فاروق الكيالين ، -82
 .1999، بريوت ، 

،  3فوزي أوصديق ، الوايف يف شرح القانون الدستوري ، السلطات الثالث ، ج. -83
 . 2004اجلزائر ، ، 2م.ج ، ط.ي.د.
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نسان والقانون الدويل اإلنساين ، دار ومكتبة احلامد فيصل شطناوي ، حقوق اإل -84
 .1995للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن، 

قدري عبد الفتاح الشماوي، املوسوعة الشرطية القانونية، عامل الكتب، مصر  -85
 (د.س.ن).

 .2000ماجد راغب احللو ، القضاء اإلداري ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  -86
ملشروعية وحقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حمسن العبودي ، مبدأ ا -87

1995. 

حمسن عوض عبداهللا ، عبداهللا خليل ، تطور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -88
يف العامل العريب ، اxلس القومي حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ، 

  . 2005مطبعة جملس الشورى ، القاهرة ، 
لشعب ، التجربة الدستورية يف اجلزائر ، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية ،  حمفوظ -89

 . 2000اجلزائر ، 

حممد أمحد إبراهيم عبد الرسول، ضمانات األفراد يف ظل حممد أمحد عبدالرسول ،  -90
الظروف االستثنائية، يف اxالني الدويل و اإلداري (الداخلي)، دراسة مقارنة، دار 

 2008الكتب، مصر، 

 دار ، املعاصر الدويل القانون حسن، سالمة مصطفى و الدقاق السعيد حممد -91

 .1997اجلامعية، اإلسكندرية،  املطبوعات
حممد الطاهر الرزقي ، حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي ، دار الفكر اللبناين،  -92

 . 2001بريوت، 

دار وائل  ،1حممد الطراونة ، ضمانات حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية ، ط.  -93
  2003للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

 اجلامعية، بريوت ، الدار العام،، الدويل القانون يف حماضرات حممد اxذوب، -94

1993  
حممد باهي أبو يونس، الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف النظامني املصري  -95

 .2002والكوييت، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 
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،منشأة املعارف ، اإلسكندرية  3الشافعي ، قانون حقوق اإلنسان،ط.حممد بشري  -96
 (ب،س،ن). ، 

، دار الغرب للنشر والتوزيع ،  1حممد بوسلطان ، مبادئ القانون الدويل ، ج -97
 . 2002وهران

، دار الغرب للنشر والتوزيع  2حممد بوسلطان ، مبادئ القانون الدويل العام ، ج -98
 (ب،س،ن).

ال ، القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حممد حسنني عبد الع -99
1982. 

،  7حمّمد سامي عبد احلميد ، أصل القانون الدويل العاّم ، القاعدة الدولية ، ط. -100
 .2001منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 

حمّمد سامي عبد احلميد ، حمّمد سعيد الدقاق ، مصطفى سالمة حسني ،  -101
 . 2001، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  1، ج.القانون الدويل العام 

حممد سعيد الدقاق ، سلطان إرادة الدول يف إبرام املعاهدات الدولية بني  -102
 . 1988اإلطالق والتنفيذ ، دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ، 

حممد سعيد الطيب ، ضمانات حقوق اإلنسان وآليات احلماية يف امليثاق  -103
 ، دون سنة النشر .رة لدراسات حقوق اإلنسان ، القاهرةالعريب،مركز القاه

دراسة  –حممد عبد العزيز سرحان ، مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان  -104
 .1988مقارنة يف القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية ،(د.د.ن) ، 

حممد عبدالرمحن الدسوقي ، مدى التزام الدولة بغري إراد«ا يف القانون الدويل  -105
 ).ن،س،دم ، منشورات احلليب احلقوقية ،( العا
حممد قائد طربوش، السلطة التشريعية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري،  -106

 . 1995املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،الطبعة األوىل، 
 ،اجلزائر، ى اهلد ،دار1،ط.3 .ج التحقيق أثناء املتهم ضمانات ، حمدة حممد -107

1991.  
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مد مهري ، حقوق اإلنسان إشكاليا«ا و موقعها يف شرعنا و تشريعاتنا ، حم -108
 .2010منشورات السائحي ، اجلزائر ، 

حممد نور شحاتة ،استقالل القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية واإلسالمية ،  -109
 دار النهضة العربية ، القاهرة( ب.س.ن)  .

دار وائل  2، املقّدمة واملصادر ، ط. حمّمد يوسف علوان ، القانون الدويل العامّ  -110
 . 2003للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

حممود أبو السعود حبييب، االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية يف الظروف  -111
 . 1990االستثنائية، دار الثقافة اجلامعية، مصر، 

مصر ، حممود عاطف البنا ، الوسيط يف القضاء اإلداري ، دار الفكر العريب ،  -112
1990 

مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف ظل الظروف  -113
 .2008االستثنائية،دراسة مقارنة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

 مصطفى سالمة حسني ، القانون الدويل العام ،،(ب.ت.ن)و(ب.م.ط).  -114

ديدة ، (دون دار معراج جديدي الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية مع التعديالت اجل -115
 . 2002النشر ) ، اجلزائر ، سنة 

، دار النهضة العربية ،   5مفيد حممود شهاب ،القانون الدويل العام ، ط. -116
 .1988القاهرة ،

 ش، عشا منشورات ، االبتدائي التحقيق أثناء املتهم ضمانات ، درياد مليكة -117

 .2003 ، اجلزائر
ن العامة ، دراسة حتليلية  مقارنة منصور صاحل العواملة ، حقوق وواجبات اإلنسا -118

 .1993، اxلد الثالث ، (د.د.ن)  ، األردن ، 

مولود ديدان،مباحث يف القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح  -119
 .2005للكتاب ، اجلزائر ،

، دار 1نسيب حممد أرزقي ، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، ج. -120
 ن) اهلدى ، اجلزائر(د.س.
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نغم إسحاق زيا،القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، دار  -121
 . 2009املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،

نورة حيياوي بن علي ، محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي  -122
 . 2006، دار هومة ، اجلزائر ،   

اإلدارة عن أعمال الضرورة ، دار النهضة هشام عبداملنعم عكاشة ، مسؤولية  -123
 . 1998العربية، القاهرة ، 

 74وجدي ثابت غريبال، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية طبقا للمادة  -124
من  16من الدستور املصري، و الرقابة القضائية عليها، دراسة حتليلية مقارنة باملادة 

 .1988مصر الدستور الفرنسي، منشأة املعارف، اإلسكندرية،
يوسف البحريي ،حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الدويل ، املطبعة و الوراقة  -125

 .2003الوطنية،مراكش ،

II-  المراجع المتخصصة 

إبراهيم أمحد خليفة ، اإللتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته  -1
يدة ، األساسية ، دراسة حتليلية يف مضمونه والرقابة عليه ، دار اجلامعة اجلد

  .2007اإلسكندرية ، 

إبراهيم علي بدوي الشيخ ، التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان ، دار  -2
 .2008النهضة العربية،القاهرة ،

أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ،  -3
 .2008القاهرة ، 

ن ، دار أبو اxد أمحد جاد منصور ، احلماية القضائية حلقوق اإلنسا -4
 .1997للطباعة ، القاهرة ، 

أمحد فتحي سرور ، احلماية الدستورية للحقوق و احلريات ، دار الشروق  -5
 .2000، 2،القاهرة، ط.

أظني خالد عبد الرمحن، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ،  -6
  .2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 1ط.
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يم ، عصمت عديل ، طارق ابراهيم الدسوقي ، حقوق ^اء الدين ابراه -7
 .  2008اإلنسان  بني التشريع و التطبيق ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، 

كمال شطاب ، حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقيقة الدستورية و الواقع  -8
 . 2005زائر ، اجلاملفقود، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، 

مد فوده ، احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان ، دراسة مقارنة حممد عطية حم -9
 .2011، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، 

نعمان دغبوش ، معاهدات دولية حلقوق اإلنسان تعلو القانون ، دار اهلدى عني  -10
 . 2008مليلية ، اجلزائر ، 

، دار النهضة وهيب عياد سالمه ، دروس يف احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان  -11
 .)نالعربية ، القاهرة (د.س.

  

III- رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير 

أمحد وايف ، اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة ، رسالة  -1
 .2011-2010،  1دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر 

ايا حقوق أمساء مرايسي ، إدارة املنظمات الدولية غري احلكومية لقض  -2
اإلنسان ، دراسة حالة منظمة العفو الدولية ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق والعلوم 

 . 2012-2011السياسية ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، 
أمرية خبابة ، ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل الدساتري اجلزائرية ، رسالة  -3

 .2005-2004جامعة اإلسكندرية ، كلية احلقوق ،ماجستري ،  

أمني عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون ، دراسة  -4
  .2002املؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان ،  ،مقارنة ، رسالة دكتوراه

باية سكاكين ، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية  -5
لود معمري ، تيزي وزو ،رسالة دكتوراه  كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مو 

،2011 .  
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زكية بلهول تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان يف بريطانيا ، رسالة دكتوراه ،   -6
 2011- 2010كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

. 
سحنني حممد ، احلريات العامة يف ظل الظروف اإلستثنائية ، رسالة  لنيل  -7

 . 2005-2004عة اجلزائر ، شهادة املاجستري ، جام
رسالة سعاد حافظي ، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية ،  -8

 . 2008-2007تلمسان،  ، جامعة أيب بكر بلقايد ،ماجستري ،  كلية احلقوق
سعيد بوشعري، عالقة املؤسسة التشريعية بالتنفيذية يف النظام القانوين  -9

نون، معهد العلوم القانونية و اإلدارية جامعة اجلزائر، اجلزائري ، رسالة دكتوراه يف القا
 .1984، ديسمرب 2ج

سعيد فهيم خليل ، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف الظروف اإلستثنائية ،رسالة  -10
 .1988دكتوراه ، القاهرة ، مصر ، 

شريف الشريف ، املنظمات غري احلكومية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان يف  -11
بكر بلقايد ، تلمسان ،  بوزائر ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة أاجل

2007-2008 . 
شهرزاد بومجعة ، حقوق اإلنسان من الّلجنة إىل اxلس األممي ، رسالة ماجستري ،   -12

 . 2009كلية احلقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 

وراه ،  كلية احلقوق ، صاحل دجال ، محاية احلريات ودولة القانون ، رسالة دكت -13
 .  2010-2009جامعة اجلزائر ، 

عبد احلكم حسن ، احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم ، رسالة  -14
 .1974دكتوراه  ، كلية احلقوق جامعة عني مشس ، مصر،

عبد اهللا بوقفة، العالقة بني السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية يف الدستور  -15
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، معهد احلقوق و العلوم 1963ري لعام اجلزائ

 . 1997اإلدارية، جويلية 
عبدالعال عبدالرمحن سليمان حسني ، إنفاذ اإللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان يف  -16

 .2012اxال الداخلي ، رسالة دكتوراه ،القاهرة ، 
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سة اخلارجية األمريكية يف فرتة علي أمحد فرغلي ، توظيف حقوق اإلنسان يف السيا -17
 .2008،،مصرمابعد احلرب الباردة ،رسالة دكتوراه أسيوط 

علي عاشور الفار ، دور األمم املتحدة يف الرقابة على حقوق اإلنسان ، رسالة  -18
 .  1993دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ، 

قانون الدويل حلقوق كارم حممود حسني نشوان ، آليات محاية حقوق اإلنسان يف ال -19
اإلنسان ، دراسة حتليلية ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة األزهر ، غزّة ، 

2011. 

كمال أبو اxد ، الرقابة على دستورية القوانني يف مصر و الواليات املتحدة  -20
 .1962 القاهرة ، األمريكية ، رسالة دكتوراه ،

و الرقابة على دستورية القوانني ، رسالة ماهر أبو العينني ، اإلحنراف التشريعي  -21
  . 1986دكتوراه مقدمة جلامعة القاهرة ، 

ثار املعاهدات بالنسبة للدول غري األطراف ، رسالة دكتوراه ، آجمدي مرجان ، -22
 .1981القاهرة ،

حممد شريف إمساعيل، سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية، دراسة  -23
 1979معة عني مشس ، القاهرة ، مقارنة رسالة دكتوراه، جا

حممد هاملي ، آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر ، كلية احلقوق والعلوم  -24
 . 2012-2011تلمسان ، أبو بكر بلقايد ،جامعة  رسالة دكتوراه،السياسية،

حممود فوزي عفيفي بدوي،احلماية الدستورية و القانونية و القضائية للحرية  -25
رسالة دكتوراه، ،دراسة مقارنة يف مصر و فرنسا -قوانني الطوارئ الشخصية أثناء تطبيق
 .2010جامعة حلوان، مصر، 

حمي شوقي أمحد ، اجلوانب الدستورية حلقوق اإلنسان ، رسالة دكتوراه ، جامعة  -26
 .  1984عني مشس ، 

مصطفى كرغلي ، التحفظ يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، مذكرة لنيل  -27
 .  2006بومرداس ، اجلزائر ،  ري ، كلية احلقوق ، شهادة املاجست
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نادية خلفة ، آليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية ، دراسة  -28
لبعض احلقوق السياسية ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 . 2010-2009احلاج خلضر ، باتنة ، 
السلطات اإلستثنائية لرئيس اجلمهورية اجلزائري و نصر الدين بن طيفور ،  -29

الضمانات الدستورية للحقوق و احلريات العامة "دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه ، 
2002-2003. 

هاين علي الطهراوي ، نظرية الضرورة يف القانونني اإلداري والدستوري وتطبيقا«ا يف  -30
راه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتو ،التشريع األردين "دراسة مقارنة "

1992. 

IV- المقاالت 

بوحلية، عالقة احلكومة بالربملان وقائع الندوة الوطنية حول العالقة  إبراهيم -1
 وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة والربملان، بني احلكومة والربملان، اجلزائر،

 .2000أكتوبر  24 – 23يومي 
ؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، يوم دراسي أمحد بنيين، الس -2

 .2001سبتمرب  26حول السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، اجلزائر، 
  09-97 لألمر طبقا السياسية األحزاب اعتماد نظام ، بوكرا إدريس -3

 ، لإلدارة جملة ، احلرية والتقييد بني السياسية لألحزاب العضوي القانون املتضمن
 ..2 العدد  ، 1998 ، البليدة

األمني شريط، السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، يوم دراسي  -4
 .2001،حول موضوع السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة الربملانية، اجلزائر 

القة األمني شريط، عالقة احلكومة بالربملان، وقائع الندوة الوطنية حول الع -5
 .2000أكتوبر  24 – 23بني احلكومة والربملان، اجلزائر يومي 

بن عامر تونسي ، الدور اجلديد xلس حقوق اإلنسان ، اxلة اجلزائرية  -6
 .2009، 2ع.ق.إ.س، ع.
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 واجتهاد التشريع بني العمومية للمنفعة العقارية امللكية نزع واعلي، مجال -7

 . 2 .ع ، 2006 ديسمرب القانونية، اتالدراس جملة اجلزائري، اإلداري .القضاء

جياليل تشوار ، حتفظات اجلزائر على بعض بنود اإلتفاقيات الدولية املتعّلقة  -8
بكر بلقايد ،   بوحبقوق املرأة األسرية بني الرتاجع والتمّسك ، م.ع.ق.إ.س ، جامعة أ

 .2011، سنة  12. عكلية احلقوق والعلوم السياسية ، تلمسان ، 
اس ، إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّذ املرأة ، جملة عايدة  أبو ر  -9

أفريل  20-19اجلنة اإلقتصادية و اإلجتماعية لغرب آسيا ، الدوحة الفرتة املمتدة بني 
2012. 

عبد املنعم بن أمحد ، الّلجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف ظّل الّلجنة الدولية حلقوق  -10
نسان ، دفاتر السياسة والقانون ، جامعة زيان اإلنسان وصالحية جملس حقوق اإل

 .  2011.  4. ععاشور ، اجللفة ، 
عمار عباس ،دور اxلس الدستوري يف ضمان مبدأ مسو الدستور ، جملة اxلس  -11

 .2013، األبيار ، اجلزائر ،  01الدستوري ،ع.
ي، عمار عباس، استجواب احلكومة من طرف الربملان يف النظام السياسي اجلزائر  -12

 . 2006م.ع.ق.إ، كلية احلقوق، تلمسان، 

عمار عنان ، إنشاء جملس حقوق اإلنسان األممي ، اxلة اجلزائرية للعلوم   إ. س ،  -13
 .2009، 1ع.

عمار عوابدي، مكانة آليات األسئلة الشفوية و الكتابية يف عملية الرقابة الربملانية،  -14
 .13، ع 2006م.ف.ب، جوان 

 . 2009شادي ، مركز القاهرة حلقوق اإلنسان ،مصر قنديل حممود ، دليل إسرت  -15
 طموح "والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية احملكمة مصمودي، بشري حممد -16

 جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية حمكمة، علمية جملة املفكر، ،جملة"وحمدودية

 .2010 مارس اخلامس، ع.اجلزائر، بسكره، خضري .حممد
بة على دستورية املعاهدات يف اجلزائر، جملة اxلس الدستوري، حممد بوسلطان ، الرقا -17

 .2013، اجلزائر ،  1ع.
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 مهام بني والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقية اللجنةحممد كمال رزاق بارة ،  -18

 جانفي .تونس، اخلامس، ع. اإلنسان، حلقوق العربية اxلة احلماية، وواجب،الرتقية

1998. 
 ،2ع. .س.ا.ق.ع.ج. م.البوليسية املرحلة أثناء به تبهاملش وضعية مروان، حممد -19

2001 . 
حممد يوسف علوان ، بنود التحلل من اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ، جملة  -20

 .1985األول ، مارس  ع.احلقوق ، 
 اإلجراءات قانون يف املؤقت احلبس نظام يف املتهم ضمانات ، حمافظي حممود -21

 . 2002 نوفمرب ،4ع.، قانونيةال جملة الدراسات اجلزائية،
 .2005 ، 5النائب، ع. جملة اجلنائي، الدليل .مجع مراحل ، مروك الدين نصر -22
املتضمن رفع  01-11نصرالدين بن طيفور ، مدى دستورية األمر التشريعي رقم  -23

،  03.عحالة الطوارئ ، اxلة اجلزائرية ، للعلوم القانونية ، اإلقتصادية ،السياسية ، 
2011 . 

°ى قاطرجي ، قراءة إسالمية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة  -24
، مؤمتر أحكام  األسرة بني الشريعة اإلسالمية و اإلعالنات الدولية ، مصر الفرتة 

 .2008أكتوبر  09إىل  07املمتدة من 

 التقارير:          

املؤسسة الوطنية  ، 1993املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي  -1
 .1993اجلزائرلإلتصال والنشرو اإلشهار ، 

، املؤسسة الوطنية  1997املرصد الوطين حلقوق اإلنسان ، التقرير السنوي لسنة  -2
 . 1998اجلزائر،لإلتصال والنشرو اإلشهار ، 

تقرير جلنة القانون الدويل حول موضوع التحفظات ، حولية جلنة القانون الدويل  -3
 .1996، لسنة 84دور«ا اخلاصة ب
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–حولية جلنة القانون الدويل اخلاصة بدورا«ا السابعة واألربعني املنعقدة يف جوان  -4
 . 1997،، اxلد األول ، جنيف1997جويلية 

 جملس حول اجلزائر ، الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير -5

 ،، رقم الوثيقة 2012ية جويل 05  التابع لألمم املتحدة ،  اإلنسان حقوق
A/HRC/21/13. 

 النظر )امليثاق جلنة(العربية اإلنسان حقوق للجنة اخلتامية والتوصيات املالحظات -6

 العريب امليثاق من 48  املادة مبوجب األطراف الدول من املقدمة التقارير يف

 ناإلنسا حقوق الشعبية ، جلنة الدميقراطية اجلزائرية اإلنسان اجلمهورية حلقوق
 .2012أكتوبر 18إىل  13الثانية، القاهرة ، من  الدورة)امليثاق جلنة( العربية

، حالة حقوق اإلنسان يف العامل ، الطبعة  2009تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  -7
 .Peter Benenson House(،2009(األوىل ،

لطبعة ، حالة حقوق اإلنسان يف العامل ، ا 2010تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  -8
 .Peter Benenson House(،2009(األوىل ،

 الطبعة، حالة حقوق اإلنسان يف العامل ،  2012لسنةتقرير منظمة العفو الدولية   -9

   Peter Benenson House ( ،2012األوىل ، (
، حالة حقوق اإلنسان يف العامل ،  2013لسنة تقرير منظمة العفو الدولية   -10

 .Peter Benenson House ( ،2013األوىل ، ( الطبعة

، حالة حقوق اإلنسان يف العامل ،  2014لسنة تقرير منظمة العفو الدولية   -11
 .Peter Benenson House ( ،2014األوىل ، ( الطبعة

V- النصوص القانونية 

 الدساتير-أ     

 الدساتير الجزائرية-     
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 . 1963سبتمرب  10دستور  -1
 املعدل واملتمم . 1976 نوفمرب22دستور  -2
 .1989فيفريي  23دستور  -3
 املعدل واملتمم. 1996نوفمرب  28دستور  -4

 الدساتير األجنبية  -    

 . املعدل واملتمم 1958أكتوبر 4الدستور الفرنسي املؤرخ يف  -1

 النصوص القانونية الدولية -ب

دخل حيز  1945يونيو  26ميثاق األمم املتحدة  املوقع عليه بتاريخ  -1
 .1945أكتوبر    24  التنفيذ بتاريخ

 . 1948ديسمرب  10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  الصادر يف  -2

ديسمرب  9 املؤرخة يفاتفاقية منع وعقاب جرمية إبادة اجلنس البشري  -3
1948. 

 .1950 نوفمرب  04املؤرخة يف اإلتفاقية  األوربية حلقوق اإلنسان  -4

  1966سنةسمرب دي 16املؤرخ يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  -5
. 

   .1966سنةديسمرب  16املؤرخ يف  اإلقتصادية واإلجتماعية العهد الدويل  -6
 .  1969ماي  23 املؤرخة يفاتفاقية فينا لقانون املعاهدات   -7
 . 1979ديسمرب  18 املؤرخة يفاتفاقية حقوق املرأة   -8

 . 1981جوان 27الشعوب املؤرخ  اإلنسان  امليثاق  اإلفريقي حلقوق  -9

  . 1989نوفمرب20 املؤرخة يفقية حقوق الطفل  اتفا -10

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة -11
 .1984 ديسمرب  10املؤرخة يف  أو املهينة

 .  2004 ماي 23املؤرخ يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  -12
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 القوانين  -ج

املتضمن  ، املتضمن1966يونيو  8ملؤرخ يف مؤرخ يف ا 156-66األمر رقم  -1
الصادرة بتاريخ   49 عج.  .، املعدل واملتمم ،ج.رقانون اإلجراءات اجلزائية

  .1966يونيو11
، املتضمن 1966يونيو  8املؤرخ يف  156-66األمر رقم األمر رقم  -2

بتاريخ  الصادرة  49ج. ج.ع.  .املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم ، ج.ر
 .1966يونيو11

املتضمن القانون   1969ماي  13املؤرخ يف  27-69األمر رقم  -3
  .42األساسي للقضاء ، ج.ر.ج.ج،ع.

املعدل واملتمم  1970ديسمرب  15املؤرّخ يف  86-70األمر رقم  -4
ديسمرب  18الصادرة بتاريخ  ، 105ع.واملتضّمن قانون اجلنسية ، ج. ر.ج.ج،

1970. 
املعدل واملتمم و   1975سبتمرب  26ملؤرخ يف ا 58-75 رقم األمر -5

 .1975سبتمرب  30الصادرة بتاريخ  78،ج.ر.ج.ج.ع املتضمن القانون املدين
املتعلق باإلجتماعات  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  63-75األمر رقم  -6

 . 1975أكتوبر  07الصادرة بتاريخ  80  .رج.ج ،ع.ج،العمومية 

املتعلق باإلجتماعات العمومية  1977ير فربا 19املؤرخ يف  06-77األمر  -7
 .1977فرباير  23الصادرة بتاريخ  16.ع  .ج.ج.ر.، ج

املتعلق بشروط تشغيل  1401رمضان  09املؤرخ يف  10-81 مالقانون رق -8
 .1981لسنة  28 ع. .ج.ج،العمال األجانب ج.ر

املتعلق باجلمعيات ذات  1989يوليو  05املؤرخ يف  11-89القانون رقم  -9
 .1989يوليو  05الصادرة بتاريخ  27بع السياسي ، ج.ر.ج.ج،ع.الطا
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املتعلق باإلنتخابات ،  1989أوت  07املؤرخ يف  13-89رقم القانون  -10
 .32ج.ر.ج.ج، ع.

املتضمن القانون األساسي  1989ديسمرب  12املؤرخ يف  21-89القانون رقم  -11
 .53للقضاء ، ج.ر.ج.ج، ع.

املتعلق باإلجتماعات  1989رب ديسم 31املؤرخ  28-89القانون رقم  -12
 .1990يناير  24الصادرة بتاريخ   العدد الرابع  .ج.ر.واملظاهرات العمومية ، ج

يتعلق بالوقاية من النزاعات  1990فرباير 06 املؤرخ يف   90-02القانون  -13
الصادرة ، 6 .ج.ج،ع.يف العمل وتسويتها و ممارسة حق اإلضراب ج.ر يةاجلماع
 .1990فرباير  07بتاريخ 

الصادرة بتاريخ  ،6 ج.ج،ع.ج.ر. 1990فرباير  06املؤرخ 03- 90القانون  -14
   . 1990 فرباير 07

يتعلق بتسوي النزاعات الفردية 1990فرباير  06املؤرخ يف  04-90القانون رقم  -15
  . 1990 فرباير 07الصادرة بتاريخ  ،6 ج.ج،ع.ج.ر.يف العمل 

.ج.ج .،ج.ر املتعلق باإلعالم 1990أفريل  03املؤرخ يف  07-90القانون رقم  -16
 .1990أفريل  04الصادرة بتاريخ  14.ع 

،   العمل بعالقات املتعلق 1990 أفريل 21  يف املؤرخ 11 -  90القانون  -17
  .1990أفريل  25الصادرة بتاريخ  17ج.ر.ج.ج.ع.

يتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب  1990يونيو  2املؤرخ يف  14-90القانون   -18
  .  1990لسنة  23 . ع.ج.ج.ج.ر

املتعّلق باجلمعيات ،  1990ديسمرب  04املؤرخ يف  31-90القانون رقم  -19
 . 1990ديسمرب  05الصادرة بتاريخ - 53 ع.ج.ر.ج.ج،

املعدل واملتمم للقانون رقم  1991ديسمرب 2املؤرخ يف  19-91القانون رقم  -20
اهرات العمومية املتعلق باإلجتماعات واملظ 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  89-28
 .1991ديسمرب 4الصادرة بتاريخ  62 ج.ر.ج.ج العدد ، 
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املتعلق مبسامهة اجليش الوطين  1991ديسمرب06املؤرخ يف  23 -91القانون رقم  -21
،  63العدديف مهام محاية األمن العمومي خارج احلاالت اإلستثنائية ، ج.ر.ج.ج، 

 .1991ديسمرب 07 الصادرة بتاريخ 
املعدل واملتمم لقانون اإلنتخابات  1995يويل  19املؤرخ يف  21-95األمر رقم  -22

 .38ج.ج ، ع..، ج.ر

 03-90يعدل ويتمم القانون رقم   1996-06-10املؤرخ يف  11-96األمر  -23
 .1996لسنة  36 .ج.ج،ع.واملتعلق مبفتشية العمل ج.ر

-90يعدل ويتمم القانون رقم  ، 1996جوان  10املؤرخ  12-96األمر رقم  -24
 . 1996لسنة  36 .ج.ج،ع.ج.ر، علق بكيفيات ممارسة احلق النقايباملت 14
يتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم  1996يوليو  9مؤرخ يف  22- 96مر رقم األ -25

الصادرة  43اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج ، ج.ر.ج.ج.ع 
 . 1996يوليو 10بتاريخ 

املتضمن القانون العضوي املتعلق  1997ارس م 06املؤرخ يف  09-97األمر رقم  -26
 .1997مارس  06الصادرة بتاريخ  12باألحزاب السياسية ، ج.ر.ج.ج ،ع.

 تنظيم الشعيب حيدد ، 1999 مارس 08 يف املؤرخ02-99 رقم العضوي القانون -27

وبني احلكومة،  بينهما الوظيفية العالقات وكذا وعملهما، األمة وجملس الوطين،
  .1999مارس 09، الصادرة بتاريخ  15ج.ر.ج.ج.ع.

-66يعدل ويتمم األمر رقم  2001يونيو  26املؤرخ يف  09-01قانون رقم  -28
 34واملتضمن قانون العقوبات ، ج.ر.ج.ج.ع. 1966يونيو 8املؤرخ يف  156

 .2001يونيو  27الصادرة بتاريخ 

 املتضمن القانون 2004سبتمرب  06املؤرّخ يف  11-04القانون العضوي رقم  -29
 .57األساسي للقضاء ج.ر.ج.ج ،ع.

املتعلق بتشكيل  2004سبتمرب  06املؤرّخ يف  12-04القانون العضوي رقم  -30
 . 57ج.ر.ج.ج ،ع.اxلس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته 
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  86-70يعّدل ويتمم األمر  2005فرباير  27املؤرخ يف  01-05األمر رقم  -31
 . 2005فرباير  27الصادرة بتاريخ  15املتعلق بقانون اجلنسية ، ج.ر.ج.ج ، رقم 

 11-84يعدل ويتمم القانون  2005فرباير  27املؤرخ يف  02-05أمر رقم  -32
الصادرة  15، ج.ر.ج.ج .رقم ةاملتضمن قانون األسر  1984يونيو  09املؤرخ يف 

 .2005فرباير  27بتاريخ 
سجون ال تنظيم املتضمن قانون 2005فرباير  06املؤرخ يف  04-05القانون رقم  -33

 13الصادرة بتاريخ  12، ج.ر.ج.ج .ع . اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسني وإعادة 
  .2005فرباير 

، يتضّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم 2006فرباير سنة  27مؤرّخ  01-06رقم  األمر -34
 .2006فرباير  28الصادرة بتاريخ  11، ج.ر.ج.ج، ع.واملصاحلة الوطنيّـة

 العام األساسي القانون يتضمن 2006 وليوي 15املؤرخ يف  03-06 رقم األمر -35

 .2006يوليو  15، الصادر بتاريخ  46، ج.ر.ج.ج.ع ،العامة للوظيفة
يضمن قانون اإلجراءات املدنية  2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08القانون رقم  -36

 .2008أفريل  23الصادرة بتاريخ  21واإلدارية ج.ر.ج.ج.ع .
،املتضمن  2011فرباير سنة  23ادر بتاريخ ، الص  01-11األمر التشريعي رقم  -37

 .2011فرباير 23الصادرة بتاريخ  12رفع حالة الطوارئ ، ج.ر.ج.ج.عدد 

املتعلق بنظام  2012يناير  12املؤرخ يف  01-12 القانون العضوي رقم  -38
  .2012يناير  14اإلنتخابات ، ج.ر.ج.ج.العدد األول الصادرة بتاريخ 

احملدد لكيفيات توسيع  2012يناير  12املؤرخ يف  03-12القانون العضوي رقم  -39
 .2012، لسنة  01 ع.،ج.ج  حظوظ متثيل املرأة يف اxالس املنتخبة ، ج.ر

املتضمن القانون  2012يناير  12املؤرخ يف  04-12القانون العضوي رقم  -40
 12، الصادرة بتاريخ  02العضوي املتعلق باألحزاب السياسية ، ج.ر.ج.ج ،ع.

 .2012يناير 
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، ج.ر.ج.ج  2012يناير  12املتعّلق باإلعالم املؤرخ  05-12القانون العضوي  -41
 .2012يناير  15الصادرة بتاريخ  02رقم 

،ج.ر.ج.ج،  املتعّلق باجلمعيات 2012يناير  12املؤرخ يف  06-12القانون رقم  -42
 .2012 يناير 15، الصادرة بتاريخ  02رقم 

  التنظيمات-د
املتضمن تقرير  1991يونيو 04املؤرخ يف  196-91قم املرسوم الرئاسي ر  -1

 .1991يونيو 12الصادرة بتاريخ  29حالة احلصار ، ج.ر. ج.ج.رقم 
، يضبط   1991جوان  25املؤرّخ يف  201-91املرسوم التنفيذي رقم  -2

-91من املرسوم الرئاسي  4حدود  الوضع يف مركز لألمن وشروطه  تطبيقا للمادة 
 .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ ، 31 ، ج.رج.ج، عدد  196

،  يضبط  1991جوان  25املؤرّخ يف  202-91املرسوم التنفيذي رقم  -3
 91من املرسوم الرئاسي  4تطبيقا للمادة حدود الوضع حتت اإلقامة اجلربية وشروطه 

  .1991جوان  26الصادرة بتاريخ ، ،  31،  ج.ر.ج.ج ، عدد   196  -
،  يضبط   1991جوان  25املؤرّخ يف  203 -91املرسوم التنفيذي رقم  -4

من املرسوم الرئاسي  8كيفيات تطبيق تدابري املنع من اإلقامة املّتخذة تطبيق للمادة 
  .1991جوان  26، الصادرة بتاريخ ، 31، ج.رج.ج، عدد  91-196

، حيّدد  1991جوان  25املؤرّخ يف  204 -91املرسوم التنفيذي رقم  -5
، 31، ج.رج.ج، عدد  196-91من املرسوم الرئاسي رقم  7شروط تطبيق املادة 

  .1991جوان  26الصادرة بتاريخ ، 

 1991غشت  24مؤرخ يف  300-91املرسوم التنفيذي رقم  -6
، الصادرة بتاريخ 40،حيّدصالحيات الوزير املنتدب حلقوق اإلنسان ، ج.ر.ج.ج.ع.

 .1991غشت  28
املتضّمن رفع  1991بتمرب س22املؤرّخ يف  336-91املرسوم الرئاسي رقم  -7

 . 1991سبتمرب  25الصادرة يف  44حالة احلصار ، ج.ر.ج.ج ، رقم 
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املتضمن  1991ديسمرب21املؤرخ يف  488- 91املرسوم الرئاسي رقم  -8
ديسمرب  22الصادرة بتاريخ  66، ج.ر.ج.ج ، عدد  23-91تطبيق القانون 

1991. 
املتضمن إعالن  1992ر فرباي 09املؤرخ يف  44-92املرسوم الرئاسي رقم  -9

 .  1992فرباير  09الصادرة بتاريخ 10حالة الطوارئ ، ج.ر.ج.ج ، عدد 

املتضمن شروط تطبيق  1992فرباير 20املؤرخ يف  75-92املرسوم التنفيذي رقم  -10
الصادرة  14، ج.ر.ج.ج ، العدد  44-92بعض أحكام املرسوم الرئاسي رقم 

 .1992فرباير  14بتاريخ 

 15، ج.ر،ج.ج.رقم 1992فرباير   22املؤرّخ يف  77- 92سي رقم املرسوم الرئا -11
 .1992فرباير  26الصادرة بتاريخ 

يتّمم املرسوم الرئاسي  1992أوت 11املؤرخ يف  320-92املرسوم الرئاسي رقم  -12
 . 1992أوت  12، الصادرة بتاريخ ،  61، ج.ر.ج.ج ، عدد 92-44

يتعلق مبكافحة  1992مرب سبت 30املؤرخ يف  03-92املرسوم تشريعي رقم  -13
 .1992أكتوبر  01الصادرة بتاريخ  70التخريب واإلرهاب ج.ر.ج.ج.ع.

 

م ماملعّدل واملت 1992أكتوبر  24املؤرخ يف  05-92املرسوم التشريعي رقم  -14
 77املتضمن القانون األساسي للقضاء ، ج.ر.ج.ج ، ع. 21-89للقانون رقم 

، املتضمن متديد  1993فرباير  06 املؤرخ يف 02- 93املرسوم التشريعي رقم  -15
 .1993فرباير  7، الصادرة بتاريخ  08حالة الطوارئ ، ج.ر.ج.ج.ع.

املتضمن تنظيم  2005أوت 20املؤرخ يف  303-05املرسوم التنفيذي رقم  -16
املدرسة العليا للقضاء واحملدد لكيفيات سريها و شروط اإللتحاق ^ا ونظام الدراسة 

 25الصادرة بتاريخ  58اة وواجبا«م ، ج،ر.ج.ج، ع.فيها و حقوق الطلبة القض
 . 2005أوت 
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 الوطين لسلمجا إنشاء، املتعلق ب2006 نوفمرب22 املؤرخ  421-06 رقم املرسوم -17

  .2006نوفمرب  26الصادرة بتاريخ  75ج.ر.ج.ج ، رقم  مبوجب واملرأة لألسرة

 راء المجلس الدستوريآقرارات و -ه

 1989أوت  20املؤرخ يف  1989لسنة   01وري  رقم قرار اxلس الدست -1
 .36املتعلق بقانون اإلنتخابات ، ج.ر.ج.ج.ع. 

املتعلق بالقانون  1989أوت 30املؤرخ يف  1989لسنة  02القرار رقم  -2
 . 37األساسي للنائب ، ج.ر.ج.ج.ع.

أوت  06املؤرخ يف  1995لسنة  01رأي اxلس الدستوري ، رقم  -3
من قانون اإلنتخابات ،  108رية البند السادس من املادة املتعلق بدستو  1995

 .43ج.ر.ج.ج،ع. 
املتعلق  1997مارس  06املؤرخ يف  97-01رأي اxلس الدستوري رقم  -4

 12ع ..مبطابقة القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية ، ج.ر.ج.ج
 املتعلق 2012يناير  08املؤرخ يف  12-01رأي اxلس الدستور ي رقم  -5

 .02باألحزاب السياسية ، ج.ر.ج.ج،ع.
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