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  للمراسلة واالتصال
  

  : العنوان البريدي
ى    :توجه املراسالت إ

  مدير أو رئيس تحرير املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
  معهد العلوم القانونية وٕالادارية 

ي الونشريس تيسمسيلت، الجزائر ي أحمد بن ي   املركز الجام
38000   

  
  

  :البريد اإللكتروني
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  المدير الشرفي للمجلة
  مدير املركز اجلامعي القادر عبد دحدوح/ األستاذ الدكتور

  
  مدير المجلة

  عالق عبد القادر/ الدكتور
  

حرير   رئيس التّ
  باية عبد القادر/ الدكتور

  
حريرنائب    رئيس التّ
  مرسي مشري/ الدكتور

  
  تصميم وإخراج

             سلطاين حممد رضا/أ
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  اللجنة العلمية للمجلة
  مصر  ٕالاسكندرية، امعةج دويدار، محمد طلعت. د.أ  مصر ٕالاسكندرية، جامعة هندي، أحمد. د.أ
  الجلفة  جامعة براهيم، داود بن. د.أ  مصر ٕالاسكندرية، جامعة إمام، الدين كمال محمد. د.أ
ي، تشوار. د.أ ي، بن بن قادة. د.أ  تلمسان جامعة الجيال   بلعباس سيدي جامعة ع
ي، فتاك. د.أ  تيارت جامعة بوزيان، عليان. د.أ   تيارت جامعة ع
  تلمسان جامعة قادة، شهيدة. د.أ  تيارت جامعة شيخ،ال بوسماحة. د.أ
ي املركز  محمد، غربي. د.أ ي عبد. د.أ  تيسمسيلت الجام   عيدةس جامعة القادر، عبد العا
  1الجزائر جامعة القادر، عبد عزوز بن. د.أ  1الجزائر جامعة القادر، عبد بوبكر. د.أ
ي. د  2 البليدة جامعة خالد، رمول. د.أ   السعودية املجمعة، جامعة دياب، أبو نحس السيد ع
ي. د  اللـــهــــيـــبــي صالح أحمد، جامعة الشارقة، ٕالامارات العربية املتحدة. د   تونس قرطاج، جامعة محمد، مزو
ي . د  املغرب الرباط، الخامس، محمد جامعة الشرقاوي، الرحمان عبد. د   الكويت الكويت، جامعة رشيد، ع
ي. د   مصر ٕالاسكندرية، جامعة السقة، السعيد محمد. د  لبنان جامعة ،حرب جميل ع
  لريد محمد أحمد، جامعة سعيدة. د  السعودية العلوم، دار جامعة ٔالاحمد، شواخ. د
  عواد بلعبدون، جامعة مستغانم، الجزائر/ د  معن سعود أبو بكر، جامعة زايد، ٕالامارات العربية املتحدة/ د
   1وهران جامعة محمد، عشاب. د  تلمسان امعةج القادر، عبد بمرزوق . د
ي املركز عدة، عليان. د  بلعباس سيدي جامعة سفيان، شبة. د ان الجام   غل
  أدرار جامعة الشربف، بحماوي . د  الشلف جامعة إبراهيم، عماري .د.أ
  مليانة خميس جامعة جميلة، جبار. د  الوادي جامعة عمار، زع. د
ي. د ى، جم   مليانة خميس جامعة جمال، رواب. د  01ان وهر  جامعة لي
ي. د ي  جامعة نادية، تياب. د  الشلف جامعة أحمد، ربا   وزو ت
ي املركز ،نوال إيراين. د وب. د  تيبازة الجام   بوعريرج برج جامعة يزيد، م
اني د، ر، ش   جيجل جامعة الحق، عبد قريمس. د  البويرة جامعة سم
ر. د ي املركز خالد، روشو. د  بجاية جامعة الوهاب، عبد شي   تيسمسيلت الجام
ي املركز محمد، بوراس. د ي املركز القادر، عبد عالق. د  تيسمسيلت الجام   تيسمسيلت الجام
ي املركز أحمد، لعروس. د ي املركز قويدر، شعشوع. د  تيسمسيلت الجام   تيسمسيلت الجام
ي. د ي املركز سامي، حبي   جامعة سعيدة أحمد، ر هيشو . د  تيسمسيلت الجام
ي املركز قادة، محمودي. د ي املركز مصطفى، قزران. د  تيسمسيلت الجام   تيسمسيلت الجام
ن. د ي املركز القادر، عبد زرق رة، جطي. د  تيسمسيلت الجام ي املركز خ   تيسمسيلت الجام
ي املركز أحمد، مبخوتة. د ي املركز مشري، مرس. د  تيسمسيلت الجام   سمسيلتتي الجام
ي املركز القادر، عبد باية. د   2 وهران جامعة محمد، صافو. د  تيسمسيلت الجام
ر، محمد مسيكة. د ي املركز الصغ    بومرداس جامعة الوهاب، عبد عمروش. د  تيسمسيلت الجام
  الشلف جامعة ركاش جهيدة،. د  3 الجزائر جامعة رابح، لعروس. د
ر، محمد عياد. د   جيجل جامعة الرفيق، عبد كشوط. د  تلمسان جامعة سم
ي املركز بولرباح، العارية.د رع.د  تيسمسيلت الجام ي املركز عامر ، ق   تيسمسيلت الجام
  املالك، جامعة خميس مليانة عبد حطاب. د   2 البليدة جامعة نسيم، بلهول . د
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حرير   هيئة التّ
 باية عبد القادر/ د :رئيس التحرير

 مشري  مرس /د :نائب رئيس التحرير

  :أعضاء هيئة التحرير
  رضا محمد سلطاني. أ  أحمد مناد. أ
  مالكي توفيق.أ  شامي رابح. أ
  حمزة نش. أ  أيوب دهقاني.أ
   أحمد عتو. أ  طيب بتة. أ
ن  أحمد بوغانم. أ   د شامي ياس
ي حمزة .أ   رشيد عتو. أ   بوع
ر محمد.أ   صليحة لكحل. أ  زعي
    حمدم زيتوني. أ  بن شهرة العربي.أ
ي.د  محمد غانس. أ   امحمد رب
روز  شنوف بن.د ي قوق . أ  ف   ع
  كمال دحماني. أ  عليليش الطاهر. أ
   عائشة عمور  بن. أ  بختة لعطب.د
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شر بالمجلة   قواعد النّ
  

تستقبل البحوث العلمية  صة يف احلقوق والعوم السياسية،سداسية دولية متخصّ اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جملة  -
 . األكادميية وتضطلع بنشرها بعد إخضاعها للتحكيم واخلربة من قبل الباحثني املختصني

لمجلة مسؤولية أي خرق لقواعد ل اهليئة اإلدارية والعلميةتعترب اجمللة منربا أكادمييا وصرحا للبحث العلمي احلر، وال تتحمل  -
أيضا مسؤولية الرأي كما يتحمل   .الباحث لوحده آثارها يتحمل ، بلت األمانة العلميةممارسة هذه احلرية، أو املساس مبقتضيا

 .هحبثاملعّرب عنه يف 
حمل طلب نشر مبجلة أخرى، وأن يّتسم بضوابط وليس مل يسبق نشره من ذي قبل،  ، جيب أن يكون البحث جديدا وأصيال -

   .البحث العلمي املعروفة شكال ومضمونا
باللغة العربية أصال أو إحدى اللغتني األجنبيتني صفحة، وأن ُيكتب  15صفحات وال يزيد عن  10 ال يقل البحث عنأ -

 . الفرنسية واإلجنليزية استثناء، مع استحسان إرفاق البحث مبلخص بلغة غري لغة البحث
املؤسسة املستخدمة، اهليئة التابع هلا، اللقب واالسم، الوظيفة، الرتبة، : (تصرةخمُ أن ُيضّمن الباحث عنوان حبثه ويتبعه بسرية ذاتية  -

 ). اخل... الربيد االلكرتوين، اهلاتف، 
، أما 12باللغة العربية يف املنت، ويف اهلامش بنفس اخلط لكن حبجم  14حجم  Traditional Arabicخبط  ُيكتب البحث -

كما . 10س اخلط لكن حبجم يف املنت، ويف اهلامش بنف 12حجم  Times News Romanباللغة األجنبية فُتكتب خبط 
 .سم 1,5سم، وباقي اجلهات  2,5سم، ميينا  1الفراغ بني األسطر : جيب أن تُعد الصفحة بداية وفق اإلعدادات التالية

اليت جيب أن و  ،)، إحالةمصدر، مرجع، تعليق، شرح(أن ُيكتب البحث بطريقة احرتافية من حيث الشكل، مبا فيها اهلوامش  -
مع بداية   وبرتقيم جديد ومدرجة يف أسفل كل صفحة ة ومرتبة يف املنت،مرقم) Note de bas de page( بطريقة آليةتكون 

 .كل صفحة جديدة
اليت ال تلتزم بالتعديالت والتصحيحات املقدمة من طرف اخلرباء و  ،نشر البحوث اليت ال تتقّيد بشروط النشر املذكوره أعالهال تُ  -

 .املوضوع وواحملّكمني، سواء تعّلقت بالشكل أ
ا تعيق ...)جنوم، مطات( فة والرموز يف الكتابةجيب أن يتفادى الباحث استخدام اجلداول األوتوماتيكية واألطر والزخر  - ؛ أل

  .التصحيح والتعديل واإلخراج النهائي للمجلة، حتت طائلة االضطرار إىل رفض النشر بسبب ذلك
 رسل عرب الربيد اإللكرتوينيُ ، أو Micosoft Wordوفق برنامج  CD مرن رصيف ق ملدير أو لرئيس حترير اجمللة البحث مقدّ يُ  -

  radsp.cutissemsilt@gmail.comأو     Idsp.tissemsilt@gmail.com: للمجلة
 . شكال ومضومناة يف اإليداع والتحكيم واجلاهزية تستقبل اجمللة املقاالت على مدار السنة وختضع عملية النشر حسب األولوي -
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  الثالثافتتاحية العدد 
  

  وبعد ،محمد سيدنا على والسالم والصالة والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
  

من اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية الصادرة عن معهد العلوم ) 03(مبناسبة إعداد وإخراج العدد الثالث 
، تتشرف إدارة وهيئة حترير 2017الونشريسي، اجلزائر، شهر يونيو  القانونية واإلدارية باملركز اجلامعي أمحد بن حيي

واللجنة العلمية للمجلة أن تواصل وضع بني أيدي الباحثني والقراء واملهتمني باملطالعة يف جمال احلقوق والعلوم السياسية، 
  .هذا العدد الذي تضمن الكثري من املواضيع

 احلقوق والعلوم السياسية، حيث أثارت إشكاالت خمتلفة فقد تناولت هذه األخرية عدة مسائل يف شعبيت
حاولت اإلجابة عنها من خالل مقاالت الباحثني يف خمتلف فروع القانون والسياسة، نذكر منها على سبيل املثال ال 

ة املستهلك، احلصر؛ يف القانون الدويل، وحقوق اإلنسان، واإلداري، واملدين، والعقاري، والتجاري، ومحاية البيئة، ومحاي
  .اخل... واألسرة

  
  .متنياتنا أن تكون هذه املواضيع يف مستوى تطلعات الباحثني مبختلف رتبهم، واهللا املوفق

  
                                                                     

  
  

  عالق عبد القادر / الدكتور
  مدير المجلة
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  رئيس التحريركلمة 
  

  وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى األمين، العربي النبي على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
  

باملركز علوم القانونية واإلدارية، صدرها معهد الياليت ، لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسيةاجمل حترير هيئة يسر       

، إذ انه يف مستوى معني جيب أن  الثالثالعدد  رفع لكمأن ت اجلزائر، ،تيسمسيلت محد بن حيي الونشريسيأاجلامعي 

ليه جملتنا من خالل جعلها إالعلمي، وهذا ما تصبوا  البحث ودفع لصقل العلمي، يشكل ضرورة ندرك مليا أن النشر

م، لتقييم ومراجعة أرضية للباحثني نسعى أن نوفر إذ ليها،إنافذة لتثمني املقاالت العلمية املقدمة  خالل  من كتابا

قدمة، وخمتلف التوصيات اليت نرفعها للباحثني األفاضل البحوث له ختضع الذي العلمي التحكيم
ُ
  .العلمية امل

 
 

 
  

  باية عبد القادر/ الدكتور
  رئيس التحرير

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



8 
 

  الفــــــــهــــــــــرس
  مقاالت الحقوق 

ى املصرفية السرية أثر  ٔالاموال تبييض جريمة مكافحة ع
 تلمسان جامعة جمال، وجةخ .أ

11 

ى وأثرها الجنائية الوساطة إجراءات  " مقارنة دراسة"  العمومية الدعوى  ع
ي املركز قادة، محمودي .د  تيسمسيلت الجام

25 

ا الخاصة والتحري  البحث أساليب   الجنائي ٕالاثبات ي وحجي
  مستغانم جامعة ، عبدالقادر رويس.أ

38 

  الجزائري  التشريع ي النفقة صندوق  ر ودو  املحضون  نفقة إشكاالت
ي املركز نورية، طرطاق.أ  تيسمسيلت الجام

51 

ر رونية البيئة تأث ى ٕالالك لك رضا صحة ع   املس
  بومرداس جامعة عزالدين، سيار.أ

61 

ام لك بإعالم الال روني املس   التعاقد قبل ما مرحلة ي الالك
 .01الجزائر جامعة الحميد، عبد بادي.أ

72 

ر كآلية العقاري  التحقيق   الشخ الشهر نظام ظل ي الخاصة العقارية امللكية لتطه
ي.أ ي املركز مواز شربا  مليانة خميس املتواصل التكوين جامعة جلول  سديرة بن. أ آفلو، الجام

89 

امات ي ال ى البيع ي العقاري  املر ن التصاميم ع   وٕالاصالح ٔالازمة ب
  باتنة جامعة ،الزهرة فاطمة مصعور .أ

100 

امات نفاذ   ٕالانسان حقوق  مجال ي الّدولّية الال
ي املركز مصطفى، قزران. د   تيسمسيلت الجام

116 

ى العام املرفق تفويض آللية القانونية الجوانب   العام املرفق وتفويض العمومية الصفقات بتنظيم املتعلق ، 247-15 الرئاس املرسوم أحكام ضوء ع
ي، بدير.أ ي املركز ي ن الجام   تموشنت ع

131 

ى الدبلوماسية للبعثات القضائية الحصانة    الدولية الجنائية العدالة ضوء ع
ن، القادر عبد. د ي املركز زرق    تيسمسيلت الجام

142 

رض الركن   الفساد جرائم ي املف
  الشلف جامعة حميد، زقاوي.أ

156 

ر إنجاز ي الحديثة ٔالاساليب   – نموذجا – البوت عقد لعام؛ا املرفق وتسي
ي املركز ، الطاهر مناد يمينة، بن زبار أحمد، مبخوتة. د   تيسمسيلت الجام

172 

  بالعطاء للتقدم القانونية الطبيعة
  تلمسان جامعة حبيبة، عتيق.أ

186 

ي ى ركن من الو ى دراسة" الزواج، عقد ي وجوب شرط إ   "الجزائري  ٔالاسرة قانون  أحكام ضوء ع
روز، شنوف بن. د تيارت، جامعة أحمد، ميشا. د ي املركز ف   تيسمسيلت الجام

201  

ن  آليات ر تحس ي ٕالاداري  الّتسي   الجزائري  املح
ن، محمد ضامن.أ ي املركز ٔالام   تيسمسيلت الجام

208  

 البورصة ي ٔالاسهم تداول 
  جامعة تلمسان بن خليفة صالح الدين،.أ

217  

ي  ر ودمج العقار السيا ن ٓالاليات القانونية والواقعتوف   ي مجال الاستثمار، ب
ري .أ ن، لعم   املدية جامعة ياس

224  

  ٕالاسالمية الشريعة ي الصحة ي ٕالانسان حق حماية
  الشلف جامعة بلقاسم، نابد.أ

242  

  الجزائري  التشريع وفق الصورة ي القاصر حق طبيعة
ي، باقل.أ ي املركز ع   تيسمسيلت الجام

255  

  الجزائري  التشريع ي ٕالادارية املواد ي ٕالاثبات
 تلمسان جامعة وردية، العربي. د

264 
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امات الحديثة ام بضمان عيوب املبيع ببعض الال ام باإلعالم(؛ عالقة الال ام باملطابقة والال   )الال
ي أحمد،. د   الشلف جامعة الزهـــراء، فاطمـة قلــــواز. أربا

279  

ن الوط التضامن قطاع ي ثٔالاحدا حماية مؤسسات ي والتطبيق القانونية النصوص ب   العم
  املسيلة جامعة لقليب، سعد.أ املسيلة، جامعة النوي، الشيخ بن.أ

300  

     التالتعدي أهم مع ومكافحته، الفساد من بالوقاية املتعّلق 01 -06 القانون  ي ٕالاداري، الفساد مكافحة ي الجزائري  للمشّرع الجنائية السياسة
ي املركز ، كزو  إدريس.أ   تيبازة الجام

324  

L’agent judiciaire du trésor
Lounes HARZI,Université de Tizi-Ouzou 

344  

  مقاالت العلوم السياسية
ن الجزائرية الجامعة ي محيطها مع الانعزال و الاندماج ب   .الاقتصادي -الاجتما
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 األموال تبييض جريمة مكافحة على المصرفية السرية أثر
  الدكتوراه، يف باحث مجال، خوجة.أ

 .اجلزائر تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية
  :مقدمة
 دورا املصـرفية املالية واملؤسسات البنوك تلعب

 تعــد فلــم األمــوال، تبيــيض عمليــات يف وجوهريــا واســعا
 االئتمــان، وتقــدم العمــالء ودائــع تتلقــى مؤسســات جمــرد
 فهــــي لعمالئهــــا، أخــــرى خــــدمات تقــــدم أصــــبحت بــــل
 اآلجلـــة، والعقـــود واخليـــارات تاملبـــادال بعمليـــات تقـــوم
 جمــال يف الوســاطة وأعمــال التــأمني خــدمات تقــدم كمــا

 املعلومـــــات نظـــــم خـــــدمات وتقـــــدم البحـــــري، الشـــــحن
ـــــــــربط واالتصـــــــــال ـــــــــة البورصـــــــــات ل ـــــــــة، احللي  أي بالعاملي
 الشــاملة بــالبنوك يعــرف والــذي جديــد بشــكل أصــبحت

 واجلمـع املنظم ودور االئتمان وخلق بالوساطة تقوم اليت
 ووظـــــــائف التجاريـــــــة للبنــــــوك املصـــــــرفية الوظـــــــائف بــــــني

 التقليديــــة املصــــرفية اخلــــدمات كافــــة وتقــــدمي االســــتثمار
ـــــق وتشـــــجيعه االســـــتثمار ودعـــــم التقليديـــــة وغـــــري  وحتقي
 القيــام مــع الــدول القتصــاديات املتــوازن الشــامل التطــوير
  . املالية السوق تطوير يف فعال بدور

ــــوك مــــع والتعامــــل اللجــــوء أصــــبح حيــــث  البن
 ابســــط طــــرف مــــن يكــــون األخــــرى املاليــــة واملؤسســــات
 معهـــــا التعامـــــل أصـــــبح إذ احلـــــايل عصـــــرنا يف املتعـــــاملني
 فئــة علــى مقصــورة غــري يوميــة ومتطلبــات حياتيــة ضــرورة
 للتطـــور ونتيجـــة املؤسســـات، أو األشـــخاص مـــن معينـــة
 مـــــن البنـــــوك مكـــــن املصـــــريف العمـــــل جمـــــاالت يف اهلائـــــل
 أو املاليــة سـواء لالعميـ حيـاة جوانـب كـل علـى التعـرف

 ديــــدا يشــــكل الوضــــع هــــذا أن شــــك وال الشخصــــية،
 يفشــي الــيت احلــاالت يف واألدبيــة املاديــة العميــل ملصــاحل
 حبقوقــــه متــــس والــــيت ، للغــــري األســــرار هــــذه البنــــك فيهــــا

 يف واملتمثلـــة اخلاصـــة حياتـــه بصـــميم اللصـــيقة األساســـية
 عـن املاليـة بذمتـه املتعلقـة أموره إخفاء شخص كل حق

 ضـوابط وضـعت التشـريعات جل بأن جند لذا اآلخرين،
 علـى باحملافظـة وألزمتهـا املاليـة واملؤسسـات البنـوك حتكم
 جرميــــة األســــرار هــــذه إفشــــاء واعتــــربت العمــــالء، أســــرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معاق .قانون
وعليه جند بأن البنوك حرصت على اعتماد 
مبدأ هام هو مبدأ سرية احلسابات املصرفية، مبعىن أنه 

حيق ألي شخص مهما كانت درجة أو نوع عالقته ال 
بالعميل أن يطلع على حساباته اخلاصة، ويستند هذا 
املبدأ إما على أساس قانوين أو على أساس عالقة 
تعاقدية تتضمن سرية احلسابات فيما بني العميل 
والبنك أو املؤسسة املالية أو إىل لوائح تنفيذية تنص 

سرية احلسابات  على إجراءات إدارية على محاية
 العقوبات وتوقيع إفشائه جترمي عن فضال 1املصرفية،

 العميل مصاحل محاية قبيل من ليس وهذا .مرتكبه على
 يف الثقة حلماية أيضاً  ولكن فقط واألدبية املادية

 مهمة مهنة تباشر واقتصادية مالية كمؤسسة املصارف

                                                            
  .51سوزي عديل ناشد، املرجع السابق، ص   1

ا واقتصادية، ولضمان اجتماعية  السليمة مباشر
 محاية عن فضال املهم احليوي املرفق هلذا مةواملنظ

 االستثمار نظم تدعيم يف العليا العامة املصلحة
 تعترب ولكن السرية املصرفية االقتصادي، واالستقرار

مكافحة  أمام عائقاً  تقف اليت العقبات أكثر من
ا تشكل إذ تبييض األموال  على االطالع من مانعا أ

  .2هةاملشبو  لألموال وملجأ الودائع
أن   من الرغم وعليه ميكن القول بأنه وعلى

تعترب من القواعد املستقرة   املصرفية احلسابات سرية
واللصيقة بعمل البنوك، فتلتزم البنوك مبوجب القواعد 
العامة يف القانون واألعراف املصرفية حبفظ أسرار 

                                                            
 حسـون منشـورات االقتصـادي، العقوبات قانون رباح غسان  2

  .152 ص  ،1990 بريوت، لبنان، طبعة  الثقافية،
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م املصرفية، مال يكن هناك نص يف  العمالء وعمليا
تفاق يقضي بغري ذلك، باإلضافة ملا القانون أو يف اال

هلذه األخرية من اجيابيات تعود بالنفع على االقتصاد 
القومي نظرا ملا يرتتب عليه من جذب لرؤوس األموال 
احمللية واألجنبية وتدعيم للثقة يف االقتصاد ويف اجلهاز 
املصريف وتشجيع االستثمار والتجارة اخلارجية وتوفري 

 باعتباره مصلحة عليا للبالد، الثقة لالئتمان املصريف
فضال عن جذب املدخرات واستقطاب مدخرات 
العاملني باخلارج وتوفري مناخ االستقرار االقتصادي 

 إال أن السرية املصرفية، 1الالزم واإلصالح االقتصادي
 اليت املالية العمليات عن الكشف يف صعوبة إىل تؤدي
 املصرف قيام من خالل لألموال تبيضا تتضمن
 املشروعة غري األنشطة من وصفقات عمليات بتحويل

   .2األموال تبييض عمليات تفاقم يف يساهم مما
 نظم تقوم أن من اخلوف فقد أدى إذا
 عن الكشف بإعاقة السرية املصرفية احلسابات
 القوانني اليت من كثري قيام إىل األموال غسل عمليات
دف إىل 3.الشأن ذا تصدرها  واليت من ورائها 

 مصلحة بني التوازن حتقيق أهداف معينة كتحقيق
املتعلقة  على سرية املعلومات احملافظة يف وحقه العميل

 اجملتمع مصلحة وبني املصارف حبسابات واخلاصة به
واالقتصادي، وكذا العمل  االجتماعي األمن حتقيق يف
 على والعمل تبييض األموال نشاط مكافحة على جبد

                                                            
مسـر فـايز إمساعيـل، تبيـيض األمـوال دراسـة مقارنـة، منشـورات   1

  .228و 227ص  2011زين احلقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 
 قمـع قانون يف املستخدمة االجتاهات قشقوش، هدى حامد  2

 ، القاهرة1994 لعام  ، 281 رقم اجلديد والغش التدليس
  .86 ، ص1995 

 احلسـابات وسـرية األمـوال غسـل مشـكلة عمـار، ماجـد  3
 النهضة املصري، دار والقانون املقارن القانون يف للبنوك املصرفية
  .1 ص ،2002 القاهرة، طبعة العربية،

 لتغطية املصارف حسابات يةسر  قوانني استخدام عدم
   4.املشروعة غري األنشطة هذه

وهلذا ميكن القول بأن السرية املصرفية تعترب 
عقبة رئيسية أمام مكافحة عمليات تبييض األموال، ملا 
هلا من دور يف متكني البنوك واملؤسسات املالية من 
املشاركة بصفة فعلية يف عمليات تبييض األموال دون 

واألجهزة املختصة بتعقبها بالكشف عن متكني املصاحل 
  . هذه العمليات

وعليه سنتطرق هلذا املوضوع من خالل 
مبحثني، نتناول يف مبحث أول، اإلطار القانوين 
للسرية املصرفية، ويف املبحث الثاين نتطرق إىل أثر 

  .السرية املصرفية على مكافحة جرمية تبييض األموال
  المبحث األول

  سرية المصرفيةاإلطار القانوني لل
يدخل السر املصريف مبعناه الواسع، حتت 
لواء سر املهنة وحتديدا بالواجب امللقى على عاتق 
املصرف بعدم إفشاء األسرار املصرفية، اليت آلت إليه 
ذه الوظيفة، أما  حبكم وظيفته أو مبوجب القيام 
السرية املصرفية مبعناها الضيق، فهي الواجب امللقى 

رف بعدم إفشاء األسرار اليت حاز على عاتق املص
عليها بفعل وظيفته ولكن مبوجب نصوص قانونية 

  .5تفرتض التكتم وتعاقب اإلفشاء
أي أن هذه األخرية تعترب من أهم قواعد العمل 
املصريف، واليت تفرضها القوانني واألعراف املصرفية ما 
مل يكن هناك نص يف القانون يربر الكشف أو اتفاق، 

نوك باحلفاظ على السرية املصرفية هو التزام والتزام الب
ضمين، ال يشرتط لتحقيقه وجود شرط وبالتايل ال 

                                                            
عبــد اللطيــف احلســيين، أثــر الســرية املصــرفية علــى مكافحــة    4

، الســـنة 05. عل، جملـــة احملـــامون، لبنـــان، جـــرائم تبيـــيض األمـــوا
  .5 ،4 .، ص2011الرابعة 

روكــــس رزق، الســــر املصــــريف، املؤسســــة احلديثــــة للكتــــاب،   5
  .10طرابلس، لبنان، ص 
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جيوز إفشاء هذا السر بقصد أو إمهال، والعناية املطلوبة 
   .1هي عناية الشخص احلريص

حيث أن السرية املصرفية، تعد من أكرب العقبات، اليت 
، تقف عائقا أمام مكافحة عمليات تبييض األموال

ا تشكل مانعا من اإلطالع على الودائع املصرفية،  أل
" زيغلر"ويف ذلك يقول  2.وملجأ لألموال املشبوهة

أحد النواب السويسريني والذي يسعى إىل إبطال نظام 
ختتفي األموال القذرة يف املغاور داخل "السرية املصرفية 

مصارفنا لتخرج ثانية يف مظهر حمرتم جاهز 
السرية املصرفية املفروضة على  ، وختتلف3"للتوظيف

العمل املصريف من دولة ألخرى تبعا لإلمكانيات 
املتاحة للكشف عليها، هذا باإلضافة إىل حرص 
البنوك على عدم تقدمي املعلومات الالزمة عـن العمالء 
إال ملن حتددهم القوانني، وذلك انطالقا من حرص 
البنوك على محاية احلق الشخصي للعميل، هذا 

ضافة إىل مصلحة املصرف نفسه باالحتفاظ على باإل
  . سرية أعماله

وعليه سنتناول هذا املبحث من خالل مطلبني، 
املطلب األول نتناول فيه مفهوم السرية املصرفية، ويف 
املطلب الثاين نتطرق إىل االعتبارات اليت تقوم عليها 

  .السرية املصرفية
  .مفهوم السرية المصرفية: المطلب األول

أول ما نشأت السرية املصرفية يف شكلها إن 
القانوين يف أوروبا وحتديدا يف سويسرا الرائدة يف هذا 
اجملال لتنتقل بعد ذلك إىل خمتلف بلدان العامل، حيث 
تقوم السرية املصرفية على مبدأ هو املوجب بااللتزام 
بالسرية الواقع على عاتق املصارف يف ممارسة نشاطها 

                                                            
مـوال طـالل طلـب الشـرفات، مسـؤولية البنـوك عـن غسـيل األ  1

  .وكيفية مواجهتها، مقال منشور على االنرتنت
نبيــه صــاحل، جرميــة غســل األمــوال، جرميــة غســل األمــوال يف   2

ضـــوء اإلجــــرام املـــنظم واملخــــاطر املرتتبـــة عليهــــا، منشـــأة املعــــارف 
  .89، ص 2006باإلسكندرية، طبعة 

  .  45غسان رباح، املرجع السابق، ص   3

شخاص الذين هلم عالقة أعمال والذي يفيد منه األ
  .4مع هذه املصارف

وإلعطاء تعريف للسرية املصرفية، جيب 
حيث يعرف السر لغويا بأنه . تعريف معىن السر أوال

ما يكتم أو خيفى أو هو ما يكتمه اإلنسان يف نفسه 
وهو كل  5ويقال فالن سر هذا األمر أي عامل به،
اس، وقيل خرب يقتصر العلم به على عدد حمدود من الن

قدميا بأن كل شيء كثر خزانه كان أحفظ له إال 
السر، فكلما زاد خزانه كان أضيع له، وهو كل عمل 
مقرر له أن يكون مكتوما، وهو أيضا ما يفضي به 
اإلنسان إىل غريه، مستكتما إياه من قبل أو من 

  .6بعد
أما عن تعريف السر املصريف، فنجد بأن 

تعاريف، نوردها الفقه تطرق لذلك من خالل عدة 
حيث جند أن الدكتور . على سبيل املثال ال احلصر

علي مجال الدين عوض يف تعريفه لسر املهنة املصريف 
إن طبيعة عمليات البنوك والعالقة بني البنك وعميله " 

تقوم على ثقة من العميل يف أن يكتم البنك ما يفضي 
به العميل إليه من تصرفاته وأحواله املالية، وهي 

ائل يعتربها العميل من شؤونه اخلاصة اليت جيب أال مس
يعرفها الغري، سواء كان العميل تاجر أو غري تاجر، 
ألن الطبيعي أن حيرص كل شخص على إخفاء مركزه 
املايل عن غريه، سواء كان هذا الغري منافسا له أو حىت 

  7.فردا من أفراد عائلته

                                                            
قانون العقوبات يف مكافحة  علي عبد احلسني املوسوي، دور  4

جــــــرائم تبيــــــيض األمــــــوال، دراســــــة مقارنــــــة يف القــــــانون الفرنســــــي 
واللبنــــــاين واملصــــــري، منشــــــورات زيــــــن احلقوقيــــــة، الطبعــــــة األوىل 

  .280، ص 2016
املنجــــد يف اللغــــة واإلعــــالم، دار املشــــرق، بــــريوت، الطبعــــة   5

  . 328، ص 1988العشرون، 
  .217زينب سامل، املرجع السابق، ص   6
مسري فرنان بـايل، السـرية املصـرفية، منشـورات احللـيب احلقوقيـة،   7

  .12، ص 2002بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 
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كما عرفه الدكتور عبد القادر العطري بأنه 
لتزام موظفي املصارف باحملافظة على أسرار عمالئهم ا"

ا للغري باعتبار املصرف مؤمتنا عليها  وعدم اإلفضاء 
حبكم مهنته، خاصة وأن عالقة املصرف مع عمالئه 
تقوم على الثقة اليت يكون عمادها كتمان املصرف 

  1.ألسرار عمالئه املالية
يف حني عرف الدكتور نعيم مغبغب السرية 

ااملصرفي املوجب امللقى على عاتق املصارف " ؛ة بأ
حبفظ القضايا االقتصادية واملالية والشخصية املتعلقة 
بالزبائن، وباألشخاص اآلخرين ولو بنسبة أقل، واليت 
تكون قد ألت عملهم أثناء ممارستهم ملهنتهم، أو يف 
معرض هذه املمارسة، مع التسليم بوجود قرينة على 

  2".ء الزبائنحفظ التكتم ملصلحة هؤال
وعرفته الدكتورة زينب سامل بأنه التزام البنك 
ومديريه وموظفيه وبعض األشخاص اآلخرين حبفظ 
السر، فيما يتعلق جبميع األعمال أو الشؤون 
الشخصية لعمالء البنك وبعض األطراف األخرى، 
ونطاق أو مدى املعرفة ملثل هذه األمور املكتسبة 

  3.خالل مباشرة العمل
دكتور نبيه صاحل السرية املصرفية وعرف ال

ا  التزام موظفي املصارف باحملافظة على أسرار "بأ
ا للغري، باعتبار املصرف  عمالئهم وعدم اإلفضاء 
مؤمتنا عليها حبكم مهنته، خاصة وأن عالقة املصرف 
مع عمالئه تقوم على الثقة اليت عمادها كتمان 

لب طبيعتها املصرف ألسرار عمالئه املالية، واليت تتط
أن تبقى مكتومة، إما برغبة صاحب السر، وهو 

  4".األغلب أو حبكم الوظيفة اليت تقضي بذلك

                                                            
عبــد القــادر العطــري، ســر املهنــة املصــريف يف التشــريع األردين،   1

  .14، ص 1996عمان، طبعة 
ريـب األمـوال والسـرية املصـرفية أمـام القضــاء   2 نعـيم مغبغــب، 

  .21، ص 1986دراسة مقارنة، الطبعة األوىل  اجلزائي،
  .219زينب سامل، املرجع السابق، ص   3
  .91نبيه صاحل، املرجع السابق، ص   4

أما الرأي الراجح يف الفقه فيعرف السر 
االلتزام باحملافظة على السرية هو التزام "املصريف بأنه 

ا بالعمالء، ملا  ضمين يقع على البنوك يف عالقا
فية من ثقة متبادلة وحيطة تقتضيه طبيعة العالقة املصر 

وحذر، ومن مث يوجد واجب ضمين على البنوك بعدم 
   5".إفشاء املعلومات عن العمالء بعمد أو إمهال

االعتبارات التي تقوم : المطلب الثاني
  .عليها السرية المصرفية

خيتلف نطاق السرية املصرفية تبعا الختالف    
هذه السياسة التشريعية للدول، وغالبا ما تستند 

السياسة إىل محاية احلرية الشخصية للفرد ومحاية 
مصلحة اجملتمع، وكذا املصلحة العامة، ذلك ألن 
إفشاء السر خيل بالثقة العامة الواجب توافرها يف 
ممارسة املهنة املصرفية، كما ميس بالوقت ذاته مبصلحة 
املصرف نفسه، ذلك ألنه يؤثر بثقة الزبائن به ومدى 

رارهم ومن مث مدى إمكانية قدرته على حفظ أس
التعامل معه، وعلى ذلك كانت االعتبارات اليت تقوم 
عليها السرية املصرفية هي اعتبارات تتعلق باحلرية 
ا اعتبارات  الشخصية واحرتام احلياة اخلاصة، كما أ
تتعلق بكتمان أنشطة املصرف اخلاصة بالزبائن حىت 

 عن ينشأ جو من الثقة بني املصرف وزبائنه، فضال
   6.ذلك االعتبارات اخلاصة باملصلحة العامة

ة الحياة الخاصة حماي: الفرع األول
 والحرية الشخصية

إن احملافظة على السرية املصرفية مرتبط 
بشكل أساسي حبق اإلنسان يف احرتام حريته 
الشخصية ومحاية حياته اخلاصة، إذ أن من أساسيات 

ل فرد، حقوق اإلنسان هو محاية احلياة اخلاصة لك
                                                            

جالل وفاء حممدين، دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال،   5
  .82، ص 2001دار اجلامعة اجلديدة للنشر، سنة 

ة الناشــئة عــن خليــل يوســف جنـدي املــرياين، املســؤولية اجلزائيــ  6
االعتـــــداء علــــــى ســــــرية احلســـــابات املصــــــرفية، املؤسســــــة احلديثــــــة 

  .47و 46، ص 2013للكتاب، لبنان، الطبعة األوىل 
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وهذا ما أكدت عليه مجيع املواثيق الدولية يف هذا 
الشأن واليت منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

ومنه تقتضي حرمة  1باإلضافة إىل دساتري دول العامل،
احلياة اخلاصة أن يكون لإلنسان احلق يف إضفاء السرية 
على مظاهرها وأثارها، ومن هنا كان احلق يف السرية 

قابال للحق يف احلياة اخلاصة وال ينفصل عنه وجها م
ومن هنا ميكن القول أن  2.يف أية حال من األحوال

ذمة العميل تعد من األمور املتصلة حبياته اخلاصة، اليت 
حيرص على عدم اطالع الغري عليها، ملا هلا يف ذلك 
من مساس بكيان هذا الشخص املايل والتجاري، ومن 

ة، مما ينعكس بدوره على مث إخالله بالثقة املالي
املصلحة العامة، نظرا ألن محاية االئتمان إمنا يشكل 
مصلحة اقتصادية عليا للدولة، ومن هنا فال جيوز 
لشخص أن يتطفل على حياة شخص أخر أو ينتهك 
سريتها إال بإذنه الصريح ووفقا للقانون، وعليه فان 
السرية املصرفية ما هي إال مظهر من مظاهر محاية 

م احل رية الشخصية لألفراد للممارسة نشاطا
االقتصادية، وبالتايل فهي محاية تقوم على أسس 
قانونية كما متليها اعتبارات سياسية واقتصادية 

 3.واجتماعية
ية مصلحة المصرف حما :الفرع الثاني

 في كتمان أعماله
إن ازدهار أي مصرف ومناؤه يتوقف على 

م، ألن مهنة ازدياد عدد املتعاملني معه وحركة م عامال
املصارف تتوقف على زبائنها وتعتمد اعتمادا كليا 
عليهم، لذلك كان من مصلحة املصرف أن تبقى 

                                                            
دانا محة باقي عبد القادر، السرية املصرفية يف إطار تشريعات   1

غسيل األموال، دراسة حتليلية مقارنـة، دار الكتـب القانونيـة ودار 
، 2013اإلمـــارات، طبعـــة  –مصـــر شـــتات للنشـــر والربجميـــات، 

  .26ص 
أمحــد فتحــي ســرور، الوســيط يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة،   2

  .254، ص 1979اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .92نبيه صاحل، ص  3

أعماله مكتومة الرتباط ذلك مبصلحة الزبائن الذين 
يأمنونه على أسرارهم املالية اليت جيب أن حيافظ عليها، 
ليس من منطلق احلماية القانونية للسر املصريف 

من منطلق احلرص على مصلحته يف  فحسب بل
تدعيم الثقة فيه وعدم نفور الزبائن من التعامل معه 
الذي يؤدي إىل خسارة املصرف على الصعيد املايل 
والتجاري ومنها تعويض األضرار اليت حلقت بالزبائن 

فإذا مل يكن باستطاعة  4من جراء إفشاء األسرار،
وبني املصرف خلق جو من الثقة واالطمئنان بينه 

مجهور املتعاملني معه، فلن يكون مستودعا جيذب 
أموال املودعني، وبالتايل سوف يكون عاجزا عن القيام 

 5.بأعماله االجيابية يف منح االئتمان
 حماية المصلحة العامة: الفرع الثالث

تعترب املصلحة العامة من أهم االعتبارات 
 اليت تكمن خلف التزام املصارف بسر املهنة ذلك ألن

الفرد هو جزء من اجلماعة أي أنه جزء من الكل 
ومبراعاة مصلحة اجلماعة تتحقق مصلحة الفرد، 
فكتمان األسرار املصرفية يؤثر إجيابا يف االقتصاد 
الوطين مبا يوفره من ثقة لالئتمان العام باعتباره مصلحة 
عليا للدولة، ذلك أن دعم االئتمان يؤدي إىل ازدياد 

وإيداع األموال، الشيء الذي التعامل مع املصارف 
جيذب رؤوس األموال األجنبية واستقرارها يف البلد 

كما جتدر   6الذي يدعم الثقة واالئتمان املصريف،
اإلشارة بأن املصلحة العامة متثل االجتاه األول 
واملصلحة العليا للدول، لذا جند بأن جل تشريعات 
ا دول العامل عمدت إىل جتسيد ذلك من خالل قوانينه

  .الداخلية
ومنه ميكن القول بأن عامل املصلحة العامة 
هو من جعل من السرية املصرفية نظاما استثنائيا، 
خيضع لقواعد خاصة، ختتلف عن سر املهنة املصريف 

                                                            
  .52خليل يوسف جندي املرياين، املرجع السابق، ص   4
  .28 دانا محة باقي عبد القادر، املرجع السابق، ص  5
  .54خليل يوسف جندي املرياين، املرجع السابق، ص   6
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الذي حتكمه القواعد العامة لسر املهنة، ومنه تتجلى 
املصلحة العامة يف كتمان السر املصريف، حبيث يعود 

طين، من دعم الثقة يف النظام على االقتصاد الو 
 .1 املصريف للبلد

  المبحث الثاني
أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض 

  األموال
لقد أحاطت أغلب التشريعات الدولية 

املصرفية مببدأ السرية املصرفية، ومع ذلك  احلسابات
يتعني اخلروج على مبدأ السرية املصرفية يف حاالت 

ونطاقها باختالف حدود مبدأ  معينة خيتلف مداها
السرية املطبق يف العمل املصريف لكل دولة، ومع 
االهتمام الدويل الكبري مبوضوع مكافحة جرمية تبييض 
األموال، قد تغري احلال بالنسبة ملعظم الدول اليت 
ذا املوضوع، إذ رأى اجملتمع الدويل أن  اهتمت 

ول مبيضو األموال قد استفادوا من تطبيق بعض الد
ملبدأ السرية املصرفية املتعلقة باحلسابات املصرفية، كما 
يف دول لكسمبورغ ولبنان وسويسرا وغريها، وهذا ما 

 إىلدفع الدول اليت تعتمد مبدأ السرية املصرفية 
 للتخفيف الدويل اجملتمع وضغوط لدعوات االستجابة
  .2 هذا املبدأ تطبيق من حدة

 رأكث حيث تعترب السرية املصرفية من
 عمليات مكافحة أمام عائقاً  تقف اليت العقبات
ا إذ األموال، تبييض  االطالع أمام عائقا تشكل أ
املشبوهة، نظرا  لألموال وملجأ املصرفية، الودائع على

لتطبيق هذا املبدأ، باإلضافة إىل حرص البنوك على 
 حتدده ملن إال العمالء عن املعلومات تقدمي عدم

 محاية على البنوك حرص من اانطالق وذلك القوانني،
للعميل، وكذا مصلحة البنك أو  الشخصي احلق

                                                            
  .95نبيه صاحل، املرجع السابق، ص   1
  .242مسر فايز إمساعيل، املرجع السابق، ص   2

املصرف نفسه، أو ما تقتضيه املصلحة العامة للدول،  
  .كما سبق تبيانه

وما جتدر اإلشارة إليه أن اجملتمع الدويل 
أعطى األمهية القصوى للحد من مبدأ السرية املصرفية 

كافحة نظرا ملا هلا من عواقب تؤثر على سري م
عمليات تبييض األموال على املستوى الدويل واحمللي 
للدول، وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل السرية 
املصرفية يف ظل املكافحة الدولية لتبييض األموال يف 
مطلب أول، ويف املطلب الثاين إىل السرية املصرفية يف 

  .ظل املكافحة الداخلية جلرمية تبييض األموال
السرية المصرفية في ظل  :المطلب األول

  .المكافحة الدولية لجريمة تبييض األموال
لقد تضافرت اجلهود الدولية للحد من 
السرية املصرفية اليت تعيق مكافحة عمليات تبييض 

الدولية، فكانت  املعاهدات خالل من األموال، وذلك
اليت كان هلا دور يف رسم  1988اتفاقية فيينا لعام 
رية املصرفية، نظرا لتفاقم عمليات احلدود احلقيقية للس

تبييض األموال الناجتة عن اجلرائم الدولية املنظمة  
كجرائم اإلرهاب واالجتار باملخدرات واألسلحة 
والدعارة، عرب ستار السرية املصرفية والذي يؤدي إىل 
املساس بركائز االقتصاد الوطين واملساس بسمعة 

اف املصارف بشكل عام،واليت فرضت على األطر 
بشكل عام تقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو 
التجارية دون احلق يف التذرع بالسرية املصرفية وذلك 
دف مصادرة األموال ذات املصدر غري املشروع، كما 
تطرقت يف املادة السابعة املتعلقة باملساعدة القانونية 
املتبادلة بني الدول إىل وجوب تقدمي النسخ األصلية أو 

عنها فيما يتعلق باملستندات والسجالت املصرفية صور 
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واملالية والتجارية، إىل سلطات الدولة اليت تطلب 
  .1املساعدة القانونية أو القضائية

وباإلضافة إىل اتفاقية األمم املتحدة بفيينا 
والذي مسي  01/12/1988جند اتفاقية بالرم بتاريخ 

عمليات  بإعالن بالرم ملنع استخدام النظم البنكية يف
تبييض األموال، والذي كان اهلدف من انعقاده 
للمحافظة على مسعة املؤسسات املصرفية للدول 
األطراف وإبعادها عن املمارسات املرتبطة باألنشطة 
اإلجرامية، أين خرج هذا االجتماع للدول األعضاء 
بتوصيات أمهها، إلزام املصارف بعدم إجراء أية عملية 

ق من شخصية العميل، وحثها مصرفية إال بعد التحق
على التقيد باللوائح واألنظمة القانونية والقواعد 
األخالقية عند ممارستها ألنشطتها املصرفية واالمتناع 
عن االخنراط يف العمليات املشبوهة اليت تشجع على 
إعادة توظيف األموال القذرة وااللتزام بتقدمي معلومات 

ا يف دقيقة وواقعية استجابة للسلطات الع امة ومساعد
   . 2تسيري أعماهلا

كما جند بأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
دعت إىل  2000اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة 

إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة واإلشراف على 
املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية فضال عن 

ل،  سائر اهليئات املعرضة بشكل خاص لتبييض األموا
كما دعت االتفاقية إىل املؤسسات املصرفية إىل 
اإلبالغ عن حتويل الكميات الكبرية للنقد من دولة إىل 

  .3أخرى
كما جند كذلك أن جلنة بازل للرقابة 

 1988واإلشراف على أعمال البنوك املنعقدة عام 
أصدرت بيانا ملنع استغالل اجلهاز املصريف يف تبييض 

                                                            
أنطـــوان جـــورج ســـركيس، الســـرية املصـــرفية يف ظـــل العوملـــة،   1

دراسة مقارنة، منشورات احللـيب احلقوقيـة، بـريوت، لبنـان، الطبعـة 
  .195و 194، ص 2008األوىل 

  .159دانا محة باقي عبد القادر، املرجع السابق، ص   2
  .216أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص   3

ا إن الدع: "األموال نص على اية السيئة من شأ
زعزعة ثقة اجلماهري يف البنوك وبالتايل التأثري على 
استقرارها كنتيجة لتعامل البنوك وهي يف غفلة من 
أمرها مع اجملرمني، كما أن البنوك قد تعرض نفسها 
خلسائر مباشرة من وراء االحتيال إما نتيجة اإلمهال 
والتحري عن العمالء غري املرغوب فيهم، أو حني 
تسوء مسعة املسؤولني هلذه البنوك من جراء تعاملهم مع 

   .4"اجملرمني
كما أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

، دعت القطاعات املصرفية إىل العمل 2003لسنة 
على وضع معايري وإجراءات تستهدف صيانة القطاع 
املصريف من أجل القيام مبهامه على وجه صحيح واىل 

عرب اختاذ تدابري فعالة بشأن هوية  تعزيز الشفافية
العمالء املصرفيني من شخصيات اعتبارية وطبيعية،  
كما دعت القطاع املصريف والتجاري اىل االمتناع عن 

  :القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب اجلرائم
 إنشاء حسابات خارج الدفاتر، -
إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو  -

  وافية،تدوينها بصورة غري
 تسجيل نفقات ومهية، -
اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد  -

 .الذي يفرضه القانون
كما دعت هذه االتفاقية املؤسسات املالية والتجارية 
واملصرفية إىل كشف وجتميد ومراقبة حركة عائدات 
األفعال اجملرمة واستحداث آليات وأساليب قانونية 

لتسيري إرجاع عائدات األفعال  وإدارية مالئمة وفعالة،
  .5اجملرمة

كما جند بان التوصيات األربعون الصادرة 
عن فرقة العمل املايل املعين مبكافحة تبييض األموال 
عكست قناعة القائمني على صياغتها بأن وجود 

                                                            
  .271علي عبد احلسني املوسوي، املرجع السابق، ص   4
  .218أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص   5
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ثغرات أو عدم توافق بني التدابري الوطنية ملكافحة 
يضو تبييض األموال مل تزل تشكل منفذا لنجاح مب

األموال ما دام باستطاعتهم نقل قنوات تبييضهم إىل 
الدول أو األنظمة املالية غري احملكمة يف هذا 

حيث دعت هذه اجملموعة إىل تصحيح  1اخلصوص،
  :العمل املصريف وزيادة شفافية هذا القطاع عرب

رسم سياسات حمددة من قبل الدول ملكافحة  -
 .جرائم تبييض األموال

 .ات املالية لكل عمالئهاوجوب معرفة املؤسس -
الطلب من املؤسسات املالية التبليغ عن  -

الصفقات املالية املشبوهة إىل السلطات احمللية 
 .ذات الصالحية

الطلب من السلطات الرقابية تطبيق تدابري شاملة  -
 .للمراقبة الداخلية

تأمني أنظمة مالئمة لضبط ومراقبة املؤسسات  -
 .املالية

دولية واملصادقة على عقد معاهدات واتفاقيات  -
تشريع وطين يتيح التعاون الدويل والسريع والفعال 

 .على كل املستويات
اختاذ تدابري من قبل جمموعة العمل املايل الدويل  -

من أجل الضغط على الدولة العضو يف هذه 
اجملموعة اليت ال تعزز نظامها يف مكافحة جرائم 

 .تبييض األموال
الئمة وتقدمي حث البلدان على سن تشريعات م -

 .املساعدة التقنية هلا
كما دعت هذه التوصيات إىل وجوب قيام 
النظام املصريف يف مكافحة تبييض األموال إىل التدقيق 
يف هوية العمالء املصرفيني فضال عن مراقبة العمليات 

  .2املصرفية خاصة تلك اليت تثري الشك

                                                            
  .175دانا محة باقي عبد القادر، املرجع السابق، ص   1
  .222و 221أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص   2

كما جند كذلك أن اجمللس األورويب قد 
رسوما يقرر فيه مبدأ السرية م 1977أصدر عام 

 1991املصرفية، وجاء مرسوم غسل األموال يف عام 
لينص على وجوب تعرف البنوك على عمالئها، قبل 
الدخول يف تعامالت مالية معهم، وخاصة فيما يتعلق 
بعمليات فتح احلسابات وقبول ملفات حفظ األوراق 

يها املالية، كما ألزم املؤسسات املالية وموظفيها ومدير 
يف حالة إذا ما جتاوزت العملية أو جمموعة عمليات 

إبالغ ) يورو(ألف وحدة نقد أوروبية  150مالية مبلغ 
السلطات املختصة ملكافحة تبييض األموال عن هذه 
العمليات، وكل العمليات املشتبه فيها، وإمداد هذه 

ا    .3السلطات باملعلومات اليت يطلبو
فية في ظل السرية المصر : المطلب الثاني

  .المكافحة الداخلية لجريمة تبييض األموال
دول يف بالرجوع إىل التشريعات الوطنية لل

 يف خمتلف دول العامل نيهذا الشأن فنجد أن املشرع
قد اتفقوا على وجوب التزام املصارف باحملافظة على 

م اختلفوا " االلتزام مببدأ السرية املصرفية"أسرارها  إال أ
تهم هلذا االلتزام من حيث النصوص يف طريقة معاجل

هذا من جهة،  4القانونية اليت عاجلت هذا املوضوع،
ومن جهة أخرى ونظرا العتبار املصارف قناة رئيسية 
تصب فيها عمليات تبييض األموال، وما ملبدأ السرية 
املصرفية من أمهية يف املسامهة واملساعدة على إمتام 

ن معظم الدول عمليات تبييض األموال، لذلك جند أ
سنت تشريعات حتد من هذا املبدأ، نورد بعضها فيما 

  :يلي
السرية المصرفية في : الفرع األول

 التشريع األمريكي
أتبعت الواليات املتحدة األمريكية نظام 
السرية املصرفية، مبوجب قانون السرية املصرفية 

                                                            
  .53سوزي عديل ناشد، املرجع السابق، ص   3
  .121خليل يوسف جندي املرياين، املرجع السابق، ص   4
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Bank secrecy Act  1970الصادر سنة ،
متابعة "الية اعتماد الذي يفرض على املؤسسات امل

حيث يسمح هذا  ،1ملختلف أنواع املعامالت" ورقية
القانون بكشف سرية احلسابات املصرفية، يف حاالت 
استثنائية متعلقة باملصلحة العامة أو مبصلحة البنك أو 
يف حالة وجود نزاع بني البنك والعميل أو باملوافقة 

انون الصرحية أو الضمنية للعميل، كما يعطي هذا الق
للحكومة الفيدرالية األمريكية مبراقبة الصفقات النقدية 
الكبرية وحركة العملة الصادرة والواردة، من خالل 
متطلبات اإلقرار املفروضة على كل البنوك والعمالء 
حتت طائلة عقوبة احلبس بسنة وبغرامة تقدر بألف 

وتقوم السلطات  دوالر أو بإحدى هاتني العقوبتني،
حلصول على املعلومات، والبيانات الالزمة األمريكية با

عن حسابات العمالء، من خالل مالحقتها للمتهربني 
من تسـديد الضرائب، أو مبناسبة مكافحتها لعمليات 

  .2تبييض األموال القذرة عرب املصارف والبنوك
وباعتبار الواليات املتحدة األمريكية من 

دها قد البلدان األكثر معاناة من تبييض األموال، جن
بادرت قبل غريها إىل مكافحة هذه الظاهرة وهذا من 
خالل سنها للقانون السالف الذكر الذي عزز قدرة 
ة اجلرمية املنظمة التقليدية  السلطات احلكومية جملا
واجلرائم املالية واألنشطة غري املشروعة األخرى، كما 

 1992أصدرت الواليات املتحدة قانون أخر سنة 
ن أهم القوانني األمريكية ملكافحة والذي يعترب م

أنشطة تبييض األموال، حيث أعطى هذا القانون 
الصالحية للوكاالت املصرفية الفدرالية أن تباشر يف 
تنفيذ إجراءات إلغاء رخصة عمل أي مؤسسة مالية 
تثبت إدانتها يف انتهاكات قانون سرية البنوك أو 

نون لتورطها يف أنشطة تبييض األموال، كما صدر قا
                                                            

بول باور ورودا أوملـن املسـاعدة يف بنـك املستشار االقتصادي   1
االحتياط الفدرايل يف كليفالنـد، مقـال بعنـوان فهـم  دورة تبيـيض 

  . موال، منشور على االنرتنتاأل
  .99نبيه صاحل، املرجع السابق، ص   2

أجرى تعديالت على قانون سرية  1994أخر سنة 
البنوك والذي يهدف إىل إجبار املؤسسات املالية غري 
املصرفية على اإلذعان ملتطلبات رفع التقارير واملشاركة 
يف تنفيذ الربامج املوضوعة يف التصدي ألنشطة تبييض 

  3.األموال
السرية المصرفية في : الفرع الثاني

 التشريع الفرنسي
انت محاية السرية املصرفية يف فرنسا تتم ك

من قانون العقوبات، باعتبار أن  378مبوجب املادة 
العاملني بالبنوك مؤمتنون ضروريون على أسرار من 
يتعاملون معهم أو يتعاقدون معهم خصوصا أن 
التعامل مع البنوك يف الوقت احلاضر ال ميكن 

صريف االستغناء عنه من جانب األفراد، لكن السر امل
مل يكن ممنوعا على القضاء والدوائر املالية واإلدارية 
العامة اليت كان هلا حق االطالع على جممل العمليات 

   .4اجلارية مع املصرف
وبعد ذلك صدر القانون املصريف بتاريخ 

منه على  57، حيث نصت املادة 24/01/1984
كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة ومن أعضاء "أن 

ف واملراقبة وكل شخص يشارك يف إدارة جملس اإلشرا
وتسيري مؤسسة ائتمان إذا كان مستخدما لديها يلتزم 
حبماية أسرار العمالء وفقا للشروط والعقوبات 

اليت اعتربت أن إفشاء  378املنصوص عليها يف املادة 
سائر املكلفني وسائر املؤمتنني حبسب وصفهم أو 

احلبس من مهنتهم ألسرار تسلم هلم يعاقبون عليه ب
 500إىل  100شهر إىل ستة أشهر وبالغرامة من 

ألف فرنك إذا أفشوا هذه األسرار خارج حاالت اليت 
  .5"يفرض عليهم القانون إفشائها

                                                            
، 219دانـــا محـــة بـــاقي عبـــد القـــادر، املرجـــع الســـابق، ص   3

  .231و 230، 229
  .21عبد القادر العطري، املرجع السابق، ص   4
  .283علي عبد احلسني املوسوي، املرجع السابق،   5
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وما جتدر اإلشارة إليه إىل أن هذه السرية ال 
متنع بأي حال من األحوال اإلبالغ عن العمليات 

على هذا املشبوهة اليت تشكل جرائم تبييض األموال، و 
األساس يتشبث القانون املصريف الفرنسي مببادئ 
احرتام السرية املصرفية ويلزم زيادة على ذلك باالمتناع 
عن قبول هذه العمليات املالية إذا كانت مثرية للشك، 
تضاف إىل ذلك القواعد اجلنائية الرادعة اليت تعاقب 
دا على اإلخالل بالتزام السرية املصرفية واليت ال ميكن أب

أن تقف يف وجه الكشف عن أية عمليات مشبوهة 
ا عمليات تبييض األموال وهذا ما دعى إليه  1.بأ

 12/07/1990املؤرخ يف  90/614القانون رقم 
والذي تضمن أحكام تتعلق بإلزام كل املؤسسات 
املالية الفرنسية االشرتاك يف التصدي لتبييض األموال 

لزم هذا القانون املتحصلة من جتارة املخدرات، كما أ
املؤسسات املالية موجب اإلعالم عن احلسابات غري 
العادية أو غري املربرة اقتصاديا، وكذلك عن التحويالت 

ا    .2املشتبه 
السرية المصرفية في : الفرع الثالث

 التشريع السويسري
اشتهرت سويسرا بدقة سرية احلسابات 

بدأ املصرفية، حيث يقرر القانون املدين السويسري م
سرية احلسابات املصرفية ويعتربه من احلقوق املكفولة 
للعمالء اليت يرتتب على إهدارها حق العميل يف 
احلصول على تعويض جابر لألضرار الناجتة عن إفشاء 
سرية احلساب، حيث يعترب القانون السويسري جمرد 
اعرتاف البنك بوجود حساب للعميل لديه إهدارا ملبدأ 

هلذا فان احلماية القانونية املقررة  3السرية املصرفية،
للسرية املصرفية، قد جعلت من سويسرا مالذا أمنا 
لألموال القذرة اليت تعمل املنظمات اإلجرامية إىل 

                                                            
  .283ابق، ص علي عبد احلسني املوسوي، املرجع الس  1
  .251أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص   2
  .52سوزي عديل ناشد، املرجع السابق، ص   3

تبييضها، ومن مث تعرضت سويسرا لضغوط دولية 
وذلك بقصد احلد من هذه السرية املصرفية ولعل هذا 

 التخفيف ما دفع سويسرا حفاظا على مسعة بنوكها إىل
من تطبيق مبدأ السرية املصرفية بشكل مطلق، حيث 
بدأ ينحصر هذا املبدأ أمام عمليات تبييض األموال، 
أين صدر قانون بشأن تبييض األموال بدأ العمل به يف 

بدأت من خالله سويسرا يف تقدمي  1998أفريل 
التعاون الدويل لبعض الدول، من أجل مالحقة 

خاصة العمليات اليت تتخذ عمليات تبييض األموال، 
 .4طابعا سياسيا

السرية المصرفية في : الفرع الرابع
 التشريع المصري

قت مصر نظام سرية احلسابات املصرفية طبّ 
وذلك عقب  205مبوجب القانون رقم  1990عام 

 97حرب اخلليج، مث عدل هذا القانون بالقانون رقم 
 ، بشأن سرية احلسابات يف البنوك، وقد1992لعام 

أضفى القانون، السرية بشكل صريح على أعمال 
البنوك واألموال اليت تودع فيها، وحظر على اجلهات 
الرقابية أو أية جهات أخرى اإلطالع على أية بيانات 
دف جذب املدخرات،  خاصة بالعمالء، وذلك 
م  وتشمل السرية  حسابات العمالء وودائعهم وأمانا

ح حسابات رقمية وخزائنهم، باإلضافة إىل جواز فت
بالنقد األجنيب، وال جيوز اإلطالع عليها إال يف 
حاالت خاصة، بناءا على حكم قضائي أو حكم 
حمكمني أو بناءا على طلب وزارة االقتصاد والتجارة 
ومراقب البنك املركزي ومراقب وزارة االقتصاد والتجارة 
اخلارجية، أو يف حالة صدور حكم قضائي باالطالع 

العمالء، إذا كان ذلك ضروريا لبيان على حسابات 
احلقيقة يف قضايا اجلنح واجلنايات مع وجود دالئل 
جدية على وقوعها، أو للتقرير مبا يف الذمة املالية 
مبناسبة حجز موقع لدى أحد املصارف اخلاضعة 

                                                            
  .98نبيه صاحل، املرجع السابق، ص   4
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يف  1992مث جاء تعديل سنة  .ألحكام القانون
الذي يسمح للنائب العام أو من  97القانون رقم 

يفوضه باإلطالع على حسابات أو ودائع أو أمانات 
أو خزائن العمالء، وتؤدي كثرة االستثناءات املوجودة 
يف القانون إىل الكشف على حسابات العمالء السرية 
بسهولة، مما يوضح الرتدد يف منح احلصانة لألموال 

  . 1املودعة يف البنوك املصرية
بدأ نصوص كما جند بأن املشرع املصري أفرد هلذا امل

لسنة  88من القانون رقم  101إىل  97املواد من 
يف شأن البنك املركزي واجلهاز املصريف  2003

والنقد، ومن أهم مسات هذا القانون أنه أضفى السرية 
    .2املصرفية بشكل واضح وصريح على عمليات البنوك

املالية الدولية ملكافحة  وبعد إصدار اللجنة
يرها السنوي الثاين عشر تقر  GAFIتبييض األموال 

والذي أدرجت فيه اسم  2001جوان  22بتاريخ 
مصر يف جمال الدول غري املتعاونة يف جمال مكافحة 
تبييض األموال، أين أصبحت مصر مهددة بوقف 
التعامل دوليا مع املؤسسات املالية، أصدرت بتاريخ 

املتعلق مبكافحة  80قانون رقم  2002 وماي 22
لذي جاء معربا عن اتفاق وجتاوب تبييض األموال وا

مصر الكامل مع كافة اجلهود الدولية املبذولة يف هذا 
االجتاه واليت منها اتفاقية فيينا وكذا إعالن بازل اخلاص 
مبنع االستخدام اإلجرامي للجهاز املصريف ألغراض 
تبييض األموال، كما جاء مراعيا للتوصيات األربعون 

 الدويل ملكافحة تبييض الصادرة عن جلنة العمل املايل
األموال واليت تغطي جوانب متعددة هلذه الظاهرة فيما 
يتعلق باملعامالت النقدية احمللية والدولية ذات الصلة 
باألعمال غري املشروعة، أين اهتم هذا القانون بصورة 

                                                            
دار  محــدي عبــد العظــيم، غســيل األمــوال يف مصــر والعــامل،  1

ص ، 1997الفكــــــــر العــــــــريب، القــــــــاهرة، الطبعــــــــة األوىل، ســــــــنة 
248.  

  .55املرجع السابق، ص  سوزي عديل ناشد، 2

واضحة وأساسية بكيفية مكافحة تبييض األموال من 
واجلدير خالل املؤسسات املالية وخاصة البنوك، 

بالذكر أن هذا القانون ال يعارض مبدأ السرية املصرفية 
إال بالقدر الذي يسمح بكشف ومالحقة عمليات 

    .3تبييض األموال
السرية المصرفية في : الفرع الخامس

 التشريع اللبناني
تبىن املشرع اللبناين مبدأ السرية املصرفية منذ 

 1956سبتمرب  3وذلك بصدور قانون  1956سنة 
الذي قرر العديد من األحكام للحفاظ على السرية و 

املصرفية والذي كان يعد يف ذلك الوقت من أشد 
القوانني صرامة يف العامل، حيث مينع خرق السرية 
املصرفية بصورة مطلقة إال يف أضيق نطاق ممكن وذلك 

   .4يف مواجهة السلطات القضائية واملالية يف الدولة
ة سويسرا الشرق، وقد أطلق على لبنان تسمي   

من خالل مقارنته أو مقاربته لسويسرا يف كونه ملجأ 
لألموال اخلارجية اهلاربة ومن خالل اعتماده قانونا 
دف  للسرية املصرفية، متوخيا منها دوافع اقتصادية 
إىل جلب رؤوس األموال لتعزيز الوضع االقتصادي يف 
دف  البالد، إىل جانب الدوافع السياسية وذلك 

  .5سيادة البالد واستقالله حفظ
ونتيجة للضغوط الدولية املستمرة جتاه أنظمة 
السرية املصرفية ملا تشكله من عائق أمام مكافحة 
جرائم تبييض األموال، قامت مجعية املصارف يف لبنان 

بتوقيع  15/01/1996واملصارف األعضاء بتاريخ 
اتفاقية احليطة واحلذر واليت تضمنت إجراءات متعلقة 

كافحة تبييض األموال الناجتة عن االجتار غري مب
  .6املشروع باملخدرات مع احلفاظ على السرية املصرفية

                                                            
، 71، 70، 69ســوزي عــديل ناشــد، املرجــع الســابق، ص   3
  .88و 72

  .89سوزي عديل ناشد، املرجع السابق، ص   4
  .136غسان رباح، املرجع السابق، ص   5
  .308علي عبد احلسني املوسوي، املرجع السابق، ص   6
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كما قامت لبنان بإصدار القانون رقم 
املتعلق مبكافحة تبييض األموال، حبيث  318/2001

يتجاوب هذا القانون مع متطلبات املعايري الدولية، 
بة من وقد حدد هذا القانون اإلجراءات املطلو 

املؤسسات املصرفية واملالية ملكافحة تبييض األموال،  
كما عمد لبنان إىل الرجوع عن حتفظاته فيما يتعلق 
ببنود السرية املصرفية املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا 
لألمم املتحدة، حبيث ال ميكن للسلطات اللبنانية 
التذرع بالسرية املصرفية يف حال طلب منها تقدمي 

املصرفية أو املالية اليت تعود ألشخاص السجالت 
مشتبه بتورطهم جبرائم منظمة أو بعمليات تبييض 

 99/154األموال، كما أصدرت لبنان قانون رقم 
املتعلق باإلثراء غري املشروع  28/12/1999بتاريخ 

والذي جاء استكماال لقانون السرية املصرفية اللبناين 
مكانية والذي نص يف مادته السابعة على عدم إ

املصارف التذرع بسر املهنة بشأن الطلبات اليت 
توجهها السلطات القضائية يف دعاوى اإلثراء غري 

    .1املشروع
السرية المصرفية في : الفرع السادس

  .2التشريع األردني

لسنة  28ورد يف قانون البنوك األردين رقم 
على البنك مراعاة السرية التامة "على أنه  2000

م وخزائنهم لديه جلميع العمال ء وودائعهم وأمانا
وحيظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غري 
مباشر إال مبوافقة خطية من صاحب احلساب أو 
الوديعة أو اخلزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة 
قضائية خمتصة يف خصومة قضائية قائمة أو بسبب 
ا مبقتضى أحكام هذ ا إحدى احلاالت املسموح 

                                                            
  .254و 253أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص   1

حملــامي طــالل طلــب الشــرفات، مســؤولية البنــوك عــن غســيل ا  2
  . األموال وكيفية مواجهتها، مقال منشور على االنرتنت

القانون، ويظل احلظر قائما حىت لو انتهت العالقة بني 
  ". العميل والبنك ألي سبب من األسباب

من ذات القانون  73كما جاء يف املادة 
حيظر على أي من إداري البنك احلاليني أو السابقني "

إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العمالء أو 
م أو ودائعهم أو األمانات أو اخلزائ ن اخلاصة حسابا

م أو كشفها أو متكني الغري من  م أو أي من معامال
ا مبقتضى  االطالع عليها يف غري احلاالت املسموح 
أحكام هذا القانون، ويسري هذا احلظر على كل من 
يطّلع حبكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو 
غري مباشر على تلك البيانات واملعلومات مبا يف ذلك 

  ". البنك املركزي ومدققي احلسابات موظفي

وبالرجوع إىل نصوص قانون البنوك األردين، جند 
أن املشرع قد تشدد يف السرية املصرفية، وفرض 
عقوبات قاسية على كل من يفشي السر املصريف إال 

 10أنه عاد يف تعليمات مكافحة غسل األموال رقم 
ب من /99واملستندة ألحكام املادة  2001لسنة 

ا الثالثة عشر بضرورة قان ون البنوك قد أوجبت يف ماد
إعالم البنك املركزي فورا عن أية عملية ميكن أن تتعلق 

  : بأية جرمية أو عمل غري مشروع وذلك بقوهلا

إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو   - أ
دفع أي مبلغ يتعلق أو ميكن أن يتعلق بأي جرمية 

عدم التنفيذ  أو بأي عمل غري مشروع فعليه
والتحفظ على هذه األموال وإشعار البنك املركزي 

  . فورا

يتعني على البنك أن يرد إىل العميل كامل    - ب
الفوائد اليت قد تتحصل له على األموال املتحفظ 

 . عليها يف حال ثبوت مشروعيتها

يالحظ أن النص قد تضمن إلزام البنك و 
بدفع   بالتحفظ على املال املشبوه من جهة و إلزامه

كامل الفوائد يف حال ثبوت مشروعيتها وهو ما يعترب 
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غري منصف للبنوك خصوصا وإن البنك ال يستطيع 
استثمار األموال اليت مت التحفظ عليها وهو ما جيعل 

  .النص غري متوازن 

ويالحظ أن قانون البنوك األردين قد افرد 
حاالت أجاز اخلروج على السرية املصريف يف بعض 

يستثىن من أحكام ( 74ث ورد يف املادة احلاالت حي
من هذا القانون أي من احلاالت  73، 72املادتني 
  : التالية

الواجبات املنوط أداؤها مبدققي احلسابات الذين  - 1
مت تعيينهم من قبل اهليئة العامة للبنك أو البنك 

  . املركزي وفق أحكام هذا القانون
ا البنك امل - 2 ركزي األعمال واإلجراءات اليت يقوم 

مبوجب أحكام هذا القانون أو قانون البنك 
 .املركزي

إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي  - 3
 . شيك بناءا على طلب صاحب احلق

اء خبصوص تبادل املعلومات املتعلقة بالعمالء سو  - 4
 ..). .مديونيتهم 

كشف البنك عن كل أو بعض البيانات اخلاصة  - 5
ه يف نزاع بتعامالت العميل الالزمة إلثبات حق

قضائي نشأ بينه وبني عميله بشأن هذه 
  . املعامالت
التشريع السرية المصرفية في : الفرع السابع

 العراقي
لقد عاجل املشرع العراقي السرية املصرفية قبل 

 1976لسنة  64صدور قانون البنك املركزي رقم 
لسنة  97وذلك مبوجب قانون مراقبة املصارف رقم 

منه، وبعد إلغاء هذا القانون أ /29يف املادة  1964
أصبحت السرية املصرفية حمكومة مبا نصت عليه الفقرة 

، حىت صدور قانون 1976لسنة  46من املادة  3
والذي كان  2003املصارف العراقي اجلديد لسنة 

ميثل ضرورة ملحة يف رأي املتخصصني يف جمال العمل 

انون املصريف، الذي عاجل السرية املصرفية، وبعد إلغاء ق
وصدور قانون  1976البنك املركزي العراقي لسنة 

تضمن أيضا يف املادة  2004لسنة  56جديد رقم 
منه أحكاما تتعلق بالسرية املصرفية حيث نصت  22

ميتنع أي شخص  -1" املادة السالفة الذكر على أنه 
يشغل منصب احملافظ أو نائب احملافظ أو عضو يف 

للمصرف املركزي  جملس أو موظف أو وكيل أو مراسل
السماح لآلخرين  -أ: العراقي عن القيام مبا يلي

باالطالع على معلومات خاصة غري متاحة للعموم أو 
الكشف عنها أو نشرها، يكون قد حصل عليها أثناء 
تأدية مهام وظيفته الرمسية إال إذا طلب منه ذلك وفقا 

من هذه املادة، وإذا اقتضت الضرورة ذلك  2للفقرة 
بأية مسؤولية أو واجب يفرضه هذا القانون أو  للوفاء

يقضي به القانون املصريف أو أي تشريعات أخرى 
استخدام مثل هذه املعلومات أو  -ب. ذات الصلة

السماح باستخدامها للحصول على مكاسب 
   1".شخصية

صدر أول قانون ملكافحة تبييض  2004ويف عام 
املالية، األموال يف العراق والذي طبق على املؤسسات 

لتأمني سالمة أعماهلا وعدم االخنراط يف األنشطة 
املشبوهة، والذي ألزم املؤسسات املالية باإلبالغ عن 

 2.العمليات اليت يشتبه فيها
التشريع السرية المصرفية في : الفرع الثامن

 الجزائري
وبالنسبة للمشرع اجلزائري فنجده قد نص 

نون رقم على االلتزام بالسر املصريف مبوجب القا
املتعلق  27/08/2003الصادر بتاريخ  03/11

ال "واليت تنص  25بالنقد والقرض، وذلك يف مادته 
جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو 
غري مباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا عليها يف إطار 

                                                            
  .36و 35دانا محة باقي عبد القادر، املرجع السابق، ص   1
  .275و 273ص نفس املرجع، دانا محة باقي عبد القادر،   2
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م، وذلك دون املساس بااللتزامات املفروضة  عهد
وما عدا احلاالت اليت يدعون  عليهم مبوجب القانون،

يلزم بنفس . فيها لإلدالء بشهادة يف دعوى جزائية
الواجب كل شخص يلجأ إليه جملس اإلدارة يف سبيل 

  1".تأدية مهامه
ومنه يتضح أن السرية املصرفية يف اجلزائر 
ا شأن باقي الدول، فهي تعترب من القواعد  شأ

ة مبوجب املستقرة يف البنوك، حيث تلتزم هذه األخري 
القوانني واألعراف املصرفية حبفظ أسرار زبائنها، 
م املصرفية، ما مل يكن هناك نص يف القانون  وعمليا

  . أو اتفاق يقضي بغري ذلك
وكما سبق التطرق إليه، فإن التشريعات 
الداخلية ختتلف فيما بينها من حيث اعتماد هذا 
املبدأ، فمنها من تطبقه على إطالقه، ومنها من 

عت له ضوابط للحد منه خاصة يف جمال تبييض وض
األموال، حيث عملت اجلزائر على املوازنة بني مبدأ 
السرية املصرفية وبني اعتبارات احلذر املصريف، اليت 
تتطلب احليطة والشفافية يف معامالت البنوك، وذلك 
خبلق قواعد حلماية البنوك من املسؤولية عند اخلروج 

ية يف حالة إبالغ السلطات على مبدأ السرية املصرف
املختصة عن العمليات املشبوهة أو تقدمي معلومات 

  .عنها، وذلك طاملا كان تصرف البنك حبسن نية
جند أن  05/01وبالرجوع إىل القانون رقم 
منه  24إىل  22املشرع اجلزائري نص يف املواد من 

على أنه ال ميكن االعتداد بالسر املهين أو السر 
جهة اهليئة املتخصصة، وأنه ال ميكن البنكي يف موا

متابعة األشخاص أو املسريين واألعوان اخلاضعني 
لإلخطار بالشبهة الذين أرسلوا حبسن نية املعلومات أو 
قاموا باإلخطارات املنصوص عليها يف هذا القانون 

وأن . وذلك من أجل انتهاك السر البنكي أو املهين
اجلزائية فحسب،  هذا اإلعفاء ال يقتصر على املسؤولية

                                                            
  .221زينب سامل، املرجع السابق، ص   1

بل حىت أن اإلعفاء يشمل املسؤولية اإلدارية واملدنية 
ويبقى هذا اإلعفاء من املسؤولية قائما حىت ولو مل 
تؤدي التحقيقات إىل أي نتيجة أو انتهت املتابعات 

  .2بقرارات بأال وجه للمتابعة أو الرباءة
تعترب السرية املصرفية كما سبق  :خاتمة

العمل املصريف، حيث يقوم  ذكره من أهم مميزات
العمل املصريف على مبدأ سرية احلسابات املصرفية 
والذي أدرجته جل تشريعات العامل يف قوانينها 
الداخلية املنظمة للبنوك والعمل املصريف، وهذا ملا هلا 
من فائدة كبرية تعود بالنفع على االقتصاد احمللي 
يع للدول وكذا جذب رؤوس األموال األجنبية، وتشج

االستثمارات األجنبية والتجارة اخلارجية ملا حتققه من 
  .توفري الثقة واالئتمان للبنوك

يؤدي إىل تعامل البنوك مع خمتلف  هذا كل  
ا تسعى جلذب األموال واليت قد تكون  الفئات كما أ

) املال القذر(أموال متحصلة من أنشطة غري مشروعة 
ل أن مبدأ كتجارة املخدرات مثال، وعليه ميكن القو 

السرية يشجع عمليات تبييض األموال اليت تتم بدرجة 
أكرب يف البنوك واملؤسسات املصرفية واملالية، الشيء 
الذي يصعب معه عملية تعقب تلك األموال يف حالة 
وجود حتريات بشأن أنشطة تتعلق جبرائم تبييض 
األموال، وبالتايل يعيق بدرجة كبرية عمليات مكافحة 

هذا كل أدى باجملتمع الدويل إىل ، لتبييض األموا
املطالبة بالتخفيف من حدة مبدأ السرية املصرفية، 
ومن مث جل البنوك واملؤسسات املصرفية تتعامل يف 
جمال مكافحة عمليات تبييض األموال مع األجهزة 
املختصة واملكلفة بتعقب هذه اجلرائم، دون املساس 

  .يةأو زعزعة الثقة بالبنوك واملؤسسات املال
                                                            

مقال بعنوان ظاهرة تبـيض األمـوال مكافحتهـا  لندة سامية،  2
، 60والوقايــــة منهــــا، مقــــال منشــــور يف نشــــرة القضــــاة، العــــدد 

ــــائق  ــــة الدراســــات القانونيــــة والوث نشــــرة قانونيــــة تصــــدرها مديري
  .272و 271بوزارة العدل، اجلزائر، ص 

  



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

25 
 

" مقارنة دراسة"  العمومية الدعوى على وأثرها الجنائية الوساطة إجراءات  

  ،)أ(حممودي قادة، أستاذ حماضر .د    
  .املركز اجلامعي تيسمسيلت، اجلزائر

  :ملخص
تم ا تدخل ضمن السياسة اجلنائية املعاصرة اليت  باجملين  متثل الوساطة اجلنائية منطا جديدا من اإلجراءات اجلزائية كما أ

عليه واألخذ بسياسة التفاوض بني اجلاين واجملين عليه عن طريق تدخل النيابة العامة أو من ينوب عنه كالوسيط أو 
املفوض أو مراكز عدالة اجلوار كما هو معمول به يف بعض التشريعات املقارنة، حبيث جند أن هذا اإلجراء اجلديد الذي 

وتعد الوساطة اجلنائية أحد صور منوذج العدالة اإلصالحية أو . قه وشروطه وآثارهطبقته خمتلف التشريعات خيتلف يف نطا
التعويضية اليت تقوم على فكرة تعويض الضحية قبل حتريك الدعوى العمومية وإصالح اجلاين، كما أن هذا اإلجراء هو 

هذا العمل إىل هيئات أخرى  بيد النيابة يف بعض التشريعات كالتشريع اجلزائري والفرنسي والبلجيكي وأخرى أعطت
تعمل حتت رقابة النيابة مثل التشريع السويسري واألمريكي، وبالرغم من هذه االختالفات اإلجرائية بني خمتلف 
اء اخلصومة اجلنائية قبل حتريك الدعوى العمومية مما أثار إشكالية حول الطبيعة  التشريعات إال أن هدفها واحد هو إ

نائية والبحث عن الشروط املوضوعية والشكلية هلا مع الوقوف على اآلثار املرتتبة على الدعوى القانونية للوساطة اجل
العمومية وهذا كله وصوال إىل حتقيق اهلدف وعالج الزيادة اهلائلة واملستمرة يف أعداد القضايا وحتقيق البعد اإلنساين عن 

  .عن وقوع اجلرميةطريق العدالة السريعة وإزالة األحقاد والكراهية النامجة 

Résumé: 

          La médiation en milieu criminel représente un nouveau procédé dans les 
procédures criminelles, elle rentre aussi dans une nouvelle politique criminelle qui 
prend soin des victimes. Elle consiste à dialoguer entre le criminel et la victime par l’ 
intervention d’ un médiateur ou des centres de médiation qui existe dans pas mal de 
systèmes juridiques internationaux. La médiation en milieu criminel représente une 
autre façon de la justice correctionnelle qui permet de simplifier les procès en limitant 
toutes les opérations complexes et longues au niveau des tribunaux ordinaires. 
Certains systèmes juridiques mettent la médiation sous l’autorité du ministère public  
comme la législation algérienne, francaise et belge contrairement  au système 
américain et suisse qui ne donne que la possibilité de superviser l’opération de 
médiation, malgré la complexité de la médiation et de sa nature  juridique elle permet 
de bien éviter plusieurs problèmes liés à la possibilité de réduire le nombre très 
important des procès qu’on registre  les tribunaux ; en plus elle permet d’éliminer la 
haine et les  rancunes entre coupables et victimes  
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  :مقدمة
تشهد السياسة اجلنائية املعاصرة حماور 
جديدة لالهتمام باجملين عليهم و األخذ بسياسة احلد 
من التجرمي و احلد من العقاب و املعاجلة غري القضائية 
للمنازعات اجلنائية، قد أصبحت الوساطة اجلنائية مبا 
تقوم عليه من تعويض اجملين عليه و تأهيل اجلناة من 

  .الحقة القضائية يف التشريعات املقارنةأهم بدائل امل

و يقصد بالوساطة اجلنائية وسيلة للحل 
املنازعات ذات الطبيعة اجلنائية، و اليت تؤسس على 
فكرة التفاوض بني اجلاين و اجملين عليه على اآلثار 
املرتتبة على وقوع اجلرمية، عن طريق تدخل النيابة 

شخصا العامة، أو من يفوضه يف ذلك سواء كان 
طبيعيا أم شخص معنويا، و يرتتب على جناحها 
تعويض الضرر الواقع على اجملين عليه،و إصالح اآلثار 
املرتتبة على اجلرمية، و إعادة تأهيل اجلاين بالشكل 
الذي ال يكون فيه حاجة لالستمرار يف الدعوة 

  .اجلنائية

و لقد أصبحت الوساطة اجلنائية يف الوقت 
املألوفة و الواسعة االنتشار  احلاضر أحد املصطلحات

وسيلة  باعتبارهايف القانون اجلنائي املقارن وذلك 
لضمان تعويض اجملين عليه وتفعيل مشاركة األفراد يف 
نظام العدالة اجلنائية، باإلضافة إىل اعتبارها وسيلة 
اجتماعية منافسة لعالج اآلثار املرتتبة على اجلرائم 

م التعامل معها، البسيطة واليت تصعب على احملاك
فضال على أن الوساطة ميكن أن تؤدي إىل توسيع 
النطاق القضائي لسلطة الدولة عن طريق إدخال صور 
العدالة الرضائية وقضاء األفراد ضمن األجهزة القضائية 

التطبيق احلايل  اليت تباشر الدعوى اجلنائية، وقد أظهر

يف  للعدالة اجلنائية عزوف من جانب اجملين عليه للسري
اإلجراءات، وبالتايل ميكن عن طريق الوساطة تشجيع 
  .اجملين عليه على املشاركة الفعالة يف اإلجراءات اجلنائية

فالوساطة اجلنائية تعد وسيلة فعالة يف عالج   
الزيادة اهلائلة واملستمرة يف أعداد القضايا اليت تنظرها 

اء احملاكم اجلنائية عندما تلجأ النيابة العامة إليها إل
دف إىل  املنازعات اجلنائية البسيطة، كما أن الوساطة 
تنصية روح الصلح بني اجلاين واجملين عليه من خالل 

على إصالح ضرر اجملين عليه، وإعادة احلال  االتفاق
  .الطريق القضائي اللجوء إىلكان عليه، دون  إىل ما

ويثور اخلالف من الفقه اجلنائي حول مسألة 
لقانونية للوساطة اجلنائية ما بني عدة حتديد الطبيعة ا

وهناك من ذهب إىل اعتبار الوساطة ذات  اجتاهات
ذات  اعتبارهاوهناك من ذهب إىل  اجتماعيةطبيعة 

طبيعة عقدية وهناك من ذهب أخر يدي الوساطة من 
 اختالفبدائل رفع الدعوى، ويرجع ذلك اخلالف إىل 
لى الرضاء الفقه للوساطة اجلنائية، وهناك من استند ع

الصادر عن كال من اجلاين واجملين عليه وهناك من 
استند على خضوع الوساطة لتقدير النيابة العامة هذا 

جمموعة من  رمن جهة ومن جهة أخرى ال بد من تواف
)  الشروط املوضوعية(الشروط سواء املتعلقة باملوضوع 

وتتمثل الشروط املوضوعية يف مشروعية الوساطة 
ضاء كمحل للوساطة اجلنائية، مفرتضات اجلنائية، الر 

األهلية  رجنائية، وأخرى إجرائية، تتمثل يف ضرورة تواف
، وإن توفرت هذه الشروط ةماإلجرائية ألطراف اخلصو 

سيكون هلا أثر على الدعوى العمومية مما يؤدي إىل 
انقضاء اخلصومة اجلنائية وهذه الشروط ختتلف 

إقرارها هذا  باختالف التشريعات املقارنة من حيث
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املشرع اجلزائري يف تعديله  رلذا أقاإلجراء اجلديد، 
يونيو  15املؤرخ يف  12-15األخري يف األمر رقم 

ومت إجراءات الوساطة اجلنائية ألول مرة  2015سنة 
وذلك توسيعها حىت بالنسبة لقانون محاية الطفل 

حرصا منه على انتقال العدالة من اجلانب اإلصالحي 
جانب أخر متاشيا مع أغلب التشريعات  من جهة ومن

لذا أردنا معاجلة إشكالية اختالف الطبيعة . املقارنة
القانونية للوساطة اجلنائية يف التشريعات املقارنة ؟ مع 
الوقوف على توافر الشروط الشكلية واملوضوعية 

ا على الدعوى العمومية ؟    وتأثريا

  الجنائيةالطبيعة القانونية للوساطة : المطلب األول
اختلف الفقه حول حتديد الطبيعة القانونية للوساطة 
اجلنائية وهذا بسبب اختالف التشريعات املقارنة يف 
إقرارها، حبيث ذهب رأي من الفقه على اعتبارها ذات 
ا تقتصر على جرب الضرر للضحية  طبيعة اجتماعية كو
خارج اخلصومة اجلنائية، ورأي آخر اعتربها ذات طبيعة 

بالنظر إىل االتفاق الذي يتم بني الضحية  عقدية
واجلاين، يف حني اعتربها البعض ذات طبيعة إدارية  
كون جناح الوساطة يؤدي بالضرورة إىل حفظ امللف، 

 الذيأما الرأي الراجح اعتربها من بدائل رفع الدعوة 
  . سنحاول تبيان هذه النقاط يف فروع متتالية

ت طبيعة الوساطة الجنائية ذا:الفرع األول
  .اجتماعية
ذهب جانب من الفقه الفرنسي إىل اعتبار           

ا تسعى إىل  الوساطة منوذج للتنظيم االجتماعي، وأ
حتقيق السالم االجتماعي، ومساعدة طريف اخلصومة 

على تسوية املنازعات الناشئة بينهم بشكل ودي بعيدا 
  .1عن التعقيدات الشكلية للتقاضي

جانب من الفقه الفرنسي إىل أن وقد ذهب           
الوساطة تعرب عن منوذج لعدالة غري 

، وأن منوذج une justice douce)ناعمة(قيصرية
 les boutiquesوساطة األحياء ومكاتب القانون 

de droit   ليس الغرض منها حل املنازعات اليت
تثار يف نطاق األحياء وإمنا خلق أماكن حقيقية 

وأن اهلدف من مراكز . األحياءللتنشئة االجتماعية يف 
العدالة يف فرنسا هو بناء تنظيم ذايت للمنازعات يف 

خالل دعوة األطراف املتنازعة إىل مراكز  األحياء من
ويربر هذا . العدالة قبل الشروع يف اإلجراءات القانونية

ليست مصممة  األحياءالرأي بأن هياكل الوساطة يف 
بينما يرى . جملتمعلتحقيق العدالة، وإمنا ملساعدة ا

البعض الوساطة باعتبارها تنظيم اجتماعي مستحدث 
ومن ناحية أخرى، يرى . يدور يف فلك القانون اجلنائي

ا ميتزج فيها الفن  جانب ثالث الوساطة اجلنائية بأ
ويرى رأي رابع أن الوساطة . االجتماعي بالقانون

 احلياةاجلنائية تعد طريقة غري تقليدية مركبة لتنظيم 
االجتماعية، بينما يذهب رأي أخري إىل أن الوساطة 

عائلية  ثقافيةاجلنائية تعرب عن توليفة اجتماعية 
  .2جنائية

ويستند هذا االجتاه على منوذج وساطة           
األحياء ومكاتب القانون املطبقة يف فرنسا ومنوذج 

                                                            
حممـــد أبـــو العـــال عقيـــدة، شـــرح قـــانون اإلجـــراءات  - 1

ـــــــة، دار النهضـــــــة العرب ـــــــريوت، طاجلنائي ـــــــة، ب ، ص 2001،  1ي
24.  

رامـي متـويل القاضـي، الوسـاطة يف القـانون اجلنـائي اإلجرائـي  - 2
  .60، ص 2010، 1املقارن، دار النهضة العربية، ط
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مراكز عدالة اجلوار يف الواليات املتحدة وهي هياكل 
دف إىل حتقيق وساطة ذات ص بغة اجتماعية ال 

التواجد القضائي يف هذه املناطق وال املالحقة القضائية 
دف إىل حتقيق السالم االجتماعي يف  وإمنا 

  .1األحياء

  الوساطة الجنائية ذات طبيعة عقدية :الفرع الثاني 

يذهب أنصار هذا الرأي إىل أن الوساطة           
ذ تتماثل مع الصلح اجلنائية ذات طبيعة عقدية، إ

املدين الذي يربم بني اجلاين و اجملين عليه، وهو ما مياثل 
اهلدف من الصلح املدين الذي يربم بني اجلاين واجملين 

وهي . عليه، وهو ما مياثل اهلدف من الصلح املدين
بذلك تعد وسيلة يتوصل فيها اجلاين واجملين عليه إىل 

يع األطراف مت التفاوض بشأنه، وتنتهي بتوق اتفاق
كما أن اتفاق الصلح ذا أثر نسيب، . التفاق صلح

وبالتايل يقتصر أثره على أطرافه، وال ميتد إىل غريهم  
كما أن اتفاق الوساطة اجلنائية ال . كورثة اجملين عليه

مينع النيابة العامة من حتريك الدعوى اجلنائية، وهو ما 
ء يتفق مع الصلح املدين الذي ال يرتتب عليه انقضا

  .2الدعوى اجلنائية

وعليه فالوساطة اجلنائية مبثابة عقد صلح           
مدين وذلك لتقابل إراديت اجلاين واجملين عليه من أجل 
تسوية األضرار بينما ذهب رأي آخر إىل اعتبار 
الوساطة عقد مساومة اجلاين واجملين عليه على قبول 

                                                            
ـام  - 1 أشرف رمضان عبد احلميد، مبدأ الفصل بني سـلطيت اال

والتحقيـــق، دراســـة مقارنـــة، رســـالة دكتـــورة، كليـــة احلقـــوق جامعـــة 
  .32، ص 2001نة عني الشمس، س

حممــد جنيــب معاويــة، املفهــوم القــانوين للصــلح بالوســاطة يف  - 2
  .04املادة اجلزائية وآلياته، ص 

 الوساطة بينما ذهب البعض إىل اعتبار الوساطة إىل
عقد إذعان تكون فيه النيابة الطرف املذعن اليت متلي 
شروطها على الطرف األخر ويستند أنصار هذا الرأي 

من القانون املدين الفرنسي  2046إىل نص املادة 
واليت عرفت عقد الصلح املدين وهذا متاشيا مع الغرض 
األساسي للوساطة اجلنائية، كما أن الوساطة اجلنائية 

املدين يف أنه ال يؤثر على سري تتفق مع الصلح 
  . 3 الدعوى اجلنائية

عقدية (الوساطة ذات طبيعة مختلطة :الفرع الثالث
  )جنائية

ينطلق أنصار هذا االجتاه من الفقه اجلنائي           
ما تلعبه من دور يف و إىل أن وجود النيابة العامة 

الوساطة اجلنائية يضفي على الطبيعة العقدية للوساطة 
فهناك عالقة عقدية ذات . أو صبغة جنائيةطابع 

صبغة جنائية بني عضو النيابة العامة وطريف الوساطة، 
مبوجبها يتنازل عضو النيابة عن احلق يف حتريك 
الدعوى مؤقتا، مقابل تنازل اجلاين عن حقه يف 
التمسك بالضمانات القانونية اليت ختوهلا له احملاكمة 

رجوع يف الصلح فة إىل جواز الاباإلض. اجلنائية
ظهرت عناصر  بالوساطة من قبل عضو النيابة، إذ

ا تغري وصف اجلرمية، وجتعل الصلح  جديدة من شأ
ويستند هذا الرأي إىل أن اهلدف من . غري جائز فيها

إقرار الوساطة هو تدعيم الشعور باملسئولية لدى اجلناة 
دة إدماجهم يف احلياة االجتماعية، وهو ما او إع

الوساطة صبغة جنائية، كما أن األثر يضفي على 
، .القانوين املرتتب عليها هو انقضاء الدعوى اجلنائية

                                                            
ـــاء الـــدعوى  - 3 حممـــد حكـــيم حســـني، دور اجملـــين عليـــه يف إ

  14، ص 1991اجلنائية، رسالة دكتورة، جامعة القاهرة، سنة 
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فالتعويض املتفق عليه و املنفذ من قبل اجلاين يشكل 
جربا للضرر الواقع على اجملين عليه، وهو ما يؤدي إىل 

  .1 انقضاء الدعوى اجلنائية

ية وقد ذهب البعض إىل أن الوساطة اجلنائ          
 حيف القانون البلجيكي تتشابه مع نظام الصل
 - املنصوص عليه يف قانون حتقيق اجلنايات البلجيكي

فكال  -وبصفة خاصة من حيث األثر القانوين
. النظامني يرتتب عليهما انقضاء الدعوى اجلنائية

فاملشرع اجلنائي اشرتط إلجرائها موافقة األطراف، وهي 
. ة للصلح اجلنائيبذلك تعد أحد اإلجراءات املكمل

جتاه، حيث خالل ما يقوم به ويؤيد البعض هذا اال
الوسيط من تقريب لوجهات نظر أطراف اخلصومة، 
وحتفيزهم على قبول اقرتاح التسوية كما حيدث متاما يف 

  .حاالت الصلح اجلنائي

وقد شايع جانب من الفقه التونسي هذا           
البعض إىل جتاه، أما الفقه املصري، فقد ذهب اال

وتسوية  اتفاقاعتبار الوساطة اجلنائية هو الوصول إىل 
للخصومة، وهي بذلك تدخل يف مفهوم الصلح باملعىن 

  .الواسع

  الوساطة الجنائية ذات طبيعة إدارية :الفرع الرابع

األوىل : ينطلق أنصار هذا االجتاه من نقطتني          
، وإمنا هي عدم اعتبار الوساطة اجلنائية عقدا مدنيا

ام اليت متارسها النيابة العامة يف  أجراء من إجراءات اال

                                                            
ئي اإلجرائـي رامـي متـويل القاضـي، الوسـاطة يف القـانون اجلنـا - 1

  .65املقارن، املرجع السابق، ص 

الدعوى اجلنائية، فهي ال تتوقف على موافقة اجلاين 
  .2واجملين عليه، وإمنا ختضع لتقدير النيابة العامة

إىل أن  الفرنسيويستند رأي يف الفقه           
كانت تباشر يف إطار سلطة   فرنساالوساطة اجلنائية يف 

بة يف مالئمة حتريك الدعوى املنصوص عليها يف االني
وما . الفرنسيمن قانون اإلجراءات اجلنائية  40املادة 

دام الوساطة تباشر يف إطار سلطة النيابة يف احلفظ 
عن   ،.ف .ج.أ  40اإلداري للقضية وفقا للمادة 

وهذا القرار ذو طبيعة  األوراقطريق إصدار أمر حبفظ 
ويرى . اطة تكون ذات طبيعة إداريةإدارية، فإن الوس

البعض اعتبار الوساطة اجلنائية من أشكال احلفظ 
وخما يرتتب عليها من  –حتت شرط، و أن الوساطة 
تعد مبثابة طريقة إلدارة - وقف تقادم الدعوى اجلنائية

الدعوى اجلنائية، بالشكل الذي يسمح بتعديل و 
 القانون نطاق املبادئ املستقرة يف خارجتطوير العقوبة 

  .اجلنائي

وقد ذهب البعض إىل أن الوساطة اجلنائية           
إجراء غري قضائي ينزع الصفة التجرميية عن اجلرمية ومن 
مث ينحصر االختصاص القضائي عن الواقعة وتصبح 
قرينة الرباءة ذات قيمة حمدودة وهي بذلك تعد طريقة 

ألمر إللغاء العقوبة اجلنائية أو تعد شكل من أشكال ا
باحلفظ حتت شرط وهذا األمر صادر من نيابة ذو 

  .3 طبيعة إدارية

                                                            
وسيلة غري تقليديـة يف  –إبراهيم عيد نايل، الوساطة اجلنائية  - 2

حل املنازعات اجلنائية، دراسة يف النظام اإلجرائـي الفرنسـي، دار 
  .48، ص 2004النهضة العربية، 

  .38أشرف رمضان عبد احلميد، املرجع السابق، ص - 3
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الوساطة الجنائية من بدائل رفع  :لفرع الخامسا
  الدعوى

ذهب أنصار هذا الرأي إىل اعتبار الوساطة           
طريقة خاصة الستبعاد اإلجراءات اجلنائية أو هي 
 بديل عن املالحقة القضائية، فالوساطة اجلنائية من

دف إىل تعويض  بدائل رفع الدعوى اجلنائية، واليت 
ويستند هذا الرأي على نقطة أساسية . اجملين عليه

مؤداها، اختالف الوساطة عن الصلح اجلنائي من 
فمن حيث نطاق . حيث نطاق التطبيق و األثر

 -إجراءات جنائية فرنسي 1-41التطبيق، فاملادة 
حتدد  اجلرائم مل  –واليت نصت على اإلحالة للوساطة 

حمل تطبيق الوساطة، وهو ما خيتلف  عن الصلح 
. املنصوص عليه يف جرائم حمددة  على سبيل احلصر

أما من حيث األثر، فنجاح الوساطة يف القانون 
الفرنسي ال يرتتب عليه أي أثر قانوين، ويكون للنيابة 
العامة حرية التصرف يف الدعوى اجلنائية، دون سلطة 

  .1يابة العامةيف ذلك من الن

وقد ذهب رأي يف الفقه إىل أن اختالف           
األثر القانوين للوساطة اجلنائية و الصلح ال ينفي 
طبيعتهما الواحدة، فالصلح والوساطة ينتميان إىل نظام 
. قانوين واحد، ومها جزء من قانون اإلجراءات اجلنائية

يف ساطة و كما أنه إذا أمكن قبول الطبيعة اإلدارية لل
ا ال تشمل صورا أخرى من  القانون الفرنسي، إال أ

كما أنه إذا أمكن قبول الطبيعة . الوساطة اجلنائية
ا ال  اإلدارية للوساطة يف القانون الفرنسي، إال أ
تشمل صورا أخرى من الوساطة اجلنائية  يف 

                                                            
لقاضــي، الوســاطة يف القــانون اجلنــائي رامــي متــويل ا - 1

  .68اإلجرائي املقارن، املرجع السابق، ص 

التشريعيات املقارنة كالواليات املتحدة األمريكية اليت 
، إذ .ة عن طريق قضاة احلكمتعرف إجراء الوساط

جيوز هلم إحالة أطراف اخلصومة لوسيط النظر يف حل 
  ،.النزاع وديا

فإضفاء الطبيعة اإلدارية على الوساطة           
اجلنائية من شأنه حصر نطاقها على تلك الوساطة اليت 

ا النيابة الع ا  مة، دون الوساطةاتقوم  اليت يقوم 
التكييف القانوين لنظام معني القضاة، إذ يتعني إملام 
  .لكافة صوره وأشكاله

من خالل اآلراء الفقهية السابقة يتضح لنا           
من خالل خمتلف التشريعات منها الفرنسي والتشريع 
اجلزائري أن طبيعة الوساطة اجلنائية هي من بدائل رفع 
أو حتريك الدعوى العمومية اليت ميكن للنيابة العامة 

يها يف التعامل مع اجلرائم البسيطة اليت االرتكاز عل
تثقل كاهل احملاكم بالشكل الذي حيقق إدارة أفضل 

  .للعدالة اجلنائية

  :شروط تطبيق الوساطة الجنائية: الثانيمطلب ال  

هناك عدة شروط ينبغي توافرها لتطبيق نظام           
. الوساطة اجلنائية، بعضها موضوعية، واألخرى إجرائية

الشروط املوضوعية يف مشروعية الوساطة وتتمثل 
اجلنائية، و أخرى إجرائية تتمثل يف ضرورة توافر األهلية 
اإلجرائية ألطراف اخلصومة، وفيما يلي نتناول بالبحث 

  :هذه الشروط على النحو التايل

  :مشروعية الوساطة الجنائية  :الفرع األول

 ال جدال يف أن أي إجراء جنائي، ال بد و          
أن يستند إىل نص قانوين ينظم كيفية مباشرته، تطبيقا 
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القانون الفرنسي وقبل  ففي. ملبدأ الشرعية اإلجرائية
ا تستند إىل نص  إقرار الوساطة اجلنائية كانت مباشر

وقد . من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي 40املادة 
ترتب على انتشار ممارسات الوساطة اجلنائية يف فرنسا، 

بة من املشرع اجلزائري يف إضفاء صفة املشروعية ورغ
على هذه املمارسات، أدخل املشرع الفرنسي نظام 

الصادر  2- 93الوساطة اجلنائية مبوجب القانون رقم 
قبل  –، حيث أجاز للنيابة العامة 4/1/1993يف 

أن  –أن تتخذ قرارها بالتصرف يف الدعوى اجلنائية 
يف أن وجود نص  وال جدال. حتيل األطراف للوساطة

قانوين يقر الوساطة اجلنائية يعترب من أهم الشروط 
ويف بلجيكا، تستمد الوساطة . املوضوعية لتطبيقها

مكرر  216اجلنائية مشروعية تطبيقها من نص املادة 
ثانيا من قانون حتقيق اجلنايات البلجيكي املضافة 

أما املشرع . 19941فرباير  10بالقانون الصادر يف 
يوليو  23مؤرخ يف  02-  15مر رقم األ ري يفاجلزائ

حيث أجاز  منه على أن 37أقرت املادة  2015
قبل أن تتخذ قرارها بالتصرف يف  - للنيابة العامة 

وال . أن حتيل األطراف للوساطة –الدعوى اجلنائية 
جدال يف أن وجود نص قانوين يقر الوساطة اجلنائية 

  .2قهايعترب من أهم الشروط املوضوعية لتطبي

                                                            
ـــاء  - 1 مـــدحت عبـــد احللـــيم رمضـــان، اإلجـــراءات املـــوجزة إل

الــدعوى اجلنائيـــة يف ضــوء تعـــديالت قــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة، 
، 2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، سـنة 

  .95ص
مكــــرر مــــن الفصــــل الثــــاين مكــــرر يف الوســــاطة  37 املــــادة - 2

، 2015يوليـو سـنة  23املـؤرخ يف  02-15مبوجب األمر رقـم 
مـن  110وكذلك الوساطة بالنسبة للطفل اجلانح مبوجـب املـادة 

قــــانون محايــــة الطفــــل ويف كــــال القــــانونني تســــتبعد اجلنايــــات مــــن 
  .إجراءات الوساطة

كما أن املشرع أقر الوساطة على جنح   
 37جاءت على سبيل احلصر وذلك مبوجب املادة 

  .23مكرر 

  :وجود دعوى جنائية في حوزة النيابة: الفرع الثاني

يشرتط لتطبيق الوساطة اجلنائية أن تكون   
وهو . هناك دعوى جنائية مطروحة أمام النيابة العامة

حتريك الدعوى، ما يتطلب ضرورة توافر مفرتضات 
واليت تتمثل يف وقوع جرمية، ونسبتها إىل شخص بالغ، 
ووجود جمين عليه، أي أن يكون هناك سلوك جمرم 
قانونا، وأن يتم نسبته إىل شخص معني، و أن يكون 

  .هناك ضرر على اجملين عليه

ذت قرارها ويشرتط أال تكون النيابة قد اخت           
أي يف املرحلة السابقة  بالتصرف يف الدعوى اجلنائية،

وتتحدد هذه الفرتة من حلظة . على حتريك الدعوى
علم النيابة باجلرمية و إىل أن تقوم النيابة بتحريك 
الدعوى عن طريق مباشرة أي إجراء من إجراءات 
التحقيق، فإذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى 

أن  اجلنائية، فال جيوز هلا إحالة القضية للوساطة، كما
القاضي ال جيوز له إحالة القضية للنيابة إلحالتها 

                                                            
ح علــى جــرائم الســب ميكــن أن تطبـق الوســاطة يف مــواد اجلـن - 3

والقذف واالعتداء على احلياة اخلاصة والتهديد والوشاية الكاذبة 
وتـــرك األســـرة واالســـتيالء بطريـــق الغـــش علـــى أمـــوال اإلرث قبـــل 
قسـمتها أو علـى أشـياء مشــرتكة أو أمـوال الشـركة وإصـدار شــيك 
بدون رصيد والتخريب أو اإلتـالف العمـدي ألمـوال الغـري وجـنح 

ــــة بــــدون ســــبق الضــــرب واجلــــروح غــــ ــــة والعمديــــة املرتكب ري العمدي
اإلصـــرار والرتصـــد أو اســـتعمال الســـالح، وجـــرائم التعـــدي علـــى 
امللكيـــــــة العقاريـــــــة واحملاصـــــــيل الزراعيـــــــة والرعـــــــي يف ملـــــــك الغـــــــري 
واســـتهالك مـــأكوالت أو مشـــروبات أو االســـتفادة مـــن خـــدمات 
أخــــرى عــــن طريــــق التحايــــل كمــــا ميكــــن أن تطبــــق الوســــاطة يف 

  .املخالفات
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. للوساطة، لعدم وجود نص صريح  جييز ذلك
 إجراءاتفالوساطة اجلنائية إجراء متهيدي  يسبق 

احملاكمة، تباشره النيابة العامة بغرض ختفيف العبء 
، ويف عن احملاكم بالنسبة لطائفة من اجلرائم البسيطة

ري هذا الشرط وذلك لقيام القانون األمريكي ال يس
   .القاضي بإحالة القضية للوساطة

النيابة العامة إلجراء  مالئمة: الفرع الثالث
  :الوساطة

يتعني بداهة أن يقدر رئيس النيابة مالئمة 
اللجوء للوساطة، بعد أن يتحقق من مدى توافر 

 مالئمةالنيابة مطلق احلرية يف عضو شروطها، ويكون ل
 37و ما أشارت إليه مطلع املادة اللجوء للوساطة، وه

جيوز لوكيل اجلمهورية قبل أي متابعة : "من أنمكرر 
جزائية أن يقرر مببادرة منه أو بناء على طلب الضحية 
ا  أو املشتكي منه إجراء الوساطة عندما يكون من شأ
وضع حد لإلخالل الناتج عن اجلرمية أو جرب الضرر 

اجلنائية أمر جوازي واللجوء للوساطة ". املرتتب عليها
للنيابة العامة، فال جيوز لألطراف إجبار النيابة على 

جيوز إحالة النزاع للوساطة دون وال قبول الوساطة، 
  .موافقة النيابة حىت ولو كان مبوافقة األطراف

النيابة باإلحالة للوساطة  عضووخيضع قرار  
األول موضوعي، يتعلق بالضرر الواقع على : ملعيارين
 ص عليه وأثره االجتماعي، والثاين يتعلق بشخاجملين

اجلاين وظروفه االجتماعية، فإذا تبني لرئيس النيابة 

بساطة الضرر الواقع على اجملين عليه وإمكان أصالحه، 
  .1فإنه يف الغالب يلجأ إىل إجراء الوساطة

ويتعني على رئيس النيابة أن يقدم للطرفني   
م القانوين شرحا مفصال لظروف الدعوى، والنظا

للوساطة، وجدواها بالنسبة لكليهما، حىت يكون رضاء  
وجيب أن حييطهم . كل منهما صادرا عن قناعة تامة

كذلك امتثاال   ،2يف االستعانة مبحام قهمعلما حب
ع، على الرغم من خلو للقيمة الدستورية حلق الدفا 

إجراءات الفرنسي من النص على هذا  1-41املادة 
  .احلق

  :قبول األطراف لمبدأ الوساطة: عالفرع الراب

سبق أن أشرنا إىل أن النيابة العامة ينبغي   
عليها احلصول على موافقة أطراف اجلرمية على اللجوء 

فموافقة األطراف شرط جوهري للسري يف . للوساطة
عملية الوساطة، فال تصور لعملية وساطة ناجحة 

  .3بدون توافر رضاء أطرافها

ثار  :جراء الوساطةمدى جواز رفض الجاني إل
تساؤل يف الفقه عن مدى جواز اعرتاض اجلاين على 
اإلحالة للوساطة، باعتبار أن الوساطة تعارض حق 

وقد أشار جانب . املتهم يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي
                                                            

رامـي متـويل القاضـي، الوسـاطة يف القـانون اجلنـائي اإلجرائـي  - 1
  .136املقارن، املرجع السابق، ص

وجيــوز لكــل "...  12-15مــن األمــر 1مكــرر  37املــادة  - 2
  "منهما االستعانة مبحام

، 23أشـــرف رمضـــان عبـــد احلميـــد، املرجـــع الســـابق، ص  - 3
جـراء يشـرتط إل 12-15مـن األمـر  1مكرر  37وكذلك املادة 

مـن  111الوساطة قبول الضحية واملشـتكي منـه، وكـذلك املـادة 
تـــتم الوســـاطة بطلـــب مـــن الطفـــل أو ممثلـــه "قـــانون محايـــة الطفـــل 

  .الشرعي أو حماميه أو تلقائيا من قبل وكيل اجلمهورية
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إىل أن الوساطة اجلنائية و  - وحبق–من الفقه اجلنائي 
غريها من صور العدالة الرضائية كالصلح يستطيع 

تهم االعرتاض عليها و اللجوء إىل اإلجراءات امل
العادية، فإذا ثبت للمتهم أن الوساطة اجلنائية تنطوي 
على حيف حبق من حقوقه املوضوعية أو اإلجرائية، 

و الواقع أنه ميكن . فله أن يلجأ إىل اإلجراءات العدية
للجاين أن يرفض إجراء الوساطة مفضال السري يف 

وذلك تطبيقا حلق اجلاين يف  إجراء الدعوى اجلنائية،
اللجوء إىل قاضيه الطبيعي، وهو حق أصيل يرتبط 
بصفة اإلنسانية، ومؤدى هذا احلق أنه ال جيوز إجبار 

وقد نص على . املرء على املثول أمام  غري هذا القاضي
وقد أثبتت التجارب . هذا احلق العديد من الدساتري

 حلدوث،أن رفض اجلاين ملبدأ الوساطة أمرا نادر ا
  .1سيما إذا كان قد ارتكب اجلرمية بالفعلال

موقف الفقه من تعويض المجني عليه عن طريق 
  : الوساطة

ذهب رأي يف الفقه الفرنسي إىل أن الوساطة اجلنائية 
ميكن اعتبارها منوذجا بسيطا يستند إىل تعويض اجملين 

بينما يذهب البعض إىل اعتبارها وسيلة بديلة . عليه
 عليه املدنية، حيث ميكن الوصول لدعوى اجملين

لتعويض عادل بصورة ودية، وبذلك لن تكون هناك 
فاملطالبة بالتعويض هو . حاجة لرفع الدعوى املدنية

حمل الدعوى املدنية اليت يرفعها اجملين عليه، فإذا أمكن 
تعويض اجملين عليه من خالل نظام الوساطة اجلنائية، 

يف رفع دعواه فإنه ال يكون للمجين عليه حاجة 

                                                            
  .25مدحت عبد احلليم رمضان، املرجع السابق، ص  - 1

املدنية، وبالتايل ميكن اعتبار الوساطة اجلنائية بديال 
  .2عن الدعوى املدنية املقررة للمجين عليه

مدى جواز اعتبار قبول الجاني للوساطة اعترافا 
ثار تساؤل يف الفقه عما إذا كانت موافقة : بالجريمة

وقد . اجلاين على إجراء الوساطة مبثابة اعرتافا باجلرمية
رأي يف الفقه إىل أن قبول اجلاين تطبيق الوساطة  ذهب

باجلرم، ملا يف ذلك من  إقراراال ميكن اعتباره مبثلبة 
. مساس بقرينة الرباءة، إال أن هناك رأيا آخر يف الفقه

يرى أن قبول اجلاين للوساطة يتضمن إقرارا ضمنيا  
ويستند يف ذلك على أن الوساطة . الرتكابه اجلرمية

وبالتايل فإن إقرار اجلاين . فها تأهيل اجلايناجلنائية هد
باحلقائق أمر ضروري من أجل اختيار القرار املناسب 

اء اخلصومة، وحتقيق أهداف الوساطة ويتفق هذا . إل
الرأي مع تطبيقات الوساطة اجلنائية يف القانون 
اإلجنليزي، واليت تتم باالرتباط مع احملاكم بعد مرحلة 

كم،  حيث يعد النطق باحل اإلقرار بالذنب وقبل
. اإلقرار الكتايب بالذنب من مشرتطات إجراء الوساطة

بينما يذهب رأي ثالث من الفقه إىل أن اعرتاف 
اجلاين و إقراره خبطئه قد حيمل طابعا شكليا ليس له 

                                                            
 37املــادة و 145رامــي متــويل القاضــي، املرجــع الســابق، ص - 2

يتضــــمن اتفــــاق الوســــاطة علــــى " 12-15مــــن األمــــر  4مكــــرر 
إعادة احلالة إىل ما كانت عليه، تعويض مـايل : خصوص ما يأيت

أو عيين عن الضرر، كل اتفاق آخر غـري خمـالف للقـانون يتوصـل 
وكــذلك خيتلــف األمــر بالنســبة لتوســيعها بالنســبة " إليــه األطــراف

ميكـــن أن يتضـــمن " 114للطفـــل اجلـــانح وذلـــك مبوجـــب املـــادة 
حمضر الوسـاطة تعهـد الطفـل حتـت ضـمان ممثلـه الشـرعي، بتنفيـذ 
التــزام واحــد أو أكثـــر مــن االلتزامــات اآلتيـــة يف األجــل احملـــدد يف 

ــــة أو اخلضــــوع لعــــالج  -: االتفــــاق ــــة طبي متابعــــة  –إجــــراء مراقب
عــدم االتصــال بــأي شــخص قــد  –دراســة أو تكــوين متخصــص 
ويســـهر وكيـــل اجلمهوريـــة علـــى  – يســـهل عـــودة الطفـــل لإلجـــرام

  ".مراقبة تنفيذ الطفل هلاته االلتزامات
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واقع فعلي، فاجلاين قد يضطر إىل قبول الوساطة 
لتجنب إجراءات احملاكمة التقليدية وإمكان صدور 

والواقع أن الرأي الثاين هو أوىل بالتأييد، . م ضدهحك
فالنيابة العامة ال حتيل الدعوى للوساطة إال يف حالة 

كما أن اجلاين ال يقبل . التيقن من ثبوت اجلرمية
الوساطة إال لتجنب السري يف إجراءات الدعوى 

وبالتايل فإن قبول  اجلاين للوساطة يتضمن . اجلنائية
فما الذي يدعو اجلاين . اب اجلرمإقرارا ضمنيا بارتك

  1لتعويض اجملين عليه ما إذا كان مل يرتكب اجلرم؟

الشروط اإلجرائية للوساطة :الفرع الخامس
  :الجنائية

تتمثل الشروط اإلجرائية للوساطة اجلنائية يف 
ضرورة توافر األهلية اإلجرائية و الرضا ألطراف 
د الوساطة، وكذلك ضرورة توافر شروط خبصوص ميعا

وسنحاول تبيان هذه الشروط يف نقاط  إجراء الوساطة
  .متتالية

  :األهلية اإلجرائية ألطراف الوساطة: أوال

تقوم الوساطة اجلنائية على رضاء اخلصوم   
بتطبيقها، وعليه يشرتط أن تكون أهلية من يعطي 

ويقصد باألهلية اإلجرائية ألطراف . املوافقة كاملة
طرف على حدة ملباشرة الوساطة اجلنائية صالحية كل 
وتتحدد األهلية يف . اإلجراءات اجلنائية بصفة عامة

القانون اجلنائي تبعا لسن الشخص، فيعد  هذا 
                                                            

. 21أشـــرف رمضـــان عبـــد احلميـــد، املرجـــع الســـابق، ص  - 1
معظــم الدســـاتري املقارنـــة تقـــر أن لكــل مـــواطن حـــق االلتجـــاء إىل 

الصــادرة عــن  99قاضــيه الطبيعــي وهــذا مــا أشــارت إليــه التوصــية 
اعتبـــــار املشـــــاركة يف الوســـــاطة   اجمللـــــس األوريب إىل أنـــــه ال ينبغـــــي

  .كدليل على االعرتاف باجلرم يف اإلجراءات القانونية الالحقة

الشخص كامال لألهلية اجلنائية إذا كان بالغا من 
العمر مثانية عشر سنة، و أن يكون متمتعا بكامل قواه 
العقلية، ويرتتب على عدم توافر هذا الشرط وعدم 

ة هذا الشخص ألن يكون حمال لإلجراءات صالحي
  .2اجلنائية

  :صحة الرضاء: ثانيا

تقوم الوساطة اجلنائية على مبدأ حرية 
اإلرادة، و عليه فإنه ال يتصور قيامها، إذا كان قبول 
اجلاين أو اجملين عليه هلا كان نتيجة إكراه أو وقوع يف 
غلط أو كان نتيجة تدليس، وهو ما يشري إىل ضرورة 

كال من النيابة العامة أو الوسيط بضرورة إخطار   قيام
األطراف بشكل كامل حبقوقهم، وطبيعة عملية 

 احملتملةالوساطة وقواعدها، وبيان مزاياها، والنتائج 
لقرارهم قبل صدور قرار األطراف بقبول الوساطة، 

وهذا ما . وذلك لتوقي وقوعهم يف غلط أو تدليس
رة عن اجمللس الصاد 19) 99(أكدته التوصية رقم 

األورويب، و اليت نصت على أنه ال ينبغي البدء يف 
الوساطة يف حال كون أي طرف من األطراف 

. غري قادر على فهم مضمون الوساطة فيهااألساسية 
فالوساطة نظام اختياري، وال جيوز فرضه على اجلاين 

  .3أو اجملين عليه دون إرادته

                                                            
أمحـــد فتحـــي ســـرور، نظريـــة الـــبطالن يف قـــانون اإلجـــراءات  - 2

  .84، ص 1999اجلنائية، رسالة دكتورة، جامعة القاهرة، سنة 
ــــة، املرجــــع الســــابق، ص  - 3 وكــــذلك 18حممــــد جنيــــب معاوي

الصـــادرة عـــن اجمللـــس األوريب والـــيت  13د رقـــم البنـــ 99التوصـــية 
أنــه ال ينبغــي البــدء يف الوســاطة يف حــال كــون أي "نصــت علــى 

طرف من األطراف األساسية فيها غـري قـادر علـى فهـم مضـمون 
  ".الوساطة
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  :ميعاد وإثبات الوساطة: ثالثا

للنطاق الزمين لتطبيق الوساطة  بالنسبة  
اجلنائية، فهو خيتلف يف األنظمة اإلجرائية املقارنة، 
ففي فرنسا، تتم مباشرة الوساطة يف املرحلة السابقة 
على حتريك الدعوى اجلنائية يف إطار السلطة املقررة 
للنيابة يف حتريك الدعوى، بينما يف الواليات املتحدة 

اطة ال يقتصر على املرحلة األمريكية، فإن اللجوء للوس
السابقة على حتريك الدعوى، و إمنا ميكن أن يطبق يف 
مراحل خمتلفة، خاصة أن بعض برامج الوساطة تتم 

ام إليه أي يف بعد القبض على املتهم وقبل توجيه اال
املرحلة مجع االستدالالت، بينما ينفذ البعض اآلخر يف 

حلكم مرحلة احملاكمة، بل أحيانا بعد صدور ا
أما التشريع اجلزائري، فميعاد الوساطة يف  .1نةاباإلد

 التشريع اجلزائري يكون قبل حتريك الدعوى العمومية
2.  

  :آثار الوساطة على الدعوى العمومية: رابعا

إن العمل بالوساطة قبل حتريك الدعوى           
ا  العمومية سيكون له آثار وفق املراحل اليت متر 

حلة اقرتاح الوساطة من النيابة ومرحلة الوساطة سواء مر 
االتصال بأطراف اخلصومة وموافقتهم مما يدل على أن 
جلسات الوساطة اليت تبدأ بالتفاوض مث االتفاق 

                                                            
وكـــذلك 154رامـــي متـــويل القاضـــي، املرجـــع الســـابق، ص  - 1

يف   ميكــن إجــراء الوســاطة"مــن قــانون محايــة الطفــل  110املــادة 
كــل وقــت مــن تــاريخ ارتكــاب الطفــل للمخالفــة أو اجلنحــة وقبــل 

واملالحــظ أن كــذلك املشــرع اجلزائــري " حتريــك الــدعوى العموميــة
وســـع يف مكـــان إجـــراء الوســـاطة حبيـــث مســـح إجرائهـــا حـــىت أمـــام 
الضــبطية القضــائية وهــذا خالفــا ملكــان الوســاطة بالنســبة للمــتهم 

  .الراشد
  .مكرر 37املادة  - 2

وصوال إىل تنفيذ هذا االتفاق سيؤدي إىل نقطتني 
  .انقضاء الدعوى اجلنائية وفشل الوساطة: مهمتني مها 

 عرفت بعض: انقضاء الدعوى العمومية -1
التشريعات املقارنة كالقانون البلجيكي والتونسي أثرا 
آخر للوساطة اجلنائية يتمثل يف انقضاء الدعوى 
اجلنائية كنتيجة لقيام اجلاين بتنفيذ االلتزامات الواقعة 
عليه، فقد نصت على ذلك الفقرة الرابعة من املادة 

إذا نفذ اجلاين كل الشروط فإن "مكرر على أن  216
مما يرى الفقه يف هذا أن جناح " الدعوى تنقضي

الوساطة يرتب انقضاء الدعوى العمومية وبالتايل عدم 
جواز االدعاء املباشر عن ذات الوقعة، أما نص املادة 

من جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية على أن  335
يرتتب عن تنفيذ الصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية  "

نفيذه بسبب من كليا يف األجل احملدد أو عدم ت
. 3املتضرر انقضاء الدعوى العمومية اجتاه املشتكي به

 7مكرر  37أما املشرع اجلزائري فقد نص يف املادة 
يوقف سريان تقادم الدعوى " 12-15من األمر 

" العمومية خالل اآلجال احملددة لتنفيذ اتفاق الوساطة
الفقرة الثالثة من قانون محاية  110وكذلك املادة 

إن اللجوء إىل الوساطة يوقف تقادم الدعوى "الطفل 
العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل اجلمهورية ملقرر 

 .4إجراء الوساطة
يرتتب على عدم قبول األطراف : فشل الوساطة -2

ملبدأ الوساطة، أو عدم الوصول إىل اتفاق بني 
األطراف، أو عدم قيام اجلاين بإمتام االلتزامات الواقعة 

                                                            
  .248مي متويل القاضي، املرجع السابق، ص را - 3

وكـــذلك املـــادة  12-15مـــن األمـــر  7مكـــرر  37املـــادة  - 4
  .الفقرة الثالثة من قانون محاية الطفل 110
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الوسيط بإخطار النيابة العامة الختاذ قرارها عليه، قيام 
ويعد هذا األمر نتيجة . بالتصرف يف الدعوى اجلنائية

طبيعية لفشل إجراء الوساطة، إذ تقوم النيابة العامة 
مبباشرة وظيفتها يف التصرف يف الدعوى أما عن طريق 

وقد نص . احلفظ اإلداري أو رفع الدعوى إىل القضاء
سابعا من جملة  335املادة القانون التونسي يف 

إذا تعذر إمتام : "اإلجراءات اجلزائية التونسية على أن
الصلح أو مل يقع تنفيذه كليا يف األجل احملدد جيتهد 

إال أن املشرع ". وكيل اجلمهورية يف تقرير مآل الشكاية
 1-41الفرنسي كان قد أدخل تعديال على املادة 

من القانون رقم ) 70(إجراءات جنائية مبقتضى املادة 
، 2004مارس سنة  09الصادر يف  204- 2004

يشري إىل جواز أن تلجأ النيابة العامة إىل تطبيق إجراء 
التسوية اجلنائية أو حتريك الدعوى اجلنائية يف حالة 
. عدم تنفيذ اتفاق الوساطة لسبب يرجع إىل اجلاين

الصادر عن  19) 99(وقد أشارت التوصية رقم 
عندما حتال القضية إىل : "على أنهاجمللس األوريب 

سلطات العدالة اجلنائية من دون اتفاق بني الطرفني أو 
بعد الفشل يف تنفيذ هذا االتفاق، فإن اختاذ القرار 
بشأن السري يف اإلجراءات ينبغي أن يتخذ بدون 

  .  1"تأخري

                                                            
حممـــد ســـامي الشـــوا، الوســـاطة والعدالـــة اجلنائيـــة، اجتاهـــات  - 1

حديثة يف الدعوى اجلنائيـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة 
أمــــا املشــــرع اجلزائــــري مبوجــــب . 108، ص1996نة األوىل، ســــ

وإذا مل يـــــتم تنفيـــــذ االتفـــــاق يف اآلجـــــال "  8مكـــــرر  37املـــــادة 
احملــددة يتخــذ وكيــل اجلمهوريــة مــا يــراه مناســبا بشــأن اإلجــراءات 

  "املتبعة

كما أن اتفاق الوساطة ال جيوز الطعن فيه   
حمضر اتفقا ، ويعد 2بأي طريقة من طرق الطعن

. 3الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري املفعول
باإلضافة إىل أن املشرع اجلزائري حرص على تنفيذ 

مكرر  37اتفاق الوساطة وذلك بإقراره مبوجب املادة 
 147على أنه يتعرض للعقوبات املقررة يف املادة  9

قانون العقوبات الشخص الذي ميتنع عمدا عن تنفيذ 
  . لوساطة عند انقضاء اآلجال احملددة لذلكاتفاق ا

  : خاتمة

من خالل هذا املقال املتعلق باإلجراءات اجلديدة 
املستحدثة يف السياسة اجلنائية املعاصرة املهتمة باجملين 
عليه مبباشرة إجراءات الوساطة توصلنا إىل جمموعة من 

  : النتائج نذكر منها

وف منذ يتضح لنا أن نظام الوساطة اجلنائية معر  -1
القدمي إذ اهتدت اجلماعة اإلنسانية منذ بداية 
األنظمة التسوية الودية كالصلح والوساطة بعد أن  
كان العدوان والقهر والتخريب من السمات املميزة 

 .لعهد البشرية األوىل
ج دويل حبيث  -2 إن الوساطة اجلنائية تعرب عن 

ا خمتلف التشريعات يف اخلصومة اجلنائية وذلك  أقر
الج تلك الزيادة اهلائلة واملستمرة يف أعداد القضايا لع

بالنسبة للجرائم البسيطة مما دعا التشريعات إقرارها 
يف جرائم جاءت على سبيل احلصر ومنها املشرع 

 .اجلزائري

                                                            
  .5مكرر  37املادة  - 2
  .6مكرر  37املادة  - 3
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اختالف الفقه حول حتديد الطبيعة القانونية  -3
ا تعترب إجراء بديل عن  للوساطة اجلنائية واليت رأينا أ

ن خالل خمتلف النصوص التشريعية الدعوى م
 .املنظمة هلا

قيام الوساطة اجلنائية البد له من توفر شروط  -4
موضوعية وأخرى إجرائية بغض النظر عن اختالف 
هذه الشروط وهذا بسبب اختالف التشريع املقارن 

 .يف إقرارها
إقرار الوساطة من طرف النيابة العامة يثري  -5

ابة طرف يف إشكاليات عملية كثرية، لكون الني
اخلصومة ويف نفس الوقت تبادر جوازيا على عرض 
الوساطة على اجلاين والضحية، مما يتعارض مع 
املبادئ العامة للخصومة اجلنائية، كما أن بعض 
التشريعات اليت اعتمدت هذا اإلجراء والسباقة له 
أعطت هذا اإلجراء هليئات مستقلة عن النيابة  

ا ومراكز عدالة كمكاتب القانون بالنسبة لفرنس
اجلوار يف أمريكا حىت ال تقع يف مشاكل عملية 

 .لتنفيذها
ملية املتعلقة بتطبيق وجود بعض اإلشكاليات الع -6

سيما منها إشكالية الرضا وميعاد الوساطة الوساطة ال
 .مما يؤثر على قرينة الرباءة بالنسبة للمتهم

إقرار املشرع اجلزائري للوساطة اجلنائية وذلك  -7
 2015يوليو  15املؤرخ يف  12-15مر مبوجب األ

وكذلك إقرارها بالنسبة للطفل اجلانح مبوجب قانون 
ولكن املالحظ أن املشرع  12-15محاية الطفل 

اجلزائري أقر الوساطة مبنهج القائمة على جنح 
جاءت على سبيل احلصر وكل املخالفات واستبعد 
اجلنايات يف كال اإلجرائني هذا من جهة، ومن جهة 

ى أقر الوساطة يف مكتب النيابة يف حني وسعها أخر 
بالنسبة للطفل اجلانح على أن تكون يف مكتب 
النيابة أو مكتب الضبطية القضائية باإلضافة إىل 

 .توسيع نطاقها حبيث تشمل كل اجلنح واملخالفات
تعترب الوساطة إجراء له إجيابيات إذا اجته حنو  -8

ن العدالة حتقيق اهلدف املراد منه وهو االنتقال م
االنتقامية إىل العدالة التصاحلية وذلك من أجل جرب 
الضرر عن طريق التعويض بإجراءات سريعة بالنسبة 
للضحية وتأهيل اجلاين وإصالحه بعيدا عن ساحة 

 .احملكمة
خالل هذه الفرتة الوجيزة يعترب هذا اإلجراء قد  -9

جنح يف اخلصومة اجلنائية خالفا على الوساطة اليت 
  .  شرع يف اخلصومة املدنية اليت مل تنجحأقرها امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

38 
 

  الجنائي اإلثبات في وحجيتها الخاصة والتحري البحث أساليب

  ،باحث يف الدكتوراه ،رويس عبدالقادر.أ
  .، اجلزائرمستغامنجامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

   :ملخص
ا ال سلطة العامة يف البحث والتحري ميدانيا يف مواجهة بعد قصور الوسائل التقليدية اليت كانت تتقيد 

، ...)اإلرهابية والتخريبية  واجلرائم املعلوماتية ،جرائم املخدرات ،اجلرائم ،اجلرمية املنظمة عرب احلدودية(ة اجلرائم املستحدث
ي ـ تواكب شخصية املشرع اجلزائري تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية وتضمينه وسائل جديدة ـ للبحث والتحر  ارتأى

ومتثلت هذه الوسائل يف اعرتاض  ،وجيا واستعماهلا يف جمال اإلجراماجملرم احلديث الذي عرف بتحكمه الكبري يف التكنول
أجل محاية احلياة اخلاصة واليت وضع هلا املشرع ضمانات من  ،التسرب ،وتسجيل املكاملات والتقاط الصور املراسالت
ا تباشر خاصة و  ،لألفراد اأ   . دون علم املعنيني 

Résumé:  
Après l'échec des méthodes traditionnelles qui ont été observées par l'autorité 

publique en matière de recherche et d'enquête sur le terrain face à la nouvelle 
criminalité (criminalité organisée à travers la frontière, et les crimes de l'informatique, 
des crimes de drogue, de terrorisme et de sabotage ...), le législateur algérien a jugé 
utile de modifier le code de procédure pénale face a un criminel moderne qui maitrise 
la nouvelle technologie ,en adoptant des moyens tels que: l'interception des 
correspondances, l'enregistrement des communication, capture d'image et 
l’infiltration.  
Comme il a insisté sur les garanties  dans le but de  préserver la vie privée des 
personnes sachant que ses mesures sont prises sans recours au consentement des 
personnes concernées. 

  :مـقـدمــة
بالريمو  اتفاقيةبعد أن صادقت اجلزائر على 

واليت  ،1ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
 االتفاقيةتضمنت أحكامها أن تقوم كل دولة طرف يف 

ا ووفقا للشروط ا يف  ضمن حدود إمكانيا املسموح 
ا الداخلي باختاذ ما يلزم من تدابري إلتاحة ، قانو

املناسب ألسلوب التسليم املراقب ،وكذا ما  االستخدام
تراه مناسبا من استخدام أساليب حتر خاصة أخرى 
،مثل املراقبة اإللكرتونية أو غريها من أشكال املراقبة 
،والعمليات املسترتة من جانب السلطات املختصة 

  .ة فعالةحة اجلرمية املنظمة مكافحبغرض مكاف

                                                            
ــــر مبوجــــب املرســــوم الرئاســــي 1 ــــ صــــادقت عليهــــا اجلزائ  02/55ـ

    . 2002فيفري  05املؤرخ يف 

يف  تقليديةوأمام تقيد السلطة العامة بوسائل       
التتبع  ،الغارات الكمائن،(البحث والتحري 

اليت أثبتت قصورها يف الواقع العملي وذلك  ،)والتفتيش
اجملرم احلديث للتطور نتيجة مواكبة شخصية 

فأصبح يتحكم يف تكنولوجيا اإلعالم  ،التكنولوجي
ه مهمة التحرك والتخفي عن اليت سهلت علي واالتصال

رجال القانون ،لدرجة أن أعماله اإلجرامية أصبحت 
تبقى احلدود الوطنية هاجسا ،ومل  باالحرتافيةتتسم 
خاصة مع عدم وجود أي جهاز جياريه وحىت  ،أمامه

القانون نفسه ورجاله استعصى عليهم مواكبة هذا 
النوع من اإلجرام واجملرمني، قام املشرع اجلزائري 

إدخال تعديالت متتالية على قانون اإلجراءات ب
اجلزائية ليكون من جهة يساير التشريع الدويل ومن 
جهة أخرى ليضع أساليب حتري خاصة وجديدة 
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تواكب األوضاع الراهنة ،خاصة مع الفراغ الرهيب 
الذي كان يعاين منه التشريع الوطين، ويتعلق األمر 

أساليب  الذي نص على عدة ،06/221بالقانون رقم 
حبث وحتري خاصة ملواجهة عدة جرائم وهي يف 

رمية املنظمة احلقيقة ظهرت مؤخرا ويتعلق األمر باجل
جرائم الفساد تبييض األموال ،جرائم  ،،اجلرمية اإلرهابية

الصرف ،اجلرمية املعلوماتية ،جرائم املخدرات مع 
توسيع صالحيات ضباط الشرطة القضائية يف مواجهة 

  .ا يدخل يف نطاقها من جرائم أخرىهذه اجلرائم وم

وتتمثل تقنيات البحث والتحري اجلديدة يف           
أسلوب املراقبة سواء ما تعلق منها باألشخاص أو تنقل 
وجهة األشياء واألموال ،وكذا أسلوب اعرتاض 
املراسالت وتسجيل املكاملات والتقاط الصور وكذا 

 16املادة أسلوب التسرب ،اليت نص عليها املشرع يف 
 18مكرر  65إىل  05مكرر 65مكرر واملواد من 

  .ج.إ.من ق

هي اإلجراءات ما : ومما سبق نطرح اإلشكال اآليت  
اليت وضعها املشرع اجلزائري من والضمانات القانونية 

أجل مباشرة أساليب البحث والتحري اخلاصة  
 .؟حجية يف اإلثبات اجلنائي واحلصول على دليل ذو

ارتأينا تقسيم على هذه اإلشكالية   ولإلجابة    
البحث إىل حمورين حيث سنتطرق يف األول إىل ماهية 

إليها  حث واحلري اخلاصة ومشروعية اللجوءأساليب الب
للجوء الطابع القانوين على أن نتطرق يف الثاين 

وحجية الدليل ألساليب البحث والتحري احلديثة 
  .ملتحصل عليه يف اإلثبات اجلنائيا

  ر األولحو الم

                                                            
 1966يونيــو ســـنة  8املـــؤرخ يف  66/155رقــم األمـــر ـ   1

 06/22رقــم  بــاألمر تمماملــاملتضــمن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة 
  . 2006ديسمرب 20املؤرخ يف 

ومشروعية ماهية أساليب البحث والتحري الخاصة 
  اللجوء إليها

لدراسة موضوع أساليب البحث والتحري اخلاصة     
وجب علينا التطرق إىل مفهومها بصفة عامة على أن 
نبني أشكاهلا وذلك بالتعرض إىل كل أسلوب على 

وذلك  حدا ونتطرق أيضا إىل مشروعية اللجوء إليها 
  :كاآليت

  مفهوم أساليب البحث والتحري الخاصة  :أوال

تعرف أساليب التحري أو أساليب مجع        
ا  اإلجراءات اليت بواسطتها :"التحريات بصفة عامة بأ

يتم مجع التحريات من مصادرها ،ويعرب عنها باحلدود 
ا عند  الشكلية هلا ،وهي تلك احلدود اليت جيب مراعا

ا إزاء تفاعلها مع إجراء التحريات حىت تتحقق آثاره
،أما " 2احلدود املوضوعية وتنأى عن كل بطالن

تعريف حمدد ، مل يكن هلا أساليب التحري اخلاصة 
اليت دعت إىل استخدامها  ،3الدولية االتفاقياتحىت ف

مل تعط تعريفا هلا وتركت اجملال مفتوحا لكل مشرع 
وفق التشريع اجلنائي واملبادئ األساسية لنظامه الذي 

ه يف هذا اجملال ،غري أنه ميكن أن نعترب أساليب يعتمد
ا  تلك العمليات أو اإلجراءات "التحري اخلاصة  أ

والتقنيات اليت وضعتها الدولة يف يد الضبطية القضائية 
بإشراف مباشر من السلطة القضائية للتحري 

،وأهم "4والكشف عن جرائم معينة وعن مرتكبيها 
اجلزائري تتمثل يف األساليب اليت اعتمدها املشرع 

                                                            
ـــدين ـ أســـاليب البحـــث والتحـــري اخلاصـــة  2 ـــ لوجـــاين نورال ـ

ـــا  امـــة بالشـــرطة يـــوم دراســـي حـــول عالقـــة النيابـــة العـ وإجراءا
ــ املديريــة " حقــوق اإلنســان ومكافحــة اجلرميــة  احــرتام" القضــائية  ـ

ديســـمرب  12العامـــة لألمـــن الـــوطين ـ أمـــن واليـــة إيليـــزي يـــوم 
   . 03ـ ص  2007

 واتفاقيــةاألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة  كاتفاقيــةـ    3
  .األمم املتحدة حملاربة الفساد 

  . 02نفس املرجع ـ صـ لوجاين نور الدين ـ   4
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الصور ــ اعتراض  التقاطتسجيل األصوات ـــ :
ــ  1المراسالت ــ التسرب ـ الترصد اإللكتروني

، ويف هذا املقام سنتطرق إىل  2التسليم المراقب
األشكال األربعة األوىل دون التطرق إىل الشكلني 
اآلخرين لكون أن املشرع اجلزائري اعتمد اللجوء إىل 

قنية املذكورة يف إطار التحري والتحقيق يف األساليب الت
بعض اجلرائم اليت وردت على سبيل احلصر وتطرق 

حىت  05مكرر  65إليها يف الفصل الرابع من املادة 
املراسالت  اعرتاضيف :" بعنوان  10مكرر  65املادة 

 65ومن املادة " الصور  والتقاطوتسجيل األصوات 
:" ت عنوانحت 18مكرر  65حىت املادة  11مكرر 
  ".التسرب

أساليب البحث والتحري  وجتب املالحظة أن     
اخلاصة تأخذ عدة أشكال سنربزها من خالل ما يلي 

:  

  المراسالت  اعتراض):1

                                                            
الرتصــد اإللكــرتوين هــو وســيلة مــن وســائل التحــري اخلاصــة  ـ 1

ويتمثل يف ترصد الرسائل اإللكرتونيـة وإجـراء الفحوصـات التقنيـة 
   .هلا وذلك بغية الوصول إىل مصدرها ومعرفة صاحبها 

 11(نـص املـادة مـن يقصـد بتعبـري  التسـليم املراقـب   ـ 2 
حــــدة ملكافحــــة االجتــــار غــــري املشــــروع يف اتفاقيــــة األمــــم املت مــــن) 

الــيت يــتم ســلوب األ ،م 1988املخــدرات واملــؤثرات العقليــة لســنة 
الســـماح للشـــحنات غـــري املشـــروعة مـــن املخـــدرات أو مـــن خاللـــه 

املؤثرات العقلية أو املواد املدرجة يف اجلدول األول واجلـدول الثـاين 
ذه االتفاقيـة أو املـواد الـيت أحلـت حم لهـا مبواصـلة طريقهـا املرفقني 

ايل خارج إقليم بلد أو أكثر أو عـربه أو ايل داخلـه بعلـم سـلطات 
املختصــة وحتــت مراقبتهــا بغايــة كشــف هويــة األشــخاص املتــورطني 

،وهو نفس التعريف الذي تبناه املشرع اجلزائري يف ارتكاب اجلرائم
غشــــت  23املــــؤرخ يف  05/06مــــن األمــــر  40يف نــــص املــــادة  

مبكافحة التهريب ،ونص املادة الثانية من القـانون املتعلق  2005
ــــــؤرخ يف   06/01 ــــــة مــــــن  2006/ 02/ 20امل املتعلــــــق بالوقاي

  .الفساد ومكافحته 

أن  05مكرر  65يستشف من نص املادة         
أو تسجيل أو  اعرتاض:املراسالت  باعرتاضاملقصود 

وسائل  نسخ املراسالت اليت تتم عن طريق قنوات أو
 4وهاته املراسالت ،3السلكية أو الالسلكية االتصال

عبارة عن بيانات قابلة لإلنتاج ،التوزيع ،التخزين 
  .والعرض االستقبال،

بغتة فلم يويل  الءياالستيعين  االعرتاضولكون أن     
فقد تكون تقليدية أو  االعرتاضاملشرع أمهية ألداة 

  .5بأحدث ما مت ابتكاره يف هذا اجملال

األصوات  تسجيل): 2
"Enregistrement"  

ويقصد به النقل املباشر واآليل للموجات       
ا الفردية وخواصها  ا ومميزا الصوتية من مصادرها بنربا
الذاتية مبا حتمله من عيوب يف النطق إىل شريط 
تسجيل حبفظ اإلشارات الكهربائية على هيئة خمطط 

لصوت والتعرف ة مساع احبيث ميكن إعاد ،6مغناطيسي
 .على مضمونه

                                                            
ـ أحسـن بوسـقيعة ـ التحقيـق القضـائي ـ دار هومـة ـ اجلزائـر    3

  .113ـ ص 2010
ـ يقصــد باملراســالت قانونــا مجيــع اخلطابــات املكتوبــة ســواء   4

ربيـــــــد أو بواســـــــطة رســـــــول خـــــــاص ،وكـــــــذلك أرســـــــلت بطريـــــــق ال
املطبوعات والطرود والربقيـات الـيت توجـد لـدى مكاتـب الربيـد أو 
الربق مىت كان واضحا أن املراسل قصد عدم إطالع الغـري عليهـا 
دون متييــز ـ أمحــد فتحــي ســرور ـ الوســيط يف قــانون اإلجــراءات 

  .09ـ ص  1979اجلنائية ـ اجلزء األول ـ مطبعة جامعة القاهرة 
املراســالت وتســجيل األصــوات  اعــرتاضـ ـ فــوزي عمــارة ـ   5

الصور والتسرب بإجراء حتقيـق قضـائي يف املـواد اجلزائيـة ـ  والتقاط
  .  237ـ ص  2010ـ جوان  33جملة العلوم اإلنسانية ـ العدد 

ـ سـليمان بـن عبـد اهللا بـن سـليمان العجـالن ـ حـق اإلنسـان   6
هلاتفيــة اخلاصــة يف النظــام اجلنــائي يف حرمــة مراســالته واتصــاالته ا

  .377ـ ص  2005السعودي ـ دراسة تطبيقية مقارنة ـ الرياض 
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والتسجيل الصويت املتخذ كوسيلة للتحري عن       
اجلرائم يشمل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية 

ة أشخاص يف أماكن خاصة من طرف شخص أو عد
 05مكرر  65وبالرجوع إىل نص املادة  ،أو عمومية

ج نستشف أن املقصود بتسجيل األصوات هو .إ
ت التقنية دون موافقة املعنيني ،من أجل وضع الرتتيبا:"

وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة  التقاط
خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص 

  .1يف أماكن خاصة أو عمومية

  الصور  التقاط) :3

من التقنيات اليت استحدثها املشرع اجلزائري يف       
اعه وعرب البحث والتحري أسلوب التصوير مبختلف أنو 

ج بعبارة .إ.من ق 09مكرر  65عليه يف نص املادة 
واليت تتمثل يف وضع الرتتيبات التقنية " الصور التقاط"

الصور لشخص  التقاطدون موافقة املعنيني من أجل 
فلم  ،2أو لعدة أشخاص يتواجدون مبكان خاص

يكتفي املشرع بالسماح لقاضي التحقيق بتسجيل 
 ،الصور التقاطإمكانية األصوات بل مكنه أيضا من 

فعدسة الكامريا اليت أصبحت من أفضل األساليب 
إلثبات احلالة مبا تنقله من صور حية وكاملة ملكان 
معني أو حلدث معني أو واقعة معينة ،رأى املشرع 
توظيفها كعني من العيون اليت ال تغفل يف خدمة 
القضاء وكشف احلقيقة ،وعرف القضاء هذه العملية 

ا وضع أجهزة تصوير صغرية احلجم وإخفاءها يف  بأ

                                                            
  . 113ـ ص  السابق  رجعاملـ أحسن بوسقيعة ـ   1
ـ  هشـام حممـد فريـد رسـتم ـ احلمايـة اجلنائيـة حلـق اإلنسـان يف   2

ـ  1986ـ جـوان  08صـورته ـ جملـة الدراسـات القانونيـة ـ العـدد 
  . 16ص 

صور تفيد يف إجالء احلقيقة  اللتقاطأمكنة خاصة 
  . 3وتسجيلها

فبموجب املادة السالفة الذكر مسح قانون         
اإلجراءات اجلزائية لقاضي التحقيق أن ميد عني 
الكامريا إىل األماكن اخلاصة اليت تعد مستودعات 

  .4أسرار املعنيني باملراقبة

املراسالت  اعرتاضومما سبق جند أن عملية          
على استخدام تقوم الصور  والتقاطوتسجيل األصوات 

  .وسائل تقنية حديثة يف هذا اجملال

              "L’infiltration"التسرب ) : 4
    

إنه ويف سبيل الكشف عن احلقيقة يف             
 65من املادة  اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل

منح املشرع اجلزائري لقاضي التحقيق ولو  05مكرر 
بطريق غري مباشر عن طريق ضابط أو عون الشرطة 

يف صفوف اجملرمني خافيا  االندماجالقضائية إىل عملية 
هلويته وصفته ملباشرة ما يسند إليه من دور يتصل 
بنشاط املتهمني املراد كشف حقيقتهم ، ولقد أطلق 

 مصطلح واالندماجنوع من التنكر على هذا ال
بأنه     ج.إ.الذي عرفه املشرع يف من ق "التسرب"

قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية :"
ضابط الشرطة القضائية املكلف بتنسيق العملية مبراقبة 
م جناية أو جنحة  األشخاص املشتبه يف ارتكا

،  "5بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف 
فمن خالل هذا التعريف جند أن املشرع اجلزائري مسح 
لقاضي التحقيق عن طريق ضابط أو عون الشرطة 

                                                            
ـ مصـطفاي عبـد القـادر ـ أسـاليب البحـث والتحـري اخلاصـة   3

ـا ـ جملـة احملكمـة العليــا ـ العــدد الثـاين ـ  ـ ص  2009وإجراءا
70.  

  .238سابق ـ ص الرجع املـ فوزي عمارة ـ   4
  .ج .إ.من ق  12مكرر 65ـ املادة   5
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عصابات اإلجرام  اخرتاقالقضائية القيام بعملية 
ا ،وذلك عن طريق التمويه وإيهام املتهمني  لإليقاع 
بأنه فاعل أصلي معهم أو شريك أو خاف هلم يف 

قوه القول ويكشفوا أمرهم اجلرمية حىت يطمئنوا له ويصد
  .له 

ويف سبيل الوصول هلذه الغاية مسح املشرع     
للمتسرب استعمال أساليب غري مشروعة من إخفاء 

 االقتضاءهوية مستعارة وعند  وانتحالهلويته وصفته 
اجلرائم تبديدا للشكوك وحيازة أو نقل أو  ارتكاب

ق تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائ
اجلرائم أو  ارتكابأو معلومات متحصل عليها من 

امستعملة يف  ،كما مسح 1للمتهم أو املتهمني ارتكا
أو وضع حتت تصرف  استعمالأيضا املشرع للمتسرب 

املتهم أو املتهمني الوسائل ذات الطابع القانوين أو 
املايل وكذا وسائل النقل أو التخريب أو اإليواء أو 

ذلك دون أن تشكل هذه ،و 2االتصالاحلفظ أو 
  .3اجلرمية  ارتكاباألفعال منه حتريضا على 

وعلى هذا تظهر صعوبة إجراء التسرب         
وتعقيداته حبيث يتطلب تنفيذ اإلجراء ربط عالقات 

شىت الطرق م ب واالتصالمع األشخاص املشتبه فيهم 
 حىت وإن اقتضى األمر ةأو غري مباشر  ةباشر امل سواء

نشاط اخللية اإلجرامية حسب مقتضيات املشاركة يف 
بالسر املهين إىل حني  االحتفاظالعملية مع ضرورة 

  .4حتقيق الغاية من العملية

وجتب املالحظة أن التسرب مل يستحدثه املشرع        
اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية بل نصت عليه 

                                                            
  .ج.إ.من ق  14مكرر  65ـ  املادة   1
  . ـ  نفس املادة السالفة الذكر  2
  . 246سابق ـ ص الرجع املـ فوزي عمارة ـ   3
ـ عـالوة مهـام ـ التسـرب كآليـة للكشـف عـن اجلـرائم يف قـانون   4

اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائـري ـ جملـة الفقـه والقـانون ـ العـدد الثـاين ـ 
  .02ـ ص  2012ديسمرب 

وذلك حتت تسمية 06/015من القانون  56املادة 
يف التسمية ال يعين  االختالف،غري أن  "االختراق"

 .اإلجرائني بل يقصد به إجراء واحد اختالف

مشروعية اللجوء إلى أساليب البحث   :ثانيا    
  والتحري الخاصة

لقد أثريت فكرة مشروعية اللجوء إىل هذه           
األساليب وذلك نظرا ملا هلا من مساس حبرمة احلياة 

ــ فكرة هذه التعترب فيهم ، و اخلاصة لألفراد املشتبه 
فكرة قدمية نشأت تلقائيا ــ احرتام احلياة اخلاصة لألفراد 

 ،6الشرائع السماوية هاكفلتو  مع نشأة اجملتمعات
إذ أن احلق يف احرتام احلياة اخلاصة  ،7واملواثيق الدولية 

للفرد هو من املقومات األساسية لكل جمتمع ،فمن 
اته اخلاصة اليت حيتفظ الطبيعي أن يكون لكل فرد حي

ا ،دون أن يطلع عليها أو  لنفسه بأسرارها وخصوصيا
أن حيرتم كل  أيضا يتدخل فيها فرد آخر ومن الطبيعي

شخص احلياة اخلاصة لآلخرين ،حىت يعامل باملثل 
وذلك دون ما حاجة إىل أن يضطر املشرع إىل وضع 
نصوص جنائية تسبغ احلماية القانونية على هذه 

                                                            
املتعلـــق  20/02/2006املـــؤرخ يف  06/01ـ القـــانون   5

  .ومكافحته بالوقاية من الفساد 
﴿ يَـــا أَيـَُّهـــا الـَّــِذيَن َآَمنُـــوا :لقولـــه تعـــاىل ــــ كالشـــريعة اإلســـالمية 6 

اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوَال َجتَسَُّسـوا َوَال يـَْغتَـْب 
َكرِْهُتُمـوُه بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً فَ 

   . 12ـ سورة احلجرات اآلية َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيٌم ﴾
املـادة (ـ أهم هذه املواثيق جند اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان 7 

 1966الدوليـــــة للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية  واالتفاقيـــــة،) 12
 الـوطن ، مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشـعب يف)17املادة (

  ) . منه 12املادة (1986العريب عام 
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التوازن بني حقوق األفراد وحقوق  وحتققات اخلصوصي
  .1اجملتمع يف محاية النظام العام 

إىل أن بدأت  ،وقد ظل الوضع على هذا النحو       
تظهر يف اجملتمعات املختلفة االخرتاعات والوسائل 
العلمية احلديثة اليت شكلت خطرا على احلياة اخلاصة 

ظهرت و  ،2سيما إذا ما أسيئ استعماهلا و لألفراد 
احلياة  تها ــحلماي يعشر تاحلاجة إىل ضرورة تدخل ال

ديثة واليت مل تكن من هذه األجهزة احلـ اخلاصة لألفراد 
ومن جهته كفل املشرع اجلزائري هذا  ،معروفة من قبل

احلق بداية من أمسى وثيقة يف البالد حيث نص 
ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن " نهأالدستور  على 

حرمة شرفه وحيميها القانون وسرية املراسالت اخلاصة و 
،وصوال "3واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة

  .4إىل قانون العقوبات 

ليس مطلقا بل واد ن سري مفعول هذه املال أإ      
تدخل عليه بعض االستثناءات عن طريق تشريع قواعد 
إجرائية تعمد على تقييد هذه احلرمة من اجل احلفاظ 

صلحة العامة للمجتمع  وأمنه وسالمته وهذا على امل
ألجل حسن سري التحريات والتحقيقات القضائية كل 

                                                            
 االتصـاالتوالتلصص على سـرية  التصنتـ حممود أمحد طه ـ   1

الشخصـية بـني التجـرمي واملشـروعية ـ دار الفكـر والقـانون ـ الطبعـة 
   . 5ـ  ص  2014األوىل  ـ

ـ مجيـل صـبحي برسـوم ـ محايـة احليـاة اخلاصـة يف التشـريعات   2
ن جملـــة الدراســـات العلميـــة يف حقـــوق املعرفـــة اجلنائيـــة ـ امليـــادي

ـ  1989احلقوقية واالقتصادية والسياسية ـ العدد الرابـع ـ وجـدة ـ 
 .41ص 

. 1996من الدستور اجلزائري لسنة  39 ـ املادة  3  
املعــدل  06/23مكــرر مــن األمــر  303ـ لقــد عاقبــت املــادة  4

ــــري املتضــــمن قــــانون العقوبــــات اجلزا 66/156واملــــتمم لألمــــر    ئ
كـــل مـــن يتعمـــد املســـاس حبرمـــة احليـــاة اخلاصـــة لألشـــخاص بأيـــة 

التقــــاط تســــجيل أو نقــــل مكاملــــات أو أحاديــــث : تقنيــــة كانــــت 
   .... .خاصة أو سرية 

 06/22القانون ، و 5الدستورهذه القواعد نظمها 
منح للشرطة القضائية حق اعرتاض مت نه أحيث 

املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية 
فقة املعنيني والالسلكية ووضع ترتيبات تقنية دون موا

من اجل التقاط الصور وتثبيت وبث وتسجيل الكالم 
املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو 

ة ولكن بشروط عدة أشخاص يف أماكن عامة أو خاص
وقيود سيتم التطرق إليها الحقا ،ولقد نص القانون    

، هو اآلخر على إمكانية وضع ترتيبات 6 09/04
الت االلكرتونية وجتميع وتسجيل تقنية ملراقبة االتصا

حمتواها يف حينها والقيام بإجراءات التفتيش  واحلجز 
داخل منظومة معلوماتية مع مراعاة األحكام القانونية 
اليت تضمن سرية املراسالت واالتصاالت ،وذلك بناءا 
على مقتضيات محاية النظام العام أو ملستلزمات 

ارية ،على أن التحريات أو التحقيقات القضائية اجل
يكون ذلك مراعاة لألحكام القانونية اليت تضمن سرية 
املراسالت واالتصاالت،ووفقا للقواعد املنصوص عليها 

 . 7يف قانون اإلجراءات اجلزائية ويف هذا القانون 

سواء الداخلية أو ويكتمل دور القوانني      
بوجود إطار محاية تنفيذي فعال لتلك املنظومة املقارنة 

نا تكون املوازنة املبتغاة دائما بني النظرية والتطبيق ،وه
يف شأن احلقوق اإلنسانية ،يف ضوء قاعدة حقوقية 

                                                            
الدســـتوري لســـنة تعـــديل اللقـــد أضـــاف املشـــرع اجلزائـــري يف   5

ـــ 2016 علـــى أنـــه ال جيـــوز  تنصـــحيـــث  46املـــادة  ىفقـــرة عل
ـــذه احلقـــوق دون أمـــر معلـــل مـــن الســـلطة  بـــأي شـــكل املســـاس 

القضائية ويعاقب القانون على انتهاك هذا احلكم ،ينظر القـانون 
املتضـــــــــمن التعـــــــــديل  2016مـــــــــارس  16املـــــــــؤرخ يف  16/01

مـــارس  07الصـــادرة يف  14الدســـتوري ،اجلريـــدة الرمسيـــة العـــدد 
2016.   

املتعلــق بالقواعــد اخلاصــة للوقايــة مــن اجلــرائم  09/04القــانون  6
، املـؤرخ بتـاريخ ومكافحتهـا واالتصالبتكنولوجيا اإلعالم املتصلة 

   .2009لسنة  47اجلريدة الرمسية رقم  2009غشت  05
   7.السالف الذكر  09/04املادة الثالثة من القانون  
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أي  ،و اعترب املشرع املصري يف دستور بالدههامة 
جتاوزات متس احلرية وحرمة احلياة اخلاصة لألفراد جرمية 

  .1ال تسقط بالتقادم
راءات يشرتط ملشروعية أي إجراء من اإلجو         

السابقة عدم خمالفة القواعد القانونية املنظمة له،أي 
ومراعاة حقوق  تهالشروط املوضوعية الالزمة ملمارس

وإال نكون إزاء إجراء غري  ،2اإلنسان واملواثيق الدولية
ناجم عنه  وينجم عنه طرح كل دليل جنائي ،3مشروع 

  .وال ميكننا أن نعتد به

 قداملشرع املصري أن وعلى سبيل املقارنة جند        
إىل هذا األمر ـ طرح الدليل الناجم عن إجراءات تطرق 

من قانون اإلجراءات اجلنائية  336يف املادة باطلة ـ 
إذا تقرر بطالن أي إجراء فإنه " :على أنه اليت تنص

اليت ترتتب عليه مباشرة ،ويلزم  اآلثاريتناول مجيع 
إنه كل ما ووفقا هلذا النص ف" إعادته مىت أمكن ذلك 

باشرة من آثار تعد باطلة ينجم عن اإلجراء الباطل م
ما بين على باطل "وذلك تطبيقا لقاعدة  ،هي أيضا

 309وهو نفس األمر الذي أقرته املادة  ،"فهو باطل 
مكرر أ من نفس القانون اليت ألزمت باحلكم مبحو أو 
إعدام التسجيالت ـاألدلة ـ املتحصلة عن جرائم 

وأمجع القضاء  ،4حرمة احلياة اخلاصة على  االعتداء

                                                            

رمزي طه الشاعر ـ القانون الدستوري ـ النظرية العامة ـ 1 
اهرة والنظام الدستوري املصري ـ مطبعة جامعة عني مشس ـ الق

  .709ـ ص  1997
األوروبيـــة  االتفاقيـــةعلـــى ســـبيل املثـــال نـــذكر املـــادة الثامنـــة مـــن  2

حلقـــــوق اإلنســـــان الـــــيت نصـــــت صـــــراحة علـــــى متتـــــع املراســـــالت 
اإللكرتونيـــــة بالســـــرية وبعـــــدم جـــــواز التعـــــدي علـــــى  واالتصـــــاالت

ســــريتها إال بــــنص قــــانوين ويف أضــــيق احلــــدود والعتبــــارات تتعلــــق 
ضـــرورة تتعلـــق بالنظـــام أو (العامـــة للدولـــة ، بالعدالــة أو باملصـــلحة

الدولـة أو للمنـع والوقايـة مـن اجلـرائم أو  اقتصـاد األمن القومي أو
   ).حلماية الصحة العامة واألخالق وحلماية حقوق وحريات الغري

   . 173سابق ـ ص الرجع املـ حممود أمحد طه ـ  3
   .178ـ ص  نفسه رجعامل حممود أمحد طه ـ ـ4

املصري على طرح احملكمة للدليل املستمد من اإلجراء 
وذلك محاية حلقوق األفراد واستقرار املراكز  ،5الباطل

،ولكن بالنسبة للمشرع القانونية هلم بدرجة أوىل 
اجلزائري يف هذه املسألة مل يفصلها كما فصلها املشرع 

قرر بطالن اإلجراءات  يف املصري  حيث جند أنه مل ي
حالة اكتشاف جرائم أخرى  أثناء عمليات التفتيش 

غري أنه  ،6غري تلك اليت ورد ذكرها يف إذن القاضي 
أكد يف إجراء التسرب دون غريه على وجوب أن 

 .7يكون اإلذن املسلم مسببا حتت طائلة البطالن 
وسنتطرق إىل أهم الضمانات واإلجراءات اليت وضعها 

اجلزائري  من أجل إسباغ طابع الشرعية على  املشرع
هذه األساليب  املستحدثة وذلك يف احملور الثاين من 

  .ذه الدراسةه

  المحور الثاني

ألساليب البحث والتحري للجوء الطابع القانوني 
لمتحصل عليه في اإلثبات وحجية الدليل االحديثة 

  الجنائي

مبا أن األساليب السالفة  كما سبق القول     
 ا، لكوتنطوي على خطورة بالنسبة لألشخاصذكر ال

م اخلاصة ، أخضعها املشرع متس حبريتهم وحرمة حيا
لعدة إجراءات لكي ال خترج عن اإلطار الذي وجدت 

من جهة واحلصول على دليل ذو قيمة من أجله 
إىل إجراءات اللجوء إىل   قانونية يف اإلثبات وسنتطرق

طرق إىل القيمة القانونية هذه األساليب أوال على أن نت
  :للدليل املتحصل عليه يف اإلثبات ثانيا وذلك كاآليت

                                                            

 23ق ،رقم  23،م،أ،ن س  11/6/1972نقض  :ـ ينظر  5
،رقـــم  505ن ،س .أ.،م15/10/1980والـــنقض  906،ص 
  .  181ص  ، حممود أمحد طه ـ800،ص  154

   . 06/22من القانون  05فقرة  44ـ املادة   6
   . 15مكرر  65ـ املادة  7
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إجراءات اللجوء إلى أساليب :أوال 
  البحث والتحري الخاصة

لقد وضع املشرع اجلزائري جمموعة من اإلجراءات 
من أجل مباشرة أساليب البحث والتحري واليت تعترب 

ا ضمانات لعدم التعدي على خص وصية يف حد ذا
  :ألفراد ميكن اختصارها يف ما يلي

  ـ الحصول على اإلذن الالزم )1

من الدستور اليت مل جتز  46تكريسا للمادة 
دون أمر معلل من السلطة املساس حبقوق األفراد 

 65واملادة  05مكرر  65أوقفت املادة ، القضائية
ج على التوايل مباشرة األساليب السالفة .إ.ق 11مكرر
صور ـ تسجيل ال والتقاطاملراسالت  ضاعرتا( الذكر

على إذن مكتوب من وكيل  ،)املكاملات ـ التسرب
اجلمهورية أو من قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل 

  :أن يتضمن اإلذن البيانات التاليةاجلمهورية وجيب 

 االتصاالتــ حتديد العناصر اليت تسمح بالتعرف على 
  .التقاطهااملطلوب 

سكنية أو قصودة سواء أكانت ــ حتديد األماكن امل
  .غريها

  .يت تربر اللجوء إىل هذه األساليبــ اجلرمية ال

 04ــ حتديد املدة يف اإلذن واليت ال ميكن أن تتجاوز 
ضمن نفس الشروط الشكلية أشهر قابلة للتجديد 

  .والزمنية

 اعرتاض(هذا يف ما خيص البيانات املتعلقة بـ     
أما  ،)سجيل املكاملاتالصور ـ ت والتقاطاملراسالت 

فيما خيص التسرب فنجد أن اإلذن يتوفر على نفس 
 :ما تعلق منها خبصوصية التسرب وهيالبيانات إال يف 

ا ومسببا وذلك حتت ـ جيب أن يكون اإلذن مكتوب
  .طائلة البطالن

ة الذي تتم العملية حتت ــ هوية ضابط الشرطة القضائي
  .مسؤوليته

بالرغم من أنه حددها بصفة ــ أما يف ما خيص املدة ف
عامة بأربعة أشهر إال أنه باملقابل ترك اجملال مفتوحا 
لقاضي التحقيق إلمكانية جتديدها بعدد غري حمدد من 

ميكن جتديد " ضرورة التحقيق"املرات فتحت غطاء 
وجيوز للقاضي الذي  ،مرات    هذه املدة مرة أو عدة 

ا أن يأمر بإيقافها يف أية حلظة ق املدة  انتهاءبل رخص 
احملددة هلا ويدرج اإلذن يف ملف القضية بعد انتهاء 

  .1عملية التسرب

من  04وباإلضافة للمادتني أعاله جند املادة       
ال جيوز إجراء "تنص على أنه  04/09القانون 

عمليات املراقبة يف احلاالت املذكورة إال بإذن مكتوب 
     ".من اجلهات القضائية املختصة 

كما يسمح اإلذن أيضا بالقيام بالعمليات         
، 2موافقة من يكون حمال هلا انتظارالسالفة الذكر دون 

هذا القيد واملتمثل يف  باستثناءوجتب املالحظة أنه 
اإلذن، أطلق املشرع  العنان ملنفذ هذه العمليات 
فتصبح كل الوسائل مشروعة لبلوغ اهلدف ،فاحلريات 

وحىت حرمة  االتصالوحرية  الفردية وحرمات األمكنة
ا مكفولة  ا بالرغم من أ احلياة اخلاصة قد يتم املساس 

  . ستوريا وذلك حتت مقتضيات التحقيقد

  عملية توفير األجهزة والكوادر المؤهلة ونصبها) 2 

إن اإلذن املكتوب واملسلم لضابط الشرطة        
أو وكيل القضائية املنتدب من قاضي التحقيق 

املراسالت وتسجيل  اعرتاضلتويل تدابري ة اجلمهوري
                                                            

  .65ـ مصطفاي عبد القادر ـ مرجع سابق ـ ص   1
  .01فقرة  05مكرر 65ـ املادة   2



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

46 
 

 لالستعانةالصور ،يعطي احلق حلامله  والتقاطاألصوات 
إذ له  ،وذلك لكون أن العملية تقنية حبتة ،بأهل اخلربة

املراسالت   اعرتاضأن يسخر ألداء مهامه خاصة عند 
كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة 

السلكية  باالتصاالتعمومية أو خاصة مكلفة 
  .1والالسلكية للتكفل باجلوانب التقنية للعملية

ويكون ذلك مبوجب مقرر التسخرية حيث        
، فيسمح هذا لف ذلك العون بتنفيذ ما ورد فيهايك

اإلذن املسلم بغرض وضع الرتتيبات التقنية بالدخول 
إىل احملالت السكنية أو غريها حىت خارج املواعيد 

أحكام   احرتامج  مع .إ.من ق  472املقررة يف املادة 
، فيلتزم 3يف ما يتعلق بعدم املساس بالسر املهين القانون

سواء املتعلقة باجلوانب  ،4العون املسخر حبفظ األسرار

                                                            
   .08مكرر  65ـ املادة  1
وعنــدما يتعلــق األمــر  :"...علــى مــا يلـي  47نصــت املـادة ـــ  2 

جبــرائم املخــدرات أو اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود الوطنيــة واجلــرائم 
املاســة بأنظمــة املعاجلــة اآلليــة للمعطيــات وجــرائم تبيــيض األمــوال 

نــه جيــوز واإلرهــاب واجلــرائم املتعلقــة بالتشــريع اخلــاص بالصــرف فإ
إجراء التفتيش واملعاينة واحلجز يف كل حمل سكين أو غري سـكين 
ن يف كل سـاعة مـن سـاعات النهـار أو الليـل وذلـك بنـاء علـى إذ

عندما يتعلـق األمـر بـاجلرائم . مسبق من وكيل اجلمهورية املختص
املــذكورة يف الفقــرة الثالثــة أعــاله ،ميكــن قاضــي التحقيــق أن يقــوم 

ـــارا ويف أي مكـــان علـــى بأيـــة عمليـــة تفتـــيش أ و حجـــز لـــيال أو 
ضـائية املختصـني امتداد الرتاب الوطين أو يأمر ضباط الشـرطة الق

   ."...للقيام بذلك 
جيب عند تفتيش : "... اليت تنص  على   45وخاصة املادة 3  

أمــــاكن يشــــغلها شــــخص ملزمــــا قانونــــا بكتمــــان الســــر املهــــين أن 
 ".مان احرتام  ذلك السرتتخذ مقدما مجيع التدابري الالزمة لض

مـــــن األمـــــر رقـــــم  11املـــــادة وهـــــو األمـــــر الـــــذي نصـــــت عليـــــه  4
املعــــدل واملــــتمم لقــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة املــــؤرخ يف  15/02
ـــــو  23 جـــــراءات التحـــــري تـــــنص علـــــى أن تكـــــون إ 2015يولي

اءات ملـزم كل شخص يساهم يف هذه اإلجـر ...والتحقيق سرية 
 كــــل األحــــوال قرينــــة الــــرباءة تراعــــى يف. ..بكتمــــان الســــر املهــــين 
 . "وحرمة احلياة اخلاصة 

 

التقنية أو ما تعلق منها مبا اكتشفه أو عاينه أثناء عملية 
  .5الدخول حتت طائلة اجلزاء املقرر يف قانون العقوبات

حظة أيضا أن املشرع اجلزائري مكن وجتب املال     
النيابة العامة من االستعانة يف مسائل فنية  مبساعدين 

ومادام  ،6خمتصني يسامهون يف خمتلف مراحل اإلجراءات
أن اإلجراءات سالفة الذكر تعترب تقنية فهنا ينطبق األمر 
عليها أيضا حىت ولو أن املشرع مل حيددها وترك اجملال 

ومكن املشرع السلطات  ،اءاتجر مفتوحا جلميع اإل
املختصة بالتفتيش يف املنظومات املعلوماتية أيضا من 
تسخري كل شخص له دراية بعمل املنظومة حمل البحث 

...7.  

  :ـ إفراغ المحتوى في محضر وتقديمهأ
يلزم ضابط الشرطة القضائية بتحرير حمضرين       

ية واآلخر يتضمن اجلوانب يتضمنان اجلوانب القانون
خالل  من االعرتاض، فاألول يتعلق بعملية لتقنيةا

بداية  ،أماكن التسجيل ،املعلومات املطلوب تسجيلها
اية التسجيل ،أما احملضر الثاين فيتعلق باجلوانب التقنية  و
من خالل حتديد اآللة املستعملة أو اجلهاز، العون 
املسخر ،املكان سواء تعلق األمر بالتثبيت أو البث أو 

  .طااللتقا
  :ب ــ نسخ ووصف وترجمة التسجيالت

                                                            
جتـب املالحظـة أن املشـرع اجلزائـري عاقـب علـى إفشـاء السـر   5

فقــرة أعلــى  301املهــين يف قــانون العقوبــات فلقــد نصــت املــادة 
 500أشــهر وبغرامــة مــن  06أنــه يعاقــب بــاحلبس مــن شــهر إىل 

قــــــــــابالت دج األطبــــــــــاء واجلراحــــــــــون والصــــــــــيادلة وال 5000إىل 
وجميـــع األشـــخاص المـــؤتمنين بحكـــم الواقـــع أو المهنـــة أو 

علـى أسـرار أدىل إلـيهم وأفشـوها يف  الوظيفة الدائمة أو المؤقتـة
غــري احلــاالت الــيت يوجــب علــيهم فيهــا القــانون إفشــاءها ويصــرح 

  .هلم بذلك 
املعــــدل واملــــتمم لقــــانون  15/02مكــــرر مــــن األمــــر  35املــــادة  
   . سالف الذكرال اإلجراءات اجلزائية6
   .السالف الذكر 09/04من القانون  05املادة  7
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 09مكرر 65من خالل ما ورد يف نص املادتني       
جند أن املشرع اجلزائري أناط مهمة  10مكرر  65و

حترير احملضر املتعلق بالعمليات السالفة الذكر إىل ضابط 
الشرطة القضائية املأذون له أو املناب من طرف القاضي 

بوصف أو نسخ التسجيالت املختص ،فيقوم هذا األخري 
على احملضر ويتوىل فضال عن حفظ الدليل أو الدعامة 
املتعلقة بالتسجيل ختمها مع وضع شريط التسجيل 

  .ضمن حرز مغلق لوضعها بني يدي القضاء
احملاضر اليت  تتضمن أدلة مادية عن  وترفق      

 يف ملف الدعوى الستعماهلا يفالعمليات السالفة الذكر 
وذلك إذا كانت صحيحة يف شكلها وتدخل  ،1اإلثبات

يف إطار وظيفة من حررها وتضمنت ما مسعه أو عاينه 
، وتكون هلا حجية إىل حني دحضها بدليل 2بنفسه

عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود أو الطعن فيها 
  .3بالتزوير

وجتدر املالحظة أنه عندما يقوم ضابط الشرطة القضائية   
تقطة أو نسخ مضمون املكاملات بوصف دقيق للصورة املل

اهلاتفية املسجلة أو الرسائل املعرتضة يف حمضر اإلجراءات 
مبرتجم يسخر  االستعانة االقتضاءأجاز له املشرع عند 

  .هلذا الغرض
ويف ما خيص إجراء التسرب فيتضمن احملضر      

ا الضابط أو  التحريات والبحوث واملعاينات اليت قام 
لنتائج املتوصل ويتضمن أيضا ا ،رباملتس    ) نو الع(

، أي شهاداته عما عايشه داخل الوسط إليها من العملية

                                                            
الــيت أجــازت إثبــات اجلــرائم بــأي ج .إ.مــن ق 212ـ املــادة   1

طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحـوال الـيت يـنص فيهـا القـانون 
  .على غري ذلك

  .ج .إ.من ق 214املادة ـ   2
  .ج .إ.من ق 218املادة ـ   3

وعلى هذا األساس ميكن  ،فيه        الذي تسرب 
  . 4 اعتبار هذه التقارير عبارة عن حماضر معاينة

ا  وجتب املالحظة يف ما خيص األعمال اليت يقوم 
نيابة العامة املساعدون املتخصصون املعينني من طرف ال

تنجز يف شكل تقارير تلخيصية أو حتليلية ميكن أن ترفق 
 .5بالتماسات النيابة العامة 

  ــ الميقات القانوني)3
بالرغم من أن القانون ألزم قاضي التحقيق مبراعاة        

يت نصت عليها املادة ،ال6مواعيد وأوقات إجراء التفتيش
ر باجلرائم إال أنه عندما يتعلق األم ،ج.إ.من ق 47

فإن ) جرائم املخدرات ،الصرف وغريها (املذكورة آنفا
املشرع أجاز إجراء التفتيش واملعاينة واحلجز يف كل مكان 
سكين أو غري سكين يف كل ساعة من ساعات النهار أو 
الليل وذلك بناءا على إذن مسبق من وكيل اجلمهورية 

بل ذهب املشرع إىل أكثر من ذلك عندما  ،7املختص 
تعلق األمر باجلرائم السابقة ،فمكن قاضي التحقيق أن ي

ارا ويف أي  يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليال أو 
مكان على امتداد الرتاب الوطين أو يأمر ضباط الشرطة 

  .ام بذلكالقضائية املختصني للقي
صوص عليها التدابري األخرى املن اختاذكما ميكن         

إما  ،وأن يأمر بأية تدابري حتفظية ،يف التشريع املعمول به
تلقائيا أو بناء على تسخري من النيابة العامة أو البناء 

  .على طلب من ضابط الشرطة القضائية

                                                            

سـرب يف القـانون اإلجرائـي اجلزائـري ـ جملـة رابـح وهيبـة ـ التــ 4 
القدس املفتوحـة لألحبـاث والدراسـات ـ العـدد السـادس والثالثـون 

  .309ـ ص  2015ـ حزيران )1(
.السالف الذكر 15/02مكرر من األمر  35املادة   5  

ـ مــوالي مليــاين بغــدادي ـ اإلجــراءات اجلزائيــة يف التشــريع   6
ـ ص  1992لكتــاب ـ اجلزائــر اجلزائــري ـ املؤسســة الوطنيــة ل

229.  
ـ عبـد اهللا أوهايبيـة ـ شـرح قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائـري ـ   7

  .270ـ ص  2009دار هومة ـ اجلزائر 
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ويتضح من خالل ما سبق أن املشرع مل حيدد         
ميعاد قانوين معني ملباشرة وضع الرتتيبات التقنية أي أنه 

راء العمليات ،حبيث مل يضع قيودا زمنية وال مكانية إلج
ونص  ،كل ساعة من ساعات النهار والليل  أجاز إجراءها

صراحة على دخول احملالت السكنية وغريها سواء عامة 
  .1كانت أو خاصة خارج املواعيد احملددة 

  ـ حصر األمر بجرائم معينة ) 4
والتحري اخلاصة  إن مباشرة العمل بأساليب البحث   

أن املشرع أجاز اللجوء إىل مرتبط بطبيعة اجلرائم حيث 
ديثة هذه اإلجراءات يف إطار حمدد خصصه للجرمية احل

  :دون سواها ويتعلق األمر بـ
 ،3جرائم املعاجلة اآللية للمعطيات ،2جرائم املخدرات
اجلرائم  ،6، تبييض األموال5جرائم الفساد ،4جرائم الصرف

                                                            
  .114ـ ص  مرجع سابقـ أحسن بوسقيعة ـ   1
ذي  13مــؤرخ يف  18-04رقــم ـ جرمهــا املشــرع بالقــانون  2 

، يتعلـــق 2004ديســـمرب ســـنة  25املوافـــق  1425القعــدة عـــام 
 االســــــتعمالبالوقايـــــة مـــــن املخــــــدرات واملـــــؤثرات العقليــــــة وقمـــــع 

ا واالجتار   . غري املشروعني 
 2009لسـنة  04ــ09ـ نظمها وجرمها املشرع بالقـانون رقـم   3

املتضــمن القواعــد اخلاصــة للوقايــة مــن اجلــرائم املتصــلة بتكنولوجيــا 
  .ومكافحتها  واالتصالاإلعالم 

ــ96رقــم  ـ تضــمنها األمــر  4  09/07/1996املــؤرخ يف  22ـ
املتعلــق بقمــع خمالفــة التشــريع والتنظــيم اخلاصــني بالصــرف وحركــة 
رؤوس األمـــــوال مـــــن وإىل اخلـــــارج ،املعـــــدل واملـــــتمم بـــــاألمر رقـــــم 

ـــــ03 ـــــ03والقـــــانون رقـــــم  19/02/2003املـــــؤرخ يف  01ـ  08ـ
  . 14/06/2003املؤرخ يف 

ــ06ـ نظمهــا القــانون رقــم   5 ايــة مــن الفســاد املتعلــق بالوق 01ـ
  .ومكافحته 

ـ أدرج املشرع اجلزائـري هـذه اجلرميـة يف القسـم السـادس مكـرر  6 
من الفصل الثالث ـ الباب الثاين الكتاب الثالث اجلـزء الثـاين مـن 

ـــ04رقـــم  قـــانون العقوبـــات اجلزائـــري طبقـــا ألحكـــام القـــانون  15ـ
  .10/11/2004املؤرخ يف 

دود ، اجلرمية املنظمة العابرة للح7اإلرهابية أو التخريبية
  .8الوطنية

القيمة القانونية للدليل المتحصل عليه :ثانيا
  :وحجيته في اإلثبات الجنائي

إن األدلة الناجتة عن استعمال أحد اإلجراءات      
السابقة ختضع للمبدأ العام يف اإلثبات اجلنائي وهو 
حرية القاضي اجلنائي يف االقتناع ،فللقاضي وحده 

أي أن  ،9ل عليه سلطة تقدير قيمة الدليل املتحص
األدلة املستوحاة من اإلجراءات السابقة ليست هلا 
ا جمرد قرائن  10قيمة دامغة يف اإلثبات بل ال تتعدى كو

، ال ميكن التأسيس عليها لوحدها يف 11أو دالئل
ا  ا لكو تكوين اقتناع القاضي وإن أجيز تعزيز األدلة 

خذ ،كما ال جيوز إلزام القاضي باأل 12جمرد استدالالت
ا حىت ولو مل تكن يف الدعوى أدلة سواها فهي تعترب 
من القرائن القضائية وحىت يكون هلا حجية يف جمال 
ا البد أن تساند أدلة قائمة يف  اإلثبات اجلنائي فإ

                                                            
قوبات ضمن القسـم الرابـع ـ هذه اجلرائم نص عليها قانون الع  7

مكـرر حتـت عنـوان ـ اجلـرائم املوصـوفة بأفعـال إرهابيـة أو ختريبيـة ـ 
من الفصل األول البـاب األول مـن الكتـاب الثالـث اجلـزء الثـاين ـ 

  . 25/02/1995املؤرخ يف  11ـ95ضمن األمر رقم 
أن اجلرميـة املنظمـة يـدخل جترميهـا يف إطـار  إىل ـ جتـب اإلشـارة   8

نني الــــيت عاقبــــت علــــى اجلــــرائم الســــابقة باإلضــــافة إىل كــــل القــــوا
ــ05قــوانني أخــرى كــاألمر رقــم   23/08/2005املــؤرخ يف  06ـ
  .املتضمن مكافحة التهريب

   .ج.إ.من ق 212املادة ـ   9
هـــي عمليـــة اســـتنباط عقلـــي يفـــرتض علـــى أساســـها  :القرينـــة 10

 وجـود واقعتـني متالزمتـني يف وجودمهـا ـ غالبـا ـويستدل مـن ثبـوت
ــــا مــــن أدلــــة اإلثبــــات غــــري إحــــدامها علــــى وجــــود األخــــرى أي أ

   .املباشر
ـا تقـوم  11 ـ الـدالئل ال تصـلح وحـدها يف إصـدار األحكـام لكو

واألحكــام اجلنائيــة ال تبــىن إال علــى اليقــني  ،االحتمــالعلــى جمــرد 
   .الدالئل جيب أن تتأكد بأدلة أخرىواجلزم ومن مث فإن 

   12 .ج.إ.من ق 215املادة ـ 
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الدعوى أو تتفق مع أدلة أخرى لكي يطمئن إليها 
  .1وجدان القاضي وتكوين   عقيدته

ه قضاء حمكمة وهو األمر الذي استقر علي      
النقض املصرية اليت وصفت أدلة املراقبة بصفة عامة 
ا  ا قرينة تعزيزية أو تكميلية ال ميكن األخذ  على أ
وحدها بصفة أساسية وإمنا تكون تكمل أو تعزز أدلة 

، وعلى مستوى القضاء اجلزائري ال 2أخرى قائمة 
يوجد ما يثبت أخذ القضاء اجلزائري بدليل ناجم عن 

ز بأدلة إلجراءات لوحده دون أن يكون قد عزّ هذه ا
ا تؤخذ على سبيل االستئناس فقط  أخرى أي أ
ا شأن احملاضر األخرى العادية اليت  وتصنف شأ

لكن قانونيا ال يوجد ما مينع رجال الضبطية، و حيررها 
القاضي من االرتكاز إىل األدلة املستمدة من 

اا يبقى الواقع  ولكن ،إلجراءات لوحدها طاملا اقتنع 
العملي عائقا لكون اجلزم باإلدانة  ال يتأتى يف الغالب 

  .3إال من تعدد األدلة وتساندها

وجتب املالحظة أيضا أنه يتعرض للبطالن كل      
دليل مستوحى من األساليب السالفة الذكر ومل يستوىف 
الشروط واإلجراءات القانونية ،حبيث يستبعد ويسحب 

ر الرجوع إليه الستنباط عناصر من ملف التحقيق وحيظ
امات ضد اخلصوم حتت طائلة املسؤولية التأديبية  أو ا

                                                            
ـ ياسر األمري فاروق ـ مراقبة األحاديث اخلاصة يف اإلجراءات   1

علــى احملادثــات  للتصــنتاجلنائيــة دراســة تأصــيلية حتليليــة ومقارنــة 
واألحاديـث الشخصـية نظريـا  االنرتنـتالتيليفونية واليت جترى عرب 

ـ ص  2009وعمليـا ـ دار املطبوعـات اجلامعيـة ـ الطبعـة األوىل 
678 .   

رقم  36جمموعة أحكام النقض س  24/1/1985ـ نقض 2 
 185رقم  42س  16/12/1991 ، نقض117ص  ،16
، 314ص  42رقم  44س  4/1/1993نقض  1342ص 

مذكور  ،1055ص  156رقم  46س  3/10/1995نقض 
   .679ـ ص نفسه رجع امل ياسر األمري فاروق ـ يف مرجع

.682ـ ص  نفسه املرجع ياسر األمري فاروق، ـ  3  

ويف رأينا أن قاعدة االستبعاد تعترب الوسيلة املثلى  ،4
ته ألن ما بين على باطل الحرتام حقوق اإلنسان وحريا

  .فهو باطل

ويبقى السؤال مطروح دائما من حيث القيمة       
اإلثبات خاصة يف بعض احلاالت  القانونية للدليل يف

اليت جند فيها املشرع اجلزائري يسمح بتطبيق إجراء 
مراقبة االتصاالت اإللكرتونية عندما تتطلب مقتضيات 
التحريات والتحقيقات القضائية استعماله وعندما 
م األحباث  يكون من الصعب الوصول إىل نتيجة 

هم يف ،فما دام اللجوء إىل هذا اإلجراء ضروري ويسا
عوبة يف الكشف عن مالبسات القضية بل وجود ص

هل من املعقول معاملة  ،الوصول إىل احلقيقة دونه
الدليل املتحصل عليه من هذا اإلجراء على أنه جمرد 

وجيب تعزيزه بأدلة  قرينة ويأخذ على سبيل االستدالل
أم أن سكوت املشرع حبد ذاته عن  ،وقرائن أخرى

للدليل املتحصل عليه يف إثبات توضيح القيمة القانونية 
الوقائع املنسوبة للمتهم وترك األمر لسلطة القاضي 
التقديرية اليت تبىن من جمموع الدالئل والقرائن واحملاضر 
االستداللية ،يعترب حبد ذاته ضمانة من ضمانات 

يف ظل إمكانية  5احملاكمة العادلة وقرينة الرباءة األصلية
ذا النوع من األ   .دلة التقنية ؟التالعب 

  :خاتمة
من خالل معاجلة هذا املوضوع خنلص أن      

املشرع اجلزائري جتسيدا لاللتزامات اليت اقتضتها 

                                                            
الــيت تقابلهــا املــادة اجلزائيــة  مــن قــانون اإلجــراءات 160ة املــاد 4

   .من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري  336
 07ـــ 17جتـب املالحظـة أن املشـرع اجلزائـري أقـر يف القـانون   5

 156ـــــ 66املعـدل واملـتمم لألمـر  2017مـارس  27املـؤرخ يف 
واحملاكمــــة املتضــــمن قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة مبــــادئ الشــــرعية 

وقرينــة الــرباءة األصــلية ،ينظــر  ،اإلنســانالعادلــة ،واحــرتام حقــوق 
 20،اجلريدة الرمسية العدد  07ـ17املادة األوىل الثانية من األمر 

   .06،ص  2017لسنة 
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االتفاقيات الدولية وكذلك يف إطار حتديث املنظومة 
القانونية من أجل مواجهة اجلرائم املستحدثة اليت 
اعتمدت على التخطيط والتنفيذ املنهجي لإلجرام 

وضع آليات  ،فت األعباء على أجهزة األمن ضاعواليت
وتقنيات جديدة للبحث والتحري تواكب هذا النوع 

  .اإلجرام من
ولكن بالرغم من وجود هذه اآلليات            
إال أن  ،تشريع اجلزائري وإثرائها للقانونعلى مستوى ال

املمارسة الفعلية يف الواقع العملي هلا تظل جد حمدودة 
ا احملاكم واجملالس القضائية من قرارات بدليل خلو تقريب

اوأحك وذلك لوجود  ،ام أو حىت اجتهاد يبني العمل 
لبس حول دقة املعلومات واحلقائق اليت يتم الوصول 
إليها عن طريق استخدام األجهزة التقنية يف اعرتاض 

 ،الصور املراسالت أو تسجيل احملادثات أو التقاط
أجهزة اإلعالم اآليل خاصة مع التطور التكنولوجي يف 

ا بكل سهولة  واألجهزة الرقمية مما يسمح التالعب 
  .املونتاجعن طريق 

كما أعيب على هذه اإلجراءات             
أيضا مساسها حبرمة احلياة اخلاصة لإلنسان ــ خاصة 
إذا أخذنا بعني االعتبار أن هذه الوسائل واإلجراءات 

ه إىل من ال متس بشخص املتهم فقط بل قد تتعدا
حييطون حوله ـــ  اليت أصبحت من مقومات اجملتمع 
السليم حيث كلما كانت مصونة ومكفولة ازدهر 
اجملتمع وكلما انتهكت اهتزت ثقة الفرد يف  جمتمعه 
،األمر الذي جعل املشرع يفصل يف املسألة من خالل 
محاية احلياة اخلاصة لألفراد بطريقتني األوىل من خالل 

والثانية وضع نوع  ،على حقوق األفراد اءمعاقبة االعتد

من املوازنة بني مصلحة األفراد ومحاية اجملتمع من 
خالل تقرير الضمانات اليت تكفل حرية األفراد عند 
أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامة باعتبار أن 

  .القانون الدولة املعاصرة قوامها 
ال يسعنا إال أن ننادي املشرع  وأخريا        
  :العمل على ما يلي اجلزائري بضرورة

ـــ إدخال تعديل على القانون يوضح ويبني 
حجية هذه األساليب املستحدثة يف اإلثبات اجلنائي 

 ،ليت تفرغ فيها حمتويات التسجيالتوخاصة احملاضر ا
وإال ما الفائدة من تبين هذه األساليب وصرف املال 

يعترب جمرد العام عليها إذا كان الدليل الناجم عليها 
قرينة تعزيزية وال ميكن األخذ به واالعتماد عليه إذا  

  . ا يف اإلدانةكان وحيد
ـــــه  ـــــة أخـــــرى لكون ـــــز املوضـــــوع مبـــــواد قانوني ــــــ تعزي ـ
ينطــوي علــى عــدة مواضــيع أخــرى يف طياتــه نأخــذ منهــا 

  .على سبيل املثال موضوع البطالن واإلثبات وغريها
تح علــــــى ــــــــ ربــــــط هــــــذه األســــــاليب باالحرتافيــــــة والتفــــــ

ـا ميـدانيا  اجلامعات ومراكـز البحـث وتكـوين القـائمني 
وتعزيز التبادل املعلومايت واملسـاعدة القانونيـة بـني الـدول 

 .اخلاصة خاصة اليت تعتمد على مثل هذه اإلجراءات
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  الجزائري التشريع في النفقة صندوق ودور المحضون نفقة إشكاالت

 توراه، جامعة تلمسان،، باحثة يف الدكطرطاق نورية.أ
 .، اجلزائرااملركز اجلامعي تيسمسيلتأستاذة مؤقتة ب

  :مقدمة
تعترب احلضانة حق للزوجني معا عند قيام العالقة 

، أما إذا وقع وهي احلضانة احلقيقية والتامة الزوجية،
ضانة تستمر حلاجة الطالق وانفصل الزوجان فإن احل

، ن أو غريمهاصبح من حق أحد األبويتالطفل إليها، و 
هلذا جند الشريعة اإلسالمية اهتمت  بالطفولة و 
 خصصت الكثري من األحكام  للطفل حىت حتفظ

من هذه حقوقه املختلفة املادية  منها واملعنوية، و 
 .النفقةعة، النسب احلضانة، السكن و احلقوق الرضا

على  املرتتبة اآلثار القانونية من بني احلضانة تعدو 
ا ترك العالقة احنالل عند  الطفل الزوجية ويقصد 

كما و   ،بشؤونه العنايةرعايته، و   الشخص القادر على

ا من بني   الشريعة أولتها اليت األمور قلنا سابقا فإ
 اليت األوىل اللبنة عناية خاصة باعتبار الطفل اإلسالمية

ا من  تكون  أهم األولويات األسرة و اجملتمع، كما أ
  .ا األخذ جيب اليت

فالطفولة تعد أهم مراحل حياة اإلنسان،      
تكون الشخصية األوىل للناشئني ففي هذه املرحلة ت

لديهم امليول   فيها يتم إعدادهم  وينموو 
و الصغري الطفل يف الفقه اإلسالمي هواالهتمامات، و 

، ومل يتحقق لديه البلوغ الذي الذي مل يبلغ احللم بعد
 اجلمهور، وقدرحلة اإلدراك حسب رأي تبدأ به م

حتديد هذه السن بثماين عشرة  ذهب اإلمام مالك إىل
  .سنة

ي أحكام احلضانة يف الكتاب قد نظم املشرع اجلزائر و 
ه من الباب الثاين ، اخلاص بالزواج و احناللاألول

الفصل الثاين أثار الطالق حيث  احنالل الزواج، من
لد احلضانة هي رعاية الو : "وله بق 62عرفها يف املادة 

على  السهرو  أبيهالقيام برتبيته على دين وتعليمه و 
يشرتط يف احلاضن أن محايته وحفظه صحة وخلقا و 

  ".للقيام بذلك  أهاليكون 

ا هلا، على تعريفه املشرع اجلزائري يف اعتمدو      أسبا
  : وأهدافها وهي

ي وهو واملقصود به التمدرس الرمس: الولد تعليمرعاية و 
  .1لكل طفل إجبارياو انا حق مضمون قانونا جم

 املشرع اجلزائري زواج أجازفقد : أبيه دين على تربيته
املسلمة مسايرا يف ذلك رأي الفقهاء وهو  املسلم بغري

اجلزائري   األسرةمن قانون  30املادة  يف إليه أشارما 
،  2005 فرباير 27 يف املؤرخ 02/05املعدلة باألمر 

 املؤقت وهو حرميالت على نص املخالفة عندما مبفهوم
 شرعا جائز العكس وأن املسلم املسلمة بغري زواج حترمي

  . وقانونا

                                                            
الرابطـــة الزوجيـــة يف قـــانون ثـــار فـــك آبـــاديس ذيـــايب، صـــور و  -1
، ص 2012، دار اهلــــــدى عــــــني مليلــــــة اجلزائــــــر، طبعــــــة ســــــرةاأل

125   
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من قانون األسرة  62هو ما أكدته املادة و    
القيام برتبيته احلضانة هي رعاية الولد وتعليمه و :"وهلابق

، أي أن األم احلاضنة قد ال تكون ..."على دين أبيه 
احملضون  ربيةت فرض عليها  مسلمة، إال أن القانون

   . 1اإلسالمي الدين مبادئ األب وهي  على دين

 احملضون الطفل محاية و تكون : حمايته على السهر
ينتج  أنوما ميكن  لفظي أو جسدي عنف من أي

ل عقلية أي محايته من ك نفسية و اضطرابات عنه من 
تشمل محايته تنشئته تنشئة اجلوانب املادية واملعنوية، و 

  .   حدود ما يسمح به الشرعتأديبه يفسوية ب

لتكفل بالطفل احملضون صحيا، ا أي: صحيا حمايته
على احلاضن  رعاية وهي من أقدس املسؤوليات و 

    .له األوىل األشهرالطفل احملضون منذ 

  ليصبح إعدادهتأديبه و  أي حسن :خلقيا  حمايته
ومحايته من أصدقاء السوء  يتحمل املسؤولية صاحلا فردا

  .2ارعخماطر الشو 

، ختالف آراء بعض الفقهاء املسلمنيرغم او     
من يليها، ن احلضانة حق للطفل أم حق ألمه و يف كو 

ا واجبة و إ م اتفقوا على أ أن لألم األولوية يف ال أ
توفرت فيها الشروط الشرعية  إذاحضانة طفلها 

ا يف قوانني األحوال القانونية املنصوص عليهو 
من قانون األسرة  64ة قد رتبتها املادالشخصية، و 

األب مث  األم أوىل حبضانة ولدها مث" كاأليتاجلزائري  
، مث اجلدة ألم مث اجلدة ألب، مث اخلالة، مث العمة

مراعاة مصلحة احملضون يف كل  األقربون درجة مع
                                                            

   125، ص املرجع نفسه - 1
    126باديس ذيايب ، املرجع السابق ، ص -2

اد احلضانة أن على القاضي عندما حيكم بإسنذلك، و 
 ، على القاضي يف هذه احلال أن" حيكم حبق الزيارة

ال عن الشخص املناسب إلسناد احلضانة، و يبحث 
 ،3يتقيد بالرتتيب ألن مصلحة احملضون هي األساس

فقد حددت من قانون األسرة اجلزائري  65أما املادة 
سن انقضاء احلضانة بالنسبة " :وقت انقضاءها بقوهلا

سنني و األنثى ببلوغها سن الزواج و  10للذكر ب 
سنة  16 إىلسبة للذكر للقاضي أن ميدد احلضانة بالن

إذا كانت احلاضنة أمًا مل تتزوج ثانية على أن يراعى يف 
 ."احلكم بانتهائها مصلحة احملضون 

ن جهد كبري يف نظرا ملا تتطلبه احلضانة مو      
رعايته حىت ينشأ سويا فإن الشريعة تربية احملضون، و 

ة ملمارس أثارا، رتب وكذا املشرع اجلزائري اإلسالمية
ة بالنسبة للزوجني معا وهي حق الزيارة ألحد احلضان

الوالدين، نفقة احملضون أجرة احلاضنة، وسكن 
ما يهمنا هو نفقة احملضون خاصة مع احلضانة، و 

الذي يتضمن صندوق  15/01صدور القانون رقم 
  .   النفقة

ما هي إشكاالت نفقة احملضون، وما هي  :اإلشكالية
ا قانون  املتضمن صندوق  01- 15احللول اليت جاء 

    .النفقة ؟

  األولالمبحث 

  الجزائري األسرة قانون في المحضون نفقة

                                                            
، شرح قانون االسرة اجلزائري املعدل دراسـة بن شويخ الرشيد -3

، وىلعض التشــريعات العربيــة، دار اخللدونيــة، الطبعــة األمقارنــة لــب
   257،ص 2008
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الطفل و رعايته توفري الغذاء  تتطلب حضانة
ملعيشته،   حيتاجه احملضون ما وكل والعالج، والكسوة،

  .يف شعور احملضون بالراحة و األمان و هو ما يساهم

النفقة على  حق:  األولالمطلب      
  المحضون

 أكل من للمحضون املادي اجلانب توفر إن 
 يساهم  يف شعوره  ذلك وغري ومسكن، وملبس

تعترب ، و معنوياته ويؤدي إىل استقرار باحلماية واألمان
ا معظم  اليت احلقوق بني النفقة من  التشريعات أقر
 على قادر غري أنه أو الرشد سن يبلغ مل ما للمحضون
نفقة على ولده يلزم األب بالو . لصغر سنه الكسب

حسب رأي املذاهب األربعة و األصل يف ذلك أن 
تكون يف زم بنفقة الولد إذا كان له مال و األب ال يل

هذه احلالة نفقة الولد وسكنه من ماله  وهو ما سار 
 75 املادة عليه املشرع اجلزائري  حسب ما نصت عليه

لولد على جتب نفقة ا: " بقوهلا   األسرةمن قانون 
فبالنسبة للذكور إىل سن  ،مل يكن له مالاألب ما 

 إذااإلناث إىل الدخول و تستمر يف حالة ما الرشد و 
مزاوال  أوبدنية  أوكان الولد عاجزا لآلفة عقلية 

  .1"تسقط باالستغناء عنها بالكسب للدراسة، و 

النفقة على االبن  حاالت :األولالفرع       
   و على البنت )الولد(

ملزما  األبيكون : ى االبنالنفقة عل -1      
احلال  بالنفقة على أوالده  إذا كان  قادرًا  أي ميسور

أن يكون االبن يف حاجة وتسقط يف حالة إعساره  و 

                                                            
    153باديس ذيايب ، املرجع السابق ، ص  -1

بعاهة أو مزاوال للدراسة  إصابتهإىل املال لصغر سنه أو 
تستمر النفقة على ، و 2إىل أن يستغين عنها بالكسب

إىل غاية العاجزين عن الكسب املعسرين  األوالد
    .3بلوغهم عاقلني و قادرين على الكسب

تسقط ببلوغ الذكر : سقوط النفقة عن االبن*       
ليه عجز كالعمى أو ال تعود حىت و إن طرأ ععاقال و 

كان    إذاتستمر نفقة األب على ابنه جنون أو زمانة، و 
 يكن له صنعة ملغ و جمنونا أو زمنا أو معتوها عند البلو 

كأن يتقاضى جزه أو له مورد مايل  يكسب منها مع ع
بانتهاء املدة  تسقط النفقةو ، منحة أو تعويضا كافيا

يف حالة ما ال تقضى بعد مضي وقتها و و  احملددة هلا
كان ينفق على الولد شخص آخر غري األب فال   إذا

ميكن أن يعود عليه بقدر نفقته ألن النفقة هنا قد 
      .4حصلت عكس نفقة الزوجة

ا تبقى حمل  :قة على البنتالنف -2    أما البنت فإ
، فهي واجبة على األب املوسر 5نفقة إىل غاية زواجها
ا و تستمر  ا إىلمنذ والد    .6غاية دخول زوجها 

تسقط نفقة البنت : سقوط نفقة البنت*       
و إن عادت لبيت أبيها بسبب طالق أبزواجها حىت و 

ن نفقتها قادرة على الكسب ألوفاة وكانت بالغة و 
  .تصبح عليها ال على أبيها

                                                            
    154املرجع السابق ، ص باديس ذيايب ، -2
ســــرة بــــني الفقــــه االســــالمي كــــام األحأعبــــد القــــادر داودي،  -3
. ، صشـر والتوزيـع اجلزائـرقـانون االسـرة اجلزائـري، دار البصائرللنو 

211 .  
  211املرجع نفسه، ص - 4
   154باديس ذيايب ، املرجع السابق، ص -5

  6  212عبد القادر داودي، املرجع السابق، ص  -
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الحاالت التي تبقى فيها نفقة البنت على  *      
  :األب

إىل أهلها بعد دخول رجعت و  1إذا كانت زمنة -أ 
ا، وهي زمنة و  بقيت على حاهلا بعد انفصاهلا زوجها 

  .عن زوجها فإن نفقتها تبقى على أبيها

أما هي عاملة بفقره إذا تزوجت بشخص فقري، و  -ب
قر فإن نفقتها إذا تزوجت من موسر مث طرأ عليه الف

تبقى على زوجها، وال تعود على األب ويعترب يف هذه 
  .احلالة الزوج معسرا

هي صغرية فإن نفقتها تبقى على تزوجت و  إذا -ج
     .2أبيها إذا تأميت قبل البلوغ

 إلىانتقال واجب النفقة : الفرع الثاني
  األم

، يف من األب إىل األمقل واجب النفقة ينت   
 األبحالة ما إذا كانت األم قادرة عليها و كان 
األب عاجزا، وكلمة العجز هي ترمجة قانونية إلعسار 

ا عدم حسب رأي الفقهاء القانونيني، و  املقصود 
امة القدرة التامة عن االسرتزاق إضافة إىل أنه جيب إق

و ه، و 3قدرة األم على النفقةالدليل على عجز األب و 
من قانون األسرة اجلزائري  76ما نصت عليه املادة 

يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على "بقوهلا 
   ."األم إذا كانت قادرة على ذلك 

                                                            

ة مبرض مزمن ال تقدر معه على الكسب مصاب - 1  
212عبد القادر داودي ، املرجع السابق، ص - 2  
154باديس ذيايب ، املرجع السابق ، ص  -  3  

الفرق بين سقوط الحضانة و  :الفرع الثالث    
  سقوط النفقة 

سنة كحد  16الرشد ببلوغ سن  تسقط احلضانة  
سنة،  19 ألنثى فببلوغها سن الزواجقصى أما اأ
 16للذكور ببلوغ سن الرشد  تسقط النفقة بالنسبةو 

ا  ا تستمر )زواجها(سنة واألنثى بالدخول  ، إال أ
ة يف حالة العجز بسبب لكال اجلنسني عكس احلضان

  . 4و بدنيةأآفة عقلية 

إذا كانت أسباب وجوب النفقة هي القرابة    
يعين أن هذا إن أقوى قرابة هي قرابة األبوة واألمومة، و ف

ا جتب على  النفقة مثلما جتب على الوالدين فإ
  . األوالد ذكورا أو إناثا

و  األم(فمتى تجب نفقة الوالدين :  الفرع الرابع 
  )األب

املوسرين إذا كان جتب نفقة الوالدين على األوالد 
ن عن الكسب وجيب على عاجزااألبوان معسران، و 

له زوجة  عفاف أبيه أي تزوجيه، إن مل تكنإالولد 
يهما وعلى ما تكون نفقتهما بالقدر الذي يكف

ر نفقتهما مل يكن يف املقدو  إذاو حيتاجانه من خدم، 
يف حالة تزوجيها ال تسقط و  األممعا، تقدم نفقة 

تنتقل نفقة ابنها  إمناو نفقتها سواء بفقري أو بغين افتقر، 
 أوالدهالن نفقة زوجها جتب على دون زوجها  إليها

من قانون  77، هو ما نصت عليه املادة 5أقاربهعلى و 
جتب نفقة األصول على الفروع، والفروع  :" األسرة

                                                            

،  سرةألات قانونية يف قضايا شؤون ايوسف دالندة ، استشار 
128. ، ص2011دار هومه، طبعة   4  -  

  213عبد القادر داودي، املرجع السابق، ص  - 5
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االحتياج و درجة على األصول، حسب القدرة و 
   ." اإلرثالقرابة يف 

  النفقة قيمة تقدير: المطلب الثاني

من قانون األسرة على  79 املادة نصت    
 تقدير يف يراعي القاضي" : بقوهلا النفقة تقدير مسألة

 تقديره يراجع وال املعاش وظروف الطرفني النفقة حال
، هذا ما يعين أن القاضي "احلكم من سنة مضي قبل

يف تقديره النفقة حال الطرفني وظروف املعاش،  يراعي
ا  تستحق من 80قد نصت املادة و  تاريخ رفع  على أ

للقاضي أن حيكم باستحقاقها الدعوى أمام القاضي و 
ال تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى بناء على ملدة زمنية 

لنفقة قبل مرور سنة من ، وال يراجع مقدار قيمة ا1بينة
ا، و  للقاضي سلطة تقديرية يف حتديد قيمتها احلكم 

ال قيمة أقصى ألن القانون مل حيدد قيمة أدىن و 
عتبار يف ، أي أن القاضي يأخذ بعني اال2للنفقة

عيشية ومستواه وفه املظر تقديرها حالة الزوج، و 
  .االجتماعي

النفقة من األمور اليت ال جيب التأخر يف و 
ا هلذا فإن احلكم الذي يقضي  تسديدها، أو التهاون 
بالنفقة جيوز أن يشمل بالنفاذ املعجل، كما جيوز 

ا، على تعجال عن طريق وجه االس للحاضنة املطالبة 
ميكن هلا استصدار أمر على القضاء املستعجل و 

مكرر من  57حسب ما نصت عليه املادة  عريضة
    .3قانون األسرة اجلزائري

                                                            
   133، ص دالندة ، املرجع السابق يوسف -1
   53،  صنفس املرجع -2
  53يوسف دالندة ، املرجع السابق ، ص -3

  النفقة دفع قيمة عدم :المطلب الثالث

تسديدها ميكن امتنع املكلف بالنفقة عن  إذا
هو ما نصت حبسه و حىت متابعته جزائيا، وتغرميه و 

   . 4من قانون العقوبات اجلزائري 331عليه املادة 

دفع  عدم شروط قيام جنحة: األولالفرع 
من قانون  331النفقة حسب مفهوم المادة 

  العقوبات الجزائري

  وجود دين مالي: أوال      

من  331النفقة الغذائية حسب املادة    
و اليت  هي النفقة احملددة 5قانون العقوبات اجلزائري
لفروع أو األصول إلعالة ، أو اقررها القضاء إىل الزوجة

ية إىل غاية سقوطها دور األسرة وتكون نفقة مستمرة و 
ا ال تدخل ضمن  ،قضاء أما نفقة اإلمهال للمطلقة فإ

من قانون  331النفقة الغذائية اليت نصت عليها املادة 
املطلق ملزم باحلكم، و  العقوبات فهي تنتهي يوم النطق

                                                            
   53نفس املرجع ، ص -4
شــهر ثـــالث أ) 6(يعاقــب بــاحلبس مـــن ســتة :" 331 املــادة -5
دج   300.000ىل إدج  50.000بغرامـــة مـــن ســـنوات و ) 3(

مي عـــن تقـــد) 2(ملـــدة تتجـــاوز الشـــهرين كـــل مـــن امتنـــع عمـــدا، و 
ة عــن آداء كامــل قيمــة النفقــو  لغ املقــررة قضــاء العالــة أســرته،املبــا

صــدور ذلــك رغــم و فروعــه ن و أو اصــوله أىل زوجــه إاملقــررة عليــه 
  . ليهمإحكم ضده بالزامه بدفع نفقة 

ال يعتــرب  يثبــت العكــس، و مللــدفع العمــدي مــايفــرتض أن عــدم او 
و أســل و الكأاتج عــن االعتيــاد علــى ســوء الســلوك االعســار النــ

  .حوالي حالة من األأبوال من املدين يف السكر عذرا مق
ــــق دو  مــــن  329 و 40 و 37حكــــام املــــواد أن االخــــالل بتطبي

ورة يضا باحلكم يف اجلنح املذكأجراءات اجلزائية، ختتص قانون اإل
امــة الشــخص املقــرر لــه قإو حمــل أيف هــذه املــادة، حمكمــة مــوطن 

ع صــفح الضــحية بعــد دفــع يضــو و املنتفــع باملعونــة أقــبض النفقــة 
  ".   املبالغ املستحقة حدا للمتابعة اجلزائية
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ا تعترب دينا مدنيا ختضع إلجراءات التنفيذ  بدفعها أل
   . 1العادي

  يصدور حكم قضائ :ثانيا     

، رتط لقيام جنحة عدم تسديد النفقةيش   
يشمل قضائي نافذ يأمر بأداء النفقة و  وجود حكم

الصادر عن احملكمة  مصطلح احلكم هنا، هو احلكم
األمر الصادر عن رئيس احملكمة وكذا القرار االبتدائية و 

ال ميكن التوقف عن ، و 2الصادر عن اجمللس القضائي
،  )بلوغ سن الرشد مثال( أداء النفقة  ما مل يزل سببها

ن يصدر حكم قضائي  يقضي فهي واجبة إىل أ
أن يبّلغ احلكم للمعين باألمر وهو  جيببإلغائها، و 

املنصوص عليها يف  اإلجراءات، وفق املدين بالنفقة
   . )3( اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتقانون 

وتقوم جنحة عدم تسديد النفقة على ركنني 
  : مها

لى عدم دفع مبلغ النفقة كامال، قوم عيدي و الركن املا 
والركن   4انقضاء مهلة شهرين يوم تقدمي الشكوىو 

هو توفر القصد اجلنائي، أي االمتناع عمدا املعنوي و 
جتيز ، و 5عن تسديد النفقة ملدة أكثر من شهرين

ذه قانون العقوبات اجلزائري، للزوجة  331ادةامل
للنيابة  شكوى تقدم أنبصفتها أم حاضنة  أوالصفة 

لته عن جرمية عدم ، للمطالبة مبساءضد امللزم بالنفقة
                                                            

اجلــزء  القــانون اجلزائــي اخلــاص،الــوجيز يف  ،حســن بوســقيعةأ -1
   165، ص2010، ، دار هومه ، الطبعة الثانية عشرولاأل
     166حسن بوسقيعة ،املرجع السابق، ص أ -2

167.، صنفس املرجع   -3  
169.، صنفس املرجع   -4  

172. ، صنفس املرجع -  5  

تكون الشكوى املقدمة يف شكل تسديد النفقة و 
مكرر من  337تكليف باحلضور حسب نص املادة 
أو يف شكل . 6قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

يستوجب القانون تقدمي احلكم أو شكوى عادية و 
 األب أوامتناع الزوج حمضر ي بالنفقة، و األمر القاض

، لتأسيس عن تسديدها بعد مرور شهرين عن االمتناع
متنع مما ال شك فيه أن املو . الشكوى املقدمة للنيابة

إذا ثبت امتناعه عن عن تسديدها يسأل النفقة، و 
دفع املبالغ املالية  يف حالة، و 7تسديدها فإنه يدان

الدعوى العمومية  صفح الضحية، فإناملستحقة و 
فح يضع حدا بالتايل فإن الصي بالصفح و تنقض

يعاقب الشخص املدان باحلبس من للمتابعة اجلزائية، و 
بغرامة مالية سنوات و ) 3( إىل ثالث) 6(أشهرستة 
  .8.ج. د 300.000 إىل 50.000من 

  المبحث الثاني
                                                            

ميكـــــن املـــــدعي املـــــدين يكلـــــف املـــــتهم :"مكـــــرر 337املـــــادة  -6
  :تيةامام احملكمة يف احلاالت اآل مباشرة باحلضور

  سرة، ترك األ -   
  عدم تسليم الطفل،    -  
  انتهاك حرمة املنزل،  -  
  القذف، -  
  .صدار صك بدون رصيدإ -  
علـى تـرخيص النيابـة العامـة يف احلاالت االخرى ينبغي احلصول و 

  .ر بااحلضورللقيام بالتكليف املباش
لـــف متهمـــا تكليفـــا مباشـــرا ينبغـــي علـــى املـــدعي املـــدين الـــذي يك

ن يـودع مقـدما لـدى كاتـب الضـبط املبلـغ أمام حمكمـة أباحلضور 
  .الذي يقدره وكيل اجلمهورية 

ختيار موطن له بدائرة إنوه يف ورقة التكليف باحلضور عن ن يأو 
ا،   يكن متوطناملكمة املرفوعة امامها الدعوى مااحمل بدائر
  ". يرتتب البطالن على خمالفة شيء من ذلكو 
   151،152، ص،  يوسف دالندة، املرجع السابق - 7

174، صأحسن بوسقيعة،  املرجع السابق   - 8  
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  15/01 :رقم قانونلل صندوق النفقة وفقا

بقضايا عدم  نظرّا  لكثرة الدعاوى املتعلقة    
ا و  النفقة فعد  األطفال تربية وتنشئة حسن على سلبيا

 الغذائية النفقة لدفع اعمومي ااحملضونني أنشأ صندوق
 احلضانة، مبوجب املخصص ملمارسة السكن وأجرة
  04/01/2015بتاريخ  15/01 رقم القانون
 آلية وهو يعترب ؛صندوق النفقة  إنشاء املتضمن
احملضونني،  نع االحتياج ورفع النفقة لدفع جديدة
اليت امتنع  مستحقات مالية حتل حمل النفقة باعتبارها

ا عن دفعها إنشاء   إىل  القانون ، ويهدف هذاامللزم 
من   االستفادة  إجراءات  وحتديد  النفقة  صندوق

  .1املالية  مستحقاته

فصول هي   أربعةويتضمن هذا القانون    
ين عامة الفصل الثا أحكام األولالفصل : كاأليت

املالية الفصل   املستحقات  من  االستفادة  إجراءات
ائيةمالية و  أحكامالثالث    . الفصل الرابع أحكام 

  المستحقات المالية : األولالمطلب 
  تعريف المستحقات المالية:  األولالفرع   

يدفعه صندوق النفقة للدائن هي املبلغ الذي    
ا و ا و  فقا ألحكام الذي يساوي مبلغ النفقة احملكوم 

األطفال احملضونني بعد  أوقانون األسرة لصاحل الطفل 
ا مؤقتا لصاحل الطفل  طالق الوالدين و النفقة احملكوم 

                                                            
نشـــــــاء إاملتضـــــــمن  15/01قـــــــانون رقـــــــم المـــــــن  01 املـــــــادة -1

، اجلريـــــدة 04/01/2015نفقـــــة، الصـــــادر بتـــــاريخ صـــــندوق ال
     07/01/2015، املؤرخة يف ولالعدد األ الرمسية،

كذلك النفقة طفال يف حالة رفع دعوى الطالق و األ أو
ا للمرأة املطلقة   .2احملكوم 

   المدين بالنفقةالمستفيد و : الفرع الثاني    

فل أو األطفال يستفيد من النفقة الط   
احلاضنة يف مفهوم قانون احملضونني ممثلني من قبل املرأة 

رأة املطلقة احملكوم هلا بالنفقة، أما الشخص املاألسرة و 
ا أو فهو والد الطفل أو األطفال احملضونني  املدين 

   .3 الزوج السابق للمرأة املطلقة

سقوط حق االستفادة من : الفرع الثالث   
  يةالمستحقات المال

يسقط حق االستفادة من املستحقات املالية،   
بسقوط احلق يف احلضانة أو انقضاؤها طبقا ألحكام 

ا  قانون األسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل املدين 
هو والد الطفل أو األطفال احملضونني، أو الزوج و 

  . 4السابق

الجهات المختصة : المطلب الثاني
   بالنظر في المستحقات المالية

   القاضي المختص:  األولالفرع 
 إقليمياخيتص رئيس قسم شؤون األسرة    
يقوم بالفصل يف طلب االستفادة من املستحقات و 

) 5(املالية، مبوجب أمر والئي يف أجل أقصاه مخسة 
يبّلغ هذا األمر عن تلقيه الطلب، و أيام من تاريخ 

                                                            
ــــــادة  -2 ــــــم  02امل ــــــانون رق نشــــــاء إاملتضــــــمن    15/01مــــــن ق

   . ، املرجع السابقصندوق النفقة
نشـــــــاء إاملتضـــــــمن   15/01مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم  02املـــــــادة  -3

   .، املرجع نفسهصندوق النفقة
نشـــــــاء إتضـــــــمن امل  15/01مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم  02املـــــــادة  -4

  صندوق النفقة، املرجع نفسه
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من املدين و الدائن  كل  إىلطريق أمانة الضبط 
حل املختصة يف أجل أقصاه  مثان ملصاابالنفقة، و 

من تاريخ صدوره ، و يفصل ) 48(أربعون ساعة و 
االستفادة  يعرتض إشكالقاضي شؤون األسرة يف أي 

 قانونال، املنصوص عليها يف من املستحقات املالية
 أقصاه  أجل  يف  والئي  أمر  مبوجب 15/01: رقم

   .1أيّام من تاريخ إخطاره باإلشكال )3(ثالثة  

   المصالح المختصة: الفرع الثاني

هي املصاحل الوالئية املكّلفة بالنشاط 
االجتماعي التابعة للوزارة املكلفة بالتضامن الوطين، و 

  املالية بصرف املستحقات  األمر  تتوىل هذه املصاحل
   مخسة وعشرون  أقصاه  أجل  يف ،للمستفيد

لصادر الوالئي ا األمر  تبليغ  تاريخ  من  يوما(25)
  أو  بنكي  حتويل  طريق  ، عنعن القاضي املختص

 صرف   يف  تصةلمخا  املصاحل  تستمرو ، بريدي
  حني  إىل  شهريا  للمستفيد  املستحقات املالية

توقف    حالة  يفمنها، و   يف االستفادة  حقه  سقوط
 القاضي  أو احلكم  األمر  تنفيذ  عن  بالنفقة  املدين

معاينة حمّرر   الثابت مبحضرو   وعهشر   بعد  بالنفقة 
املصاحل الوالئية  تواصل  احملضر القضائي  من طرف

  املكلفة بالنشاط االجتماعي بصرف  املستحقات
  عن القاضي  صادر  والئي  أمر  على  بناء  املالية

  عن طريق أمانة ضبط احملكمة، إىل  واملبّلغ تصلمخا
   . 2منها  يف االستفادة  حقه  أن يسقط

                                                            
املتضـــمن  15/01مـــن قـــانون رقـــم   05املـــادة و  02املـــادة  -1
   .، نفس املرجعنشاء صندوق النفقةإ
املتضــــمن  15/01مــــن قــــانون رقــــم  06 املــــادةو  02املــــادة  -2
   .، املرجع السابقنشاء صندوق النفقةإ

االستفادة من  إجراءات: المطلب الثالث    
  المستحقات المالية

طلب االستفادة من المستحقات :  األولالفرع  
  المالية

يتم دفع املستحقات املالية للمستفيد إذا تعذر التنفيذ  
كم القضائي احملدد ملبلغ احل أواجلزئي لألمر  أوالكلي 
ا عن الدفع النفقة عجزه  أو، بسبب امتناع املدين 

يثبت تعذر  و  إقامتهلعدم معرفة حمل  أو  عن ذلك
تنفيذ األمر أو احلكم القضائي مبوجب حمضر حيرره 

  .3حمضر قضائي
لالستفادة من املستحقات املالية اليت و    

يدفعها صندوق النفقة جيب تقدمي طلب االستفادة من 
هو رئيس قات املالية إىل القاضي املختص و املستح

، مرفقا مبلف يتضمن الوثائق  اليت قسم شؤون األسرة
حددها القرار الوزاري املشرتك بني وزير العدل حافظ 

الوزير املكلف والوزير املكلف باملالية و  األختام
  .2015يونيو  18والصادر يف  4بالتضامن الوطين

يقدم ملف واحد لالستفادة من و    
املستحقات املالية يف حالة ما إذا كان الطلب يشمل 

ملرأة املطلقة و نفقة الطفل أو األطفال احملضونني نفقة ا
 .5من طرفها

                                                            
ندوق نشـاء صـإاملتضـمن  15/01من قانون رقـم  03 املادة -3
   .، املرجع السابقلنفقةا

نشـــــــاء إاملتضـــــــمن   15/01مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم  04املـــــــادة  -4
   .، املرجع نفسهصندوق النفقة

من القرار الوزاري املشرتك الذي حيدد الوثائق الـيت  04املادة  -5
املســــتحقات املاليــــة يتشــــكل منهــــا ملــــف طلــــب االســــتفادة مــــن 

اجلريــــدة  ،2015يــــو يون 18الصــــادر بتــــاريخ  ،لصــــندوق النفقــــة
    . 2015يونيو  28املؤرخة يف  ،35 العدد الرمسية
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ملف طلب االستفادة من : الفرع الثاني 
   المستحقات المالية لصندوق النفقة

تحقات يتكون ملف االستفادة من املس     
  :املالية من الوثائق اآلتية

هو الستفادة من املستحقات املالية و طلب ا -
 . الكرتونيا موضوع حتت تصرف املستفيدين

نسخة نسخة من احلكم القضائي بالطالق و  -
كم أو األمر الذي اسند احلضانة من احل

منح النفقة إذا مل يتضمن حكم الطالق و 
  . ذلك

اجلزئي  أوتعذر التنفيذ الكلي  إثباتحمضر  -
، كم القضائي احملدد ملبلغ النفقةلألمر أو احل

ا عن الدفع  عجزه  أوبسبب امتناع املدين 
  .إقامتهك أو لعدم معرفة حمل عن ذل

صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب  -
تار املستفيد هذه الطريقة  عليه إذا اخ

  .1للدفع
يقوم القاضي بطلب احلكم القضائي و 

بالطالق و نسخة من احلكم أو األمر الذي اسند 
احلضانة و منح النفقة إذا مل يتضمنه امللف من اجلهة 

مبا فيها الطريق  ،طرقبكل ال أصدرتهالقضائية اليت 
  . 2لكرتويناإل

                                                            
من القرار الوزاري املشرتك الذي حيدد الوثائق الـيت  02املادة  -1

املســــتحقات املاليــــة يتشــــكل منهــــا ملــــف طلــــب االســــتفادة مــــن 
اجلريــــدة  ،2015يونيــــو  18الصــــادر بتــــاريخ  ،لصــــندوق النفقــــة

   2015نيو يو  28املؤرخة يف  ،35العدد الرمسية
من القرار الوزاري املشرتك الذي حيدد الوثائق الـيت  03املادة  -2

املســــتحقات املاليــــة يتشــــكل منهــــا ملــــف طلــــب االســــتفادة مــــن 
   .نفس املرجع ،لصندوق النفقة

بالنفقة    الدائن  أو  املستفيد يتعني علىو    
  على  يطرأ  تغيري  بأي تصلمخا  القاضي  إعالم

  شأنه  من  القانونية  أو  حالتهما االجتماعية
 خالل  وذلك  النفقة  يف استحقاق  التأثري  احتمال

 م لقاضييقو حدوثه و  تاريخ  من  أيام  (10)  عشرة 
  هذا تأثري  مدى  يف والئي  بالفصل بأمر تصلمخا 

املدين  إىل  يبلغ  النفقة  استحقاق  التغيري على
  طريق  عن  تصةلمخا  واملصاحل  بالنفقة  والدائن

 (48)  وأربعون  مثان  أقصاه  أجل  يف أمانة الضبط
   . 3صدوره  من تاريخ  ساعة 

  :خاتمة

تنجر عن  اليت اآلثارتعد احلضانة من أهم 
ا احنالل العالقة الزوجية، و  الطفل  إسناداملقصود 

لتكفل بنفسه إىل الشخص األجدر، الذي ال يستطيع ا
جند أن ى االهتمام به ورعاية شؤونه،  و القادر علو 

الزوجان يتنازعان على احلق يف احلضانة إال أن األم 
ال، أحق حبضانة طفلها بعد تعترب يف مجيع األحو 

ما ذهب إليه املذاهب األربعة، وملا  وهذا الطالق
ان، فهي احلنأعطاها اهللا من الشفقة والرمحة والعطف و 

السابقون املالذ احملبب للمحضون وقد أمجع الفقهاء و 
امجة من عظمة ، نعلى أحقية األم يف حضانة أوالدها

، صحيا واجتماعيا تنشئتهمدورها يف تربيتهم و 
شرع اجلزائري يف نص هذا ما سار عليه املوأخالقيا و 

 اآلثارمن اجلزائري، و  األسرةمن قانون  64ادة امل
  . احلضانة  هي النفقة إسناداألخرى اليت ترتتب على 

                                                            
املتضــــــمن انشــــــاء   15/01قــــــانون رقــــــم المــــــن  07املــــــادة  -3

   . ، املرجع السابقصندوق النفقة
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ا املواضيع اهلامة، من تعترب النفقةو       جتمع أل
الرتباطها باجلانب والقانون، و  األسري الكيان بني
إىل ادي و املعنوي للطفل احملضون، والنفقة إضافة امل

ا من  ا حق للمحضون إسنادثار آأ ، فقد احلضانة فإ
ومحايته صحيا  رعايتهو  أجل تنشئته من شّرعت
 ،واتساعها الطالق وأدى ارتفاع معدل ظاهرة ،وخلقيا

ا بشكل كبري، النفقة و  قضايا إىل طرح  إشكاال
أثرا من آثار إسناد احلضانة، وتعد مسألة  باعتبارها

، من هذا الواجب إمهالاإلنفاق على احملضون و 
ا املشرع مبا حيقق مصلحة املسائل املهمة اليت عاجله
  .الطفل وحيفظه من اجملتمع

ما ميكن قوله يف األخري فإن املشرع من و    
الذي يتضمن  01-15 :قانون  رقمالخالل إصدار 

 قد 04/01/2015فقة الصادر يف إنشاء صندوق الن
تها من محايول احملافظة على متاسك األسرة و حا

احلفاظ على الروابط األفعال املاسة بأمنها، وسالمتها و 
ملتعلقة األسرية، كما أنه ساهم يف احلد من القضايا ا

اه البعض ، على عكس ما ير جبنحة عدم تسديد النفقة
  .بأنه يشجع على الطالق ويؤدي إىل التشتت األسري
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  المستهلك رضا صحة على اإللكترونية البيئة تأثير

  سيار عزالدين، باحث يف الدكتوراه،.أ
  .جامعة بومرداس، اجلزائر

  :ملخص
يندرج عقد االستهالك االلكرتوين ضمن العقود الرضائية حيث يكون الرتاضي كافيا إلبرامه، وإذا كانت 

عيوب اإلرادة بشأن العقد االلكرتوين، فإنه من  القواعد العامة يف التدليس والغلط واالستغالل واإلكراه تستوعب نظرية
احملتمل أن تكون تلك النظرة غري صحيحة متاما إذا أخذنا يف االعتبار حقيقة الوسائط االلكرتونية املستعملة، ويقتضي 
ذلك محاية رضا املستهلك االلكرتوين من عيوب اإلرادة خاصة وأن هذا العقد يستوجب توخي احليطة أكثر بكثري من 
 .العقود التقليدية، مما يتعني البحث عن أثر  البيئة االلكرتونية على تعيب رضاه بالنظر إىل خصوصية التعاقد االلكرتوين

  : الكلمات المفتاحية

  .املستهلك االلكرتوين، عيوب اإلرادة، الرتاضي      

Résumé: 

 Le contrat de consommation électronique s’inscrit dans les contrats 
consensuels étant donné que le consentement mutuel suffit à sa conclusion. Mais si les 
règles générales de la fraude, de l’erreur, de l’exploitation et de la contrainte 
s’adaptent à la théorie des vices de la volonté en ce qui concerne le contrat 
électronique, il est probable qu’une telle vision soit totalement incorrecte si nous 
prenions en considération la vérité des milieux électroniques utilisés. Ceci exige la 
protection du consentement du consommateur électronique des vices de la volonté 
d’autant plus que ce contrat exige davantage de prudence que pour les contrats 
conventionnels. Il convient donc de rechercher les conséquences de l’environnement 
électronique sur ce qui handicape son consentement par rapport à la spécificité du 
contrat électronique. 

Mots-clés : 

  Le consommateur électronique, les vices de la volonté, le consentement. 

  :مقدمة

ال خيتلف عقد االستهالك االلكرتوين عن   
العقود التقليدية من حيث القواعد األساسية النعقاده، 
لذا يتعني محاية رضا املستهلك خاصة وأن هذا النوع 
من العقود يستوجب توخي احليطة أكثر بكثري من 
العقود النمطية، وقد يؤدي البعد املكاين بني املتعاقدين 

وطاملا أن عقد االستهالك  ،1 ا معيبإىل التعاقد برض
االلكرتوين يربم عن بعد ويتميز باختالل التوازن يف 
املراكز العقدية بسبب عدم املساواة يف العلم أو يف 
القوة االقتصادية والفنية للمتعاقدين، فإن ذلك قد 
يلحق باملستهلك ضرر متصور نتيجة لدخوله يف عالقة 

  . تعاقدية بإرادة معيبة

                                                            
وجيز يف عقــود التجــارة االلكرتونيــة، حممــد فــواز املطالقــة، الــ - 1

الطبعــــــــة األوىل، دار الثقافــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــع، عمــــــــان األردن، 
  .21، ص2006
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إن عقد االستهالك االلكرتوين يعد مبدئيا        
من العقود الرضائية مبعىن أن توفر الرضا يكفي حبد 
ذاته لكي ينشأ العقد صحيحا، غري أن التشريع 
اجلزائري كغريه من التشريعات العربية واألجنبية مل حيدد 
العيوب اليت تؤثر يف صحة الرتاضي حصرا وباألخص 

رادة املعيبة وفقا للقواعد يف هذا النوع من العقود، فاإل
ا عيب التدليس  العامة هي إرادة موجودة لكن يشو

  .أو اإلكراه أو الغلط أو االستغالل

لن نتعرض بالتفصيل يف مقالنا لنظرية عيوب     
اإلرادة يف نطاق العقد االلكرتوين ألن القواعد العامة 
يف التدليس والغلط واالستغالل واإلكراه تستوعبها، 

ه من احملتمل أن تكون تلك النظرة غري صحيحة غري أن
متاما إذا أخذنا يف االعتبار حقيقة الوسائط االلكرتونية 
املستعملة حيث ال يستطيع املستهلك اإللكرتوين 
احلكم بدقة على املنتج الذي يرغب يف استهالكه 

  .1 مهما بلغ وصف البائع له

تكمن أمهية توفري احلماية للمستهلك          
كرتوين من عيوب اإلرادة يف كون املتعاقد ال االل

يستطيع معاينة الشيء املبيع كما هو يف التعاقد 
التقليدي إمنا يعاينه من خالل شاشة احلاسوب، لذا 
البد من البحث عن أثر  البيئة االلكرتونية على  
صحة رضا املستهلك االلكرتوين بالنظر إىل خصوصية 

  .التعاقد االلكرتوين

ذا الصددوالت        هل القواعد : ساؤل املطروح 
العامة يف عيوب اإلرادة كافية حلماية رضا املستهلك 

                                                            
خالد ممدوح إبراهيم، محاية املستهلك يف العقد االلكـرتوين،  - 1

مصــــــــــر،  اإلســـــــــكندريةالطبعـــــــــة األوىل، دار الفكـــــــــر اجلــــــــــامعي، 
ــــــايب، الرتاضــــــي يف عقــــــود _65، ص2008 ــــــد صــــــربي اجلن خال

التجـــارة اإللكرتونيـــة، الطبعـــة األوىل، دار قنـــديل للنشـــر والتوزيـــع، 
  .26، ص2013عمان األردن، 

االلكرتوين أم أن األمر حيتاج إىل نصوص تتناسب 
  . وخصوصية هذا التعاقد؟

تقتضي معادلة التوفيق بني مقتضيات احلرية        
التعاقدية وبني مقتضيات توفري االستقرار يف التعامل 

التأكد من متام أهلية األداء للشخص  من خالل
مبحث (املتعاقد معه عرب دعامة إلكرتونية أوال 

، مث حصر عيوب الرضا اليت تؤثر على صحة )تمهيدي
رضا املستهلك يف هذا النوع من العقود، عيبان 
يتكرران بصورة مستمرة ويسميان بالعيوب العامة ومها 

 ،)المبحث األول(عيب التدليس وعيب اإلكراه 
 وعيبان يعرفان بالعيوب اخلاصة مها الغلط واالستغالل

  .)المبحث الثاني( 2

  تمهيديمبحث 

صعوبة التأكد من أهلية المتعاقد اإللكتروني من 
  حيث السن

قبل اخلوض يف إشكالية صحة رضا        
املستهلك االلكرتوين بالتطرق إىل عيوب الرضا اليت قد 

، ارتأينا التمهيد تشوب إرادته يف هذا النوع من العقود
للموضوع من خالل تناول مسألة التأكد من أهلية 
املتعاقد االلكرتوين بالنظر إىل السن، إذ أنه وكنتيجة 
للخصوصية اليت متيز التعاقد عن بعد وعدم خضوع 
شبكة االنرتنت لرقابة سلطة مركزية معينة فإنه من 
السهل ألي شخص أن يتجول يف هذه الشبكة وأن 

ل نظم معلوماتية متطورة جدا باألرقام يتصل من خال
السرية للحسابات والبطاقات االلكرتونية، هلذه 
األسباب نرى أن مسألة التأكد من متام أهلية 
املستهلك االلكرتوين عرب دعامة إلكرتونية من حيث 
السن تعد مشكلة قانونية استحدثها هذا النوع من 

                                                            
طــوين ميشــال عيسـى، خصوصــيات التعاقــد يف املعلوماتيــة،  - 2

  .80املنشورات احلقوقية صادر، لبنان، بدون سنة النشر، ص
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لك التعاقد، وعليه نتناول خصوصية أهلية املسته
، مث نعرض )املطلب األول(االلكرتوين من حيث السن 

  .1 )املطلب الثاين(إىل وسائل التحقق منها 

خصوصية أهلية المستهلك : المطلب األول
  االلكتروني من حيث السن 

غالبا ما يظهر القاصر مبظهر البالغ ويتصرف        
على هذا األساس عرب شبكة االنرتنت، وقد يستخدم 

خاصة بذويه دون احلصول على  ائتمانبطاقات 
موافقتهم لتسديد مثن ما تعاقد عليه، لذا يتعذر يف 
أغلب األحوال على الطرف الذي يتعاقد الكرتونيا مع 
القاصر أن يعرف السن احلقيقية هلذا األخري ويتعاقد 
معه حبسن نية، لذلك فإن من شأن هذه االعتبارات 

معاجلة يف ) مزود خدمات التصديق(أن تقلل من دور 
هذه املشكلة، وإذا رجعنا إىل القواعد العامة اليت حتكم 
التصرفات القانونية للقاصر جند أن تصرفاته هذه قد 
تكون صحيحة أو باطلة أو موقوفة حسب األحوال، 
وهنا يظهر تساؤل يف هذا اجملال وهو من يتحمل 
املسؤولية املدنية عن األضرار اليت تلحق بالشخص 

ونيا مع القاصر يف احلاالت السابقة، الذي يتعاقد الكرت 
إذا أبطل العقد من قبل القاصر نفسه أو من قبل من 
ميثله وحيق له اإلجازة، فهنا تتعارض مصلحتان، األوىل 
مصلحة القاصر يف إبطال تعاقده وفقا للقواعد العامة، 
والثانية مصلحة التاجر أو املتعاقد مع القاصر حبسن 

يار عقو  ده عند املطالبة ببطالن العقد نية الذي يرى ا
والسيما أن التاجر يف العقد االلكرتوين ليس يف 
مقدوره التيقن من أهلية املتعاقد اآلخر، وإذا ما طالبناه 
بذلك نكون قد محلناه مبا ال يطيق، وعلى ذلك يفرق 
القانون اإلنكليزي وقضاؤه بني حالتني، حالة العقود 

ونيا واليت تسمى البسيطة اليت يربمها القاصر الكرت 
                                                            

امـــانج رحـــيم أمحـــد، الرتاضـــي يف العقـــود االلكرتونيـــة عـــرب  - 1
رتنت، الطبعة األوىل، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، عمـان شبكة اإلن
  .221، ص2006األردن، 

بعقود الضروريات مثل شراء الكتب واالسطوانات 
واألطعمة وغريها من السلع االستهالكية فهنا ال جيوز 
احلكم بإبطاهلا، واحلالة الثانية هي العقود األخرى اليت 
خترج عن نطاق عقود الضروريات مثل عقود بيع 
ا  السيارات أو شرائها وكذلك العقارات وغريها، فإ

ع لألصل العام بإبطال هذه العقود ملصلحة ختض
القاصر حىت ولو تضرر التاجر أو املتعاقد مع القاصر 

    .2 انصياعا ألحكام النظام العام

وسائل التحقق من األهلية في : المطلب الثاني 
  عقد االستهالك االلكتروني

إن مشكلة توفر األهلية لدى طريف عقد        
التساؤل عن وجود وسائل االستهالك االلكرتوين يطرح 

جتزم لكل طرف توفر األهلية للطرف اآلخر، إذ أن 
إبرام عقد االستهالك االلكرتوين يستدعي من طرفيه 
التدقيق يف مسألة األهلية بأية وسيلة متاحة الحتمال 
بيانات غري صحيحة من طرف أحد املتعاقدين، 
الشيء الذي يؤثر بالتأكيد على صحة التعاقد سيما 

ني فيما بعد عدم توفر األهلية ألحد املتعاقدين إذا تب
أو لكالمها بسبب السن، وأمام تطور التقنيات 
املستعملة يف التعاقد االلكرتوين فإن مسألة التحقق من 
أهلية املتعاقد مبثل هذه التقنيات هي مسألة فنية دقيقة 
تستدعي تكاثف جهود العلماء واملختصني وفقهاء 

وسيلة تضمن التحقق من  القانون بغية البحث عن
أهلية املتعاقد يف عقد االستهالك االلكرتوين، وإىل 
حني توصل العلماء إىل وسيلة تقنية تضمن التحقق 
من أهلية املتعاقدين بدعامة الكرتونية بسبب السن 
ميكن اللجوء إىل وسائل احتياطية وأخرى حتذيرية 
 تستخدم للتقليل من الوقوع يف فخ العقود املربمة من

طرف ناقصي األهلية أو عدميها وهي البطاقات 
االلكرتونية، التوقيع االلكرتوين، وجهات التوثيق 

                                                            
  .234امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 2
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االلكرتوين، وتعد البطاقة االلكرتونية أحسن وسيلة 
لتخزين املعلومات اخلاصة بصاحبها ومنع الغري من 
استعماهلا يف حالة سرقتها، أما التوقيع االلكرتوين فهي 

 يتم اللجوء إليها لتحديد هوية التقنية املناسبة اليت
الشخص املتعاقد الكرتونيا، وذلك بفضل السرية اليت 
ا إذ جتعله أكثر أمانا ودقة من التوقيع التقليدي  يتسم 
الذي يتم خبط اليد حيث يعد استخدام الرقم السري 
قرينة على صدور التوقيع من صاحبه ألنه الشخص 

ذا الرقم و مينع ، وقد إفشاؤهعليه  الوحيد الذي يعلم 
يلجأ املتعاقدان الكرتونيا إىل االستعانة بوسيط الكرتوين 
يتمثل يف طرف ثالث حمايد يسمى جهات التصديق 
أو سلطات اإلشهار تتوىل مهمة تنظيم العالقة بني 
طريف العقد االلكرتوين، وذلك بالتأكد من هوية 
الطرفني وأهليتهم القانونية مث إصدار شهادة مصادق 

    .1 ها تتضمن كافة املعلومات حول طريف العقدعلي

  المبحث األول

  العيوب العامة في عقد االستهالك االلكتروني

قد يشوب عقد االستهالك االلكرتوين عييب        
التدليس أو اإلكراه، ونظرا لطبيعة هذا العقد فإن عييب 
التدليس واإلكراه هنا خيتلفان عنه يف العقود التقليدية 

ي ندرس كل منهما بالنظر إىل خصوصية عقد وفيما يل
املطلب (االستهالك االلكرتوين، فنتناول عيب التدليس 

  ).املطلب الثاين(مث نعرض إىل عيب اإلكراه ) األول

  .عيب التدليس: المطلب األول

التدليس حيل يلجأ إليها املتعاقد إليقاع       
 وميكن تعريفه ،2 املتعاقد معه يف غلط يدفعه للتعاقد

                                                            
مـرزوق نـور اهلـدى، الرتاضـي يف العقـود االلكرتونيـة، مـذكرة _  1

  .75، ص2012ماجستري، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
، الطبعــة "لعامــة للعقــدالنظريــة ا"علــي فــياليل، االلتزامــات  - 2

  .189، ص2013الثالثة، موفم للنشر، اجلزائر، 

يف جمال عقد االستهالك االلكرتوين بأنه الغش الذي 
املستعمل إلحدى وسائل –ميارس على املتعاقد 

دف التأثري على رضاه ومحله على  -املعلوماتية
ومثاله أن يبني البائع يف إجيابه االلكرتوين ، 3 التعاقد

املرسل عرب خدمة الربيد االلكرتوين بأن البضاعة حمل 
ادها أو أنه سينقطع استريادها العقد انقطع استري 

فصدق املشرتي ذلك فاشرتاها على هذا األساس، وقد 
يأيت التدليس من غري املتعاقدين كأن يزيد شخص يف 
سعر سلعة ال يريد شرائها ولكن يغرت بذلك شخص 
آخر فيشرتيها بالزيادة عليه ويتم ذلك عادة بالتواطؤ 

   .4 مع صاحب السلعة

تدليسا يف حالة السكوت  ويعترب الكتمان         
العمدي عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن املدلس عليه 
ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 
املالبسة، فمثال يعد تدليسا كتمان البائع يف عقد 
االستهالك االلكرتوين لألمور اجلوهرية يف العقد كنوع 
ه البضاعة وسنة صنعها وانتهاء صالحيتها، فهذ

املعلومات تعد جوهرية يف التعاقد وعدم اإلفصاح عنها 
من قبل املوجب يعد تدليسا مىت توافرت لديه نية 

فالتعامل االلكرتوين يلزم البائع باإلعالم ، 5 التضليل
بوصف املبيع وصفا نافيا للجهالة وإال كان للمستهلك 
األقل خربة أن يتمسك بتعيب إرادته نتيجة تدليس 

البائع للمعلومات اليت كان جيب عليه  ناتج عن كتمان
ا   .6 اإلدالء 

وال يشرتط لكي يكون الكتمان العمدي       
تدليسا أن يتعلق بكتمان معلومات و بيانات كاملة 
فحسب، بل أيضا حبس أي جزء من املعلومة الكاملة 
يعترب تدليسا، ومثال ذلك االستشارات التجارية عرب 

                                                            

.80طوين ميشال عيسى، املرجع السابق، ص - 3  
  .234امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 4
  .237امانج رحيم أمحد، املرجع نفسه، ص - 5
  .85مرزوق نور اهلدى، املرجع السابق، ص - 6
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االستفسار من أحد االنرتنت كأن يطلب املستهلك 
البنوك املعلومات عن الوضع املايل لشركة ما، فيقدم 
البنك معلومات بعضها صحيح ويكتم بعضها رغم 
ا مما دفع إىل التعامل مع هذه الشركة، مث  علمه 
يتضح أن هذه الشركة صدر حكم قضائي ضدها 
بإشهار إفالسها، فيكون بذلك بنك املعلومات قد 

   . 1 الكاملةحبس جزء من املعلومة 

من  86بالرجوع إىل القواعد العامة يف املادة        
القانون املدين اجلزائري يشرتط لتحقق التدليس 
استعمال طرق احتيالية، ويتفرع هذا الشرط إىل عنصر 
مادي وهو استعمال الطرق االحتيالية وعنصر معنوي 
وهو نية التضليل للوصول إىل غرض غري مشروع، ويف 

الستهالك االلكرتوين فإن البائع عادة ما جمال عقد ا
يروج لسلعته الكرتونيا بالدعاية هلا عرب شبكة االنرتنت 
ا أحسن  مستخدما أحسن الصور واألوصاف زاعما أ
السلع، لكن قد تتضمن هذه الدعاية بيانات كاذبة 
يصعب اعتبارها تدليسا، لذا يتعني على املستهلك 

ول السلعة أو اخلدمة التأكد من املعلومات املتوفرة ح
قبل التعبري عن إرادته بالقبول من خالل الضغط على 
املفتاح اخلاص بذلك، وقد يلجأ البائع إىل استخدام 
طرق غري نزيهة مع املستهلك االلكرتوين قصد إيهامه 

ومميزات  لسلعة أو اخلدمة وإعطائه معلوماتجبودة ا
  .غري صحيحة حتمله على التعاقد

ت عيب التدليس يف عقد ومن تطبيقا       
االستهالك االلكرتوين أن يقوم املستهلك بإبرام عقد 
الكرتوين مع شركة جتارية ومهية، وتقوم هذه الشركة 
بعرض بضائع وخدمات معينة بأسعار مغرية جدا 
تشجع املستهلكني على التعاقد لشرائها ودفع مثنها 

                                                            
  .68-67ع السابق، صخالد ممدوح إبراهيم، املرج - 1

عرب وسائل الدفع االلكرتوين بالرغم من عدم وجود 
   .2 اعة أصالالبض

كما يشرتط أيضا أن تبلغ الطرق االحتيالية        
من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين العقد، 
ومعىن ذلك أن املعول عليه هو وجود عيب يف اإلرادة 
وفقا للمعيار الشخصي حيث يشرتط القانون أن 
يكون التدليس هو الدافع إىل التعاقد، فاملهم هو أن 

رق أو األساليب املستعملة كافية للتأثري يف تكون الط
 ذهن الشخص الواقعة عليه تأثريا يدفعه إىل إبرام العقد

3.  

أما إذا وقع التدليس من غري املتعاقدين فإن         
من القانون املدين اجلزائري تشرتط للمطالبة  87املادة 

بإبطال العقد أن يثبت املدلس عليه أن املتعاقد األخر  
ذا كان يعل م أو كان من املفروض حتما أن يعلم 

التدليس، غري أن إثبات التدليس يف عقود االستهالك 
االلكرتونية يثري مشكلة تتعلق بطبيعة املعلومات غري 
املادية واملعلومات اليت ميكن نقلها عرب شبكة 
االنرتنت، وغالبا ما يعمد املدلس إىل إخفاء تلك 

رها يف ثوان معدودات املعلومات التدليسية وإزالة أثا
   .4 وبصورة يصعب معها حتديد هويته وكشف أفعاله

هل تعترب اإلعالنات : ثاروالسؤال الذي يُ        
االلكرتونية الكاذبة أو املضللة تدليسا خاصة وأن 
اإلعالنات التجارية عرب شبكة االنرتنت وحبكم 
انتشارها وتنوع أساليبها تؤثر يف سلوك املستهلك بل 

ه على التعاقد للحصول على منتج أو خدمة قد حترض
  .؟ ال حيتاج إليها حقيقة

                                                            
  .241-240امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 2

أسـامة أمحـد بـدر، محايــة املسـتهلك يف التعاقـد اإللكــرتوين،  - 3
، 2005دار اجلامعـــــــة اجلديـــــــدة للنشـــــــر، اإلســـــــكندرية مصـــــــر، 

  .93ص
  .85مرزوق نور اهلدى، املرجع السابق، ص - 4
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هناك من يرى أن الكذب يف اإلعالنات         
والدعاية االلكرتونية للمنتجات أو اخلدمات يدخل يف 
جمال التدليس طاملا جتاوز احلد املألوف وكان مؤثرا يف 
إرادة املدلس عليه ودافعا إىل التعاقد، ويعطي للمدلس 

يف  ،1 ليه احلق يف طلب إبطال العقد لتعيب إرادتهع
حني يذهب البعض إىل وجوب االكتفاء بالكذب 
واعتباره طريقة احتيالية تربر طلب فسخ العقد دون 
استلزام طرق احتيالية أخرى مصاحبة له، وذلك بالنظر 
إىل صعوبة استلزامها يف ظل البعد املكاين لألطراف، 

يف ذاته الذي ميارسه وكذلك جيب اعتماد السكوت 
صاحب املوقع االلكرتوين بشأن أمور جيب أن يفصح 
عنها للمتعاقد، إذ يتعارض السكوت مع مبدأ حسن 

  .2 النية يف التعامل

وميكن القول بشكل عام بأن التدليس هو        
من أكثر عيوب اإلرادة شيوعا يف العقود املربمة على 

مه إال جهاز شبكة االنرتنت، فاملستهلك ال يكون أما
احلاسب اإللكرتوين وما يقدمه له التاجر احملرتف من 
معلومات يف اإلعالن عن السلعة أو اخلدمة اليت يرغب 
ا،  ا أو كل ما يتعلق  يف احلصول عليها أو مواصفا
وينبغي أن تكون هذه املعلومات دقيقة لذا فإن جمرد 

  .3 الكذب يعد وسيلة احتيالية ويعد التدليس واقعا

  عيب اإلكراه : مطلب الثانيال

اإلكراه عند الفقهاء هو ضغط تتأثر به        
إرادة الفرد فيدفعه إىل إبرام عقد ال يرغب فيه، ويف 
احلقيقة أن وسائل اإلكراه ليست هي اليت تفسد 

                                                            
  .67-66صخالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق،  - 1
الرتاضـي، التعبـري –عـالء حممـد الفـواعري، العقـود االلكرتونيـة  - 2

، الطبعــة األوىل، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان -عــن اإلرادة
  .201، ص2014األردن، 

موفـــق محـــاد عبـــد، احلمايـــة املدنيـــة للمســـتهلك يف عقـــود  - 3
ـــــن احلقوق ـــــة، الطبعـــــة األوىل، منشـــــورات زي ـــــة التجـــــارة اإللكرتوني ي

  .82، ص2011واألدبية، لبنان، 

الرضا، وإمنا الرهبة أو اخلوف الذي حتدثه تلك 
الوسائل يف نفس املتعاقد، وهذا ما يستخلص من 

من القانون املدين اجلزائري واليت تقضي  88املادة 
بإبطال العقد إذا ما مت التعاقد حتت سلطان رهبة بينة 
 يبعثها املتعاقد يف نفس املتعاقد اآلخر دون وجه حق

4 .  

فاإلكراه يعيب اإلرادة وجيعل رضا الشخص        
غري سليم حيث يفقده احلرية واالختيار، وحىت يعترب 

تعني أن تتوافر فيه ثالثة شروط عيبا من عيوب الرضا ي
أن يتم التعاقد حتت سلطان رهبة بُعثت يف : وهي

نفس املتعاقد بدون وجه حق، وأن تكون الرهبة دافعة 
  . إىل التعاقد واتصال املتعاقد اآلخر باإلكراه

وإن كان اإلكراه مستبعد يف التعاقد        
االلكرتوين أو على األقل غري متصور ألن التعاقد 

لكرتوين يتم بني طرفني يفصل بينهما املكان اإل
إال أن ، 5 وجيمعهما جملس عقد حكمي وليس حقيقي

من الفقهاء من يرى أنه ميكن تصور حدوث اإلكراه 
  :يف العقود االلكرتونية يف صور كثرية منها

يتصور حدوث اإلكراه يف العقود االلكرتونية  -
 النموذجية اليت تكون معدة مسبقا على املواقع

اإللكرتونية، إذ حيتوي مثل هذا العقد على عبارات 
كرِه يد 

ُ
تفيد قبول املرسل إليه أو رفضه فإذا أمسك امل

املرسل إليه وأجربه على الضغط بوساطة املؤشر أو زر 
املوافقة على مفتاح القبول، عندها تعد إرادة املستهلك 
معيبة بعيب اإلكراه ذلك أنه عًرب عن قبول وهو حتت 

ويف هذه الفرضية تنتزع اإلرادة عنوة ال رهبة ، 6 التهديد
وال يقتصر أثر اإلكراه املادي هنا على تعيب اإلرادة 

                                                            
  .203-202على فياليل، املرجع السابق، ص - 4
  .74خالد ممدوح إبراهيم، املرجع السابق، ص - 5
  .206عالء حممد الفواعري، املرجع نفسه، ص - 6
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فقط وإمنا يعدمها متاما األمر الذي يستتبع البطالن 
  . 1 املطلق للعقد اإللكرتوين

التعاقد اإللكرتوين الذي يتم من خالل غرف  -
من  احملادثة املزودة بكامريا، حبيث يستطيع كل

املتعاقدين رؤية اآلخر من خالل الكامريا، ففي مثل 
هذه العقود قد يستخدم املتعاقد بيانات و وثائق حتت 

  .يده ويراها املتعاقد اآلخر، ويكرهه على إبرام العقد

يتصور حدوث اإلكراه يف تلك العقود من خالل  -
قيام املتعاقد بتحميل بيانات خاصة باملتعاقد اآلخر، 

ذه البيانات وإرساهلا عرب  الربيد االلكرتوين مهددا إياه 
  .حلمله على قبول التعاقد

يتصور حدوث اإلكراه بسبب التبعية االقتصادية،  -
فقد يضطر املتعاقد إىل إبرام العقد حتت ضغط العوز 
االقتصادي، ومن مث ميكن تصوره بصدد توريد املنتج 
أو احتكاره إلنتاج قطع غيار بشروط جمحفة، إذ 

ر املتعاقد حتت الرهبة اليت تبعث يف نفسه بسبب يضط
  .2 ديد مصاحله إىل قبول التعاقد

  المبحث الثاني

  العيوب الخاصة في عقد االستهالك االلكتروني

بعد دراستنا ملا يسميه بعض الفقه بالعيوب        
العامة نتناول عييب الغلط واالستغالل، ومبا أن طبيعة 

تفرض أساليب خاصة عقد االستهالك االلكرتوين 
حلماية رضا املستهلك بالنسبة هلذين العيبني ختتلف 
عن األساليب املتبعة يف العقود النمطية، نتطرق إىل 

مث إىل عيب التدليس ) املطلب األول(عيب الغلط 
  ).املطلب الثاين(

 .عيب الغلط: المطلب األول

                                                            
  .228امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 1
  .206عالء حممد الفواعري، املرجع السابق، ص - 2

الغلط وهم يقوم يف ذهن الفرد جيعله يعتقد        
ى غري حقيقتها، فهو تصور خاطئ لألمور األشياء عل

واألشياء، حيث يتبني للشخص أن للشيئ مواصفات 
معينة إال أن احلقيقة غري ذلك، فالغلط املعيب لإلرادة 
جيعل رضا املتعاقد غري صحيح ألنه مل يكن على بينة 
من أمره، وأنه لوال االعتقاد اخلاطئ الذي وقع فيه ملا 

، 3 ابلية العقد لإلبطالأبرم العقد، ويرتتب عليه ق
احلالة النفسية اليت :"وهناك من يعرف الغلط على أن

حتمل الشخص على اعتقاد غري الواقع بأن يتوهم 
صحة واقعة غري صحيحة أو عدم صحة واقعة 

  . 4 " صحيحة

من القانون املدين اجلزائري  82طبقا للمادة        
أو يقع الغلط املعيب لإلرادة يف صفة جوهرية للشيئ 

يف ذات املتعاقد أو صفة جوهرية فيه، أي أن الغلط 
املعيب هو الغلط الذي يقع يف أمر جوهري ويطلق 
عليه الغلط اجلوهري، وهو الغلط الذي لواله ملا أقدم 
الشخص على التعاقد، وعليه يشرتط لتحقق الغلط 

أوال أن يكون الغلط جوهريا : املعيب للرضا شرطني مها
عىن أن يكون من اجلسامة واألمهية أي دافعا للتعاقد، مب

حبيث ميتنع املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقع يف هذا 
الغلط، وثانيا اتصال املتعاقد اآلخر بالغلط، فال يكفي 
أن يقع أحد املتعاقدين يف غلط جوهري إمنا جيب أن 

ذا الغلط   .5 يتصل املتعاقد اآلخر 

قد وميكن تصور حدوث الغلط يف التعا         
االلكرتوين، فمثال قد يتوهم أحد املتعاقدين أن الطرف 
اآلخر معروف لديه، فالذي يقدم منتجات تصنع 
بطريقة يدوية مثال ويرغب يف التعاقد معه ملهارته 

                                                            
  .175-174اليل، املرجع السابق، صعلي في - 3
عبـد اهللا ذيـب عبـد اهللا حممـود، محايـة املسـتهلك يف التعاقـد  - 4

، 2009اإللكــــــرتوين، ماجســــــتري، جامعــــــة النجــــــاح، فلســــــطني،
  . 26ص
  .233-232امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 5
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وخربته، مث يتضح أن املتعامل معه شخص غري معروف 
لتشابه األمساء أو لتشابه موقع الويب الذي يعرض 

ذلك أيضا أن يطلب شخص ومثال ، 1 السلعة نفسها
استئجار سيارة من أحد الشركات العاملية من موقع 
الويب احملدد هلا على االنرتنت، فتقوم الشركة بإرسال 
السيارة املطلوبة ومعها عقد امللكية على أساس أنه 
عقد بيع، فهنا يعد العقد باطال الختالف طبيعة 

  .العقدين

إلرادة وخيرج عن نطاق الغلط الذي يعيب ا       
الغلط املانع والغلط املادي، أما الغلط الذي نقصده يف 
التعاقد االلكرتوين فهو الغلط الذي ال يؤثر يف وجود 
اإلرادة وإمنا يعيبها فقط، وهنا يثور التساؤل بشأن 
حالة الغلط يف إبالغ الرسالة االلكرتونية أو يف 
اإلعالن عرب شبكة االنرتنت، فهذا الغلط وإن كان 

نه جمرد غلط مادي، وبالتايل ال يكون له أي يبدو أ
دور يف تكوين اإلرادة حيث طرأ بعد تكوينها، ومن مث 
ال يؤثر يف تكوين العقد االلكرتوين، وإمنا يلزم تصحيح 
هذا الغلط املادي فقط، ولكن يف حقيقة األمر أن هذا 
الغلط املادي قد رتب غلطا آخر، وهو وجود حتريف 

ال نكون بصدد غلط طرأ بعد يف نقل اإلرادة فهنا 
تكوين اإلرادة وإمنا غلط يف نقلها على غري مقصدها 
ويف هذه احلالة فإن العقد االلكرتوين ال ينعقد لعدم 

  . 2 تطابق اإلرادتني

أما الغلط يف شخص املتعاقد فقد جيد        
سبيال لتطبيقه يف نطاق عقود التجارة االلكرتونية، 

شخصية املتعاقد، حيث السيما تلك املربمة تبعا ل
يكون اختصاص املورد املمتهن وشهرته الفنية والعلمية 

وبالتايل يقع الغلط يف ، 3 مؤثرين بالنسبة إىل املستهلك
شخص املتعاقد عندما تكون شخصيته حمل اعتبار يف 

                                                            
  .196عالء حممد الفواعري، املرجع السابق، ص - 1
  .70-69م، املرجع السابق، صخالد ممدوح إبراهي - 2
  .84طوين ميشال عيسى، املرجع السابق، ص - 3

العقد االلكرتوين، ويف هذه املسألة ميكننا التحقق فيها 
ثيق من شخص املتعاقد عن طريق شهادات التو 

االلكرتوين اليت تقوم بإصدارها جهات خمتصة معتمدة، 
ومع ذلك فإن وقوع هذا النوع من الغلط على شبكة 
االنرتنت نادرا ما حيدث، ألن العروض تقدم عادة إىل 

  . 4 اجلمهور دون اعتبار لشخص املتعاقد

وقد يقع الغلط يف حمل العقد االلكرتوين،        
، لذلك فإن خاصة وأن التعاقد يتم عن بعد

اإلمكانيات املتاحة عرب شبكة االنرتنت ستزود 
املستهلك باألدوات املناسبة حلمايته من الوقوع يف مثل 
هذا الغلط، لذا يتعني على البائع أن يبني أوصاف 
املبيع، وخصائصه، وخماطره ومميزاته ولن يتمكن 
املستهلك على الرغم من ذلك من معاينة السلع 

يها حىت تصبح يف حيازته حيث واملنتجات للحكم عل
  . 5 يكون قادرا على التدقيق فيها

ويبدو ألول وهلة عدم األمهية العملية        
باعتبار الغلط عيبا لإلرادة يف العقود االلكرتونية، ذلك 
أن من حق املشرتي إرجاع املنتج استنادا إىل حق 
الرجوع املقرر للمستهلك يف هذه العقود، دون حاجة 

  . 6 غلطإلثبات ال

يذهب البعض إىل أن الغلط يف التعاقد         
اإللكرتوين قد يقع بسبب نقص يف البيانات حمل 

                                                            
حممـــد ســـعيد أمحـــد امساعيـــل، أســـاليب احلمايـــة القانونيـــة  - 4

ملعـــامالت التجـــارة االلكرتونيـــة، الطبعـــة األوىل، منشـــورات احللـــيب 
  .206، ص2009احلقوقية، لبنان، 

-206حممـــد ســـعيد أمحـــد امساعيـــل، املرجـــع نفســـه، ص - 5
207.  

هنــاك مــن يــرى أن أمهيــة عيــب الغلــط تقــل ألن املســتهلك  - 6
يف حالـــة وقوعـــه يف غلـــط يـــتمكن مـــن إرجـــاع املنـــتج دون حاجـــة 

إمساعيـــــل قطـــــاف، العقـــــود .(لإلثبـــــات بواســـــطة رخصـــــة الرجـــــوع
، 1االلكرتونيـــــة ومحايـــــة املســـــتهلك، ماجســـــتري، جامعـــــة اجلزائــــــر

  ).60، ص2006
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العرض املقدم يف ظل إلزام التوجه األورويب رقم 
 11بشأن التجارة االلكرتونية يف املادة  31/2000

مقدمي اخلدمات بأن يقوموا بعرض اخلدمة على 
موا بإبالغه بذلك العميل بالتفصيل الدقيق، وأن يقو 

بوسائل مناسبة وفعالة وسهلة البلوغ على حنو ميكنه 
من فهم املعطيات االلكرتونية مما يكفل عدم وقوع 
العميل يف غلط، ذلك أنه يصعب إثبات أن العرض 
ناقص، كما أن هذا العرض املقدم عرب شبكة االنرتنت 

  . 1 مثال قد مت تغيريه

 .عيب االستغالل: المطلب الثاني 

االستغالل بصفة عامة هو أن يعمد شخص        
إىل أن يفيد من إحدى نواحي الضعف اإلنساين اليت 
يلتمسها يف آخر فيجعله يربم تصرفا معينا للحصول 
على مزايا ال تقابلها منفعة هلذا األخري أو تتفاوت مع 
هذه املنفعة تفاوتا غري مألوف، ولقد حصره املشرع 

لبني واهلوى اجلامح، فهو اجلزائري يف حاليت الطيش ا
إذن استغالل الطيش البني أو اهلوى اجلامح الذي 
يعرتي املتعاقد بغرض دفعه إىل إبرام عقد يتحمل 
مبقتضاه التزامات ال تتعادل بتاتا مع العوض املقابل أو 

  . 2 من غري عوض

من القانون املدين أن  90يتضح من املادة        
تمثل يف التفاوت لالستغالل عنصرين، عنصر مادي ي

بني االلتزام والعوض، أي عدم التعادل بني ما يعطيه 
املتعاقد تنفيذا اللتزامه وما يأخذه من عوض يف مقابل 
ذلك،  وعنصر نفسي يتمثل يف الضعف النفسي الذي 

                                                            
  .197سابق، صعالء حممد الفواعري، املرجع ال - 1

ســعاد دراح، عيــوب الرضــا بــني محايــة املتعاقــد و اســتقرار  - 2
، 2012، 1املعــــــــامالت، مــــــــذكرة ماجســــــــتري، جامعــــــــة اجلزائــــــــر

  .21ص

يعرتي املتعاقد املغبون واستغالل املتعاقد معه هلذا 
  . 3 الضعف

احلاضر إن تطبيقات االستغالل يف الوقت        
تتزايد مع زيادة عدد الباعة واملنتجني ومقدمي 
اخلدمات عرب مواقع االنرتنت مبا فيها الشركات غري 
دف حتقيق الربح  اجلادة والومهية اليت متارس نشاطات 
السريع بغض النظر عن الوسيلة املستخدمة، ومن جهة 
أخرى ارتفع أيضا عدد املستخدمني حىت من بني 

يما بسيطا وتنقصهم اخلربة الالزمة اللذين ميلكون تعل
   .4 للتعامل على شبكة االنرتنت

ميكن تصور تطبيق االستغالل يف جمال        
العقود االلكرتونية، حينما يكون املتعاقد قد وقع 
ضحية طيشه وهواه اجلامح، ويدخل يف عالقات 
ا يف طرفها اآلخر شخصية اجتماعية  تعاقدية جملرد أ

الطرف اآلخر ضعف املتعاقد نفسه،  بارزة، فإذا استغل
قام العقد خمتال يف توازنه اختالال واضحا بني قيمة 
املبيع والثمن، ونكون هنا بصدد عيب االستغالل 
الذي يشوب اإلرادة ويفسد العقد، على أن معيار 
التعادل ليس معيارا ثابتا من الناحية املوضوعية وال من 

حما وطيشا لدى الناحية النفسية، فما قد يعد هوى جا
أحد الناس قد ال يتوافر بالضرورة لدى اآلخرين، أو ما 
يعد يف تعاقد ما اختالال فادحا قد ال يعد كذلك يف 

  .5 تعامل آخر

كما أن تباعد املتعاقدين وانتشار اإلعالنات        
اخلادعة املفرتضة يف العقود االلكرتونية، وتباين اخلربات 

ل الفادح بالتوازن الفنية توسع من دائرة االختال
العقدي، واستغالل طيش املتعاقدين يف التعاقد 

                                                            
  .وما بعدها 218علي فياليل، املرجع السابق، ص - 3
  .246امانج رحيم أمحد، املرجع السابق، ص - 4
  .209عالء حممد الفواعري، املرجع نفسه، ص - 5
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االلكرتوين واندفاعه حنو اإلعالنات اخلادعة والسلع 
  .1 املفرتضة كمجال خصب ملثل هذا العيب

  :خاتمة

بعد الفصل يف مسألة أهلية املتعاقدين عرب        
دعامة إلكرتونية من حيث السن واليت يصعب الوصول 

ب التطور التقين املتزايد، ميكن تناول صحة إليها بسب
رضا املستهلك البالغ سن الرشد من خالل دراسة 
عيوب الرضا يف هذا النوع من العقود، فإذا كانت 
نظرية عيوب اإلرادة هلا تطبيقات على درجات متفاوتة 
يف العقود االلكرتونية املربمة على شبكة االنرتنت 

ا يف العقود ال تقليدية املربمة يف العامل مقارنة بتطبيقا
املادي، فإن هذا ال يعين التقليل من أمهية هذه النظرية 
يف البيئة االلكرتونية، بل أن هذه النظرية حتتفظ 
ا يف ذلك شأن بقية القواعد العامة  بأمهيتها شأ
الراسخة يف النظام القانوين للعقد، وإن اختالف 

 من الطبيعة الوسيلة املستخدمة يف إبرام العقد ال يغري
اجلوهرية للعقد والقواعد اليت يقوم عليها يف العاملني 
املادي واالفرتاضي، ولكن ما هو جدير باالهتمام هنا 
أن يف البيئة االلكرتونية تكون الوقاية من الوقوع يف 
عيوب اإلرادة مفضلة على العالج، وذلك نتيجة 
للطبيعة العاملية لشبكة االنرتنت وما استحدثته من 

شاكل وحتديات قانونية وخصوصا ما يتعلق بإثبات م
التعاقد عرب االنرتنت، لذا من املفضل ملستخدم 
الشبكة االنتباه إىل خطورة إبرام التصرفات القانونية 
عرب االنرتنت وما يرتتب عليها من مشاكل قانونية 
خصوصا عند وقوعه يف حاالت الغلط وغريها، وجيب 

                                                            
يعـــد _ 210عـــالء حممـــد الفـــواعري، املرجـــع الســـابق، ص - 1

التشريع التونسي أفضل التشريعات العربية اليت تصدت إىل محاية 
مـــن  50املســـتهلك مـــن عيـــب االســـتغالل، حيـــث نصـــت املـــادة 

قــانون املبــادالت والتجــارة االلكرتونيــة التونســي علــى عقوبــة لكــل 
مــــــن يســــــتغل ضــــــعف شــــــخص أو جهلــــــه يف جمــــــال التعــــــامالت 

  . لكرتونية، بشكل كان السبب لدفع مبلغ من املالاال

ل مع الشبكة إذا مل يكن عليه عدم اإلقدام على التعام
لديه ثقافة خاصة باستخدام الشبكة جتعله مستهلكا 
واعيا، وجيب التأكد من شروط العقد جيدا وكذلك 
من املعلومات اليت يقدمها التاجر عرب موقعه االلكرتوين 
وخصوصا ما يتعلق مبواصفات حمل العقد وشروط 
الدفع ومصاريف النقل وغريها فضال عن التحقق من 

عار، وعدم االعتماد على دليل األسعار املعروضة األس
يف موقع الكرتوين واحد بل من األفضل تصفح عدة 
مواقع تبني نفس السلع أو سلع مماثلة هلا أو تقدم 
نفس اخلدمات للوقوف على السعر التقرييب املعقول 
دون الوقوع حتت طائلة الغنب الفاحش، وفيما يلي 

ة رضا املستهلك نقدم بعض االقرتاحات بشأن محاي
  : االلكرتوين

ارتأينا دراسة الصعوبة اليت يثريها حتديد سن األهلية  -
يف عقد االستهالك االلكرتونية بسبب خصوصية هذا 
التعاقد، إذ من غري املعقول دراسة عيوب الرضا قبل 
التطرق ألهلية املتعاقد عرب دعامة إلكرتونية من حيث 

ين للمتعاقدين يتعذر السن، وتوصلنا إىل أن البعد املكا
معه يف أغلب األحوال على الطرف الذي يتعاقد 
الكرتونيا مع القاصر أن يعرف السن احلقيقية هلذا 
األخري ويتعاقد معه حبسن نية، وإىل أن يتوصل العلماء 
إىل وسيلة تقنية تضمن التحقق من أهلية املتعاقدين 
بسبب السن ميكن اللجوء إىل وسائل احتياطية وأخرى 

ذيرية تستخدم للتقليل من الوقوع يف فخ العقود حت
املربمة من طرف ناقصي األهلية أو عدميها وهي 
البطاقات االلكرتونية، التوقيع االلكرتوين، وجهات 

  .التوثيق االلكرتوين

الواقع أن نظرية التدليس يف القانون اجلزائري ال توفر  -
احلماية املطلوبة للمستهلك االلكرتوين إذ يشرتط 
للتمسك بالتدليس وجود عقد واستعمال طرق 
ا، وهو ما ال يتفق وطبيعة  احتيالية قد يصعب إثبا
املعامالت االلكرتونية، لذا يا حبذا لو يصدر املشرع 
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قانونا ينظم العقود واملعامالت االلكرتونية ينص فيه 
على أحقية املستهلك يف إرجاع املنتج خالل املدة 

ه عيب بقصد محايته من احملددة قانونا إذا وجد ب
تسرعه يف قبوله للتعاقد، أو ينص على حقه يف العدول 

  . عن التعاقد

تفاديا لوقوع صور اإلكراه املادي وملا تستلزمه  -
مقتضيات التجارة اإللكرتونية من توفري بيئة أكثر أمانا 
للتبادالت اإللكرتونية، يفضل أن ال يكمل التعبري عن 

لضغط أو النقر على مكان اإلرادة بالقبول مبجرد ا
معني يف احلاسوب بل أن يكتمل القبول بعد أن يضع 
املتعاقد الرقم السري اخلاص به يف اخلانة املخصصة له، 
ويستخدم أيضا املفتاح اخلاص الذي يتم توثيقه من 

  ).سلطة التصديق(قبل طرف ثالث من الغري 

تتضح أمهية االستناد إىل الغلط بوصفه عيبا من  -
اإلرادة ملا يوفره هذا اإلسناد من أعباء مالية عيوب 

على املشرتي، فإذا طلب املستهلك االلكرتوين بإبطال 
العقد بسبب عيب الغلط فلن يتحمل مصروفات 
النقل اليت كان سيتحملها إذا استند يف طلبه إىل حق 
الرجوع املمنوح له يف هذا النوع من العقود، يضاف 

و عدم االحرتاف يف إىل ذلك أن صفة عدم اخلربة أ
املعامالت االلكرتونية تعد عنصرا جوهريا يف قبول 
إدعاء املتعاقد الوقوع يف غلط جوهري، خاصة يف 

  .األشياء الفنية ذات التكنولوجيا املتطورة

إن تطبيقات االستغالل يف العقود االلكرتونية  -
أصبحت ممكنة وعلى األخص فيما يتعلق باستغالل 

يف التعامل مع الشبكة، والذي عدم خربة املستهلك 
دفع بالكثري من التشريعات املنظمة للتجارة االلكرتونية 
تم مبسألة محاية املستهلك يف التجارة االلكرتونية  بأن 
ا توفر  من خالل إيراد أحكام قانونية خاصة 
للمستهلك محاية قانونية أكثر من احلماية اليت توفرها 

ت محاية املستهلك القواعد العامة وبالتايل أصبح

عندما يكون طرفا يف التجارة االلكرتونية جزءا هاما 
  .من مستلزمات التنظيم القانوين هلذه التجارة
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  التعاقد قبل ما مرحلة في االلكتروني المستهلك بإعالم االلتزام

  ،بادي عبد احلميد.أ
  .01جامعة اجلزائر، باحث يف الدكتوراه

 

  :مقدمة
 اليت احلديثة املوضوعات أهم من باإلعالم االلتزام يعترب

 يف متأثرين خاصة بأمهية الوضعي القانون رجال خصها
 يف فعاال دورا لعب الذي ، الفرنسي بالقضاء ذلك
 خطوة، أول فكانت. للمستهلك احلماية من نوع إقرار
 محاية لضمان املدين القانون نصوص تفعيل حماولة هي

 يف التكافؤ عدم" مسألة مبعاجلة  للمستهلك أوسع
 عن يبحث فدأب ،"العقد أطراف بني القانوين املركز
 الطرفني بني العلم يف املفقود التوازن ا يعيد وسيلة

 الرضا عيوب نظرية تطوير خالل من املتعاقدين،
 واجب وجود وإقرار اإلرادة سلطان مبدأ على القائمة

 ،"باإلعالم االلتزام" القضاء عليه أطلق عالمباإل ضمين
 ذا األخذ يف يرتدد ال الفرنسي املشرع جعل ما وهو

 املنظمة القانونية النصوص من جمموعة يف اإلجتاه
 23-78 رقم القانون رأسها وعلى.اخلاصة للعقود
 باإلعالم، املتعلق ،1978 جانفي 10 بتاريخ الصادر
 ،04/08/1994 يف املؤرخ الفرنسي والقانون
 نص الذي ،)Toubon" (توبون" بقانون واملسمى

 عن املستهلك إعالم بضرورة منه الثانية املادة يف
ا، التعاقد املراد اخلدمة أو السلعة  عند وخاصة بشأ
  .إلكرتونية بوسيلة أو اإلنرتنت عرب التعاقد

أما املشرع اجلزائري فقد أشار إىل االلتزام باإلعالم قبل 
 العقد االلكرتوين من خالل نصه يف املادة التعاقد يف

املتعلق حبماية املستهلك  03-09من القانون  17
 " بأية وسيلة أخرى مناسبة... " وقمع الغش، بقوله
من بينها الطرق التكنولوجية احلديثة ملمحا بذلك إىل 

االلتزام بإعالم املستهلك إن اهلدف من  .1االنرتنت
هو حتقيق املساواة  لكرتوينيف مرحلة ما قبل التعاقد اال

، من حيث املعرفة مما حيقق بالفعل بني الطريف العقد
وجود توازن عقدي فيما بني أطرافه خصوصا بعد 
التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وما نتج عن 

  أنواعذلك انتشار وسائل االتصال احلديثة واليت تظهر 

                                                            
-13مــن املرســوم تنفيــذي رقــم  15الفقــرة  03أنظــر املــادة  -1

نـــــوفمرب ســـــنة  9املوافـــــق  1435حمـــــرم عـــــام  5مـــــؤرخ يف  378
نـــــوفمرب ســـــنة  18مؤرخـــــة يف  58، جريـــــدة رمسيـــــة رقـــــم 2013
الــــذي حيــــدد الشــــروط والكيفيــــات املتعلقــــة بــــإعالم  .2013
  .املستهلك

ية وعليه  ترتكز أمه .2كثرية من السلع واملنتجات
الدراسة على االلتزام باإلعالم قبل التعاقد يف العقد 
االلكرتوين لكونه من أهم الضمانات لتحقيق املساواة 

ما  .بني طريف العالقات التعاقدية ولسالمة إراد

ما هي : لكن التساؤل الذي يطرح
ا  املعلومات اليت يتعني على املتدخل أن يعلم 

؟ وما االلكرتوين مرحلة ما قبل التعاقديف املستهلك 
ولإلجابة على . ا؟ اإلخاللهي اآلثار املرتتبة عن 

هذا السؤال ارتأينا إىل تقسيم البحث إىل مبحثني ، 
مفهوم االلتزام باإلعالم يف  تناولنا يف املبحث األول

العقد االلكرتوين وفيما خيص املبحث الثاين تعرضنا فيه 
   .إىل  جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم

  المبحث األول

                                                            
 .329- 328املرجع نفسه،ص - 2
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  مفهوم االلتزام باإلعالم في العقد االلكتروني

 ينكر فضل القضاء يف أن ال يستطيع أحد       
من  ، لكن هذا مل مينع الفقه باإلعالم إنشاء االلتزام

االهتمام والبحث يف املوضوع ذاته، ويعترب الفقيه 
من أوائل الشراح الذين تطرقوا  "Juglart" الفرنسي

عالم يف العقود وذلك من خالل استقراء لاللتزام باإل
وخيتلف االلتزام  .1النصوص والقرارات القضائية

، إذ مثل هذا العقد االلكرتوين عن التقليدي باإلعالم
له خصوصية يندرج حتت جمموعة العقود اليت تتم عن 

، وعليه يقع على عاتق املزود بإعالم و تبصري 2بعد
يتعلق بعملية  املستهلك مبعلومات شاملة عن كل ما

أية وسيلة أخرى حىت  أوالبيع عرب شبكة االنرتنت 
حبيث يتخذ قراره  أمرهيكون املستهلك على بينة من 

  إبرامالذي يراه مناسب على ضوء حاجته وهدفه من 
وعليه سنعمل على حتديد مفهوم  .3العقد االلكرتوين

االلكرتوين من خالل تعريفه  يف العقد باإلعالملاللتزام 
ة له يف املطلب األول،ومت وبيان  ييز عن األنظمة املشا

املطلب الثالث شروطه يف املطلب الثاين، أما 
ملضمون االلتزام باإلعالم قبل التعاقد  فخصصته
  .االلكرتوين

تعريف االلتزام باإلعالم : المطلب األول
  وتمييزه عن األنظمة المشابهة له

                                                            
، دار 1شــــريزاد عزيــــز ســــليمان، حســــن النيــــة يف إبــــرام العقــــود، ط - 1

  .375 ، ص2008دجلة، األردن،

غــين ريســان جــادر الســاعدي،  عقيــل فاضــل محــد الــدهان، - 2
،جملــة أهــل البيــت، اجمللــد "االلتــزام بــاألعالم يف العقــد االلكــرتوين"

 .206،ص2007 االول، العدد اخلامس،
 .327ص عمارة مسعودة، املرجع السابق، - 3

هلك عند تتعدد التزامات املزود اجتاه املست       
ة يف إبرام العقد االلكرتوين كونه الطرف األكثر قو 

حد هاته االلتزامات أويتلخص  .العالقة التعاقدية
واجب اإلدالء بكل املعلومات طاملا كانت هلا أمهيتها 

لتعريف  املطلبخالل هذا  وعليه سنتناول ، 4يف العقد
مث نتطرق إىل متييزه عن  االلتزام باإلعالم االلكرتوين ،

ة له، ا   .شروطه نتناول وأخرياألنظمة املشا

تعريف االلتزام باإلعالم قبل : الفرع األول
 التعاقد 

، خاصة يف املرحلة باإلعالمإن االلتزام       
السابقة على التعاقد، ليس حديث النشأة بل عرفه 
النظام القانوين للعقود منذ زمن، غري أن الفقه والتقنني 

دا له النصوص اخلاصة يف الدول العربية مل يفر 
والدراسات املستفيضة إال مؤخرا، خصوصا بعد أن 

عرف  .5أصبح حمال لقوانني محاية املستهلك املستحدثة
التزام سابق على " بعض الفقه االلتزام باإلعالم بأنه 

التعاقد، يتعلق بالتزام أحد املتعاقدين بأنه يقدم 
زمة للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد البيانات الال

إلجياد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة 
تفصيالت هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات 
معينة، قد ترجع إىل طبيعة هذا العقد أو صفة أحد 
طرفيه أو طبيعة حمله، أو أي اعتبار آخر جيعل من 

                                                            
احلمايــة املدنيــة للمســتهلك يف عقــد البيــع  ،انتصــاربــوزكري  - 4

، ســــطيف،كلية 2اإللكــــرتوين، مــــذكرة ماجســــتري ، جامعــــة البــــاز
 19ص 2013-2012احلقوق، 

االلتــــزام بــــاإلعالم قبــــل التعاقــــد وتطبيقاتــــه حجــــاري حممــــد،  - 5
، وضمانات املستهلك االلكرتوينعلى العقود االلكرتونية، نطاقه 

، العــدد 1اجمللــد للعلــوم القانونيــة والسياســية، رااألنبــجملــة جامعــة 
 242، 246ص ،2013 الثامن،
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املستحيل على أحدمها أن يلم ببيانات معينة أو حيتم 
اآلخر الذي يلتزم بناءا عليه منح ثقة مشروعة للطرف 

على مجيع هذه االعتبارات بااللتزام باإلدالء 
  .1"بالبيانات

واجب فرضه القانون، :" الم كما يعترب االلتزام باإلع
سيما على بعض البائعني احلرفيني أو املؤسسات، ال

بتقدمي معلومات عن موضوع العقد أو العملية املزعوم 
ا، بواسطة الوسائل املال ئمة كالبيانات القيام 

: وعرفه آخر أيضا بأنه .2..." اإلعالمية واإلشهار
االلتزام باإلدالء املعاصر لتكوين العقد والسابق على "

إبرامه بكافة املعلومات والبيانات اجلوهرية واملؤثرة 
املتعلقة بالسلعة أو اخلدمة حمل التعاقد، واليت جيهلها 

املدين، الدائن، ويتعذر حصوله عليها عن غري طريق 
دف تكوين رضا حر وسليم لديه، حل إقباله  وذلك 

 .3"على التعاقد

وإذا كان اإلشهار بشكل عام يتم بالطرق 
التقليدية يف العقود املألوفة فهو يف عقود التجارة 
االلكرتوين يتم بشكل الكرتوين من خالل األشرطة 
اإلشهارية يف املواقع أو باستعمال خدمة الربيد 

 .غريها، ويعرب عنه باإلعالم االلكرتوينااللكرتوين و 

                                                            
، 2عمر حممد عبد الباقي، احلمايـة العقديـة للمسـتهلك، ط - 1

 .189، ص2008منشأة املعارف، مصر،
جـل أحامق ذهبيـة، االلتـزام بـاإلعالم يف العقـود، رسـالة مـن  - 2

احلصــــول علــــى شــــهادة دكتــــوراه دولــــة يف القــــانون اخلــــاص، كليــــة 
   .09، ص2009-2008 احلقوق، جامعة اجلزائر،

 ،ديهـــادي حســـني عبـــد علـــي الكعـــيب وحممـــد جعفـــر هـــا - 3
جملـــة احملقـــق احللـــي للعلـــوم ،  بـــاإلعالملتـــزام قبـــل التعاقـــدي الا

 ،2013 السـنة ،2صـداراإل ،5 المجلـد ،القانونيـة والسياسـية
   .19ص

وااللتزام باإلعالم سواء بشكله التقليدي أو االلكرتوين 
قد يتم يف املرحلة السابقة على التعاقد أي يف مرحلة 
املفاوضات، حيث يلتزم املهين بتقدمي املعلومات 
واإلرشادات اليت تسمح للمستهلك بتكوين فكرة 

 .4واضحة عن العقد وحمله

من املشرع اجلزائري لاللتزام باإلعالم  ويعرف
خالل الفصل اخلامس حتت عنوان إلزامية إعالم 

 03-09من قانون رقم  17مبوجب املادة  املستهلك
: " وعرفه ما يلي 5املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش

جيب على املتدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات 
الك بواسطة الوسم املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالسته

،  "ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة
أصدر املشرع اجلزائري  17وتطبيقا ألحكام هذه املادة 

الذي حيدد الشروط  378-13املرسوم التنفيذي رقم 
حيث نص يف   6والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك 

ى مقدم اخلدمة، قبل جيب عل" على ما يلي  53املادة 
، إعالم املستهلك باخلصائص األساسية العقد إبرام

  ". للخدمة املقدمة

                                                            
حممــد الســعيد رشــدي، التعاقــد بوســائل االتصــال احلديثــة ومــدى  - 4
 ،2008مصــر،  ،باإلســكندرية، منشــاة املعــارف اإلثبــاتتهــا يف حجي
  .16ص

ـــــانون رقـــــم  - 5  1430صـــــفر عـــــام  29مـــــؤرخ يف  03-09ق
،  يتعلـق حبمايـة املسـتهلك وقمـع 2009فرباير سـنة  25املوافق 

 .2009مارس  08، الصادرة يف 15الغش، ج ر عدد
حمــــرم عــــام  5، مـــؤرخ يف 378-13تنفيــــذي رقــــم الاملرســـوم  -6

 58، جريــدة رمسيــة رقــم 2013نــوفمرب ســنة  9املوافــق  1435
الــــذي حيــــدد الشــــروط  .2013نــــوفمرب ســــنة  18مؤرخــــة يف 

  .والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك
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وبناء على هذه املواد جاءت لرتسخ هذا 
التوجه اجلديد يف اإلعالم لرتكيز على إيالء األمهية 

نه مل يراعى أم قبل التعاقد، ورغم حداثته اال لإلعال
العقود االلكرتونية من خماطر  محاية املستهلك يف

باالشارة بصفة غري مباشرة من خالل  واكتفى .عالماإل
املتعلق  03-09من القانون  17نصه يف املادة 

" حبماية املستهلك وقمع الغش، بقوله بأية وسيلة ... 
" أخرى مناسبة الطرق التكنولوجية ملمحا بذلك اىل  

. من بينها االنرتنت احلديثة  

االستهالك الفرنسي التزام اعالم  قانونأما 
املواد  حسبااللكرتوين ،  املهين للمستهلك

111/1 L   113/3و.  L أن يلتزم   " :واليت تنص 
كل بائع مهين أو مقدم خدمات باحاطة املستهلك 
علما قبل  ابرام العقد باملميزات او اخلصائص 

ومن خالل  .1"االساسية للشيء او اخلدمة املقدمة
هذه املواد يتضح ان االلتزام باالعالم قبل التعاقد هو 

سابق يقع على عاتق مقدم اخلدمة باعالم التزام 
بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج وتبصري املستهلك 

مبعلومات شاملة عن كل ما يتعلق بعملية البيع عرب 
ى حىت يكون شبكة العنكبوتية او اية وسيلة اخر 

.2مرهأ املستهلك على بينة من  

تمييز االلتزام باإلعالم عن  :الفرع الثاني
  :ابهة لهاألنظمة المش

لاللتزام باإلعالم قبل التعاقد ذاتيته اخلاصة،      
وبالتايل جيب متييزه عن غريه من االلتزامات  العقدية 

                                                            
املســتهلك  االلكــرتوين ومــدى  بــإعالممعــزوز دليلــة، االلتــزام  - 1

املتعلـــق حبمايـــة املســـتهلك وقمـــع  09/03فعاليـــة ومشوليـــة قـــانون 
عــارف، املركــز اجلــامعي العقيــد اكلــي حمنــد اوحلــاج الغــش ،جملــة م

 .81، ص 2010البويرة، اجلزائر،العدد الثامن، جوان 
  .327ص عمارة مسعودة، املرجع السابق، - 2

ة له واليت يكون حملها تقدمي معلومات أو  املشا
خالل  وعليه سنتناول ،3بيانات أو نصائحة استشارات

 ،مث)أوال( اإلشهار متييز االلتزام باإلعالم عن الفرعهذا 
نتناول متييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام 

مث متييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام ) ثانيا(بالتحذير
التمييز بني و يف األخري ) ثالثا(املشورة  بالنصح أو

االلتزام باإلعالم قبل التعاقد وااللتزام التعاقدي 
  ).رابعا( باإلعالم

 راإلشها تمييز االلتزام باإلعالم عن: أوال
  :اإللكتروني

من األخطاء الشائعة اخللط بني اإلعالم       
الذي هو حبكم التزام قانوين سابق على التعاقد، 

وجلب لسلعة أو خدمات اإلشهار يهدف إىل ترويج و 
الزبائن فقط، وعادة ماال يتصف باملوضوعية، للجوء 
األعوان االقتصاديني إىل أساليب تروجيية غري نزيهة 

والتضليل وحينئذ يتحول اإلشهار من  تقوم على اخلداع
بينما  .4 ة شرعية إىل أداة تضليلية حمظورةأداة توجيهي

اإلعالم هو حتصيل حقيقة معلومات موضوعية 
اخلدمة أو جزء منه حىت  أووحقيقية تتعلق باملنتوج 

                                                            
دراســــة (محايــــة رضــــا املســــتهلك "عــــرايب،  أبــــوغــــازي خالــــد  - 3

وتقنــني االســتهالك  اإلمــارايتمقارنــة بــني قــانون محايــة املســتهلك 
ــــــــة املســــــــتهلك الفرنســــــــي ومشــــــــرو  ــــــــانون محاي ــــــــة ")األردينع ق جمل

دراســـــات، علـــــوم الشـــــريعة والقانون،عمـــــادة البحـــــث العلمــــــي ، 
ـــــــةاجلامعـــــــة  ـــــــد األردني  ،2009: ، ســـــــنة01 ، العـــــــدد36، اجملل

 .189ص
هانية، احلمايـة املدنيـة للمسـتهلك يف ظـل القـانون  إبراهيمي - 4

املتعلـــــق باملمارســـــات التجاريـــــة، مـــــذكرة ماجســـــتري يف  04-02
، كليـة 1لقانون العام، فرع التنظيم االقتصادي، جامعـة قسـنطينةا

  .120،ص 2013-2012 احلقوق، السنة اجلامعية
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فاإلعالم  ،1يستطيع املستهلك أن يبادر يف الشراء
ن احلسن الذي يتلقاه املستهلك جيعله يطمئ

للمنتوجات املعروضة يف السوق مما يؤدي به إىل تكرار 
عملية االقتناء فقد يصل إىل حد الوالء للمنتوج، 
والسبب يف ذلك لكون هذا اإلعالم له أثر على رضاء 

  .2املستهلك  مما يؤدي إىل إشباع حاجاته

عالم عن االلتزام تمييز االلتزام باإل :ثانيا
  :بالتحذير

منصب على إعالم  مباإلعالااللتزام      
املستهلك بكافة البيانات الضرورية املتصلة بالسلعة او 

 إبرام،وله عالقة مبرحلة 3اخلدمة حمل عقد االستهالك
، بينما االلتزام 4العقد كما يرتبط مبرحلة تنفيذه

بالتحذير أو االلتزام حبث االنتباه  ينصب بصفة 
أساسية على البيانات واملعلومات املتصلة بالصفة 

أما من حيث  .5اخلدمات حمل العقد أواخلطرة للسلعة 
فإن االلتزام باإلعالم قد يتعلق  "وقت تنفيذ االلتزام،

العقد كما قد يرتبط مبرحلة تنفيذ العقد،  إبراممبرحلة 
                                                            

قبـــل التعاقـــد كوســـيلة بديلـــة  بـــاإلعالمااللتـــزام "معــزوز دليلـــة،  -1
 ،يـــــةد،اجمللـــــة النق"لضـــــمان رضـــــا املســـــتهلك يف البيـــــع االلكـــــرتوين

 ،2012: ، ســــنة02 كليــــة احلقــــوق، العــــدد  ،جامعــــة تيــــزي وزو
 .334ص

ملعاصـــــر، ديـــــوان املطبوعـــــات ســـــلوك املســـــتهلك ا ،نـــــوري منـــــري 2
 . 314، ص 2013اجلزائر، ة، ااجلامعي

فــــــــاتن حســــــــني حــــــــوى، الــــــــوجيز يف قــــــــانون محايــــــــة  - 3
دراســــة يف أحكــــام القــــانون اللبنــــاين مــــع اإلشــــارة إىل (املســــتهلك

، منشــورات احللــيب )الكرتونيــا(محايــة املســتهلك املتعاقــد عــن بعــد 
  .64ص ،2012احلقوقية، الطبعة األوىل 

  . 247ص  املرجع السابق،حجاري حممد،   - 4
بـاإلعالم قبـل التعاقـد يف محايـة  دور االلتـزام"بومـدين أمحـد، - 5

جامعــــــــة  ,جملـــــــة العلــــــــوم القانونيـــــــة , "رضـــــــاء املســـــــتهلك
  . 168ص  ,2010السنة االوىل، جوان  01عدد,الوادي

أما االلتزام بالتحذير فيختلف تبعا لنوع املنتج وصفاته 
ومن حيث النطاق فنطاق البيانات يف حالة . األساسية

لتزام باإلعالم أوسع مدى منه فيما خيص االلتزام اال
على نوع حمدد من  األخريبالتحذير، القتصار هذا 

املتصلة بالصفة اخلطرة للمنتجات، كما  املعلومات
  .6"خيتلفان من حيث األساس القانوين لكل منهما

املتعلق  03-09وبالرجوع اىل القانون 
لاللتزام حبماية املستهلك وقمع الغش جنده مل يتعرض 

من  41إال أن املادة . بالتحذير وال لاللتزام بالنصيحة
املتعلق بتحديد  378-13املرسوم التنفيذي رقم

الشروط والكيفيات املتعلق باإلعالم املستهلك تنص 
 على االلتزام بالتحذير للمنتوجات غري الغذائية

جيب أن حيتوي اإلعالم حول االحتياطات املتخذة ".7
وجات غري الغذائية على التحذيرات الستعمال املنت

املتعلقة باالخطار املرتبطة باستعماهلا، حسب طبيعتها 
. "واالستعمال املوجه إليه  

تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام  :ثالثا
  :بالنصيحة أو المشورة

يرى البعض حبق أن االلتزام بتقدمي النصيحة       
اللتزام يكون إحدى صور اأو املشورة ال يعدو أن 

 باإلعالم، فهو جزء ال يتجزأ من االلتزام باإلعالم
باألحرى فهو التزام ، و 8ودرجة متقدمة من درجاته

، لذلك كان التزام 9باإلعالمأكثر شدة من االلتزام 
املدين بالنصح يف اجملال املعلومايت أكثر شدة من 

                                                            
  . 247ص  ،املرجع السابقحجاري حممد،  - 6
 . 15ص.املرجع السابق ،378-13املرسوم تنفيذي رقم  7
 248ص حجاري حممد، املرجع السابق، -8

9-Juris classeur concurrence ,consommation, «
information du consommateur» 
volume02,2006 , fax 845,p 07 . 
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بالبيانات أو التحذير، فهذا االلتزام  باإلدالءااللتزام 
جمرد إدالء املورد ملن يتعاقد معه ببيانات حول  يتجاوز

ا،  ا وسلبيا خصائص املعدات والربامج باجيابيا
يتم على سبيل احلث واإليصاء،  إمنافاإلدالء بالبيانات 
 بااللتزام بالنصيحة اإلخالل أن الرأيوال يقدح يف هذا 

املسؤولية العقدية للمدين به، يف حني  إثارةنه أمن ش
قبل التعاقد  باإلعالمبااللتزام  اإلخالليرتتب على 

 .1املسؤولية التقصريية للمدين به إثارة

التمييز بين االلتزام باإلعالم قبل : رابعا
  :التعاقد وااللتزام التعاقدي باإلعالم

تثور أوجه املقارنة بني كل من االلتزام 
، التعاقدي باإلعالم االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، و

ل اهلدف املنشود من تقريرمها، وهو العمل يف ضوء متاث
 املعلومات تقدميعلى تنوير وتبصري الطرف الذي يتم 

 خبصوص مه اليت البيانات جبميع واإلدالء إليه،
ا العقد ا، أو اإلملام مبضمو ، واليت يصعب اإلحاطة 

إال من خالل الطرف اآلخر، وتنحسر نقاط 
 وقت حيث فمن 2:االختالف بينهما فيما يلي

 يف ينشأ التعاقدي قبل باإلعالم فااللتزام النشأة،
 إىل ويهدف وإبرامه، العقد تكوين على السابقة املرحلة
 لذلك .املعلومات إليه تقدم الذي املتعاقد رضاء تنوير
 باإلعالم االلتزام خبالف .العقد من وجوده يستمد ال

 إلبرام الحقة مرحلة يف وينفذ ينشأ الذي التعاقدي،
هو اقرب إىل االلتزامات العقدية  وبالتايل 3،العقد

العادية حىت أن بعض الفقه يصفه بأنه جمرد التزام تبعي 

                                                            
 248ص حجاري حممد، املرجع السابق، -1

  171-170ص ع السابق،املرج بومدين أمحد، - 2
  .190ص عرايب، املرجع السابق، أبو خالد غازي - 3

يقضي تنفيذ االلتزامات القانونية األصلية حبسن نية، 
يف حني أن االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم هو التزام 

  .4مستقل عن العقد وجيب الوفاء به قبل تكوين العقد

شروط االلتزام باإلعالم : الفرع الثالث
  قبل التعاقد

االلتزام باإلعالم ذهب بعض الفقه إىل أن       
لن يقوم إال بتوفر شرطيه واملتمثلني يف  قبل التعاقد

ات العقدية الالزمة جهل الدائن باملعلومات والبيان
ذه املعلومات، إضافإلبرام العقد   .ة إىل علم املدين 

مات التي جهل المستهلك بالمعلو : أوال
 تؤثر في رضاه بالعقد

إن الفقه متفق على انه ليس من حق        
املتعاقد الدائن أن يتخذ موقفا سلبيا حبجة انه يفرتض 
فيه اجلهل، ففي الواقع جيب على كل متعاقد أن 
يستعلم حسب قدراته، فاجلهل باملعلومات الذي قد 

  .5يدعي به الدائن ال يكون مقبوال

 :إلى استحالة العلمالجهل المستند  -)أ

ترجع أسباب استحالة العلم بالبيانات       
العقدية الالزمة إلبرام العقد إىل أسباب مرتبطة بالشيء 
حمل التعاقد وهو ما يطلق عليه باالستحالة 
ذا االلتزام  املوضوعية،وأسباب تتعلق بشخص الدائن 

                                                            
 ، هــادي حســني عبــد علــي الكعــيب وحممــد جعفــر هــادي - 4

  .31ص املرجع السابق،
 03-09القــانون  إطــاريف  بــاإلعالم، االلتــزام وش كرميــةحــد -5

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستري ،ختصـص 
عقـــــــــود ومســـــــــؤولية، جامعـــــــــة احممـــــــــد بـــــــــوقرة بـــــــــومرداس، كليـــــــــة 

 23، ص2012-2011احلقوق،
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وهو ما يعرف باالستحالة الشخصية ففيما يتعلق 
ا استحالة العلم باالستحالة ا ملوضوعية واليت يقصد 

بالبيانات واملعلومات اهلامة اليت تندرج يف نطاق 
االلتزام باإلعالم  املتعلقة باحلالة القانوين أو املادي 
 ،1للشيء حمل العقد املراد إبرامه أم بطرق استخدامه

واليت من أمثلتها هو حيازة املنتج أو البائع للشيء حمل 
ال متكن املستهلك من معرفة خصائصه التعاقد بصورة 

وأوصافه األساسية على حنو يعينه يف صنع قرار 
التعاقد،فغالبا ما يتم فحص حمل العقد بصورة تتسم 

وبالتايل يتحقق اإلخالل مببدأ املساواة يف  بالسطحية،
  .2العلم واملعرفة بني طريف العقد املزمع إبرامه

دون ، إذا ما حلت بينما األمر خيتلف       
الراغب يف التعاقد ظروف شخصية وهي ما تعرف 
باسم االستحالة الشخصية أو أسباب خاصة متنعه 
للقيام باالستعالم عن هذه املعلومات املتعلقة مبوضوع 

، عدمي الدراية كأن يكون املقبل على التعاقد،  3 العقد
أو قليل اخلربة مبوضوع املعاملة إىل احلد الذي ال ميكنه 

ا من اإلحاطة  ذه املعلومات أو استيعاب مضمو
مبفرده، حيث ينطبق عليه وصف غري املهين غري 

  .4 احملرتف فيما يتعلق مبجال املعاملة

                                                            
 .178بومدين أمحد،املرجع السابق،ص -1
املرجع  ،هادي حسني عبد علي الكعيب وحممد جعفر هادي -2

 .55ص  ،قالساب
عروبـــــة شـــــايف عرطـــــة املعمـــــوري، التنظـــــيم القـــــانوين للمرحلـــــة  -3

فــــرع  دراســـة مقارنـــة، مــــذكرة ماجســـتري، -الســـابقة علـــى التعاقــــد
 .147ص ،2008 ، كلية احلقوق،دين، جامعة بابلالقانون امل

املرجع  ،هادي حسني عبد علي الكعيب وحممد جعفر هادي -4
 .50ص  السابق،

الجهل المستند إلى اعتبارات الثقة  -)ب
 :المشروعة

لدى الشخص قد توجد اعتبارات خاصة       
املقبل على التعاقد من ثقة يف شخص الطرف اآلخر، 

ألخري من تلقاء نفسه بأداء التزامه مقتضاها قيام ا
، وذهب بعض الفقه 5باإلعالم أداء كامال وواضحا

أن احد الطرفني عندما يضع ثقته ": الفرنسي إىل القول
يف قرينه، فليس يف حاجة إىل إثبات انه كان يستحيل 
عليه أن يستعلم من تلقاء نفسه، إذ انه ينتظر من هذا 

وتقوم ، 6 ات الضروريةاألخري أن يقدم له كافة املعلوم
أو إىل  اعتبارات الثقة املشروعة إما بسبب طبيعة العقد

فبالنسبة إىل الثقة املشروعة املستندة . صفة األطراف
إىل طبيعة العقود خصوصا العقود املتمتعة خباصية 

حيث يعد التزام كل . 7مصاحل األطراف املتعاقدةوحدة 
الوكالة ال  مكمال اللتزام الطرف األخر مثال ذلك عقد

بد على املوكل أن يعلم الوكيل بكافة البيانات اليت 
أما بالنسبة إىل  .تتعلق بالتصرفات املنوطة إىل الوكيل

الثقة املشروعة املستندة إىل صفة األطراف فتتمثل 
بالثقة املشروعة يف املعامالت اليت تتم بني األصول 
والفروع واليت تستلزم إعالم الطرف األخر بكل 

يل العقد مراعاة ألواصر القرابة وروابط احملبة اليت تفاص
  .8تشيع بني أفرادها

  علم المتدخل بالمعلومات العقدية: ثانيا   
                                                            

 .178ص بق،املرجع السا بومدين أمحد، - 5
، 2ط عمــر حممــد عبــد البــاقي، احلمايــة العقديــة للمســتهلك ، 6

 .246ص ،2008 منشاة املعارف، مصر،
 .178ص  املرجع السابق، بومدين أمحد، - 7
غـــين ريســـان جـــادر الســـاعدي، عقيـــل فاضـــل محـــد الـــدهان،  -8

 209ص املرجع السابق،
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يعترب شرط املعرفة لدى املدين ملضمون حمل 
االلتزام باإلعالم من الشروط األساسية لوجود هذا 

يشرتط لدى املدين أن يكون عاملا االلتزام، حيث 
وان يكون من شان  1ت والبيانات مبضمون املعلوما

ا التأثري على رضاء الطرف األخر، بل  هذا العلم 
هذا  أنويذهب هذا االجتاه إىل ابعد من ذلك بالقول 

العلم باملعلومات ال بد أن يكون من شانه التأثري على 
ذا االلتزام يقع على   رضا الطرف األخر وان املدين 

ىت ميكنه اإلفضاء كاهله التحري عن هذه املعلومات ح
وعليه سعى القضاء إىل  .2ا للدائن يف هذا العقد

 أنوضع قرينة قانونية غري قابلة إلثبات العكس وهي 
صفة االحرتاف لدى التاجر العادي أو االلكرتوين 
قرينة على علمه، فهو مسئوال وال ميكن التخلص من 
 االلتزام باإلعالم إال بإثبات بذله عناية الرجل العادي،

  .3أو كذلك بإمكانية إثبات السبب األجنيب

مضمون االلتزام باإلعالم : المطلب الثاني
  قبل التعاقد االلكتروني

ام باإلعالم حول حماورين ينصب االلتز      
حتديد شخصية املزود االلكرتوين األول : أساسيني

الثاين بيان األوصاف الضرورية للسلعة واخلدمة ولغة 
 .اإلعالم

                                                            
 . 75-74ص ,مرجع سابق حامق ذهبية، -1
غــين ريســان جــادر الســاعدي، الــدهان،  عقيــل فاضــل محــد - 2

 .209ص املرجع السابق،
قبــل التعاقــد كوســيلة بديلــة  بــاإلعالمااللتــزام "معــزوز دليلــة،  - 3

 الســـابق، املرجـــع ،"لضـــمان رضـــا املســـتهلك يف البيـــع االلكـــرتوين
 .339ص

تحديد شخصية المزود  :الفرع األول
  :االلكتروني

أمر  املزود االلكرتوينإن حتديد شخصية        
خصوصا  حيمل املستهلك على االطمئنان قبل التعاقد،

باإلضافة إىل أمهية ذلك يف حتديد . 4وانه يتم عن بعد
ح التزامه ومدى إمكانية مركز املستهلك القانوين ووضو 

ستهالك وقد عاجل كل من قانون اال ،5 تنفيذها
والقانون رقم  L 121-18-16 الفرنسي يف املادة 

 21/06/2004الصادر يف  2004لسنة  575
 واملسمى بقانون الثقة يف االقتصاد الرقمي، والتوجه

يف املادة  20/5/1997األوريب الصادر بتاريخ 
املزود االلكرتوين إذ حتديد شخصية  أ مسألة/14/1

يع أن يضّمن عرضه يف كل عرض ب قررا بأنه على املورد
 ببيانات تتعلق بتحديد شخصيته مثل اسم املنشأة

ا والربيد اإللكرتوين ، كما ألزم املستهلك بتقدمي  وعنوا
  . بشخصيته بيانات التعرف

املواقع ومييز قانون املستهلك الفرنسي بني 
.  7املوجودة يف فرنسا واملواقع املوجودة يف دول أجنبية

جودة يف فرنسا فيجب أن يتضمن فبالنسبة للمواقع املو 
العرض اخلاص باملنتجات واخلدمات املوجود على 

شخص طبيعي أو (الشاشة اسم البائع وطبيعته 

                                                            
، "محايــة املســتهلك عــرب شــبكة االنرتنــت"حمــي الــدين مجــال، -4

انونيــــة والسياســــية ،جامعــــة ســــعد جملــــة البحــــوث والدراســــات الق
، 2012، عــــــدد خــــــاص، جــــــانفي 2دحلــــــب، البليــــــدة، العــــــدد

  .170،ص
    .330ص املرجع السابق، عمارة مسعودة، - 5

6  - Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative 
au code de la consommation Modifié parLOI 
n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35  

 .12ي، املرجع السابق، صعبد الرمحان خلف - 7
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، وعنوانه االلكرتوين، وعنوان منشاته، ورقم )معنوي
أما  .هاتفه،وغريها من املعلومات املفيدة للمستهلك

ع املواقع املوجودة يف دولة عضو باالحتاد األوريب، تض
التزاما مشددا على عاتق املورد بإعالم املستهلك ، 

ببيان  الوقت املناسب وقبل إبرام العقد، حبيث يزوده يف
شخص املورد وعنوانه، خاصة إذا كان العقد يقتضي 
الدفع مقدما، فضال عن بيان العنوان اجلغرايف 
للمؤسسة الذي ميكن للمستهلك التوجه بطلباته إليه، 

أما  .1اليت اقرها التوجيه األورويبوهي نفس املعلومات 
بالنسبة للمواقع املوجودة يف دول أجنبية، وبغرض 
تسهيل معرفة هذه البيانات للمستهلك االلكرتوين، 
فقد قام اجمللس الوطين للمستهلك الفرنسي بإصدار 
قرار يقضي بضرورة حتت تصرف املستهلك قائمة امسية 

، وذلك  بالتجار والوسطاء املعروضني على الشبكة
بغرض تسهيل املهمة يف هذا الصدد، حبيث يتيسر 
على املستهلك الرجوع إىل ذلك السجل قبل الدخول 

  .2يف العالقة التعاقدية

بيان األوصاف الضرورية : الفرع الثاني
 اإلعالمللسلعة والخدمة ولغة 

بيان األوصاف الضرورية للسلعة  :أوال
  والخدمة

طة املستهلك يتضمن االلتزام باإلعالم إحا      
وهو ما علما لألوصاف الضرورية للسلعة واخلدمة 

املتعلق حبماية املستهلك  03-09أوجبه القانون 
جيب " :منه على ما يلي  17وقمع الغش،يف املادة 

                                                            
 .256صاملرجع السابق،حجاري حممد،  - 1
 .10عبد الرمحان خلفي، محاية املرجع السابق، ص - 2

على املتدخل أن يعلم املستهلك بكل املعلومات 
املتعلقة باملنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم 

وعليه  ."بأية وسيلة أخرى مناسبةووضع العالمات أو 
املتدخل أن يزود املستهلك باملعلومات  جيب على

، حتمل ورية إلرضاء املستهلك بصفة واضحةالضر 
تعريف املنتوج واملتدخل املعين بعرض املنتوج 
لالستهالك للمرة األوىل وطبيعة املنتوج 
واملكونات،إضافة إىل املخاطر اليت قد تنتج عن 

، 3أو اخلدمة حمل عقد االستهالك استخدام السلعة
، 4الثمن الذي جيب توضيحه للسلعة عالوة على 

  .5ومدة عقود اخلدمات

وعلى هذا األساس فقد محلت التشريعات         
احلديثة اخلاصة حبماية املستهلك، كال من املنتج 
املسؤولية عن تزويد املستهلك باملعلومات الضرورية عن 

يقا ملا نص عليه قانون السلعة اليت يشرتيها،فتطب
، 1993لسنة  949: تهالك  الفرنسي رقماالس

 "نصا يفيد بأنه 111/1L  ( 6(حيث نصت املادة 
يتوجب على كل مهين بائع أموال أو مقدم خدمات، 
قبل إبرام العقد أن يوفر للمستهلك ما ميكنه من معرفة 

يتضح .   7"...اخلصائص اجلوهرية للمال أو اخلدمة

                                                            
،املرجـــع  378-13تنفيـــذي رقـــم المـــن املرســوم  3املـــادة  - 3

  .السابق
    .331ص املرجع السابق، عمارة مسعودة، - 4

ع املرجـــ 378-13تنفيـــذي رقـــم المـــن املرســـوم  3املـــادة  - 5
  .السابق

6  - Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative 
au code de la consommation Modifié parLOI 
n°2010-853 du 23 juillet 2010   

االلتـزام بـاإلعالم قبـل التعاقـد كوسـيلة بديلـة "معزوز دليلـة،  -  7
 املرجـــع الســـابق، ،"لضـــمان رضـــا املســـتهلك يف البيـــع االلكـــرتوين

  .341ص
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 إبرامة على املهين أو مقدم خدمة قبل من نص املاد
متكن املستهلك من  العقد اإلدالء باملعلومات اليت

اخلدمة،  أوالتعرف على اخلصائص األساسية للسلعة 
، عة أو اخلدمة شامال كافة الضرائبومنها مثن السل

والرسوم، والشروط اخلاصة بتحديد املسؤولية العقدية،  
ط خاصة بأداء البيع من شرو كذلك ما قد يتضمنه 

وجدت،  إن، باإلضافة إىل مصاريف التسليم اخلدمة
وطرق الوفاء، واملعلومات اخلاصة حبق املستهلك يف 
العدول، ومدة صالحية العرض، والثمن، وتكلفة 

  .1استخدام وسيلة االتصال

ا على أقصى كما حدّ  د القانون كذلك وقت اإلدالء 
 . L2.121-19تقدير هو حلظة تسليم املبيع املادة 

  إعالم المستهلك باللغة الوطنية :ثانيا

يعترب وجوب مراعاة اللغة األم لكل       
مستهلك من أشكال احلماية اليت أضفاها قانون محاية 

ليتسىن له فهم   18يف املادة  03-09املستهلك 
وكذالك . 3مضمون العقد الذي يريد أن يقدم عليه،

على   378-13تنفيذي رقم املرسوم من  07املادة 
جيب أن حترر البيانات اإللزامية إلعالم املستهلك " :أنه

باللغة العربية أساسا وعلى سبيل املثال ميكن استعمال 
لغة أو عدة لغات أخرى تكون سهلة الفهم لدى 
املستهلك وتسجل يف مكان ظاهر وبطريقة مرئية 

                                                            
ان خلفــي، محايــة املســتهلك يف القــانون اجلزائــري عبــد الرمحــ - 1
العلــــــــوم (، جملــــــــة جامعـــــــة النجــــــــاح لألحبـــــــاث )دراســـــــة مقارنـــــــة(

 .11، ، ص2013،)1( 27، اجمللد )االنسانية
االلتـزام بـاإلعالم قبـل التعاقـد كوسـيلة بديلـة "معزوز دليلـة،  -  2

، املرجــــع الســــابق "لضــــمان رضــــا املســــتهلك يف البيــــع االلكــــرتوين
  .341،ص

 .332ص املرجع السابق، عمارة مسعودة، - 3

فمهما كانت طبيعة " ، ومقروءة بوضوح ومتعذر حموها
ن يتصف الوسم بالوضوح ويكون سهل املنتوج ينبغي أ

القراءة ومتعذر حموها ومكتوبة باللغة الوطنية وهذا 
 4 الدور هو وقائي مبعىن قبل حدوث أي ضرر أو خطأ

كما ال جيوز أن يرد على الوسم أي معلومة خيالية أو 
أي أسلوب لإلشهار أو العرض أو البيع من شأنه أن 

ة املنتوج، ك حول طبيعيدخل اللبس يف ذهن املستهل
مدة صالحيته،وغري ذلك من  تاريخ صنعه، ،أو تركيبته
 .5البيانات

بقانون  واملسمىوجند القانون الفرنسي 
املتعلق باستخدام اللغة الفرنسية  Toubon(6" (توبون"

جيب استخدام اللغة الفرنسية "يف املادة الثانية على أنه 
ارة يف اإلجياب يف كل أنواع التجارة مبا يف ذلك التج

االلكرتونية وبصفة خاصة التعليمات اخلاصة بالتشغيل 
و اخلدمة والفواتري وشروط الضمان، ووصف املنتوج أ

ينطبق عليها اإلعالنات املرئية واملسموعة واإليصاالت و 
  .7"أو الناطقة أو املكتوبة

                                                            
جرعـــود اليـــاقوت، عقـــد البيـــع ومحايـــة املســـتهلك يف التشـــريع  -4

اجلزائـــري، رســـالة ماجســـتري ، جامعـــة اجلزائـــر، كليـــة احلقـــوق،فرع 
 .45، ص2002-2001العقود واملسؤولية، السنة اجلامعية

ــــــة،  -5 ــــــك خبت ــــــة للمســــــتهلك يف التشــــــريع "موال احلمايــــــة اجلنائي
 37كليـــة احلقـــوق بـــن عكنـــون، اجلـــزء,،اجمللـــة اجلزائريـــة"زائـــرياجل

 .37،ص1999 02،رقم 
6  -  Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à 
l'emploi de la langue française JORF n°180 
du 5 août 1994 page 11392. 

 اللغـة اسـتخدام بشـأن السـابقة، التعليمـات خمالفـة حـال يف -7
 3 يف الصـادر 1995-240 رقـم القـانون نـص فقـد الفرنسـية،
 مقـدار ويضـاعف ماليـة، غرامـة يف تتمثـل عقوبـة علـى 1995مـارس
 شخصـا املخـالف كـون حالـة يف أضـعاف مخسـة إىل الغرامـة هـذه

 إبـراهيم، .الويـب مواقـع مـالكي علـى العقوبـات هـذه وتطبـق معنويـا،
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والواقع أن كل اإلعالنات تصاغ باللغة االجنليزية فإذا  
سية صعوبات فما بالك كانت تثري حىت باللغة الفرن

ا تصاغ باللغة االجنليزية ويرى جانب من الفقه  أ
الفرنسي أن استخدام اللغة الفرنسية جيب أن يوضع يف 

من اتفاقية روما واليت تبنت فيها بدائل  30إطار املادة 
متعددة الستخدام اللغات يف املعامالت واالتصاالت 

  .1التجارية

 ار قانون ويف حماولة للتخفيف من أث      
Toubonاألوريب الصادر بتاريخ  عاجل التوجيه

ألمر، إذ جاء يف اقرتاحه ما هذا ا 20/5/1997
إذا استجاب مستهلك فرنسي إلعالن يف : "يلي

صحيفة صادرة باللغة االجنليزية أو برنامج للبيع يف 
التلفزيون باللغة األملانية فال جيوز له أن يتوقع تلقي 

الوطنية، فإذا كانت وسيلة مجيع املعلومات بلغته 
الدعاية توزع خارج منطقتها اللغوية  و قرر املستهلك 
أن يتعاقد فال ينبغي أن تكون القواعد اخلاصة باللغة 

ويالحظ من ".عائقا أمام هذا العقد العابر للحدود
االقرتاح الوارد بالتوجيه السالف الذكر انه قد أشار هذا 

التلفزيون، وعليه على سبيل املثال لإلجياب بواسطة 
جيوز أن يدخل يف نطاقه كل وسيلة أخرى لالتصال 

ن كانت إو  .2عن بعد عرب احلدود ومن ذلك االنرتنت
العقود االلكرتونية تتسم بالطبيعة العاملية ويتم باللغة 
االجنليزية، إال أن ذلك ال مينع املزود الذي يعرض 

                                                                               

 الفكـر ردا .األوىل، الطبعـة . اإللكـرتوين العقـد ممـدوح، إبـرام خالـد
  172 ص ،2006 مصر، اجلامعي،

 .332ص املرجع السابق، عمارة مسعودة، - 1
أسامة أبو حسـن جماهـد، خصوصـية التعاقـد عـرب االنرتنـت،  - 2

 75ص ،2003 دار النهضة العربية، القاهرة،

السلعة أو اخلدمة عرب شبكة االنرتنت أن ال يقوم 
تبصري املستهلك بلغته األم أيضا وان كانت املسالة ب

ذه البساطة   .3ليست 

  المبحث الثاني

جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالم في العقد 
  االلكتروني

حد أخل أطبقا للقواعد العامة أنه إذا 
األطراف بتنفيذ التزامه يف ذمته حتققت مسؤوليته عن 

بااللتزام  اإلخالل وعلى هذا فإن أن، 4هذا اإلخالل
 باإلعالم يؤثر ال حمالة على رضا املتلقي الراغب يف

التعاقد مع املرسل ويؤدي إىل تعيب اإلرادة مما خيول له 
أن يرتتب على اإلخالل .املعاملة املطالبة بإبطال

بااللتزام باإلعالم اإللكرتوين مسئولية املرسل يف حالة 
حدوث ضرر للمتلقي أي الدائن من جراء ذلك 

 اجلزاءل، وعليه تناولنا يف املطلب األول إىل اإلخال
  . يف املطلب الثاين إىل اجلزاء اجلزائي تعرضناكما ،املدين

  المدني الجزاء :األول المطلب

مل تشر نصوص القانون اخلاص حبماية      
اليت تصيب  األضراراملستهلك إىل كيفية معاجلة 

املستهلك يف حالة عدم اإلعالم أو يف حالة ختلف 

                                                            
 .333ق، صعمارة مسعودة،املرجع الساب -3
نـة التفاوض االلكـرتوين دراسـة مقار "، يناس مكي عبد نصارإ -4

، جملــة جامعــة بابــل، "يف ظــل بعــض التشــريعات العربيــة املعاصــرة
، 2013: ، ســـــــنة03 ، العـــــــدد21، اجمللـــــــد اإلنســـــــانيةالعلـــــــوم 

 957ص
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ولكن يتفق الفقه على إخالل املهين بااللتزام  1روطه،ش
باإلعالم يؤدي إىل تطبيق جزاء مدين استنادا إىل 

الفرع األول قواعد القانون املدين ، وعليه سنتناول يف 
الفرع الثاين  طبيعة املسؤولية وأساسها القانوين أما

نتطرق إىل أثر اإلخالل بااللتزام باإلعالم على صحة 
  .العقد

طبيعة المسؤولية وأساسها : فرع األولال
  القانوني

يف حقيقة األمر عندما ظهرت املسؤولية      
املدنية السابقة على التعاقد والسيما يف مرحلة 

الطبيعة فقهيا بشأن حتديد ثار خالفا التفاوض 
هلذه املسؤولية وما إذا كانت عقدية أو  القانونية
  .2تقصريي؟

العقدية  الرأي القائل بالطبيعة :أوال
للمسؤولية عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم قبل 

 :التعاقد

مسؤولية أن االلتزام باإلعالم  البعض يرى     
عقدية على أساس نظرية اخلطأ عند تكوين العقد، 
وبالتايل جيب معاجلة الضرر الناتج عنه وفق أحكام 

هذا االجتاه يقوم على افرتاض  أن .3املسؤولية العقدية 

                                                            
، "التــزام املنــتج بعــالم املســتهلك"ســي يوســف زاهيــة حوريــة،  -1

جملــــة البحــــوث والدراســــات القانونيــــة والسياســــية ،جامعــــة ســــعد 
 ،2012انفي ، عــــــدد خــــــاص، جــــــ2دحلــــــب، البليــــــدة، العــــــدد

 .94ص
حبـــــث  ،"قطـــــع املفاوضـــــات العقديـــــة"، صـــــربي محـــــد خـــــاطر -2

ــــة احلقــــوق ،جامعــــة النهــــرين، ــــة كلي ــــد  منشــــور يف جمل  ،األولاجملل
 . 130ص  1997العدد الثالث،

3 - Stéphane Chatillon, Le contrat international, 
Quercy Mercués, Paris,3émme édition,2007,p81. 

ينشأ  يستند االلتزام إىل العقد الذي ملحمض حيث 
بعد ويفرتض اتفاق ضمي بالضمان بني العاقدين 

يعوق إبرام العقد أو يؤدي  ويوجب عليهما عدم القيام
، به إىل بطالنه والتايل املسؤولية الناجتة عن اإلخالل

ومما يؤكد ذلك عدم وجود دليل ملموس على قيام 
يف كل العقد األصلي  تعهد عقدي سابق على

  .4العقود

الرأي القائل بالطبيعة التقصيرية  :ثانيا
للمسؤولية عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم قبل 

  :التعاقد

يرى أن االلتزام باإلعالم غري  هم منومن     
عقدي يرى أن مسؤولية املدين عن اإلخالل به هي 
مسؤولية تقصريية، غري أن الرأي الذي نرجحه أن 

و التزام غري عقدي وإمنا هو التزام االلتزام باإلعالم ه
قانوين جيد أساسه يف نصوص القانون اليت تفرضه، 
وإخالل املدين به يرتب املسؤولية التقصريية الن جمرد 
اإلخالل بااللتزام يكون خطا وهو غري عقدي ألنه 

  .5سابق على إبرام العقد

غري أنه ميكن القول أن االلتزام باإلعالم قبل التعاقد 
طرفني يف العقد االلكرتوين ليس التزاما عقديا بني ال
هدف احملرتف من اإلعالم قبل التعاقد هو  أنلكون 

جذب املستهلك املتعاقد فحسب، وتقوم املسؤولية 
                                                            

االلتــــزام بــــاإلعالم اإللكــــرتوين قبــــل ''، لســــيد عمــــرانالســــيد حممــــد ا -4
ــــــــــــــت ــــــــــــــد عــــــــــــــرب شــــــــــــــبكة اإلنرتن  '' التعاق

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t
 topic-1198  

كــــــوثر ســــــعيد عــــــدنان، محايــــــة املســــــتهلك االلكــــــرتوين، دار   - 5
 .376ص ،2012 امعة اجلديدة،اجل
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العقدية بعد إبرام العقد بني احملرتف واملستهلك، 
ما حتقق إخالل  إذافيطالب هذا األخري بفسخ العقد 

عالم الذي سبب أضرارا البائع احملرتف يف إلزامه باإل
وحيق للمستهلك طلب التعويض .1جسيمة للمستهلك

  .2لتزاماتهاملدين با إخاللعن اإلضرار اليت حلقته نتيجة 

أثر اإلخالل بااللتزام : الفرع الثاني
  باإلعالم على صحة العقد

زام باإلعالم عدة آثار على لإلخالل بااللت     
على أساس  ، فقد يكون العقد قابال لإلبطالالعقد

كما ميكن أن يكون هذا ،  )أوال(نظرية عيوب الرضا
اإلبطال كليا أو جزئيا، وقد يكون التعويض كذلك 

  ).ثانيا(جزاءا على خرق االلتزام باإلعالم

الجزاء في إطار عيوب اإلرادة  :أوال
 ):لغلط(

ذا االلتزام  ميكن أن يرتتب على اإلخالل 
 التعاقد وان وهم يف ذهن املستهلك والذي يدفعه إىل

  .التدليسما يرتتب على هذا الوهم قد يكون غلط أو 

المطالبة بإبطال العقد لوقوع  -)1
  :المتعاقد عديم الخبرة في الغلط

وضع املشرع اجلزائري لطلب إبطال العقد      
بسبب الغلط شروطا حمددة يستلزم توافرها لقيامه،إذ 
د يشرتط يف الغلط الذي يعيب اإلرادة وجيعل العق

                                                            
قبــل التعاقــد كوســيلة بديلــة  بــاإلعالمااللتــزام " معــزوز دليلــة، - 1

 ، املرجـــع الســـابق،"لضـــمان رضـــا املســـتهلك يف البيـــع االلكـــرتوين
 ..351ص

 .377ص كوثر سعيد عدنان، املرجع السابق،  - 2

قابال لإلبطال أن يكون جوهريا، وهو ما نصت عليه 
جيوز للمتعاقد  "من القانون املدين اجلزائري 81املادة 

العقد أن يطلب  إبرامالذي وقع يف غلط جوهري وقت 
فبالنسبة لشرط جوهرية الغلط، ذهب الفقه . 3"إبطاله

إىل أن حمل هذا االلتزام هو املعلومات والبيانات 
وأوصاف وشروط العقد املراد إبرامه،  املتعلقة خبصائص

ا للمدينوالالزم  ، واليت يرتتب قيام الدائن باإلفضاء 
ا، أما عدم احليلولة دون إبرام العقد   على عدم العلم 

، ومن مث حيق آخركلية، أو إبرام العقد، ولكن بشرط 
للمتعاقد طلب اإلبطال للغلط لبلوغه مرتبة الغلط 

وهرية هذا الغلط يف اعتبار الدافع، الذي يدل على ج
  .4املتعاقدين

عمال على إجياد قدر من التوازن بني محاية اإلرادة     
املعيبة، وبني احملافظة على مبدأ استقرار املعامالت، 
وتتمثل يف إثبات جوهرية الصفات واملعلومات اليت 
ا، إضافة إىل إثبات جوهرية الصفات  وقع الغلط بشأ

ا، إضافة إىل إثبات واملعلومات اليت وقع  الغلط بشأ
ا أن . اتصال هذا الغلط باملتعاقد األخر واليت من شا

ختلق صعوبة يف الطعن بالبطالن للغلط، وهنا يأيت دور 
االلتزام باإلعالم قبل التعاقد فيسد الفجوة الناشئة فيما 

ويف حالة اخلطأ، . 5يتعلق حبماية املستهلك من الغلط
من القانون  1110ك باملادة جيوز للمتعاقد أن يتمس

                                                            
املوافـــــق  1395رمضـــــان  20املـــــؤرخ  58-75األمـــــر رقـــــم  -3

املعــدل واملــتمم،  ،املتضــمن القــانون املــدين، 1975 ســبتمرب 26
 .1975لسنة  78ج ر عدد 

دور االلتـــزام بـــاإلعالم قبـــل التعاقـــد يف محايـــة "بومـــدين أمحـــد، -4
 01عـدد جملة العلوم القانونية، جامعة الـوادي،,"رضاء املستهلك

 . 181ص  ،2010جوان 
 . 181ص  املرجع السابق، بومدين أمحد، -5
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هذا النص فان الغلط  ألحكاماملدين الفرنسي، وطبقا 
يرد على الصفات  أناملكون لسبب بطالن جيب 

، وليس على طرق إبرام العقد، األداءاجلوهرية يف 
وميكن االعتقاد بان هناك عدم وجود رضا من املتعاقد 
ملن يثبت انه قد خدع يف طريقة عمل أجهزة الضبط 

عدم  أناألمر يف جهاز احلاسوب اخلاص به، حيث  أو
 .1 وجود الرضاء يتطلب البطالن

خيتلف عيب الغلط يف العقد التقليدي   وال     
يوجد  كعيب من عيوب اإلرادة عن عيب الغلط الذي

يف التعاقد اإللكرتوين فهذا العيب أمر متصور احلدوث 
 سواء كان التعاقد تقليديا أم كان يف كال احلالتني

الغالب جند أن املتعاقد عرب شبكة  ويف .إلكرتونياً 
املكاين بني  اإلنرتنت يقع يف غلط وذلك بسبب البعد

األطراف وألن هذه العقود تربم عن بعد وال ميكن 
العقود أو صور الوقوع يف غلط وذلك فإن  حصر أمناط

إطار العقود  األمر خيتلف عما ميكن أن حيدث يف
التعامل اإللكرتوين يظهر غري أن جمال . التقليدية

خطأ يف التواصل مع الشبكة حيث  إمكانية حدوث
عليها  يرتكب املستخدم خطأ بشأن اخلانة اليت يضغط

حيث يبدأ يف اخلطوات اليت تؤدي به إىل أن جيد نفسه 
غياب  وبسبب .اجتاه إرادته لذلك متعاقدًا رغم عدم

 األطراف املتعاقدة كل منهما عن اآلخر يفتح اجملال
بإبطال العقد بسبب الوقوع يف  لكل منهما املطالبة

 غلط بشأن ذات املتعاقد أو صفة من صفاته ومثال

                                                            
 .380ص املرجع السابق، كوثر سعيد عدنان،  -1

على ذلك اسم املوقع املراد التعامل معه والذي قد 
  .2موقع أو مواقع أخرى خيتلط يف ذهن املتعاقد مع

  :المطالبة بإبطال العقد للتدليس -)2

اللتزام وفيما يتعلق بالعالقة بني خمتلف ا     
، هناك العقد التدليسيباإلعالم قبل التعاقد وبطالن 

فقهي ذهب إىل االعرتاف لاللتزام باإلعالم يف  اجتاه
شروط التدليس، من مث ترتيب جزاء  إثباتمسامهة يف 

بطالن العقد، ويتجلى ذلك بوضوح يف االجتاه الداعي 
 اإلخاللالعتبار الكتمان التدليسي أحد حاالت 

  . 3إلعالم قبل التعاقدبااللتزام با

فيما يتعلق بالتدليس وباخلصوص الكتمان        
التدليسي فان إبطال العقد هلذا العيب يفرتض 
اإلخالل بااللتزام باإلعالم ، فيتمثل عيب التدليس يف 
ا أن ختدع املدلس  استعمال طرق احتيالية من شأ
عليه وتدفعه إىل إبرام العقد يف غري مصلحته وتتمثل 

ق التدلسية يف كل الطرق املختلفة اليت يستعملها الطر 
املدلس إلخفاء احلقيقة عن املدلس عنه ، من بينها 
الكتمان التدليسي الذي يهمنا هنا والذي يتمثل يف 
م املدلس عليه حسب  السكوت العمدي عن واقعة 

يعترب تدليسا السكوت  " الفقرة الثانية  86نص املادة 
ة إذا ثبت أن املدلس عليه عمدا عن واقعة أو مالبس

ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو تلك 
  ".املالبسة

                                                            
خالـــــد محـــــدي عبـــــد الـــــرمحن، التعبـــــري عـــــن اإلرادة يف العقـــــد  -2

  .138، ص 2005اإللكرتوين، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . 182ص  بومدين أمحد، املرجع السابق، - 3
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وكذلك يعترب التدليس عن طريق الكتمان       
اعرتافا مباشرا بااللتزام باإلعالم ألن الكتمان بشكل 

ن ، أي مبعىن أطابق االحتفاظ اخلاطئ باملعلوماتعام ي
و خرق االلتزام بالكالم ، أيوازي خرقا بااللتزام باإلعالم

، كان صمت ويعمد إىل كتمان واقعة هامةفمن يلتزم ال
ا ، ومل يكن بإمكان الطرف اآلخر  جيب اإلفضاء 
ا من مصدر آخر أو بطريقة أخرى ، يعد خمال  العلم 
بااللتزام باإلعالم امللقى على عاتقه باإلدالء 

بااللتزام  ، أي خمالمات املتعلقة بالعملية التعاقديةباملعلو 
 .1باإلعالم فالكتمان يعد خرقا مباشرا اللتزام باإلعالم

ولتحقق اإلخالل بااللتزام باإلعالم هنا البد من توافر 
شروط الكتمان التدليسي املتمثلة يف العنصر املادي 
أي السكوت عن واقعة مؤثرة والعنصر املعنوي أي 

ذه الواقعة والعلم بأمهيتها بالنسبة للمدل س عليه العلم 
ليل الذي جيهلها وكذا إخفائه هلذه الواقعة بنية التض

، حيق للمدلس عليه ودفعه للتعاقد يف غري مصلحته
 الفقرة األوىل 86طلب إبطال العقد مبوجب املادة 

  ...".جيوز إبطال العقد للتدليس "قانون مدين

إن طبيعة البطالن كما يظهر من هذا النص        
تايل يرى الفقه أن اإلخالل هو البطالن النسيب وبال

هو إال  بالتزام باإلعالم من خالل عيب التدليس ما
فاإلبطال هنا ال يتمسك به إال املتعاقد . 2بطالن نسيب

الذي تقرر لصاحله دون املتعاقد األخر الن األمر يتعلق 
إذا " قانون مدين  99مبصلحة خاصة وفقا لنص املادة 

، يف إبطال العقدد املتعاقدين حقا جعل القانون ألح
ذا احلق  وال ". فليس املتعاقد األخر أن يتمسك 

                                                            
 129، مرجع سابق، ص فرحات رميوش - 1
 120، ص حامق ذهبية، مرجع سابق - 2

خيتلف التدليس االلكرتوين عن التدليس املدين سوى 
يف الوسيلة املستعملة وهي شاشة احلاسوب حيث 
يستعمل املزود أو البائع كافة الطرق االحتيالية من 

املتعاقد وتغليطه وتضليله لدفع  إليهامصوت وصورة 
وتقرر بذلك للمستهلك محاية مدنية تتيح له  به لتعاقد

يف حالة إصابته بضرر من جراء اإلعالن التجاري 
االلكرتوين املضلل أن يستفيد بوصفه متعاقد مطالبا 
بإبطال العقد وفقا قواعد املسؤولية التقصريية أو 

  .3التعاقدية

   :التعويض :ثانيا

التعويض هو وسيلة القضاء إلزالة الضرر أو       
تخفيف من وطأته، فهو جزاء املسؤولية جلرب الضرر ال

لعل أهم ما و  ،4الذي أحلقه املسؤول عن الضرر بالغري
جيب اإلشارة إليه، أن اإلخالل بااللتزام باإلعالم ال 
يؤدي فقط بإبطال العقد، أو فسخه، بل ميكن أن 
ذا االلتزام إىل إقرار تعويض  ينصرف جزاء اإلخالل 

تلحق باملستهلك، فهذا اجلزاء  عن األضرار اليت قد
بطبيعة احلال جيد مصدره يف تعيب إرادة هذا األخري 

، وباعتبار أن التدليس عن طريق الغلط أو التدليس
عمل غري مشروع أو فعل ضار، يلزم من ارتكبه 
بتعويض الضرر الناتج عنه طبقا ألحكام املسؤولية 

م املعدلة بالقانون رقم .ق 124التقصريية املادة 

                                                            
 .325ص رجع السابق،عمارة مسعودة، امل - 3
املســؤولية املدنيــة النامجــة عــن إســاءة  ،عــامر عاشــور عبــد اهللا - 4

نبار للعلـوم جملة جامعة األ،  استعمال أجهزة االتصاالت احلديثة
 3 اإلصـدار 1 :المجلـد 2011 :السنة ،القانونية والسياسية

 .07ص ،
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ويأخذ التعويض يف جمال املسؤولية . 05/011
التقصريية غالبا صورة التعويض النقدي، ألنه من 
، 2املستحيل إعادة احلالة على ما كانت عليه من قبل

بسبب عدم كفاية املعلومات املقدمة يف مرحلة 
وآخر . التفاوض أو بسبب عدم صحة تلك املعلومات

ا الدائن بااللت زام باإلعالم ضمانة ميكن أن يتمسك 
  .3يف العقد االلكرتوين حق الرجوع يف العقد

  الجزاء الجزائي  :المطلب الثاني

يف ظل غياب التنظيم التشريعي لاللتزام 
 إىلباإلعالم يف العقد االلكرتوين فال مفر من اللجوء 

قانون محاية املستهلك في املوجودة لعامة القواعد ا
جزاء  همن 78املادة  واليت نظم يف نص 09-034

من ألف  جنائيا ملخالفته، جتعل التاجر يعاقب بغرامة
دينار جزائري إىل مليون  – 100.000

تدخل خمالف دينار جزائري كل م 1.000.000
وكذلك بعقوبة تكميلية وفق ما  .إللزامية وسم املنتوج

من القانون السابق ذكره   82نصت عليه املادة 
ا مصادرة املنتوجات واألدوات وك ل وسيلة مضمو

  .أخرى استعملت يف ارتكاب املخالفة

                                                            
رائم الغـش يف بيـع السـلع والتـدليس شـرح جـ. بـودايل حممـد -  1

  .وما بعدها 80يف املواد الغذائية والطبية، ص
، يــة املســتهلك يف التشــريع اجلزائــريمحا آليــاتخــامر ســهام،  -2

  1، جامعـة اجلزائـراألعمالرسالة ماجستري يف احلقوق فرع قانون 
 .96، ص2013-2012 كلية احلقوق،

ادر الســاعدي، غــين ريســان جــ عقيــل فاضــل محــد الــدهان،  - 3
 .220ص املرجع السابق،

 دراسة مقارنـة،-العقد االلكرتوين إبرام، إبراهيمخالد ممدوح  - 4
 .127ص ،2006 ،،  دار الفكر اجلامعياألوىلالطبعة 

لكن ما يرد يف هذه العقوبة، فهي غري ردعية بالنسبة 
للمنتج الذي ميلك إمكانيات مادية متكنه أن يدفع 
أكثر يف الوقت الذي يظل مزاوال لنشاطه الذي جيين 

  .5منه أرباحا طائلة

التشريع املقارن أعد  أنخالفا عن املشرع اجلزائري جند 
وقد . 6ه حكما خاصا يف قواعد التعاقد االلكرتوينل

بااللتزام باإلعالم يف اإلخالل املشرع التونسي اعترب 
جرمية تعرض صاحبها للمتابعة  العقد االلكرتوين

 83من القانون عدد  49اجلزائية حسب الفصل 
 500وذلك بغرامة ترتاوح بني  2000لسنة 

من نفس  50نص الفصل كما . دينار 5000و
نه يعاقب كل من استغل ضعف أو أقانون على ال

جهل شخص يف إطار عمليات البيع االلكرتوين بدفعه 
لاللتزام حاضرا أو آجال بأي شكل من اإلشكال 

دينار وذلك إذا  2000و 1000بغرامة ترتاوح بني 
ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غري قادر 
 على متييز أبعاد تعهداته أو كشف احليل واخلدع

املعتمدة لدفعه للتعاقد أو إذا ثبت انه كان حتت ضغط 
  .7مهما كان نوعه 

                                                            
، "التــزام املنــتج بعــالم املســتهلك"ســي يوســف زاهيــة حوريــة،  -5

جملــــة البحــــوث والدراســــات القانونيــــة والسياســــية ،جامعــــة ســــعد 
 ، ص2012، عــدد خــاص، جــانفي 2 البليــدة، العــدد دحلــب،

94-95. 
، )دراســــــة مقارنــــــة (يــــــع االلكــــــرتوين ، عقــــــد البحوحــــــو ميينــــــة -6
كليــــة احلقــــوق،   ،1ئــــردكتــــوراه يف العلــــوم، جامعــــة اجلزاءطروحــــة أ

 84ص.2011/2012 السنة اجلامعية
يتعلــــــق  2000 أوت 09، مــــــؤرخ يف 2000لســــــنة  83 قــــــانون -7

، مؤرخـة يف 64 االلكرتونية يف تونس، ج ر، عددباملبادالت التجارية 
 .2000أوت  11
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  :خاتمة

من خالل دراسة هذا البحث تبني لنا حرص 
خمتلف التشريعات املقارنة على توفري محاية فعالة 

تعاقد عن بُعدللمستهلك 
ُ
وسائل  ، نظرا لتطور امل

كثرية جعلت   إشكاالتمن  أثارتهاالتصال احلديثة وما 
احللول جلميع تلك  إجيادقواعد العامة قاصرة عن ال

الذي اقتضى مواجهة ذلك حبلول  األمر اإلشكاالت
 .غري تقليدية

املشرع ينظم وخالفا عن التشريعات املقارنة مل 
املعامالت قانونا خاصا حبماية املستهلك يف اجلزائري 
إال  ،كما فعلت بعض التشريعات العربية االلكرتونية

ذا التطور أصدر قانونأنه يف حماول  ة لاللتحاق 
حيدد  2015 فيفري 1املؤرخ يف  04- 15رقم

القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكرتوين 
بقصد التكفل باملتطلبات القانونية والتنظيمية 
والتقنيات اليت ستسمح بإحداث جو من الثقة املواتية 

سيخ املبادئ لتعميم وتطوير املبادالت اإللكرتونية وتر 
العامة املتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق اإللكرتونيني 

 خرآنص  قانوين صدر ألكن حبذا لو  .يف اجلزائر
 خاص حبماية املستهلك يف املعامالت االلكرتونية،

يف املرحلة السابقة على  يتطرق فيه لاللتزام باإلعالم
تعاقد ، نظرا للدور الكبري الذي يلعبه يف تنوير املالتعاقد

من  إبرامهوتبصريه بكل ما يتصل بالعقد املزمع 
  .بشان العقد رأيهمعلومات جوهرية تؤثر يف تكوين 

فضًال عن بيان اجلزاء القانوين الذي يفرض 
ملا يعرض يف هذه املرحلة  بالتزامهعلى الطرف املخل 

                                                                               

 

من معلومات تضفي عليها طابع السرية واخلصوصية 
  . املبادئ العامة إىل  من الرجوعللطرف األخر بدالً 
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  الشخصي الشهر نظام ظل في الخاصة العقارية الملكية لتطهير كآلية العقاري التحقيق

  .شربايل مواز املركز اجلامعي آفلو، األغواط، اجلزائر.أ
  .بن سديرة جلول جامعة التكوين املتواصل مخيس مليانة، عني الدفلى، اجلزائر .أ

    :ملخص
ت اجلزائر مبادئ نظام الشهر العيين منذ سبعينات القرن املاضي، عند ما بدأت تطبق سياسة تأميم األراضي بنّ ت      

أحكامه على بعض املبادئ األساسية اليت يقوم عليها السجل   الفالحية يف إطار قانون الثورة الزراعية الذي نصت
، الذي جاء 1975 -11-12املؤرخ يف  74 -75: ألمرالعيين ،فكان فعال ممهدا إلصدار قانون السجل العقاري با

، املتضمن القانون املدين، 1975 -09- 26املؤرخ يف  58 -75: صدوره بعد حوايل شهر من إصدار األمر رقم
وكانت النتيجة أن ظهرت ازدواجية العمل باألنظمة العقارية، مما أدى إىل تعقيد أكثر لعملية تطهري امللكية العقارية 

  .اخلاصة
عملت اإلرادة التشريعية على التقريب والتوافق بني القانون املدين والسجل العقاري، باستحداث آليات وإجياد وقد      

وسائل قانونية جديدة تعمل على مساعدة مسح األراضي يف بلوغ أهدافه يف ظل نظام الشهر الشخصي، تعتمد على 
املتعلق باجلراء  2007-02-27املؤرخ يف  02-07 :رقم قانونال اجلزائري صدر املشرعأف.احليازة والتقادم املكسب

الذي يدرج ضمن املسح االختياري،ويطبق على العقارات اليت مل ينطلق  معاينة حق امللكية بواسطة التحقيق العقاري،
  .ا املسح اإلجباري

  :مقــدمـــــة -
ا السلطات العمومية  - رغم اجملهودات اليت باشر

ة املسح العام لألراضي أثناء لتسيري وإجناح عملي
 مليون هكتار،12برجمة مسح ما يقارب 

وباللجوء إىل إجراءات التمويل العمومية أو عن 
مليون  33 طريق االقرتاض من البنك العاملي مببلغ

للمرحلة املمتدة من سنة  1992دوالر سنة 
ورغم السعي املتواصل  ،2008 ىل سنةإ 1990

ق من هذه الرهانات نه مل يتحقإيف هذا اجملال، ف
من جمموع  ،15%سوى نسبة مسح ال تتعدى 

 ،2006كامل األراضي وهذا إىل غاية سنة 
وكذا  عدم االستقرار األمين،  بسبب حالة

السياسي وحىت املؤسسايت الذي شهدته اجلزائر 
 ،1998إىل  1991 من خالل الفرتة املمتدة

وتوجه احلكومة إىل إجناح السياسة اجلديدة 
واالهتمام بتطهري املؤسسات  ،للخوصصة

االقتصادية على حساب تطهري امللكية العقارية 

اخلاصة الذي كان من أولويات السلطات 
  .    1العمومية منذ االستقالل

قد خلف ختلي الدولة عن األداءات التقليدية و  -
املوكلة هلا يف اجملال االقتصادي هلذه املرحلة،إىل 

دة تتالئم ضرورة البحث عن أطر تشريعية جدي
من أجل  مع التوجهات االقتصادية اجلديدة،

الوصول سياسة استثمارية معتمدة يف امليادين 
واليت أدت بدورها إىل  االقتصادية واالجتماعية،

اعتماد مبدأ ما يسمى السياسة العقارية املتعلقة 
 باالستثمار والقروض الرهنية املوجهة للسكن،

تلف األنشطة وكل القروض املتعلقة بالفالحة وخم
  .املهنية واحلرفية األخرى

وشكلت عملية تطهري امللكية العقارية اخلاصة يف  -
املناطق غري املمسوحة  معاينة بعض الصعوبات 
املادية والقانونية يف احلصول على العقار احلضري 

                                                            

مقتــبس عــن عبــد العزيــز حممــودي، آليــات تطهــري وتســوية  - 1 
الطبعــــة  ســـندات امللكيــــة العقاريــــة اخلاصـــة يف التشــــريع اجلزائــــري،

  252. ص ،2010: سنة منشورات بغدادي، الثالثة،
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لالزم يف التعامل مع خمتلف اوالفالحي والصناعي 
شجيع وت والقضائية، اإلداريةاملؤسسات املالية و 

االستثمارات املرتبطة بتفعيل القروض العقارية إىل 
وتسليم  وضع مشكلة إثبات امللكية العقارية،

ا، لالنطالق يف إصالح عقاري  كبداية سندا
يراعي التحديد الدقيق واملعرفة  حقيقي حر،

املسبقة للعقارات واحلقوق العقارية للمتعاملني 
عو إىل وهو األمر الذي يد  .الوطنيني واألجانب

أي مدى ميكن أن  إىل: طرح اإلشكال التايل
يساهم التحقيق العقاري اإلداري يف ضبط 

ويف  وتسليم سندات امللكية العقارية اخلاصة؟،
ما هي احللول اليت اعتمدها املشرع  جانب ثاين

ملعاجلة النقائص والثغرات القانونية اليت خلفها 
لى العمل بعقد الشهرة وشهادة احليازة للحفاظ ع

األمالك العقارية الوطنية والوقفية وأمالك 
  .اخلواص؟

وهي اإلشكالية اليت سنجيب عنها وفق اخلطة  -
  :التالية

معاينة احليازة والتقادم املكسب :املبحث األول   -
  مبوجب حتقيق عقاري إداري

مراحل وإجراءات معاينة امللكية  :املبحث الثاين -
  العقارية عن طريق حتقيق عقاري

  ــحث األولالمبـــــــ -
معاينة الحيازة والتقادم المكسب بموجب  -

  تحقيق عقاري إداري
تدخل املشرع اجلزائري ضمن ما اعترب مرحلة  -

بإصدار  1انتقالية لنظام الشهر الشخصي
 2007- 02-27املؤرخ يف 02- 07القانون

املتضمن تأسيس إجراء املعاينة حق امللكية 
                                                            

لســة العلنيــة مت اقــرتاح هــذا القــانون مــن طــرف احلكومــة يف اجل -1
، مقتــبس عــن عمــر محــدي باشــا، 2006-04-04املنعقــدة يف

ــــــــــــة اخلاصــــــــــــة، ــــــــــــة العقاري  دار هومــــــــــــة، آليــــــــــــات تطهــــــــــــري امللكي
  .129،ص 2013اجلزائر،

ولقد شكلت النقائص القانونية  .العقارية
تناقضات العملية لعقد الشهرة للمرحلة من وال

وكذلك حمدودية العمل  2 2006إىل  1983
بشهادة احليازة أحد الدعائم األساسية اليت 
اعتمدها املشرع يف صياغة وإعداد هذا القانون، 
الذي يطبق بالتوازي مع سري عملية املسح العام 
لألراضي، ويسمح اختياريا ويف آجال قصرية 

اينة حقوق امللكية العقارية لألشخاص من مع
اخلاصة، وتسليم سندات ملكية بإشراف وتنفيذ 

والذي  .3من اإلدارة املكلفة باحلفظ العقاري
يتعني علينا عند دراسته التطرق إىل مفهوم 
وشروط معاينة امللكية العقارية اخلاصة عن طريق 

، ومراحل )مطلب أول( التحقيق العقاري اإلداري
  ).مطلب ثاين(يق وإجراءات هذا التحق

مفهوم وشروط معاينة الملكية  :المطلب األول -
العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري 

  اإلداري
دف تطهري الوضعية العقارية لألمالك غري  -

املمسوحة، واالستجابة الضئيلة لتقدم عملية 
 4املسح العقاري، مت استحداث آلية جديدة

 - 27املؤرخ يف  02 - 07مبوجب القانون 
املتضمن إجراء ملعاينة امللكية  02-2007

العقارية اخلاصة، وتسليم سند امللكية عن طريق 
، مما يستوجب معه حبث مفهوم 5حتقيق عقاري

                                                            
نظـــرا للمنازعـــات الكثـــرية الـــيت خلفهـــا العمـــل بعقـــد الشـــهرة،  -2

وخصوصـــــا التعـــــدي علـــــى الكثـــــري مـــــن األمـــــالك التابعـــــة لألفـــــراد 
 ص ،عمر محدي باشا، املرجـع السـابق،والدولة على حد سواء، 

128-129.  
أنظــر عبــد العزيــز حممــودي، آليــات تطهــري وتســوية ســندات 3 -

ــــري، ــــة اخلاصــــة يف التشــــريع اجلزائ ــــة، امللكيــــة العقاري  الطبعــــة الثاني
  .239 ص 2010 اجلزائر، منشورات بغدادي،

  .204عبد العزيز حممودي املرجع  السابق،ص - 4
  .2007-15عدد  انظر ج ر،5 - 
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، وبيان شروط )فرع أول(هذا اإلجراء اجلديد
  ).فرع ثاين(تطبيقه

مفهوم معاينة الملكية العقارية : الفرع األول  -
  اإلداري الخاصة عن طريق التحقيق العقاري

إن املسح العام لألراضي باعتباره، أداة لتطهري  -
الوضعية العقارية جململ الرتاب الوطين وهو هدف 

، وإن إجنازه الكلي ال ميكن أن يتم يف 1اسرتاتيجي
  .أقرب اآلجال نظرا للطبيعة املعقدة للعملية

املؤرخ  02 -07هلذا السبب أسس القانون  -
يتم  إجراء حتقيق عقاري، 2007-07-27يف

باملوازاة مع إعداد املسح العام لألراضي والرتقيم 
يف السجل العقاري، وبصفة مستقلة عنه خالفا 
ملسح األراضي العام، الذي يقوم بتغطية إلزامية 
لكل إقليم البلدية فإن هذا اإلجراء يفتح لكل من 
يتقدم بطلب، ويشكل متهيدا لعملية املسح 

معترب  ومن مث يسمح الحقا، بربح العقاري ،
للوقت عند سري عمليات مسح األراضي العام 

  .2اليت ستتم بسهولة تامة
املؤرخ  02-07 من القانون 04أجازت املادة  -

املتضمن تأسيس إجراء  2007-07-27يف
ملعاينة حق امللكية العقارية اخلاصة وتسليم 
سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري، لكل 

بقا شخص طبيعي أو معنوي ميارس حيازة ط
مل خيضع  ألحكام القانون املدين على عقار

أو للمالك الذي بيده  ،إلجراء املسح وبدون سند
والذي  1961-03- 01سند ملكية حمرر قبل 

                                                            
، املتضـمن إعــداد 12/11/1975املــؤرخ يف74-75اآلمـر  -1

مســــح الرتاضــــي العــــام وتأســــيس الســــجل العقاري،جريــــدة رمسيــــة 
  1975-92العدد
، املتعلقـة 2008-12-27املؤرخـة  03انظـر التعليمـة رقـم2 - 

بســـري عمليـــات التحقيـــق العقـــاري ومعاينـــة حـــق امللكيـــة العقاريـــة 
ة عـــن املديريـــة العامـــة لألمـــالك وتســـليم ســـندات امللكيـــة، الصـــادر 
  .2الوطنية، وزارة املالية،اجلزائر، ص

مل يعد يعكس الوضعية العقارية لألمالك احملددة 
والتحقيق  3.فيه، أن يستفيد من هذا اإلجراء

املؤرخ  02- 07العقاري يف ضوء أحكام القانون
هو حبث منهجي بقوم  2007-07-27يف

خصوصا على األسئلة املطروحة والشهادات 
املستقاة واملتمثلة أساسا يف إجراء حتريات 
وفحوصات، تنتهي إىل حترير حمضر يظهر بعض 
النتائج من خالل عرض لكافة الوقائع واألقوال 
اليت من خالهلا تتمكن اإلدارة من جتميعها،لتقوم 

قبل اختاذ القرار أو  من التحقق من بعض الوقائع
الفعل املتمثل يف البحث عن مجيع املعلومات 
بغرض إثبات حق من احلقوق أو توضيح وضع 
من األوضاع، يؤدي إىل حترير سند ملكية عقارية 
يعتد وحيتج به على اجلميع تضمنه الدولة، 
وبذلك ميكن لصاحبه أن ميارس حقه بصفة 

ملرسوم من ا 10 ،وهو ما أشارت إليه املادة4تامة
-05-19املؤرخ يف  147-08 التنفيذي رقم

املتعلق بعمليات التحقيق العقاري،  2008
يتمثل :" وتسليم سندات امللكية حيث تنص

التحقيق العقاري يف البحث عن كل عناصر 
املعلومات أو التصرحيات أو الوثائق الضرورية 
لتحديد حق امللكية العقارية ومجعها ودراستها يف 

على مستوى مصاحل احلفظ العقاري عني املكان، 
ومسح األراضي وأمالك الدولة والضرائب وعند 

  . 5"احلاجة لدى مصاحل أخرى
شروط معاينة الملكية العقارية : الفرع الثاني -

  الخاصة عن طريق التحقيق العقاري اإلداري

                                                            
  .126عمر محدي باشا، املرجع السابق، ص -3

، املرجـــــــع 2008-09-27املؤرخــــــة يف  03التعليمــــــة رقــــــم 4-
  .2السابق، ص

ـــــــــــــــــــدة الرمسيـــــــــــــــــــة ،عـــــــــــــــــــدد -5 ،الصـــــــــــــــــــادرة 26انظـــــــــــــــــــر ،اجلري
  .4ص 25/05/2008بتاريخ
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يشرتط املشرع لالستفادة من إجراء التحقيق   -
ستفادة العقاري اإلداري جمموعة من الشروط لال

منها ما  ،1الذي مينح للعقار من سند ملكية،
، ومنها ما يتعلق )أوال( خيص العقار حمل املعاينة

  ).ثانيا( باحليازة
 :الشروط المتعلقة بالعقار:  أوال -
 02-07من القانون 4، 3، 2نصت املواد  -

املتضمن تأسيس  2007-07-27املؤرخ يف
تسليم إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية اخلاصة و 

،على أن 2سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري
تأسيس هذا اإلجراء يتطلب شروط ختص العقار 
املعين والطبيعة القانونية له وذلك يف العقارات 

، واليت مل )أ( التابعة للملكية العقارية اخلاصة
، وليست )ب( تشملها عملية املسح العقاري

حلائزها سندات ملكية أو ألشخاص بأيديهم 
. 1961-03-01 سندات ملكية حمررة قبل

 .)ج(واليت مل تعد تعكس الوضعية العقارية احلالية
يجب أن يكون العقار من نوع الملك  -أ -

 :الخاص
املؤرخ  02-07من القانون 03تنص املادة  -

املتضمن تأسيس إجراء  2007-07-27يف
ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات 

ال تطبق أحكام :" عقاريامللكية عن طريق حتقيق 
                                                            

تحقيــــــق العقــــــاري كــــــإجراء رحامييــــــة عمــــــاد الـــــدين، الأنظـــــر،  -1
ــــة احلقــــوق  ــــة املفكــــر، كلي ــــة اخلاصــــة، جمل ــــة العقاري إلثبــــات امللكي

،  9والعلــــوم السياســــية، جامعــــة حممــــد خيضــــر، بســــكرة، ،عــــدد 
  .105-104ص 2013

املــؤرخ  147-08 مــن املرســوم التنفيــذي رقــم 2 تــنص املــادة -2
ــــــــق العقــــــــاري  2008-05-19يف  ــــــــات التحقي ــــــــق بعملي املتعل

ــــه وتســــليم ســــندات ــــى أن ــــة عل ــــق :"امللكي ــــات التحقي ــــق عملي تطب
العقــاري إلزاميــة علــى معاينــة حــق امللكيــة العقاريــة علــى األمــالك 

-27املـؤرخ يف 02-07من القـانون 2 العقارية احملددة يف املادة
 ،26 العــــــدد اجلريــــــدة الرمسيــــــة،". املــــــذكور أعــــــاله 02-2007

  .3املرجع السابق ص ،25/05/2008 الصادرة بتاريخ

هذا القانون على األمالك العقارية الوطنية مبا فيها 
. "األراضي املسماة سابقا عرش واألمالك الوقفية

من هذا القانون  3يف مضمون املادة  قد جاءف
استبعاد تطبيق التحقيق العقاري على األمالك 

  .الوطنية والوقفية
-90من القانون  23وبالرجوع إىل نص املادة  -

املتضمن التوجيه  90-11-18املؤرخ يف  25
العقاري املعدل واملتمم، الذي أعطى تصنيف 

، واليت تعترب فيه امللكية 3األمالك العقارية ثالثي
اخلاصة وحدها املعنية بتطبيق التحقيق العقاري 

  .اإلداري
يجب أن يكون العقار واقع في بلدية   -ب -

 :غير ممسوحة
املؤرخ يف  02-07نلالستفادة من أحكام القانو  -

، جيب أن يكون العقار واقعا يف 27-02-07
بلدية مل ختضع إلجراءات املسح املقررة مبوجب 

املتضمن  1975- 11-12املؤرخ يف  75-74
إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل 
العقاري، ألن البلديات اليت خضعت هلذا اإلجراء 
اية العملية على سند رمس ا يف  ي حيصل أصحا

  .4وهو الدفرت العقاري أو شهادة ترقيم مؤقت
يجب أن يكون العقار بال سند أو له سند  -ج -

  :1961-03-01ملكية محرر قبل 
-21املؤرخ يف  352-83إذا كان املرسوم  -

على 5نص على إجراء عقد الشهرة،05-1983

                                                            

-11-18املؤرخ يف  25-90من القانون  23املادة نصت3- 
تصـنف األمـالك :" املتضمن التوجيه العقاري املعـدل واملـتمم 90

العقارية على اختالف أنواعها، ضمن األصناف القانونية اآلتية، 
األمــالك الوطنيــة، أمــالك اخلــواص، أو امللكيــة اخلاصــة، األمــالك 

  ".الوقفية
  .106ص السابق، املرجع رحاميية عماد الدين،4- 

-05-21املــــــــؤرخ يف  352-83مل يــــــــتم إلغــــــــاء املرســــــــوم -5
، بــل مت 02-07املتعلــق بعقــد الشــهرة مبوجــب القــانون 1983
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بال سند،فإن  العقارات التابعة للملكية اخلاصة
ء ملعاينة املتضمن تأسيس إجرا02- 07القانون

حق  امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري ، 
تضمن زيادة على ذلك إمكانية استفادة حاملي 

 19611- 03-01سندات امللكية احملررة قبل 
من أحكام هذا القانون وذلك من أجل حتقيق 
                                                                               

املـــــؤرخ يف  147-08 مـــــن املرســـــوم 24 إلغـــــاؤه مبوجـــــب املـــــادة
، املتعلــــــــــق بعمليـــــــــــات التحقيـــــــــــق العقـــــــــــاري 19-05-2008

تـــوازي وســـندات تســـليم امللكيـــة العقاريـــة وذلـــك تطبيقـــا لقاعـــدة 
  .األشكال

  :ما يلي 1961-03-01ونذكر من السندات احملررة قبل  -1
الســــــــــندات احملــــــــــررة واملســــــــــلمة إثــــــــــر إجــــــــــراءات  -1

-26التحقيقـــات الكليـــة الـــيت متـــت وفقـــا لقـــانون
، حيـــــــــــــث أن هـــــــــــــذه الســـــــــــــندات 07-1873

موجــــودة بكثــــرة ويتعلــــق بعــــدد هــــام مــــن منــــاطق 
 .الوطن يف الوسط  والشرق والغرب

واملســــــلمة وفقــــــا للتحقيقـــــــات الســــــندات احملــــــررة  -2
ــــــــانون  ــــــــة تضــــــــمنها ق ــــــــة والكلي -02-16اجلزئي

 ..1926-08-04 وقانون 1857
الســندات احملــررة إثــر مزايــدات علنيــة أو البيــوع أو  -3

اهليئــات الــواردة علــى عقــار أو حــق عيــين عقــاري 
واحملررة يف الشكل الرمسي أمام مكتـب التوثيـق يف 

عمليـة  تلك الفرتة، والـيت ختضـع للـبعض منهـا إىل
ـــــى  ـــــا عل ـــــب الرهـــــون لالحتجـــــاج  الشـــــهر مبكات

 .الغري
عقــــــود القضــــــاة الشــــــرعيني املتضــــــمن معــــــامالت  -4

عقاريـــة بـــني اجلزائـــريني ، وعـــادة مـــا تنصـــب علـــى 
القطــــع األرضــــية والبنايــــات املتواجــــدة يف الوســــط 
الريفــــــي حيــــــث امللكيــــــة العقاريــــــة كانــــــت ختضــــــع 
لقواعــد الشــريعة اإلســالمية الغــراء، وحبيــث شــكل 

ام احملــاكم الشــرعية الــذي اســتحدث يف تلــك نظــ
الفـــرتة، يف شـــكل مكاتـــب يشـــرف عليهـــا قاضـــي 
أو باشا عدل حيرر العقود باللغـة العربيـة وتسـجل 
ــا عقــود مل تــراع  يف دفــاتر خمصصــة لــذلك ، إال أ
الضــوابط الفنيــة والتقنيــة يف جمــال التوثيــق العقــود، 

 11عبــد احلفــيظ بــن عبيــدة، املرجــع الســابق،ص
  .عدهاوما ب

التطهري العقاري الشامل الذي يراعي الوضعية 
ذا  القانونية والفعلية لألمالك العقارية املعنية

  .القانون
 :الشروط المتعلقة بالحيازة: ثانيا -
-27املؤرخ  02-07من القانون 4تنص املادة  -

املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق  07-2007
امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق 

ميكن لكل شخص طبيعي أو :" حتقيق عقاري
معنوي، ميارس حيازة على عقار، سواء بنفسه 

و بواسطة شخص آخر، أو حيوز سند مباشرة أ
أعاله، أن  2 ملكية كما هو مبني يف املادة

يطلب فتح حتقيق عقاري ملعاينة حق ملكيته 
  ".وتسليمه سند ملكية

نه إذا نتج أمن نفس القانون،  14وبينت املادة  -
عن التحقيق العقاري أن صاحب الطلب ميارس 
حيازة تسمح باحلصول على حق امللكية عن 

تقادم املكسب طبقا ألحكام القانون طريق ال
، فإنه يعرتف له مبلكيته للعقار أو احلق 2املدين

  .3العيين العقاري حمل التحقيق
- 27املؤرخ يف  02-07ومل يضف القانون  -

أي شيء جديد فيما يتعلق مبفهوم  02-2007
احليازة والتقادم املكسب حيث يظل القانون 

مفهوم احليازة املدين هو املرجع القانوين يف حتديد 
وشروطها وآثارها فقد جاء على حنو جيعلها تتم 
بصورة إدارية وإذا ما وقعت املنازعة بشأن مسالة 

  .4احليازة فتطرح على القضاء للفصل فيها
ولكن السؤال املطروح ما هي املراحل واإلجراءات  -

اليت جيب إتباعها ملعاينة امللكية العقارية اخلاصة 
                                                            

املتضــــــــــمن  1975-09-26 املــــــــــؤرخ يف 58-75األمــــــــــر2- 
  1975-78 اجلريدة الرمسية عدد القانون املدين،

  .260ص عبد العزيز حممودي، املرجع السابق، -3
مقتبس عن عمر محدي باشا، آليات تطهـري امللكيـة العقاريـة  -4

  .138اخلاصة، املرجع السابق ص
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ستتم ري؟ وهذا ما عن طريق التحقيق اإلدا
على النحو  املبحث الثاين اإلجابة عنه من خالل

  .اآليت
  المبحث الثاني -

مراحل وإجراءات معاينة الملكية العقارية عن  -
  طريق تحقيق عقاري

تعترب عملية معاينة امللكية العقارية عن طريق  -
املؤرخ  02 -07مبوجب القانون 1حتقيق عقاري 

قتضاها مب 2مسألة جوارية، 2007- 02-27يف 
جيوز لكل حائز بدون سند يف مفهوم املادة 

وما بعدها من القانون املدين ،يف امللكيات  823
العقارية اليت مل تشملها عملية املسح العام 
لألراضي، أو ملالك حائزين على سندات حمررة 

، واليت مل تعد تعكس 1961- 03-01قبل
الوضعية القانونية هلذه العقارات  أن يبادر بطلب 

  .تح حتقيق عقاريف
يوجه هذا الطلب إىل مدير احلفظ العقاري و   -

الوالئي املختص إقليميا، يتضمن طلب املعاينة 
القانونية واملادية لألمالك العقارية واحلقوق العينية 
ا وحتديد مساحتها وموقعها  العقارية املرتبطة 

لتنتهي ) مطلب أول( 3ووضع معاملها احلدودية
                                                            

ريـــق حتقيـــق عقـــاري، ختتلـــف إجـــراءات معاينـــة امللكيـــة عـــن ط -1
املــؤرخ يف  352-83تلــك اإلجــراءات املتعلقــة بأحكــام املرســوم 

 254-91املتعلــق بعقــد الشــهرة، واملرســوم  21-05-1983
احملـــــدد لكيفيـــــات إعـــــداد شـــــهادة  1991-07-27املـــــؤرخ يف 

احليازة وتسليمها واليت ال تتم مبعاينة واقعة احليازة فيها عن طريـق 
  .بل مبجرد تصريح شريف من الطالبحتقيق والتحري امليداين 

ـــــاء علـــــى طلـــــب وإرادة  2- التحقيـــــق العقـــــاري اإلداري يكـــــون بن
املالك احلائز،عكس املسح العقـاري الـذي تقـوم بـه اإلدارة بـدون 

  .طلب ،فهو إلزامي الرتباطه بسيادة الدولة
انظـــر، مرامريـــة محـــة، دور التحقيـــق العقـــاري يف تفعيـــل الرتقيـــة  3-

قيـــة العقاريـــة يف اجلزائـــر واقـــع ى الـــوطين حـــول الرت العقاريـــة، امللتقـــ
، جامعــة قاصــدي مربــاح، ق، كليــة احلقــوق والعلــوم السياسـيةآفـاو 

  .5ص ،2012فيفري  28-27ورقلة ، اجلزائر، يومي

ءات بعملية إشهار احلقوق هذه املراحل واإلجرا
  ).مطلب ثاين(املقررة تسليم سندات امللكية

تقديم طلب فتح تحقيق  :المطلب األول -
  :عقاري

 07-02-27املؤرخ يف  02-07ميز القانون  -
بني إجرائني للشروع يف عملية تسليم سندات 
امللكية عن طريق التحقيق العقاري فيمكن أن 

فرع ( يةيكون طلب التحقيق العقاري بصفة فرد
فرع ( ، أو يندرج يف إطار عملية مجاعية)أول
 ).ثاين

تحقيق عقاري ملتمس بصفة : الفرع األول    -
 :فردية

-02-07من القاون 06جاء يف نص  املادة  -
املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق  2007

امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق 
ة فردية يتم فتح حتقيق عقاري بصف" حتقيق عقاري
وهنا جيب التمييز بني حالتني  ..".. يف أي وقت

، احللة 4لإلجراء الفردي املتعلق بالتحقيق العقاري
واحلالة الثانية  ،)أ(األوىل ختص احلائز بدون سند

تتعلق باملالك الذي بيده سند ملكية حمرر قبل 
  ).ب(01-03-1961

تقديم طلب تحقيق عقاري من شخص ال  -أ -
 :يحوز سند ملكية

يتمثل هذا اإلجراء يف أن التحقيق العقاري يبادر  -
به  بطلب من كل شخص طبيعي أو معنوي 
ميارس حيازة مباشرة  بنفسه أو عن طريق شخص 
آخر فكل شخص يثبت ممارسة احليازة على عقار 
حسب الشروط املنصوص عليها يف القانون املدين 

ميكن أن  .أن يطلب إجراء حتقيق عقاري إداري
سليم سند ملكية، وميكن ان يطلب يؤدي إىل ت

                                                            

؛ عمـر محـدي 263ص ملرجـع السـابق،ا حممـودي،عبد العزيـز 4-
  .140 ص ملرجع السابق،ا باشا؛
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ا  فتح حتقيق عقاري لفائدة الدولة وجمموعا
  .2أو مؤسسة األوقاف 1)الوالية، البلدية(اإلقليمية

 147-08من املرسوم  03وقد بينت املادة  -
املتضمن عمليات التحقيق العقاري حمتوى الطلب 
الكتايب املودع، الذي يسجل بسجل خمصص 

احلفظ العقاري  لذلك على مستوى مديرية
املختصة إقليميا، حبيث جيب أن حيتوي على 
مجيع البيانات املتعلقة بالعقار، من حيث طبيعته 
القانونية وقوامه ومساحته وتاريخ بدء احليازة 
وهوية احلائز أو احلائزين إذا كانوا على الشيوع، 
وعند االقتضاء البيان الدقيق للحقوق العينية 

ا وتعيني واألعباء اليت قد يكون  العقار مثقال 
  .املستفيدين منها وكذلك أمساء الشاغلني اجملاورين

هذا وجيب أن يرفق الطلب وحوبيا بامللف التقين  -
الذي حيتوي على الشهادات اإلدارية أو اجلبائية 
اليت ميكن أن تكون لدى احلائز ووثائق احلالة 
املدنية له باإلضافة إىل تصريح شريف مصادق عليه 

مرفق وجوبا مبخطط  3اهليئات املختصة من قبل
طبوغرايف وبطاقة وصفية يعدمها مهندس خبري 

إن صاحب . 4عقاري على نفقة صاحب الطلب
الطلب ملزم بإيداع امللف أمام مديرية احلفظ 
العقاري الوالئية املختصة إقليميا وتسليم وصل 

                                                            

  .107انظر ، ص1- 
يس ســـند امللـــك الـــوقفي عـــن طريـــق املرســـوم كمـــا ميكـــن تكـــر  -2

ـــــــــم ـــــــــذي رق ـــــــــؤرخ يف  2000-336 التنفي  26/10/2000امل
ملكتوب إلثبات امللكيـة الوقفيـة املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد ا

- 64 عدد أنظر، ج ر ، شروط كيفيات إصدارها وتسليمها،و 
  .27ص ،2000

تطهــري امللكيــة العقاريــة اخلاصــة،  عمــر محــدي باشــا، آليــات3- 
  .141ملرجع السابق، صا

املـــــؤرخ يف  147-08مـــــن املرســـــوم التنفيـــــذي 3انظـــــر املـــــادة4- 
يتعلـــق بعمليـــات التحقيـــق العقـــاري وتســـليم  19-05-2008

-09-27املؤرخــــــــة يف  03ســــــــندات امللكيــــــــة، التعليمــــــــة رقــــــــم
  .4،املرجع السابق، ص2007

يبني فيه الرقم التسلسلي وتاريخ  .مقابل ذلك
ك من أجل بداية حساب اإليداع بدقة، وذل

آجال التحقيق العقاري أو آجال الطعن 
 .5من هذا القانون 17 املنصوص عليه باملادة

تقديم طلب فتح تحقيق عقاري من  -ب -
-03-01شخص له سند ملكية محرر قبل 

1961: 
ا الثانية من  02 لقد بينت املادة - يف فقر

 2007- 07-27املؤرخ يف  02- 07القانون
راء ملعاينة حق امللكية العقارية املتضمن تأسيس إج

وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري 
ذا اإلجراء حيث تنص . :"..السندات املعنية 

يشمل هذا اإلجراء العقارات اليت ال حيوز 
ا على سندات ملكية أو اليت حررت  أصحا

ا سندات ملكية قبل أول مارس   1961بشأ
  ".عقارية احلاليةواليت مل تعد تعكس الوضعية ال

ومن هنا فإنه جيوز لكل شخص أن يطلب فتح  -
حتقيق عقاري إذا كان حيوز سند ملكية حمرر قبل 

والذي فقد طابعه احليين،  01-03-1961
مبعىن أنه مل يعد يعكس الوضع احلايل، أو 
احملررات املفتقرة إىل الدقة واليت ميكن أن حتتوي 

ا  على كل مميزات السند الصحيح، غري أنه ينتا
وبالتايل فإن معانية حق . نقص يف تعيني العقار

امللكية يتم من خالل حتريات، يف السجل 
، 6العقاري مث التأكد من التعيني يف امليدان

                                                            

إذا مل :" املــــذكور ســــابقا 02-07مــــن ق  17تــــنص املــــادة 5- 
عقــاري إىل نتيجــة يعــد مســؤول مصــاحل احلفــظ يفــض التحقيــق ال

العقـــاري الـــوالئي، مقـــرر مســـببا، يتضـــمن رفـــض الرتقـــيم العقـــاري 
يكـــون املقـــرر املـــذكور أعـــاله قـــابال للطعـــن أمـــام اجلهـــة القضـــائية 

  .اإلدارية املختصة، خالل اآلجال املقررة قانونا
 06يبلغ مقرر الرفض حسب احلالة إىل املعين أو الـوايل يف أجـل 

  ".شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلبأ
  .266ص عبد العزيز حممودي، املرجع السابق، -6
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باإلضافة إىل األقوال والشهادات اليت ميكن أن 
أن هذه العملية تقتضي  1تزود التحقيق مبؤشرات

مراعاة واثبات رمسية وصحة هذه السندات 
ا كوسائل إلثبات حقوق امللكية  املعرتف 
العقارية، اليت تتطلب من العون احملقق الفحص 
الدقيق هلا، للتحقق من قانونية هذه الوثيقة أو 
السند، واستجابتها لكل الشروط واألشكال 
ا يف ظل التشريع السابق، حبيث ما  املعمول 
على احملقق العقاري سوى التأكد من املعلومات 

  .2اة يف هذا السنداحملتو 
تحقيق عقاري يتم في إطار : الفرع الثاني   -

 عملية جماعية

املؤرخ  02-07من القانون 2فقرة 6تنص املادة     
املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة  2007-07-02يف

حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق 
غري أنه ميكن فتح حتقيق عقاري  :"...حتقيق عقاري

يئة عقارية بصف ة مجاعية يف إطار إجناز برامج بناء أو 
ويبدوا أن هذا اإلجراء خيص إجناز ". ريفية أو حضرية

يئة عقارية ريفية أو حضرية والذي يتم  .برامج بناء أو 
مبقتضى قرار صادر عن الوايل يتضمن الشروع يف 
اإلجراءات اجلماعية للتحقيق العقاري، أو بطلب من 

 يف مفهوم املادة 3شعيب البلدي املختصرئيس اجمللس ال
إن عمليات التحديث الريفي  .4من هذا القانون 7

                                                            

ملزيــــــــــد مــــــــــن التفصــــــــــيل، أنظر،كتيــــــــــب تقنيــــــــــات التحقيــــــــــق 1- 
العقاري،املديريـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة لألمـــــــــــــــــــــــالك الوطنيـــــــــــــــــــــــة،وزارة 

  .25،ص2007املالية،اجلزائر،سبتمرب،
  .270ص املرجع السابق، عبد العزيز حممودي،2- 
  .150ص باشا املرجع السابق، عمر محدي 3-

ـــــنص املـــــادة4-  ـــــق :" 02-07مـــــن القـــــانون 7ت ـــــة التحقي يف حال
اجلمــــاعي يتخــــذ الــــوايل قــــرار مببــــادرة منــــه أو مــــن رئــــيس اجمللــــس 
الشـــعيب البلـــدي املخـــتص، يتضـــمن فـــتح حتقيـــق عقـــاري مجـــاعي، 
بعــد أخــذ رأي كــل مــن مســؤول مصــاحل احلفــظ العقــاري الــوالئي 

  ".ناء، أو املصاحل الفالحيةوحسب احلالة، مسؤول الب

واحلضري تتطلب استشارة مِسؤول مصاحل التعمري أو 
الفالحة، وخيضع هذا القرار إلجراءات النشر الواسعة 
اليت تتم عن طريق اإلعالن مبقر البلديات املعنية 

  .5واجلرائد

دف هذه اإلجراءات بدو  - ن شك إىل تفادي و
عرقلة هذا الربنامج ، وتسوية وضعية العقارات 
باملناطق املعنية من أجل حتديد مالكي هذه 
العقارات وعند االقتضاء تطبق قواعد نزع امللكية 

وعليه فإن الدولة تبادر  .من أجل املنفعة العمومية
من خالل عملية التحقيق اجلماعي مبعاينة امللكية 

ملكسب عمال مبا نصت على أساس التقادم ا
من القانون املدين، وحتل الدولة  827عليه املادة

حمل إرادة األفراد وتفرض عليهم إجراءات مقررة 
لصاحلهم ، مع العلم أن األحكام املتعلقة بالتقادم 

حيدد قرار و  .6املكسب ليست من النظام العام
الوايل اجملال الرتايب املعين أو املناطق املعنية، ومينح 

يوما على األقل إليداع طلبات فتح  15ة مهل
التحقيق العقاري، وينشر القرار يف مصنف 
القرارات اإلدارية مع تبليغه لرئيس اجمللس الشعيب 

،كما يبلغ إىل علم اجلمهور عن 7البلدي املعين
طريق التعليق قبل شهر واحد على األقل من 
بداية مهلة استالم الطلبات مبقر كل بلدية معنية 

  .8ألماكن العامةويف ا

                                                            
-05-19املـــؤرخ يف 147-08مـــن املرســـوم 8تـــنص املـــادة -5

يرســـل مقـــرر فـــتح التحقيـــق العقـــاري إىل رئـــيس اجمللـــس :"2008
يوم قبل  15الشعيب البلدي املعين قصد إلصاقه مبقر البلدية ملدة 

  ".تاريخ تنقل احملقق العقاري إىل عني املكان
  .150لسابق،ص عمر محدي باشا، املرجع ا -6

 147-08مـن املرسـوم التنفيـذي  5من املـادة 2انظر الفقرة 7- 
يتعلـــــق بعمليـــــات التحقيـــــق العقـــــاري  08-05-19املـــــؤرخ يف 

  .وتسليم سندات امللكية
  .، املرجع السابق147-08 من املرسوم التنفيدي 6املادة  8-
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ويوجه مدير احلفظ العقار نسخة من قرار الوايل يف     
إرسال يتضمن إشعار باالستالم إىل املديريات الوالئية 
وهي على اخلصوص، املديرية املكلفة مبسح األراضي 
وأمالك الدولة والضرائب واألوقاف والبناء والتعمري 
 واملصاحل الفالحية، من أجل تعليقها على مستوى

يقدم املواطنون املعنيون طلبات فردية مع  .مصاحلهم
بداية التحقيق اجلماعي، وتستلم الطلبات الفردية يف 
نفس الظروف واألشكال املذكورة خبصوص عمليات 

يفتح سجل خاص كما   .التحقيقات العقارية الفردية
لقيد الطلبات يف إطار عملية مجاعية الستقبال جممل 

خاص املعنيني الذين تقع الطلبات املقدمة من األش
م يف املناطق اليت مل يشملها قرار الوايل ليتم .1عقارا

بعد ذلك التحضري لعملية حترير وإعداد سندات 
  .امللكية

إشهار الحقوق المقررة وإعداد  :المطلب الثاني 
  . سندات الملكية

قبل االعرتاف بامللكية مبوجب هذا اإلجراء الذي     
اشر ملدير احلفظ العقاري يتم حتت اإلشراف املب

الوالئي، وبسعي من طالب حق امللكية، ميكن أن تثار 
احتجاجات من قبل املالك أو احلائزين أثناء تنفيذ هذا 

ميكن تقدميها خالل أجل ثالثون يوما واليت  اإلجراء،
ا، مثانية أيام بعد بداية أجل لصق احملضر  يبدأ سريا

عرتاضات يف تدون هذه االحتجاجات واال ،2املؤقت
  .السجل اخلاص املفتوح هلذا الغرض

 مثانية احملقق العقاري أن حيدد جلسة صلحعلى  -
أيام على األكثر من بداية تاريخ إثارة ) 08(

                                                            

  .151عمر محدي باشا،ا ملرجع ا لسابق،ص1-
، املرجـع السـابق، 08-09-27رخة يف، املؤ 03التعليمة رقم2- 
  .12ص

، إذا كانت حماولة 3االحتجاج أو االعرتاض
الصلح باتفاق، يعد احملقق العقاري حمضر 
الصلح، يواصل اإلجراء مع األخذ بعني االعتبار 

ويف  التفاق وذلك بإعداد احملضر النهائي،نتائج ا
، يعد ما إذا باءت حماولة الصلح بالفشلحالة 

احملقق العقاري حمضر عدم الصلح الذي  يسلمه 
  .4أثناء اجللسة لألطراف

املؤرخ يف 02-07من القانون 13تنص املادة   -
ائي تدرج فيه :" 07-02-2007 حيرر حمضر 

ريق التنظيم نتائج التحقيق العقاري، حتدد عن ط
العمليات اإلجرائية املتعلقة بالتحقيق العقاري 
وإشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ 
الوثائق اليت مجعت أو أعدت أثناء التحقيق 

  ". العقاري
إن عملية حتليل التصرحيات والشهادات والوثائق  -

ا احملقق العقاري  املقدمة  والتحريات اليت يقوم 
احب الطلب واليت تسمح عند معاينة حيازة ص

باالعرتاف له بامللكية على أساس التقادم 
ائي من مدير  املكسب، تؤدي إىل حترير حمضر 

يكون أساسا ) فرع أول( احلفظ العقاري الوالئي
لعملية الرتقيم العقاري باسم املالك، يف شكل 
مقرر يعد للشهر والتأشري به على هامش 

من  20لمادة البطاقات العقارية املؤقتة وفقا ل
املؤرخ يف  147-08املرسوم التطبيقي رقم

                                                            
، املرجــع الســابق، 27/09/08املؤرخــة يف  03التعليمــة رقــم -3

  .13ص
يبــــني هــــذا احملضــــر أن اإلجــــراء موقــــف وللطــــرف الــــذي أثــــار  -4

االحتجاج أو االعرتاض أجل شهرين من تاريخ هذا احملضـر لرفـع 
دعـــوى أمـــام اجلهـــات القضـــائية املختصـــة، يـــتم إشـــهار الـــدعوى 

انيــة أيــام علــى األكثــر الــيت تلــي األجــل احملــدد لتقــدمي الــدعوى مث
  ".القضائية
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يعد احملافظ العقاري على  .1 19/05/2008
إثر إشهار مقرر الرتقيم العقاري، سند امللكية، 
الذي يعد وجوبا وفقا للنموذج امللحق باملرسوم 

-05-19املؤرخ يف  147-08 التنفيذي رقم
املتعلق بعمليات التحقيق العقاري  - 2008
  ).فرع ثاين( سندات امللكية وتسليم
صالحيات مدير الحفظ العقاري  :الفرع األول

  الوالئي في عملية التحقيق العقاري
بعد انتهاء املرحلة األوىل من التحقيق العقاري يتوىل    

مدير احلفظ العقاري الوالئي إعداد مقرر الرتقيم الذي 
ائية حق  امللكية انطالقا من واقعة  يكرس بصفة 

ا أن تسمح لصاحب طلب احليا زة اليت من شأ
التحقيق العقاري باحلصول على حق امللكية انطالقا 
من واقعة احليازة والتقادم املكسب طبقا ألحكام 

ثر ذلك يدعو احملقق العقاري صاحب إ القانون املدين،
طلب التحقيق العقاري لكي يقوم عن طريق مهندس 

  .تحقيق بوضع معامل العقار موضوع ال خبري عقاري
بعد قيام املهندس اخلبري العقاري بالعملية       

املطلوبة منه ،ويعد حمضر املعامل وينجز املخطط 
الطبوغرايف باإلشارة إىل املعامل،يرسل يرسل حمضر وضع 

يصدر  املعامل واملخطط الطبوغرايف إىل احملقق العقاري
مدير احلفظ العقاري مقررا يتعلق بالرتقيم العقاري 

يتضمن هذا املقرر  الب التحقيق العقاري،باسم ط
الشارة إىل هوية احلائز وتعيني العقار حمل التحقيق 
وحدوده بدقة وفقا ملخطط املسح املعد من قبل اخلبري 
املهندس العقاري،مث يرسل إىل احملافظ العقاري املختص 

  .2 إقليميا من أجل تنفيذه

                                                            
يـــــتم :" 147-08مـــــن املرســـــوم التنفيـــــدي 20تـــــنص املـــــادة -1

إشـــهار مقـــرر الرتقـــيم العقـــاري بالتأشـــري علـــى جمموعـــة البطاقـــات 
  ..". العقارية املؤقتة

املرجــــع  ،02-07مــــن القــــانون  2 الفقــــرة 15 أنظــــر املــــادة -2
  .السابق

ي صالحيات المحافظ العقاري ف: الفرع الثاني     
  عملية التحقيق العقاري

بعد وصول مقرر الرتقيم إىل احملافظ العقاري ،يقوم 
بإشهار احلقوق النامجة عن التحقيق العقاري يف 

 20السجل العقاري،وعلى هذا األساس نصت املادة
 19/05/2008املؤرخ يف 147-08 من املرسوم

املتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات 
يتم إشهار مقرر الرتقيم العقاري :"هامللكية على أن

بالتأشري على جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة ويشكل 
من  )88( إجراء اإلشهار املنفذ هذا مبفهوم املادة

 1976مارس  25ؤرخ يف امل 76/63الرسوم رقم 
نقطة االنطالق حلق امللكية اليت  واملذكور أعاله

             ."يكرسها
يقوم احملافظ  ار مقرر الرتقيم،بعد عملية إشه    

العقاري بإعداد سند امللكية والذي جيب أن يكون 
 147- 08طبقا للنموذج املرفق للمرسوم التنفيذي 

ويرسله ملدير احلفظ  ،19/05/2008املؤرخ يف 
غري  .العقاري الوالئي ليسلمه لصاحب طلب التحقيق

ن أن ما ينبغي اإلشارة إليه يف حالة امللكية املشاعة أ
مدير احلفظ العقاري ال يسلم سند امللكية ألحد 
الشركاء يف الشيوع إال بعد تلقي تصريح كتايب من 
طرف باقي املالكني يف الشيوع،حيرر أمام مدير احلفظ 

إذا تعلق األمر  .3أو بوكالة موثقة العقاري الوالئي،
بعقار كان له سند ملكية مشهر قبل الفاتح من 

ه بعد ذلك،جيب لكن فقد حداثت ،1961مارس
  .4شطب اإلجراء املناسب املنفذ آنذاك

إن إعداد سند امللكية يف أطار إجراء التحقيق العقاري 
املطالب بصفة فردية،ينجم عنه حتصيل رسم الشهر 
العقاري على أن حيسب مبلغ الرسم حسب اجلدول 

من قانون  5 الفقرة 2-353 احملدد مبوجب املادة

                                                            

.، املرجع السابق47-08من املرسوم  22 أنظر املادة  -3  
.274 عمر محدي باشا، املرجع السابق، ص  -4  
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من قانون املالية 15 ادةالتسجيل املعدل واملتمم بامل
أما بالنسبة لسندات امللكية املعدة يف  .2008 لسنة

فهي معفاة من  إطار عملية مجاعية للتحقيق العقاري،
 6-353رسم الشهر العقاري،تطبيقا ألحكام املادة

من قانون املالية  16من قانون التسجيل املعدل باملادة
يهدف املشرع من وراء منح هذا و . 20081لسنة

إلعفاء إىل حتفيز  املواطنني املعنيني إىل االستجابة إىل ا
    .2العمليات اجلماعية للتحقيق العقاري

  :ـةمخات
إن التحقيق العقاري هو آلية جديدة استحدثها     

املشرع اجلزائري لتسريع وترية تطهري امللكية العقارية 
اخلاصة، وهو إجراء حتقيق إداري بغية احلصول على 

ن شخص حائز على عقار وليس له سند ملكية م
ا  سند ملكية،أو على العقارات اليت حررت بشأ

واليت مل تعد  ،1961 سندات ملكية قبل أول مارس
تعكس الوضعية املادية هلذه األمالك يوم تقدمي طلب 

وهو يطبق على العقارات اليت  .فتح التحقيق العقاري
مل تشملها عملية املسح العام لألراضي وتأسيس 

سجل العقاري، وتستثىن من جمال تطبيقه األمالك ال
  . الوطنية، واألمالك الوقفية

هذا القانون قد أعطى صالحيات واسعة ملديرية  نإ   
والذي يؤدي يف آجال قصرية  احلفظ العقاري الوالئية،

إىل إثبات وتسليم عقود وسندات امللكية العقارية 
ة أحادية غري أنه ال ميكن االعتماد عليه بصف اخلاصة،

بل  و منفردة إلجناح عملية التطهري العقاري الشامل،
جيب أن يسري بالتوازي مع سياسة واضحة تضمن 
االنتهاء من عملية املسح العام لألراضي للمرحلة  

واىل إخضاع هذا القانون اجلديد  ،2020- 2010
                                                            

 2007-12-30املــــؤرخ يف  12-07القــــانون  أنظــــر، - 1
 عـــــدد اجلريـــــدة الرمسيـــــة، ،2008 املتضـــــمن قـــــانون املاليـــــة لســـــنة

21-2008  
املرجـع  ،2008 سبتمرب 27املؤرخة يف  003 التعليمة رقم  2-

  15ص السابق،

إىل مراقبة ومتابعات دورية وسنوية للمصاحل املتخصصة 
راسات إحصائية للمنازعات اليت وإجراء د يف تطبيقه،

ستثور عند العمل به على مستوى احملاكم يف املادة 
العقارية من أجل تقييم مدى فاعليته يف عملية 

  .التطهري
لكن هل ميكن إن نتوقع حتقيق التطهري العقاري     

 02-07 الشامل باالعتماد على تطبيق تدابري القانون
س إجراء املتضمن تأسي 2007-02-27املؤرخ يف 

ملعاينة حق امللكية وتسليم سندات امللكية عن طريق 
طاملا أنه يتم بصفة اختيارية وخيص . حتقيق عقاري ؟

تطهري األمالك العقارية اخلاصة مبعزل عن فرض 
سياسات مستقبلية تتفادى سلبيات نتائج املراحل 
الكربى لتطوير التشريع العقاري يف اجلزائر مبا فيها 

اليت ميكن أن تتضمنها اآلليات  النقائص والعيوب
السابقة واليت اعتمدت لضبط وإعداد عقود وسندات 

عرب  امللكية العقارية اخلاصة يف األراضي غري املمسوحة،
وال يكون ذلك إال ببحث أمثل  مراحل زمنية خمتلفة،

لكيفيات التنظيم العقاري املرتبط بعملية التطهري 
من دور يف التطهري وتفعيل املسح العام لألراضي ملا له 

   .الشامل  يف املرحلة املستقبلية
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  واإلصالح األزمة بين التصاميم على البيع في العقاري المرقي التزامات

  مة الزهرةطامصعور ف.أ
  .جامعة باتنة، اجلزائر

  : ملخص  
العقاري  أحاطه املشرع ،ومتييزه عن باقي البيوع العقاريةنظرا خلصوصية عقد البيع بناءا على التصاميم  

ن خالل استطالع ، ومة املستفيد من الرتقية العقاريةواليات حلمايحكام تشكل ضمانات األاجلزائري جبملة من 
ضمنيا بان مقتين العقار هو الطرف الضعيف يف العقد ومن  العقارية يتضح لنا أن املشرع يقرّ بالرتقية  التشريعات اخلاصة

دنية واليت يرتتب على إخالهلا  قيام املسؤولية امل ،من التزامات املرقي اجل ذلك كان املشرع حريصا على التوسيع 
  .واجلزائية للمرقي العقاري

  :مقدمة
إن عقد البيع بناء على التصاميم من أهم 
العقود اليت يربمها املرقي العقاري، إذ شهد انتشارا 

ويف  .)1(واسعا يف فرنسا يف ظل احلرب العاملية الثانية
هر هذا العقد إال بعد صدور القانون  رقم اجلزائر مل يظ

املتعلق بالرتقية  04/03/1986الصادر يف  86/07
: ، الذي ألغي باملرسوم التشريعي رقم)2(العقارية 

واملتعلق 01/03/1993الصادر يف   93/03
، الذي جاء متضمنا للعديد من )3(بالنشاط العقاري

النصوص القانونية اليت نظمت عقد البيع على 
صاميم، اليت أصبحت وبعد فرتة وجيزة عاجزة عن الت

ا  مسايرة التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت شهد
اجلزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى مل تتمكن هذه 
ا  النصوص القانونية من درء التجاوزات اليت قام 
املتعاملون العقاريون آنذاك نظرا لغياب اآلليات 

إجناز املشاريع العقارية  القانونية اليت تضمن حسن
وتوفري احلماية الالزمة ملشرتي العقار، هلذه األسباب 
: وغريها ألغى املشرع اجلزائري املرسوم التشريعي رقم

  11/04من القانون  80مبوجب املادة  93/03
الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية 

                                                            
1 Philipe MALAURIE, vente d’immeuble a 
construire, dalloz, encylopédie, civ vII, 1994, 
p02.    

     . 05/03/1986، مؤرخة يف 10اجلريدة الرمسية العدد )2(
 3 ( 03/03/1993،ِ مؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية العدد .  

منا الذي جاء متض  ،)4(  17/02/2011الصادر يف 
للعديد من  الضمانات واآلليات القانونية لذلك ارتأينا  
التطرق هلذا املوضوع اهلام وحتليل خمتلف جوانبه 

  :احلساسة من خالل اإلشكالية التالية
ما مدى كفاية االلتزامات التي فرضها    

المشرع الجزائري  على المرقي العقاري في إطار 
وفير التصاميم في  في ت عقد البيع بناءا على

   .الالزمة لمقتني العقار؟ الحماية
هذه اإلشكالية اليت ستكون حمل دراسة هذا         

املوضوع، وسنجيب عنها بقدر املستطاع إنشاء اهللا 
ولو مت الرتكيز على البعض منها دون األخر، أملني أن 

أكثر  يفي النقص املتدارك منها حقه ببحوث تكون
خالل  التطرق ذلك من و . دقة وختصصا يف املستقبل

) املطلب األول(على التصاميم   ملفهوم عقد البيع بناءا
التزامات املرقي العقاري يف عقد البيع بناءا على و 

  ).املطلب الثاين(التصاميم   
  المطلب األول

  ماهية عقد البيع بناء على التصاميم
إن عقد البيع بناء على التصاميم من أهم 

اري، إذ شهد انتشارا العقود اليت يربمها املرقي العق
لكن يف   واسعا يف فرنسا يف ظل احلرب العاملية الثانية، 

اجلزائر مل يظهر هذا العقد إال بعد صدور القانون رقم 

                                                            
  .06/03/2011، مؤرخة يف 14اجلريدة  الرمسية العدد  )4(
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ونظرا خلصوصية هذا .املتعلق بالرتقية العقارية  86/07
العقد فان دراسة ماهية العقد بناءا على التصاميم 

وطبيعته شروط انعقاده تقتضي دراسة مفهومه و 
  .القانونية

  الفرع األول مفهوم عقد البيع بناءا على التصاميم
نظرا حلداثة عقد بيع العقار بناء على 
التصاميم ومتيزه عن باقي العقود العقارية ، هذا ما 
جيعل دراسة مفهومه  مسألة ضرورية، اليت تستلزم أن 
نتطرق إىل تعريف عقد البيع بناء على التصاميم وبيان 

  .خصائصه
تعريف عقد البيع بناء على  :أوال

  : التصاميم
  :التعريف الفقهي – )1

وردت العديد من التعاريف الفقهية لعقد   
البيع بناء على التصاميم، فريى البعض بأنه عقد يرد 
على حمل مل يتم إنشاؤه بعد، ومبوجب هذا العقد 
يتعهد اململك بإنشاء عقار معني وفقا لنماذج معينة 

العقد،  كما يتعهد بنقل ملكية هذا حتددها وثائق 
العقار إىل املكتتب وتسليمه إياه وهذا يف مقابل مثن 

  .)1(نقدي يدفعه املشرتي له
وهناك من يعرفه على أنه عقد يلتزم مبوجبه   

املرقي العقاري ببناء العقار املتعاقد عليه خالل املدة 
اليت حيددها العقد، وأن يأيت هذا البناء مطابقا 

ات والتصاميم والنماذج والرسومات املتفق للمواصف
عليها، كما يلتزم بأن ينقل حقوقه على األرض، 
وكذلك ملكية البناء املقام على األرض واملوجود وقت 
إبرام البيع، وينقل ملكية املنشآت اليت ستقام مستقبال 

                                                            
ـــــد الســـــميع األود )1( ـــــاء حتـــــت نمســـــري عب ـــــك وحـــــدات البن ، متلي

اإلنشاء والضمانات اخلاصـة ملشـرتي الوحـدات السـكنية، الطبعـة 
، ص 2001األوىل، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصـر،

09.  

أوال بأول إىل املشرتي مبجرد االنتهاء منها، ويلتزم 
  .)2(التقدم يف أعمال البناءاملشرتي بدفع الثمن حسب 

  :التعريف التشريعي –)2
مل يعرف املشرع اجلزائري عقد البيع بناء   

 11/04: على التصاميم إال بعد صدور القانون رقم
الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، 

منه واليت  28حيث جاء تعريف هذا العقد يف املادة 
يع على التصاميم لبناية عقد الب«: نصت على ما يلي

أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو يف طور البناء، هو 
العقد الذي يتضمن ويكرس حتويل حقوق األرض 
وملكية البنايات من طرف املرقي العقاري لفائدة 
املكتتب موازاة مع تقدم األشغال ويف املقابل يلتزم 

  .»...املكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اإلجناز 
خالل ما سبق ميكننا تعريف عقد البيع ومن   

على التصاميم على أنه العقد الذي يلتزم مبقتضاه 
املرقي العقاري بنقل ملكية األرض والبناء املنجز فوقها 
لفائدة املشرتي مقابل مثن يدفعه هذا األخري كلما 

  .تقدم اإلجناز
خصائص عقد البيع بناء على  -ثانيا
  :التصاميم

ى التصاميم بعدة يتميز عقد البيع عل  
  :خصائص متيزه عن غريه من العقود وتتمثل يف أنه 

  :عقد شكلي –1
ال حيتاج البيع كأصل عام ألي إجراء شكلي   

إلبرامه، فهو ينعقد مبجرد تراضي طرفيه، غري أنه مىت 
انصب البيع على عقار وجب حترير هذا العقد يف 
شكل رمسي، وملا كان عقد البيع بناء على التصاميم 

رد على عقار اشرتط املشرع اجلزائري أن يكون عقدا ي
  .شكليا

                                                            
عياشــي شــعبان، عقــد بيــع العقــار بنــاء علــى التصــاميم دراســة  )2(

ائـري والفرنسـي، رسـالة لنيـل دكتـوراه دولـة مقارنة بني القـانون اجلز 
ـــــة احلقـــــوق، جامعـــــة قســـــنطينة،  ـــــر 2011يف القـــــانون، كلي اجلزائ

  .21، ص 2012،
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فالشكلية يف عقد البيع على التصاميم هي   
  . لالنعقاد حيث يرتتب على إغفاهلا بطالن العقد

  : عقد مسمى – 2
العقد املسمى هو العقد الذي نظمه املشرع   

وميزه عن غريه من العقود باسم خاص وأحكام 
البيع بناء على التصاميم  ، لذلك يعترب عقد)1(خاصة

عقد مسمى مادام أن املشرع اجلزائري أعطاه امسا 
: خاصا ونظمه بأحكام خاصة تضمنها القانون رقم

الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية  11/04
  .العقارية

  :عقد بيع عقار غير منجز -3
إن حمل عقد البيع بناء على التصاميم يرد      

ستغالل  واالنتفاع الذي ميكن أن على عقار معد لال
يكون بناية مقرر بناؤها أو يف طور اإلجناز هذا  ما 

احملدد   04-11من القانون  28نصت عليه املادة 
  .للقواعد اليت تنظم النشاط العقاري السابق ذكرها

إنفراد المرقي العقاري بحق المبادرة  -4
  : بمشروع  بيع العقار بناء على التصاميم

املبادرة مبشروع بيع العقار على التصاميم  إن       
ا فقط املرقي العقاري  ا ملعتمد واملسجل رخصة ينفرد 

حيث يتكفل املرقي العقاري يف  ،يف السجل التجاري
البيع على التصاميم مبهمة إجناز البناية حىت يتسىن له 

 نقل ملكيته و تسليمها للمشرتي 
  : عقد فوري -5

اء على التصاميم يعترب عقدا عقد البيع بن          
فوريا ،ألنه إذا كان هذا النوع من التصرفات العقارية 
ينتج أثارا يؤجل بعضها من حيث التنفيذ فإن هذا 
التأجيل ليس له أي تأثري على مواصفات العقار املبيع 

  .وال الثمن الذين وقع حتديدمها بدقة وقت التعاقد

                                                            
املؤسســـة ، االلتزامـــات، النظريـــة العامـــة للعقـــد ، فـــياليلعلـــي  )1(

    .75، ص 2010، اجلزائر، الوطنية للفنون املطبعية

ناء شروط إبرام عقد البيع ب: الفرع الثاني
   :على التصاميم وطبيعته القانونية 

نظرا حلداثة عقد البيع بناءا  على التصاميم                 
من جهة ومتيزه عن باقي العقود األخرى من جهة 

 ى دراسة الشروط الالزمة النعقادهأخرى  مما استدع
ودراسة الطبيعة القانونية لعقد البيع بناءا على )  أوال(

  .)ثانيا(التصاميم 
شروط إبرام عقد البيع بناء على  :والأ
  التصاميم

عقد البيع بناء على التصاميم كغريه من 
: العقود، ال ينعقد إال بتوافر أركان أساسية هي

فبالنسبة للرتاضي  .الرتاضي، احملل، السبب، والشكلية
والسبب يف عقد البيع على التصاميم ما هو إال تطبيق 

ك شيئا جديد ميكن للقواعد العامة، فال يوجد هنا
إضافته، لذلك حنيل التفصيل يف دراستها إىل املراجع 

لذلك نكتفي يف هذا الفرع بدراسة ركن احملل . العامة
 .وركن الشكلية يف عقد البيع بناء على التصاميم

  :المحل -)1
يعترب عقد البيع بناء على التصاميم من    

املرقي العقود امللزمة للجانبني، لذلك يف مقابل التزام 
العقاري بإجناز البناء خالل مدة حمددة يلتزم املكتتب 

  .العقار بدفع الثمن
هذا ما جيعل حمل هذا العقد مزدوجا،   

وبالتايل ميكن القول أن حمل عقد البيع على التصاميم 
  .يشمل الشيء املبيع والثمن

  ) العقار( الشيء المبيع –)أ
يرد عقد البيع بناء على التصاميم على حمل   

)  2( مل يتم إجنازه بعد، مما جيعل حمل العقد مستقبليا

هذا ما جعل املشرع اجلزائري يتدخل لتنظيم هذا النوع 

                                                            
ع علــــــى نونيـــــة يف عقــــــد البيـــــالضــــــمانات القا ،حممـــــد ملوســـــخ )2(

 ،بسـكرة ،جامعـة حممـد خيضـر ملنتـدى القـانوين،جملة ا ،التصاميم
  .62. ص ،2009سنة  ،العدد السادس



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

103 
 

اخلاص من العقود خاصة فيما يتعلق بالتزام املرقي 
  .العقاري تعيني ووصف العقار حمل العقد وصفا دقيقا

الثمن في عقد البيع بناء على  –)ب
  :التصاميم

جوهريا يف عقد البيع  يشكل الثمن عنصرا  
بناء على التصاميم، فهو يعترب الوجه الثاين لركن احملل،  
ا  كما يعد أيضا أحد االلتزامات الرئيسية اليت يلتزم 

ختضع مسألة حتديد الثمن ومراجعته يف عقد و  .املشرتي
البيع بناء على التصاميم لنصوص قانونية خاصة 

عد اليت والذي حيدد القوا 11/04تضمنها القانون 
تنظم نشاط الرتقية العقارية واليت ختتلف عن ما هو 
مألوف يف القواعد العامة واليت ترجع حتديد الثمن يف 

لكن يف الواقع جند أن  .عقد البيع التفاق الطرفني
غالبا ما ينفرد املرقي العقاري بتحديد مثن املبيع والذي 
يكون غري قابل للمناقشة من قبل املقتين خاصة يف 

  .أزمة السكن اليت تعاين منها اجلزائرظل 
وضمانا لتوفري احلماية الكافية للمكتتب من   

تالعب املرقي العقاري من خطر عدم تسليم املبيع يف 
اآلجال احملددة بالرغم من قبضه للثمن مسبقا تدخل 
املشرع وربط وقت الوفاء بالثمن بتقدم اإلجناز هذا ما 

من  28ادة نستخلصه من خالل استقرائنا لنص امل
: اليت نصت على ما يلي 11/04: القانون رقم

يف املقابل يلتزم املكتتب بتسديد السعر كلما ...«
  .»تقدم اإلجناز
وحتقيقا لتلك احلماية أيضا أقر املشرع   

اجلزائري بإلزامية أن يتضمن عقد البيع على التصاميم 
تشكيلة سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم 

إخالل هلذا االلتزام يرتتب عليه بطالن  األشغال، وكل
وملا كان عقد البيع بناء على التصاميم  يرد  .)1(العقد

على عقار يتحقق يف املستقبل، وخالل الفرتة اليت يقوم 
فيها املرقي العقاري بإجناز البناء قد ترتفع أسعار املواد 

                                                            
  .11/04من القانون  37أنظر نص  املادة   )1(

املستخدمة يف البناء وأسعار العتاد واليد العاملة، مما 
لثمن املتفق عليه سلفا ال يتناسب مع الظروف جيعل ا

  .       املستجدة
وتداركا للوضع تدخل املشرع اجلزائري   

السابق ذكره وقام   11/04: مبوجب القانون رقم
بتحديد نسبة املراجعة واحلاالت اليت تستدعي ضرورة 

منه   38/03مراجعة الثمن، هذا ما تضمنته املادة 
ب أن ترتكز صيغة جي«: اليت نصت على ما يلي

مراجعة األسعار على عناصر تغريات سعر التكلفة 
وتعتمد على تطور املؤشرات الرمسية ألسعار املواد 
والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة اليت ال 
ا أن تؤدي إىل  ميكن جتنبها واالستثنائية اليت من شأ

ن أن اإلخالل بالتوازن االقتصادي للمشروع، وال ميك
%) 20(يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرون باملائة 
  .»...كحد أقصى من السعر املتفق عليه يف البداية 

  :الشكل: ثانيا
اشرتط املشرع اجلزائري الشكلية يف مجيع   

البيوع العقارية، ملا كان عقد البيع بناء على التصاميم 
يرد على بناية فرض املشرع على طرفيه ضرورة إفراغ 

ق املربم بينهما يف شكل رمسي، هذا ما تضمنته االتفا
الذي حيدد  11/04: من القانون رقم 25املادة 

القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية اليت نصت 
جيب أن يكون البيع من طرف املرقي «: على ما يلي

العقاري لعقار مبين أو جلزء من بناية مقرر بناؤها أو يف 
د قانونا يف الشكل الرمسي طور البناء موضوع عقد يع

ا وطبقا  طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 
  . »ألحكام هذا القانون

من نفس  34هذا ما أكدته أيضا املادة    
يتم إعداد عقد البيع «: القانون اليت نصت على أنه

على التصاميم يف الشكل الرمسي وخيضع للشكليات 
  .»شهارالقانونية اخلاصة بالتسجيل واإل

ومن خالل هذين النصني نالحظ أن املشرع   
اجلزائري اشرتط حترير عقد البيع على التصاميم يف 
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الشكل الرمسي كما ألزم ضرورة تسجيله وشهره لدى 
  .املصاحل املختصة

  :تحرير عقد البيع بناء على التصاميم –
: من القانون رقم 34و 25نصت املادتني   

امية حترير عقد البيع السابق ذكرمها على إلز  11/04
العقد الرمسي و  .بناء على التصاميم يف الشكل الرمسي

هو ذلك العقد الذي يثبت فيه موظف أو ضابط «
عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ما يتم لديه أو 
تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية 

استنادا إىل املادة و  .)1(»ويف حدود سلطته واختصاصه
، املوثق هو )2(11/04: من القانون رقم 34/02

الشخص الذي يتوىل حترير عقد البيع بناء على 
لضمان توفري احلماية الالزمة ملقتين العقار و . التصاميم

نص املشرع على ضرورة أن يتضمن عقد البيع بناء 
ا املادة  من القانون  30على التصاميم وثائق حدد

  : وتتمثل يف 11/04: رقم
  .ة األرضأصل ملكي -
  .دفرت السند العقاري عند االقتضاء -
  .مرجعيات رخصة التجزئة -
  .شهادة التهيئة والشبكات -
  .تاريخ ورقم رخصة البناء -

  :التسجيل –
ا إن    التسجيل هو عملية جبائية يقوم 

املوثق حلساب اخلزينة العمومية ونيابة عن زبائنه، 
فيحصل رسوم التسجيل والطابع منهم ليودعها 

                                                            
 ومـــــاي 03املـــــؤرخ يف  ،14-88مـــــن القـــــانون  324املـــــادة  )1(

ــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــدد  ،1988 ــــــــــــــــــــدة الرمسي  مؤرخــــــــــــــــــــة يف ،18اجلري
04/05/1988  

، احملـدد 11/04: من القانون رقـم 34/02نصت املادة  – )2(
يـــتم «: للقواعـــد الـــيت تـــنظم نشـــاط الرتقيـــة العقاريـــة علـــى مـــا يلـــي

عقــــــد البيــــــع علــــــى التصــــــاميم يف الفقــــــرة الســــــابقة مبحضــــــر يعــــــد 
  .»...حضوريا يف نفس مكتب التوثيق 

وملا كان عقد  .)3(بصندوق الضرائب املختص إقليميا
البيع بناء على التصاميم من العقود الناقلة للملكية 
أخضعه املشرع اجلزائري إىل إجراءات التسجيل، هذا 

 11/04: من القانون رقم 34/01ما تضمنته املادة 
يتم إعداد عقد البيع على «: اليت نصت على ما يلي

مسي وخيضع للشكليات التصاميم يف الشكل الر 
  .»...القانونية اخلاصة بالتسجيل واإلشهار 

  :الشهر –
أخضع املشرع اجلزائري التصرفات العقارية   

إىل إجراءات الشهر، ذلك حىت تكون نافذة بالنسبة 
 793للمتعاقدين والغري ذلك، هذا ما تضمنته املادة 

ال تنتقل «: من القانون املدين اليت نصت على ما يلي
كية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان املل

ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا روعيت 
اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانني 

وهذا ما أكدته أيضا  .»اليت يدير مصلحة شهر العقار
املتضمن إعداد  75/74: من األمر رقم 15املادة 

، اليت )4(أسيس السجل العقاريمسح األراضي العام وت
كل حق للملكية وكل حق عيين «: نصت على ما يلي

آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري إال من 
تاريخ يوم إشهارها يف جمموعة البطاقات العقارية 

، ونتيجة لذلك أخضع املشرع اجلزائري عقد البيع »...
ا نصت بناء على التصاميم إىل إجراءات الشهر، هذا م

 11/04من القانون رقم    34/01عليه املادة 
   .أعاله

ثانيا الطبيعة القانونية لعقد البيع بناء على 
  :التصاميم

                                                            
مســـــاعني شـــــامة، النظـــــام القـــــانوين للتوجيـــــه العقـــــاري، دار  – )3(

  .156، ص 2002هومه، اجلزائر، 
، 1975نــــوفمرب  12: ، املــــؤرخ يف75/47: األمــــر رقــــم – )4(

املتضمن إعداد مسح األراضي العـام وتأسـيس السـجل العقـاري، 
  .1975نوفمرب  18، املؤرخة يف 92اجلريدة الرمسية العدد 
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نظرا حلداثة عقد البيع  بناء على التصاميم   
تضاربت اآلراء الفقهية حول مسألة حتديد الطبيعة 
القانونية هلذا العقد، ووصوال لتحديد هذه الطبيعة 

ز بينه وبني غريه من العقود األخرى اليت جيدر أن مني
  .تتشابه معه

عقد البيع بناء على التصاميم وعقد  –)1
  :الوكالة

اختلف الفقهاء حول مسألة تكييف عقد   
البيع بناء على التصاميم، فريى البعض أن عقد البيع 
على التصاميم هو عقد وكالة، ذلك على أساس أن  

، )1(زمان بأداء عملكل من املرقي العقاري والوكيل يلت
أن عقد  .)2(غري أنه يرى البعض اآلخر من الفقهاء  

البيع بناء على التصاميم ال يعد وكالة، ذلك ألن 
الوكالة تشمل األعمال والتصرفات القانونية، واملرقي 

لذلك فعقد  .العقاري قد يقوم ببعض األعمال املادية
البيع بناء على التصاميم هو عقد من نوع خاص 

  .ع لتنظيم خيتلف عن التنظيم الذي حيكم الوكالةخيض
التمييز بين عقد البيع بناء على  –)2   

  :التصاميم وعقد البيع لعقار تام البناء
إن التفرقة بني عقد البيع بناء على التصاميم   

وعقد البيع التام  ال تثري أي إشكال، وذلك راجع 
، لكون العقد األول أبرم قبل الوجود الفعلي للبناء

غري أنه جند بعض   .والثاين بعد وجود هذا البناء
احلاالت اليت يكون فيها العقار غري مكتمل اإلجناز 
وبالرغم من ذلك يكيف على أنه عقد بيع عقار تام 
البناء مثال ذلك احلالة اليت يضطر فيها البائع إىل وقف 
عملية البناء نتيجة إفالسه فيقوم شخص آخر بإمتام 

                                                            
)1(  V.GEDE,CRECY ،  مشــار إليــه يف مؤلــف حممــد

يف القـانون  املرسي زهرة، بيع املباين حتـت اإلنشـاء ،دراسـة مقارنـة
ـــــــــــــدون دار 01املصـــــــــــــري والكـــــــــــــوييت والفرنســـــــــــــي، الطبعـــــــــــــة  ،ب

  .     47،ص  1989النشر،مصر،
)2(  J.TARTANSON  مشـار إليــه يف مؤلـف حممـد املرســي

  .49زهرة، املرجع السابق، ص 

ا هو معروف يف فرنسا ببيع خمالفات عملية البناء كم
، ويتميز عقد بيع بناء على التصاميم عن )3(الكارثة

  .بيع عقار تام البناء من عدة نواحي
  :من حيث القانون الواجب التطبيق –)أ
يطبق على بيع العقار تام البناء نصوص   

القانون املدين، غري أنه خيضع عقد بيع بناء على 
ة ختتلف عن القواعد العامة التصاميم إىل قوانني خاص

الذي حيدد القواعد اليت  11/04تضمنها القانون 
  .تنظم نشاط الرتقية العقارية

  :من حيث انتقال الملكية –)ب   
تنتقل  امللكية يف عقد البيع التام مبجرد إبرام   

العقد، غري أنه تنتقل امللكية يف عقد البيع بناء على 
خنلص إىل و  .)4(جزء التصاميم ويف وقت إمتام إجناز كل

القول أن عقد البيع بناء على التصاميم هو عقد من 
نوع خاص، نظمه املشرع اجلزائري بأحكام خاصة 

احملدد للقواعد اليت تنظم  11/04تضمنها القانون 
نشاط الرتقية العقارية، ذلك نظرا لعجز القواعد العامة 
ع لتوفري الضمانات الكافية حلماية املشرتي يف عقد البي

  .على التصاميم
  المطلب الثاني

التزامات المرقي العقاري الناشئة عن عقد البيع  
  بناء على التصاميم

عقد البيع بناء على التصاميم هو عقد من 
نوع خاص، تظهر خصوصيته من خالل طبيعة 
ا املرقي العقاري واليت تشكل  االلتزامات اليت يلتزم 

ماية ملقتين يف نفس الوقت ضمانات قانونية توفر احل
مرحلة  يف العقار واليت تشمل االلتزامات القانونية

و االلتزامات القانونية بعد مرحلة )الفرع األول(االنعقاد 
                           ).الفرع الثاين(انعقاد العقد 
                

                                                            
3 Ph MALINVAUD ,Ph JESTAZ ,op ,cit ,P 
222 .                                                                                                                     

  .65حممد املرسي زهرة، املرجع السابق، ص  – )4(
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التزامات المرقي العقاري  :الفرع األول
  : قبل االنعقاد مرحلةفي 

 أهمعترب مرحلة انعقاد العقد من بني ت          
ا عقد البيع بناءا التصاميم  لذلك  املراحل اليت مير 
جند بان املشرع اجلزائري فرض العديد من االلتزامات 
على املرقي العقاري خالل هذه املرحلة واليت تتمثل يف 

  :يلي  ما
  :االلتزام باإلعالم – أوال

وجب نص استحدث املشرع هذا االلتزام مب       
الذي حيدد  11/04من القانون رقم  41املادة 

 القواعد اليت تنظم النشاط العقاري اليت نصت على ما
يلتزم املرقي العقاري بضمان اإلعالم عن «: يلي

مشروع العقاري يف األماكن املخصصة لإلشهار يف 
 »...البلدية املختصة إقليميا، وذلك قبل أي عرض 

ة للممارسات التجارية تفرض وملا كانت القواعد املنظم
على البائع أن يقوم بنشاطه يف إطار الشفافية، ولغرض 
تفعيل احلماية الالزمة ملقتتين العقار باالمتناع عن 

 .)2(، واستغالل حسن نية املقتين)1(اإلشهار الكاذب
من  61ويف إطار االلتزام باإلعالم وطبقا لنص املادة 

العقاري بإعداد يلتزم املرقي  11/04: القانون رقم
نظام امللكية املشرتكة وكل البنايات القانونية والتقنية 
واملالية اخلاصة به، وتبليغها ملقتين العقار وكل خمالفة 
هلذا االلتزام يتعرض املرقي العقاري للجزاءات املنصوص 

  .11/04: من القانون رقم 72عليها يف املادة 
م هو و جتدر اإلشارة إىل أن االلتزام باإلعال  

التزام فرضه املشرع اجلزائري على املرقي العقاري عند 
قيامه جبميع املشاريع العقارية سواء كانت موجهة للبيع 

                                                            
: املـــؤرخ يف 12/85: مـــن املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 25املـــادة ) 1(

، املتضــمن لــدفرت الشــروط النمــوذجي الــذي 2012فيفــري  20
املــؤرخ يف العقــاري، وليات املهنيــة للمرقــي حيــدد االلتزامــات واملســؤ 

 26مؤرخــة يف  ،11اجلريــدة الرمسيــة العــدد ،2012فيفــري  20
  2012فيفري 

  .12/85من   املرسوم التنفيذي  11 انظر نص املادة) 2(

ذا االلتزام تعرض  .أو اإلجيار ويرتتب على اإلخالل 
املرقي العقاري للمسؤولية اجلزائية اليت تضمنتها املادتني 

  ) .3(04-11من القانون رقم  75و 72
لص إىل القول أن املشرع أصاب عندما ألزم وخن      

املرقي العقاري بضرورة اإلعالم الصحيح و الصادق 
،ذلك ألن هذا االلتزام  يعترب آلية فعالة حلماية مقتين 
العقار يف عقد البيع بناء على التصاميم خاصة أن حمل 

  .   هذا البيع عقار سينجز يف املستقبل
أمين التزام باكتتاب عقود الـت-ثانيا 
 :  لصالح المقتني

ألزم املشرع اجلزائري املرقي العقاري باكتتاب 
،  )4(مجيع التأمينات والضمانات القانونية املطلوبة  

  :يلي وتتمثل هذه التأمينات يف ما
االلتزام بالتأمين لدى صندوق  –)1

  :الضمان والكفالة المتبادلة
احملدد  11/04: بعد صدور القانون رقم     
املشرع اجلزائري   ألزمليت تنظم النشاط العقاري قواعد الل

ندوق الضمان املرقي العقاري بضرورة االخنراط إىل ص

                                                            
احملــدد للقواعــد  04-11مــن القــانون رقــم  72نصــت املــادة  )3(

فيفــــــــري 17،املــــــــؤرخ يف الــــــــيت تــــــــنظم نشــــــــاط الرتقيــــــــة العقاريــــــــة 
مـــــــارس 06مؤرخـــــــة يف  ،14يـــــــة ،العـــــــدد ،اجلريـــــــدة الرمس2011
  يتعــرض كــل مــرق عقــاري ال يبلــغ«: يلــي علــى مــا2011
نظــام امللكيــة املشــرتكة املنصــوص عليــه يف أحكــام املــادة  للمقتــين

مـــن هـــذا القـــانون قبـــل تســـليم البنايـــة يف اآلجـــال املنصـــوص  61
عليهـــــا يف عقـــــد البيـــــع علـــــى التصـــــاميم لغرامـــــة مـــــن مـــــائيت ألـــــف 

ـــــــــــــــــري ) دج 200.000(دينـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــوين دينـــــــــــــــــار جزائ إىل ملي
)2.000.000( «.  

يتعـرض كـل «: يلـي  من نفس القانون على مـا 75نصت املادة 
مـــن يـــديل مبعلومـــات خاطئـــة أو غـــري كاملـــة يف الوثـــائق و العقـــود  
والصـــفقات ،يف إطـــار أو مبناســـبة عمليـــة الرتقيـــة العقاريـــة بعقوبـــة 

ئيت وغرامــة مــن مــا) 5(إىل مخــس ســنوات ) 1(احلــبس مــن شــهر 
 2000.000(إىل مليـوين دينـار ) دج 200.000(ألف دينار

  .»أو إحدى هاتني العقوبتني ) دج
  .85-12من املرسوم التنفيذي رقم  30املادة   انظر نص)  4(



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

107 
 

من  55، هذا ما نصت عليه املادة والكفالة املتبادلة
جيب أن «: القانون املذكور أعاله واليت جاء فيها

ينتسب كل املرقني العقاريني املعتمدين واملسجلني يف 
رقني العقاريني لصندوق الضمان اجلدول الوطين للم

ورجوعا إىل النصوص املنظمة  .»...والكفالة املتبادلة 
 11/04: هلذا الصندوق واليت تضمنها القانون رقم

نالحظ أن املشرع قد وسع من مهام الصندوق لتشمل 
  : ما يلي

ا املكتتبون يف شكل  - تسديد الدفعات اليت قام 
  .)1(تسبيقات

  .)2(إمتام األشغال -
  .)3(تغطية أوسع لاللتزامات املهنية والتقنية -
السهر على وضع الضمانات والتأمينات اليت يلتزم  -

  .)4(ا املرقون العقاريون عند االكتتاب
حلول صندوق الضمان قانونا حمل املقتنني يف حالة  -

سحب االعتماد من املرقي العقاري ملتابعة عمليات 
عويض مرقي عقاري إمتام إجناز البنايات من خالل ت

آخر إلمتام اإلجناز على نفقة املرقي العقاري 
  .)5(األصلي

كما خول القانون للصندوق حق االستفادة من حق 
امتياز من الدرجة األوىل يف حدود ديون مقتين العقار، 

  .)6( إذا تعرض املرقي لإلفالس أو التسوية القضائية
ذا االلتز  ام  ويرتتب على إخالل املرقي العقاري 

تعرض املرقي العقاري للمسؤولية اجلزائية  هذا ما 
واليت  04-11من القانون  74نصت عليه املادة 
يعاقب كل مرق عقاري غري «: يلي جاءت متضمنة ملا

مكتتب يف التأمينات والضمانات واملنصوص عليها يف 
                                                            

  .،11/04: من القانون رقم 54انظر نص املادة   – )1(
  .املرجع نفسه – )2(
  .املرجع نفسه – )3(
  ..04-11قانون من ال 55انظر نص املادة   – )4(
  .04-11من القانون  57/01انظر نص املادة   – )5(
  . 04-11من القانون  58/01انظر نص املادة   – )6(

من هذا القانون ،باحلبس من  55أحكام املادة 
( ن مائيت ألف دينارإىل سنتني وغرامة م) 2( شهرين 

إىل مليوين دينار )  دج 200.000
  )دج2.000.000(

االلتزام بالتأمين على المسؤولية  -)2
  :المدنية و المهنية

ألزم املشرع اجلزائري املرقي العقاري بضرورة        
التأمني عن املسؤولية املدنية واملهنية هذا ما نصت عليه 

 85-12رقم  املادة السادسة من  املرسوم التنفيذي
يتعني على املرقي : يلي السابق ذكره واليت جاء فيها ما

العقاري اكتتاب تأمني أو عدة تأمينات على اآلثار 
  .الية ملسؤوليته املدنية واملهنيةامل

يقصد بإلزامية التأمني على املسؤولية املدنية و       
واملهنية اليت يتعرض هلا املرقي العقاري ومن معه بسبب 

بناء وجتديد البنايات وترميمها هذا ما جنده يف أشغال ال
املتعلق  95/07من األمر  175/1نص املادة 

على كل مهندس : يلي بالتأمينات  اليت جاء فيها ما
معماري ومقاول ومراقب تقين و أي متدخل ،شخصا 
طبيعيا كان أو معنويا ،أن يكتتب تأمينا لتغطية 

ا بسبب أشغال مسؤوليته املدنية املهنية اليت يتعرض هل
حيث ميتد التأمني  .ناء و جتديد البنايات أو ترميمهاالب

خبصوص اجناز اإلشغال من فتح الورشة إىل غاية 
عليه املادة االستالم النهائي لألشغال هذا ما نصت 

  .من نفس األمر 177
االلتزام بالتأمين على المسؤولية  -)3

  :العشرية 
املتعلق  04-11بالرجوع إىل القانون رقم           

بالقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية جند أن 
املشرع اجلزائري مل يلزم املرقي العقاري مبطالبة املقاولني 
املهندسني املعماريني بالتأمني عن املسؤولية العشرية 
بصفة صرحية ،إمنا اكتفى بالنص على التزام املرقي 

ملقاولني العقاري بضرورة مطالبة مكاتب الدراسات وا
وشركائه اآلخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية 
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من القانون املذكور  49/2 الالزمة ذلك بصريح املادة
  .      أعاله

التزامات المرقي العقاري   : لفرع الثانيا
  في مرحلة ما بعد انعقاد العقد

بعد انعقاد  عقد  البيع بناءا على التصاميم      
ري جبميع االلتزامات اليت فرضها  والتزام املرقي العقا

املشرع خالل  مرحلة االنعقاد واليت سبق دراستها جند 
ذه االلتزامات بل جتده  ان املشرع اجلزائري ل يكتفي 
ا املرقي  على املرقي العقاري التزامات اخرى  يلتزم 

  : العقاري بعد انعقاد العقد وتتمثل هذه االلتزامات يف 
ام تشييد العقار محل االلتزام بإتم :أوال

  :العقد في األجل المحدد
إن التزام املرقي العقاري بإمتام تشييد العقار   

هو التزام فرضته الطبيعة اخلاصة لعقد البيع بناء على 
مل ينص  ،)1(التصاميم واملتعلقة ببيع عقار غري موجود

املشرع اجلزائري صراحة على هذا االلتزام حىت بعد 
احملدد للقواعد اليت تنظم  11/04: صدور القانون رقم

وما جتدر اإلشارة إليه أن عملية . نشاط الرتقية العقارية
ا املرقي العقاري بنفسه كما قد  إجناز العقار قد يقوم 
ا مقاول مؤهل قانونا، لكن يف هذه احلالة  يقوم 
يشرتط القانون إلزامية وجود عقد يربط بني املرقي 

من  16ضمنته املادة العقاري واملقاول، هذا ما ت
كل «: اليت نصت على أن 11/04القانون رقم 

شخص طبيعي أو معنوي يبادر مبشروع عقاري معد 
للبيع أو اإلجيار، ملزم باالستعانة خبدمات مقاول 
مؤهل قانونا حسب أمهية املشروع العقاري، وتؤسس 

وسواء قام  .»...  عالقة بني الطرفني بعقد مقاولةال
جناز العقار حمل العقد أو قام به املقاول املرقي بنفسه بإ

يلتزم املرقي العقاري بإمتام اإلجناز خالل األجل احملدد 

                                                            
)1( Jean Claude CROSILIER  مشـار إليـه مـن مؤلـف

النـــوي عقيلـــة، النظـــام القـــانوين لعقـــد البيـــع بنـــاء علـــى التصـــاميم،  
  .81كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، بدون سنة، ص 

يف العقد، هذه اآلجال اليت ترك املشرع حتديده إلرادة 
لذلك يعترب حتديد مدة إمتام اإلجناز أفضل  .)2الطرفني

ضمان حلماية مقتين العقار واليت من خالهلا يتمكن 
ع مراحل إجناز العقار حمل عقد البيع بناء من مراقبة مجي
هلذه األسباب نرى ضرورة أن و  .)3(على التصاميم

يتضمن منوذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي 
سيصدر الحقا نصا صرحيا يتضمن التزام املرقي 

  .العقاري بإجناز العقد مع حتديده مدة هذا اإلجناز
  :االلتزام بالمطابقة –ثانيا

يكفي إلزام البائع مبواصلة اإلجناز و إمتامه  ال         
خالل األجل املتفق عليه بل البد أن يكون هذا 
اإلجناز مطابقا لقواعد البناء والتعمري والتصميم الذي 
وضعه املهندس املعماري ورخصة البناء حيث ألزم 
املشرع اجلزائري املرقي العقاري بضرورة تسليم شهادة 

ار قبل تسليم البناية أو جزء من املطابقة إىل مقتين العق
من القانون  39البناية ملقتين العقار ذلك مبوجب املادة 

احملدد للقواعد اليت تنظم النشاط  04- 11رقم 
يف حالة عقد « : يلي العقاري واليت نصت على ما

البيع بناء على التصاميم ال ميكن حيازة بناية أو جزء 
تسليم شهادة من البناية  من طرف املقتين إال بعد 

...  29-90ليها يف القانون رقم املطابقة املنصوص ع
«.  

-08من القانون رقم  07هذا ما أكدته املادة      
إمتام إجنازها ايات و الذي حيدد قواعد مطابقة البن 15

حيث نصت  ،)4(2008 جويلية سنة 20املؤرخ يف 

                                                            
زرويت الطيب ،محاية مشرتي العقـار يف البيـع علـى التصـاميم   )2(

،اجمللـــة اجلزائريـــة للعلـــوم  93/03طبقـــا للمرســـوم التشـــريعي رقـــم 
ــــة واالقتصــــادية والسياســــية ،اجلــــزء  ،ســــنة  02،العــــدد42القانوني

  .61،ص2000
الطيب عائشة، آليات محاية مقتـين العقـار علـى التصـاميم يف  )3(

، حوليــــات جامعــــة اجلزائــــر، العــــدد 11/04: ظــــل القــــانون رقــــم
  .12،ص2011، 20

  .2008أوت  03،مؤرخة يف  44اجلريدة رمسية العدد  )4(
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يعد إلزاميا إمتام أشغال إجناز أي بناية «: يلي على ما
ة وحتقيق مطابقتها ويفرض على كل مالكي و مشيد

 أصحاب املشاريع أو كل متدخل مؤهل اختاذ
واملطابقة هي  .»اإلجراءات الالزمة هلذا الغرض 

الوثيقة اإلدارية اليت يتم من خالهلا تسوية كل بناية مت 
إجنازها أو مل يتم ،بالنظر للتشريع والتنظيم املتعلق 

اليت تثبت عن  )1(بشغل األراضي و قواعد التعمري
طريق احلصول على شهادة مطابقة مسلمة يف إطار 

وبناء على ما         )2(احرتام   قواعد التهيئة والتعمري
تقدم جند أن التزام املرقي العقاري باملطابقة هو التزام 

  . بتحقيق نتيجة
  :االلتزام بالتسليم :ثالثا

ا يعترب االلتزام بالتسليم التزاما تبعيا إذا م     
متت مقارنته بالتزام البائع بإجناز العقار خالل أجل 

ويعترب التسليم  .، لذلك حيظى بأمهية بالغة)3(حمدد
، يتم عن طريق )4(عملية مادية وقانونية يف آن واحد

عملية نقل البائع حليازة الشيء املبيع إىل املشرتي، 
حىت يتمكن من االنتفاع به، هذا ما تضمنته املادة 

نون املدين اجلزائري اليت نصت على ما من القا 367
يتم التسليم بوضع املبيع حتت تصرف املشرتي، «: يلي

حبيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو مل 
يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد أخربه بأنه مستعد 

، وبالتايل البائع ال يلتزم فقط »...لتسليمه بذلك 
ملشرتي بل يلتزم أيضا بوضع املبيع حتت تصرف ا

                                                            
،الــذي حيــدد قواعــد  15-08مــن القــانون رقــم  2/5املــادة  )1(

ـــــــؤرخ يف  جويليـــــــة  20مطابقـــــــة البنايـــــــات و إمتـــــــام إجنازهـــــــا ، امل
ــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــدد2008 ــــــــــــــــــــدة الرمسي مؤرخــــــــــــــــــــة يف  ،44 ، اجلري

03/08/2008.  
  . 08/15من القانون  9انظر املادة )  2(

3 - malinvaud Ph, Jestaz Ph , droit de la 
promotion immobilière ,dalloz,paris ,1980.t, 

p360.            
  .57-55مسري عبد السميع األودن، املرجع السابق، ص   )4(

بإخطار املشرتي بأن املبيع وضع حتت تصرفه درءا 
  .)5(للمنازعات اليت قد تنشأ بعد التسليم

ومن بني مستلزمات التسليم أن يقوم البائع بتسليم 
  .)6(مفاتيح العقار املنجز ومستندات امللكية

أما بالنسبة لعقد البيع بناء على التصاميم، 
ري مل ينص صراحة على هذا جند أن املشرع اجلزائ

من  43/01االلتزام واكتفى باإلشارة إليه يف املادة 
يؤدي «: اليت نصت على ما يلي 11/04القانون رقم

كل تأخر يالحظ يف التسليم الفعلي للعقار موضوع 
عقد البيع على التصاميم إىل عقوبات التأخري اليت 

يتم إثبات التسليم مبحضر و  .»...يتحملها املرقي 
وقع من الطرفني حيرره نفس املوثق الذي حرر عقد م

بيع العقار بناء على التصاميم، هذا ما تضمنته املادة 
واليت جاء فيها ما  11/04: من القانون رقم 34/02
يتم عقد البيع على التصاميم املذكور يف الفقرة «: يلي

السابقة مبحضر يعد حضوريا يف نفس مكتب التوثيق 
الفعلية من طرف املكتب وتسلم  قصد معاينة احليازة

البناية املنجزة من طرف املرقي العقاري طبقا االلتزامات 
    .»التعاقدية

  :االلتزام بنقل الملكية :رابعا
ملا كان حمل العقد بناءا على التصاميم عقارا        

لذلك ألزم املشرع املرقي العقاري باختاذ مجيع 
العقار حمل اإلجراءات اليت من خالهلا تنتقل ملكية 

العقد إىل نظمها القانون املدين،  لذلك نصت املادة 
يتم  عقد « : يلي على ما 04-11من القانون  34

البيع بناء على التصاميم يف الشكل الرمسي وخيضع 
للشكليات القانونية اخلاصة بالتسجيل و 

ومن خالل هذا النص جند أن املشرع  .»...اإلشهار
اري باختاذ مجيع اإلجراءات اجلزائري ألزم املرقي العق

                                                            
 .57-55مسري عبد السميع األودن، )05(
  .57-55املرجع السابق، ص )  6(
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الالزمة لنقل امللكية املتمثلة يف التسجيل و الشهر كما 
  .    سبق بيانه عند دراسة ركن الشكل

   االلتزام بضمان العيوب  :خامسا
جند أن  11/04: بعد صدور القانون رقم       

املشرع اجلزائري مل ينص صراحة على هذا الضمان بل 
منه اليت نصت  44نص املادة اكتفى باإلشارة إليه يف 

حتدد آجال تنفيذ األشغال الضرورية «: على ما يلي
أو حسن سري عناصر /إلصالح عيوب البناء و

 26جتهيزات البناية مبوجب العقد املذكور يف املادة 
  .      »أعاله

  :االلتزام بالضمان العشري:  سادسا
يعترب الضمان العشري ظاهرة حديثة ظهرت   

ل املرقني العقاريني واملقاولني واملهندسني نتيجة استعما
ألساليب مستعجلة وحديثة لتشييد املباين، ذلك 
هلدف حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح يف مدة زمنية 
بسيطة هذا ما ترتب عليها رداءة يف العمران بقدر 
م، مما  أصبح يشكل خطرا على أرواح الناس وممتلكا

لحد من هذه جعل العديد من التشريعات تتدخل ل
األخطار من بينها املشرع اجلزائري، ذلك عن طريق 
تنظيم هذا الضمان يف نصوص القانون املدين 
والنصوص القانونية املتعاقبة اليت تنظم الرتقية العقارية 
أيضا، وتقتضي دراسة الضمان العشري حتديد نطاقه 

   .من اجلانب الشخصي واملوضوعي
النطاق الشخصي للضمان  -)1

  :يالعشر 
  :الملزمون بالضمان -أ
إن امللزمني األصليني بالضمان العشري يف   

من ، )1(554 :رقم عقد املقاولة وبصريح نص املادة

                                                            
: قـــــانون مــــدين جزائــــري علـــــى مــــا يلـــــي 554نصــــت املــــادة  )1(
يضمن املهندس املعماري واملقـاول متضـامنني مـا حيـدث خـالل «

ـــدم كـــل  ، وتبـــدأ مـــدة الســـنوات العشـــر ...عشـــر ســـنوات مـــن 
ائيا ) 10(   . »...من وقت تسليم العمل 

مها املقاول واملهندس )  2(القانون املدين املعدل واملتمم  
املعماري، نظرا لعدم كفاية القواعد العامة يف توفري 

رع اجلزائري احلماية الالزمة ملقتين العقار تدخل املش
ووسع من نطاق األشخاص امللزمون بالضمان العشري 

املتعلق بالرتقية العقارية  86/07: مبوجب القانون رقم
امللغى ليشمل باإلضافة إىل املقاول واملهندس املعماري  
كل شخص يرتبط مع صاحب األشغال بعقد إجيار 

لذلك نالحظ أن املشرع اجلزائري مل خيضع  .)3(العمل
لعقاري ألحكام الضمان العشري، هذا ما نتج املرقي ا

عنه إفالته من املسؤولية العشرية الناجتة عن األضرار 
   .اليت تلحق العقارات اليت ينجزها

هلذه األسباب تدخل املشرع اجلزائري و 
وألزم املرقني العقاريني  11/04: مبوجب القانون رقم

بالضمان العشري، هذا ما نستخلصه من نص املادة 
غري أن احليازة «: واليت نصت على ما يلي 26/03

وشهادة املطابقة ال تعفيان من املسؤولية العشرية اليت 
باإلضافة إىل  .»...قد يتعرض إليها املرقي العقاري 

ذلك جند أن املشرع قد وسع يف نطاق األشخاص 
امللتزمني بالضمان العشري لتشمل مكاتب الدراسات 

ي العقاري بعقد، هذا وكل متدخل آخر يرتبط مع املرق
من القانون السابق ذكره اليت  46ما نصت عليه املادة 

تقع املسؤولية العشرية على عاتق مكاتب «: جاء فيها
الدراسات واملقاولني واملتدخلني اآلخرين الذين هلم 

  .»...صلة بصاحب املشروع من خالل عقد 

                                                            
ــــم  األمــــر )2(  1975ســــنة  ســــبتمرب 26املــــؤرخ يف  58-75رق

 05-07ون املدين ،املعدل واملـتمم بالقـانون رقـم ،املتضمن القان
  .31، جريدة رمسية عدد 2007 وماي/13املؤرخ يف 

املتعلــــــق بالرتقيــــــة  86/07مــــــن القــــــانون  41نصــــــت املــــــادة  )3(
يتحمل املكتتب بإحدى عمليات الرتقية «: العقارية على ما يلي

ــــة طــــوال  ــــاريخ تســــليم شــــهادة  10العقاري ــــداء مــــن ت ســــنوات ابت
ة العيوب اخلفية اليت يتحملها أيضـا املهندسـون املعمـاريون املطابق

أو املقـــــاولون واألشـــــخاص اآلخـــــرون الـــــذين يـــــربطهم بصـــــاحب 
  . » ...األشغال عقد إجيار العمل 
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  :المستفيدون من الضمان -)ب
مان العشري إن املستفيد األساسي من الض  

يف عقد املقاولة هو رب العمل، إذ خول له القانون 
إمكانية الرجوع بالضمان على املهندس املعماري 

، هذا ما نصت عليه )1(واملقاول جبرب الضرر الالحق به
املتعلق  95/07: من األمر رقم 178/02املادة 

ويستفيد من هذا «: اليت جاء فيها )2(بالتأمينات
أما بالنسبة لقانون  .»...وع الضمان صاحب املشر 

الرتقية العقارية اجلديد جند أن املستفيد الوحيد من 
الضمان العشري هو مالك العقار، هذا ما نصت عليه 

ويستفيد ... «: منه اليت نصت على ما يلي 49املادة 
  .»من هذه الضمانات املالكون املتوالون على البناية

يستفيد مجيع  ومن خالل هذا النص نستنتج بأنه      
املالكني للعقار من حق رفع دعوى الضمان العشري، 
ذلك ألن الضمان يعد من بني التوابع اليت تنتقل مع 

وبالتايل يكون لكل مالك احلق  .انتقال الشيء املبيع
يف رفع دعوى الضمان إذا ما انتقلت إليه ملكية العقار 
خالل فرتة الضمان، حيث يكتسب املالك هذا احلق 

    .القانونبقوة 
النطاق الموضوعي للضمان  -)2
  :العشري

إن دراسة النطاق املوضوعي للمسؤولية   
العشرية تقتضي معرفة العيوب واألضرار اليت تشكل 
حمل سريان أحكام هذه املسؤولية يف إطار عقد البيع 
بناء على التصاميم، واليت تشمل العيوب واألضرار 

الثابتة األخرى هذا  املتعلقة بتشييد املباين دون املنشآت

                                                            
عبــــد الــــرزاق حســــني ياســــني ، املســــؤولية اخلاصــــة باملهنــــدس  )1(

املعمـــاري ومقـــاول   البنـــاء ،دراســـة مقارنـــة يف القـــانونني املصـــري 
، . 1987ي ،الطبعـــة األوىل ،بـــدون دار النشر،مصـــر ، والفرنســـ

  .475-474ص 
ـــــــم  )2( ـــــــات املـــــــؤرخ يف  07-95األمـــــــر رق  25املتعلـــــــق بالتأمين

ـــدة الرمسية،عـــدد1995جـــانفي  مـــارس  08،مؤرخـــة يف13،اجلري
1995.  

ويشرتط يف العيب املوجب  .)3(راجع لطبيعة حمل العقد
ألحكام الضمان العشري أن يكون على درجة من 
اخلطورة، أن يكون خفيا وأن يظهر خالل مدة 

  .الضمان
  :خطورة العيب -)1

من القانون املدين  554إعماال لنص املادة   
العشري  جند بأن الضمان.اجلزائري املعدل واملتمم  

يغطي األضرار اليت تبلغ حدا من اخلطورة، والعيب 
اخلطري هو ذلك العيب الذي ينقص من قيمة الشيء 

، ويكون )4(املبيع أو من نفعه حبسب الغاية املقصودة
  :العيب خطري يف احلاالت اآلتية

حالة التهدم الكلي أو الجزئي  -)أ
  :للعقار

ه يقصد بالتهدم تفكك البناء وانفصال أجزائ  
، وبالتايل قد يكون  )5(بعضها عن بعض كليا أو جزئيا

كليا أو جزئيا، الذي ترجع أسبابه إما لرداءة نوعية 
املواد املستعملة يف البناء أو رداءة األرض املقام عليها 

لذلك اعترب املشرع اجلزائري ذلك التهدم عيبا  )6(العقار
خطريا موجبا لتطبيق أحكام املسؤولية العشرية بصريح 

من القانون املدين اجلزائري اليت نصت  554املادة 
يضمن املهندس املعماري واملقاول «: على ما يلي

دم   متضامنني ما حيدث خالل عشر سنوات من 
كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان                          

: من القانون رقم 46هذا ما أكدته املادة  .»...
تقع املسؤولية العشرية «: اليت نصت على أنه 11/04

                                                            
  .149-148النوي عقيلة، املرجع السابق، ص  )3(
  .282ص  زهرة حممد املرسي، املرجع السابق، )4(
اطمـــة متمـــري ، املســـؤولية املعماريـــة للمقـــاول بـــني أزمـــة الـــنص ف)5(

، 2010ومتطلبات اإلصالح، مطبعة األمنيـة، الربـاط، املغـرب ،
  .153ص 

موهـــــــويب فتيحـــــــة، الضـــــــمان العشـــــــري للمهنـــــــدس املعمـــــــاري  )6(
ومقـــاول البنـــاء، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري، كليـــة احلقـــوق، 

  .47ص  ،2007-2006اجلزائر، السنة اجلامعية 
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على عاتق مكاتب الدراسات واملقاولني واملتدخلني 
يف حالة زوال كل البناية أو جزئ منه ... اآلخرين 

...«.  
العيوب المهددة لسالمة البناء  -)ب

  :ومتانته
متتد أحكام املسؤولية العشرية يف القانون   

دد متانة البناء املدين اجلزائري لتشمل العيوب ا ليت 
وسالمته، ويعد هذا العيب من العيوب اخلطرية اليت 
دد العقار، هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري صراحة 

: من القانون املدين اليت جاء فيها 554يف نص املادة 
ويشمل الضمان املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ...«

تب عليها ما يوجد يف املباين واملنشآت من عيوب يرت 
لذلك ال يشرتط  .»...ديد متانة البناء وسالمته 

القانون لتطبيق قواعد الضمان العشري ضرورة أن 
يتحقق خطر التهدم، بل يكفي أن يكون العيب 
خطريا لدرجة تعرض متانة البناء للخطر فال خيضع 
العيب ألحكام املسؤولية العشرية إذا مل يبلغ درجة من 

لعيب بأحد عناصر البناء اخلطورة، كأن يتعلق ا
  .)1(الثانوية

: وبالرجوع إىل نصوص القانون رقم  
جند أن املشرع اجلزائري مل ينص على هذا  11/04

النوع من العيوب اليت كان من املفروض أن يتضمنها 
ا تعد من أخطر  القانون السابق ذكره، ذلك أل
العيوب اليت تلحق العقار و اليت تؤثر يف متانة العناصر 

اعترب و  .خلاصة بتجهيز العقار الغري قابلة لالنفصالا
املشرع اجلزائري العيوب اليت تؤثر يف متانة العناصر 
اخلاصة بالعقار قابلة لالنفصال من بني العيوب 
اخلطرية اليت مشلها الضمان العشري، ذلك مبوجب 

 25: املؤرخ يف 95/07: من األمر رقم 181املادة 
التأمينات اليت نصت املتعلق ب 1995جانفي سنة 
يغطي الضمان املشار إليه يف املادة «: على ما يلي

                                                            
  .208ص .عياشي شعبان،املرجع السابق  )1(

أعاله أيضا األضرار املخلة بصالحية العناصر  178
اخلاصة بتجهيز بناية ما عندما تكون هذه العناصر 
جزءا ال يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع األساس 

يعترب جزءا ال يتجزأ من و . واهليكل واإلحاطة والتغطية
جناز كل عنصر خاص بالتجهيز ال ميكن القيام اإل

بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتالف أو حذف 
ومن خالل هذا النص نالحظ  .مادة من مواد اإلجناز

أن أحكام الضمان العشري ال تطبق إال إذا كان 
العنصر التجهيزي الذي وقع عليه الضرر غري قابل 

العنصر لالنفصال عن العقار الذي يقصد به ذلك 
أما إذا وقع .)2(الذي ال ميكن استبداله بدون تلف

الضرر على عنصر فيفصل عن العقار فال خيضع هذا 
  .الضرر إىل أحكام املسؤولية العشرية

  :خفاء العيب -)ج
يقصد بالعيب اخلفي ذلك العيب الذي ال   

ميكن الوقوف عليه بنقل خربة الرجل العادي، وإمنا يلزم 
، وبالتايل فإن )3(تصاص واملعرفةاللجوء إىل ذوي االخ

العيوب الظاهرة اليت متت مالحظتها أو الكشف عنها 
أثناء عملية االستالم املؤقت والنهائي للعقار حمل عقد 
البيع بناء على التصاميم غري مشمولة بأحكام الضمان 

  .العشري
ظهور العيب خالل مدة الضمان  -)2
  :العشري

دد احمل 11/04: مل حيدد القانون رقم  
للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية مدة الضمان 
العشري، لكن رجوعا لنصوص القانون املدين وقانون 

 178مدين و 554التأمينات السيما املادتني 
، جند أن مدة الضمان هي عشر سنوات )4(تأمينات

                                                            
املتعلــق بالتأمينــات ،  95/07: مــن األمــر رقــم 181املــادة   )2(

  .السابق الذكر
  .157فاطمة متمري ، املرجع السابق، ص   )3(
ـــــــم 178نصـــــــت املـــــــادة  )4( ـــــــق  95/07: مـــــــن األمـــــــر رق املتعل

 جيــــب علــــى املهندســــني املعمــــاريني«: بالتأمينــــات علــــى مــــا يلــــي
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يسري مفعوهلا ابتداء من تاريخ االستالم النهائي 
                                              .         للمشروع العقاري

وبناء على ما تقدم نالحظ أن املشرع 
: اجلزائري وإن حاول جاهدا من خالل القانون رقم

ملسايرة مستجدات القواعد املنظمة لنشاط  11/04
الرتقية العقارية إال أن النصوص اخلاصة بالضمان 
نه العشري الزالت غامضة، حيث يعاب على املشرع أ

فنجد  .مل حيدد بدقة املسؤولية العشرية للمرقي العقاري
مل تلزم املرقي  11/04: من القانون رقم 46أن املادة 

العقاري بالضمان العشري بعكس الفقرة الثالثة من 
من نفس القانون اليت أشارت لتحمله  26املادة 

ا  املسؤولية العشرية، هذه الفقرة اليت يعاب عليها أ
حتمالية واليت بفهم منها أن هناك وردت بصفة ا

  .حاالت ال يكون املرقي العقاري ملزما بالضمان
كما نالحظ أيضا عدم االنسجام بني   

: نصوص قانون التأمينات ونصوص القانون رقم
فيما خيص أشخاص الضمان العشري،  11/04

فاملرقي العقاري يعترب مستفيد من الضمان العشري 
 178/02نص املادة بصفته صاحب املشروع عمال ب

السابق اإلشارة إليها، لكن بالرجوع لنص املادة 
جند أن املرقي  11/04: من القانون رقم 26/03

العقاري يعترب طرفا ملتزما بالضمان، لذلك نرى 
بضرورة إعادة النظر يف نصوص القانون املدين 
والتأمينات ليكونا منسجمني مع ما ورد يف نصوص 

ة نصوص املواد خاص 11/04: القانون رقم
  .منه 26/03-46-49

التزام المرقي العقاري  بضمان : سابعا
  اإلنهاء الكامل ألشغال اإلنجاز

                                                                               

واملقاولني وكذا املـراقبني التقنيـني اكتتـاب عقـد لتـأمني مسـؤوليتهم 
مـن القـانون املـدين علـى  554العشرية املنصوص عليها يف املادة 

  .»...أن يبدأ سريان هذا العقد من االستالم النهائي للمشروع 

ذا الضمان ، ذلك  يلتزم املرقي العقاري  
منه اليت جاءت متضمنة ملا  26مبوجب نص املادة 

غري أن احليازة وشهادة املطابقة ال تعفيان من «: يلي
يتعرض إليها املرقي العقاري  املسؤولية العشرية اليت قد

ا  اء الكامل لألشغال اليت يلتزم  وال من ضمان اإل
وبناء على ما تقدم  .»املرقي العقاري طيلة سنة واحدة

جند أن املشرع اجلزائري ألزم املرقي العقاري بضمان 
اء الكامل ألشغال اإلجناز دون إخضاع باقي  اإل

كل -لدراساتمكاتب ا- املقاول(املتدخلني اآلخرين 
كما  .هلذا الضمان) من يرتبط مع املرقي العقاري بعقد

نالحظ أيضا أن املشرع نظم بإجياز هذا الضمان الذي 
بقيت العديد من أحكامه غامضة السيما مضمونه 

  .وتاريخ بداية سريانه
االلتزام بضمان  إدارة األمالك  :ثامنا

  :العقارية و حسن سير عناصر التجهيز
بضمان  إدارة األمالك االلتزام  -)1

  العقارية
استحدث املشرع اجلزائري مبوجب القانون   

ضمانا جديدا مل تتضمنه من قبل  11/04: رقم
نصوص املنظمة للرتقية العقارية يتمثل يف التزام املرقي 
العقاري بضمان إدارة األمالك العقارية اليت ينجزها 

من القانون املذكورة  62/01ذلك مبقتضى املادة 
يلتزم املرقي العقاري «: اله واليت جاء فيها ما يليأع

بضمان أو األمر بضمان إدارة األمالك ملدة سنتني 
ابتداء من تاريخ بيع اجلزء األخري من البناية ) 02(

ومن خالل هذه املادة نالحظ أن املشرع  .»املعنية
اجلزائري نظم أحكام هذا الضمان بدقة ذلك من 

  .دايته سريانهخالل حتديد مدته وتاريخ ب
وما جتدر اإلشارة إليه أن هذا الضمان ال   

خيص فقط عقد البيع بناء على التصاميم، فاملرقي 
ذا الضمان عند قيامه جبميع النشاطات  العقاري ملزم 

كما  .11/04: العقارية اليت تضمنها القانون رقم
يشمل ضمان إدارة األمالك العقارية أيضا التزاما آخر 
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زام املرقي العقاري بالعمل على تنظيم يتمثل يف الت
حتويل إدارة عناصر جتهيزات البناية إىل األشخاص اليت 
انتقلت إليهم ملكية البناية أو إىل األشخاص املعنيون 
من طرفهم هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 

وبناء على ما تقدم  .11/04: من القانون رقم 62
العقارية إدارة األمالك  يعترب ضمان إدارة األمالك

العقارية آلية قانونية فعالة كرسها املشرع اجلزائري 
  .لضمان محاية مقتين العقار

  :ضمان حسن سير عناصر التجهيز -)2
ألزم املشرع اجلزائري املرقي العقاري باإلضافة   

اء الكامل ألشغال اإلجناز ضمان  إىل ضمان اإل
من  44ة حسن سري عناصر التجهيز مبقتضى املاد

: واليت نصت على ما يلي 11/04: القانون رقم
حتدد آجال تنفيذ األشغال الضرورية إلصالح عيوب «

أو حسن سري عناصر جتهيزات البناية مبوجب /البناء و
ومن خالل نص  .»أعاله 26العقد املذكور يف املادة 

هذه املادة نالحظ أن ضمان حسن سري عناصر 
تجهيز املوجودة بالبناء التجهيز يتعلق فقط بعناصر ال

واملنفصلة عنه، واليت ختتلف عن العناصر الغري قابلة 
  .لالنفصال اليت ختضع ألحكام الضمان العشري

كما نالحظ أيضا أن املشرع اجلزائري مل 
حيدد مدة الضمان وأحال حتديدها إىل العقد 

لذلك نرى  .النموذجي لعقد البيع بناء على التصاميم
من أجل حتديد مدة الضمان  ضرورة تدخل املشرع

الذي ختضع له عناصر جتهيز العقار حمل عقد البيع 
بناء على التصاميم نظرا للغموض الذي متيزت به املادة 

  .املشار إليها أعاله 44
  :خاتمة

واعد بعد دراستنا توصلنا إىل عدم كفاية الق
لتوفري  اليت جاءت متضمنة اللتزامات املرقي العقاري

  : ة مبقتين العقار ذلك لألسباب التاليةاحلماية الالزم
  .جاء غامضا ومقتضبا 04-11أن القانون رقم  -)1

حاول جاهدا  أنأن املشرع العقاري اجلزائري و  -)2
الذي حيدد القواعد  04-11من خالل القانون رقم 

مجع  التزامات   نظم نشاط الرتقية العقارية  ألجلاليت ت
على التصاميم   ع بناءاملرقي العقاري يف إطار عقد البي

اولته مسايرة التطورات التشريعية و حميف قانون واحد و 
عقارية، إال أن هذه االقتصادية يف جمال الرتقية ال

 عناوين متفرقة بني وضعت دون ترتيب يف االلتزامات
، فبعضها أدرج يف الفرع األول من فصول وفروع

الفصل الثالث يف حني جند البعض األخر من 
نه حتت ات  نص عليها املشرع يف الفرع الثاين مااللتزام

  .منه 46عنوان التزامات املرقي السيما نص املادة 
أما ضمان إدارة األمالك العقارية املنجزة، فقد  -)3

أدرجه املشرع يف الفصل اخلامس من نفس القانون 
  .حتت عنوان تسيري املشاريع العقارية

يف ضمان  أن املشرع العقاري اجلزائري مل يوفق -4
العقارية من خالل فرض محاية املستفيد من الرتقية 

ذلك راجع و  ،املرقي العقاريضمانات على التزامات و 
عدم دقة النصوص القانونية اليت نظمت لغموض و 

  .لتزامات املرقي العقاري اليت تتميز بالنقص والغموضا
أن املشرع العقاري اجلزائري مل حيدد بدقة و  -5

املدنية للمرقي العقاري فمثال جند أن وضوح املسؤولية 
من نفس القانون السابق ذكره  46صياغته لنص املادة 

انه مل حيدد بدقة و وضوح املسؤولية املدنية العشرية 
للمرقي العقاري فهو حدد مسؤولية مكاتب الدراسات 
واملقاولني دون ذكر املرقي العقاري بل أشار إليه بصفته 

له تبعات الضمان صاحب املشروع دون أن حيم
العشري صراحة خالفا ملا ورد مبوجب نص الفقرة 

من نفس القانون ،حيث أشارت  26الثالثة من املادة 
إىل املسؤولية العشرية للمرقي العقاري يف حني عند 

ا  04- 11من قانون  45رجوعنا لنص املادة  جند أ
حتمل صراحة املرقي العقاري املسؤولية القانونية بشأن 

كل الضمانات املنصوص عليها يف أحكام هذا تنفيذ  
  .القانون
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ناسق خصوصا بني القواعد التعدم االنسجام و  -6
النصوص اخلاصة بالرتقية العقارية ذلك ما نتج العامة و 

رقي العقاري ملسؤوليته املدنية عنه عدم احرتام امل
واجباته املهنية اليت ترتب عنها الغش و التالعب و و 

ته املستفيد لية الذي ذهب ضحياإلفالت من املسؤو 
د عدم االنسجام بني ، حيث جنمن الرتقية العقارية

من  القانون السابق الذكر  واملادة  46نص املادة 
من قانون التأمينات حيث تعترب املادة األوىل  178/2

املرقي العقاري صاحب املشروع يف حني تعترب املادة 
صاحب املشروع من بني األشخاص  178/2
تفيدين من الضمان العشري الذي يعترب يف الواقع املس

  .ملزما وضامنا رئيسيا لتنفيذ قواعد املسؤولية املدنية
نقرتح يف آخر هذه الدراسة ضرورة إعادة و 

كما نرى  ضرورة   04-11النظر يف أحكام القانون 
سن  العديد من القواعد اليت تضمن احلماية الالزمة 

ة العقارية من خالل للمستفيد من الرتقية من الرتقي
قاري بشكل واضح وكايف         تنظيم التزامات املرقي الع
االلتزامات امللقاة على عاتق والتشديد من الضمانات و 

  .     مكاتب الدراساتلعقاريني و املقاولني  و املرقني ا
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ة االلتزامات نفاذ وليّ   اإلنسان حقوق مجال في الدّ

  ،)أ(أستاذ حماضر  قزران مصطفى. د
  .، اجلزائرتيسمسيلت املركز اجلامعي

  :مقدمة
 بامتداد الدويل للمجتمع الكمي االنفجار مسح لقد
 العام الدويل القانون وقواعد مبادئ وبالتايل الدولية، العالقات

 صبغة اإلنسان حلقوق أن فيه ريب ال ومما. مجعاء البشرية إىل
 العاملية العديدة الدولية االتفاقيات بفعل وذلك ملية،وعا دولية
 بني مشرتكا موضوعا املوضوع هذا جعلت اليت واإلقليمية، منها
 العامة –الدولية املنظمات خولت كما. الدول مجيع

 إقرار يف واسعة صالحيات – واإلقليمية العاملية واملتخصصة،
 الطابع ريرب  ما وهذا ا، واالهتمام اإلنسان حقوق ومحاية
  .وحرياته اإلنسان حلقوق واإللزامي والدويل العاملي

 حقوق قواعد أصبحت فقد ذلك؛ عن وفضال
 بالنسبة عامة قيمة هلا قواعد املرحلة هذه يف اإلنسان
ا كما الدويل، اجملتمع يف األعضاء الدول جلميع  أ

 فميثاق االتفاقي، الدويل القانون من جزءا أصبحت
 حقوق إىل مواده من ست يف يشري املتحدة األمم

 األعضاء الدول التزام إىل ديباجته عن فضال اإلنسان،
 منظمة مع بالتعاون منفردين أو جمتمعني يعملوا بأن

 حلقوق والواقعي العاملي االحرتام لتقرير املتحدة األمم
  . اإلنسان

وواقع األمر أّن حقوق اإلنسان قد مّرت بتطّورات 
ممّا مّكن هلا أن تكون من  نوعّية وجوهريّة عديد،

االلتزامات الّدولّية الّسامية يف جزء غري هّني منها، 
ويشهد على ذلك سعي الّتنظيم الّدويل املعاصر إلقرار 

حبيث مل تعد مسألة  ،مبدِإ االلتزام الّدويل باحرتامها
احرتام قواعد حقوق اإلنسان مرهونة بالقانون الوطين 

املتسارع حيدث نوعا من فحسب، غري أّن هذا الّتطّور 
كون أّن هذا االلتزام يقّلص من سيادة   ؛ الّتحّفظ

الّدول على األقّل ظاهريّا بصفتها متلك املسؤولّية 
األصيلة عن محاية مواطنيها وحقوقهم، ضف إىل ذلك 
أّن عاملّية حقوق اإلنسان تتجاوز يف أحيان عّدة 

شكالّية اخلصوصّيات الّثقافّية لبلدان ما، وعليه فإّن اإل
  :الّيت تربز بإحلاح هي

ما هي األسس القانونّية والواقعّية لاللتزامات 
  .الّدولّية في مجال حقوق اإلنسان؟

  األول المبحث

المسار الّتطّوري لاللتزامات الّدولّية في مجال 
 حقوق اإلنسان

إّن تطور ضمانات حقوق اإلنسان جاء مثرة 
، والذي يقّر منطقية لتيار متنامي يف القانون الدويل

، حيث إن املركز 1بأولويّة قواعد حقوق اإلنسان
القانوين هلذه القواعد يتطور تدرجييا، ليتبلور كواجب 
والتزام قانوين بالرغم من أن االلتزام مبضامني الوثائق 

  .2الدولية مازالت ضعيفة يف أحسن األحوال

في  حماية حقوق اإلنسان: المطلب األول
  المواثيق الدولية

التعرض جلميع النصوص القانونية الدولية إن 
املتعلقة حبقوق اإلنسان وتناوهلا بالتحليل يبدو أمرا 

                                                            
1 - William magnuson, the responsibility  to 
protect  and  the decline of sovereignty :  
free  speech protection under international 
law , vanderbilt jornal of transnational law,  
vol 43 march 2010  n 02, p 241. 
2 - Luke Clanvill : the responsibility to 
protect beyond borders. Available at:  
http\\www.human rights law oxford 
journal.org .last visit: 24/01/2012, p 11. 
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مستعسرا، لذلك سنقتصر على دراسة أهم ما جاء يف 
ميثاق األمم املتحدة بوصفه الوثيقة األمسى واملرجعية 

  .1األوىل لقواعد القانون الدويل

: واعدوالواقع أن امليثاق يتضمن جمموعتني من الق
األوىل تضم تلك النصوص املوجودة يف القانون الدويل 
من قبل، واجملموعة الثانية عبارة عن القواعد املستحدثة 
اليت تعمل الدول على إدراجها يف صلب القانون 

 de lege lexe وتعرب عن قانون املستقبل  ،الدويل
frendae.  

تعددت املواضيع اليت ذكر فيها ميثاق األمم وقد 
بدءا بديباجته مرورا بالعديد  ؛دة حقوق اإلنساناملتح

وميكن تصنيف نشاط األمم املتحدة يف . من نصوصه
القسم األول : إطار محاية حقوق اإلنسان إىل قسمني

يرمي إىل إرساء قواعد قانونية أو املسامهة يف إرسائها 
أي اجلانب التشريعي والقسم الثاين يرمي إىل تطبيق 

وق اإلنسان واملقصود به اجلانب القواعد املتعلقة حبق
فعندما يتعّلق األمر باجلهود الّتشريعّية  ملنّظمة  .العملي

جند أن ميثاق  ؛األمم املّتحدة يف جمال حقوق اإلنسان
األمم املتحدة يتألف من تسعة عشر فصال تتضمن 
مائة وإحدى عشر مادة، وقد جاء يف ديباجته أن 

                                                            
مــــن ميثــــاق األمــــم  103اجلــــدير باملالحظــــة أن مضــــمون املــــادة  - 1

املتحـــدة ال يـــزال يثـــري جـــدال فقهيـــا، بينمـــا يـــرى الـــبعض أن هـــذه 
املـــادة تضـــفي الصـــفة القطعيـــة علـــى مجيـــع نصـــوص امليثـــاق األمـــم 

البـد  املتحدة، يف حني يعارضه آخرون حبجة أن القواعـد القطعيـة
ـــــــــايل ال ميكـــــــــن حصـــــــــرها يف  أن تســـــــــاير التطـــــــــور املســـــــــتمر وبالت

حقـوق اإلنسـان وحقـوق سـعد اهللا،  عمـر إمساعيـل: أنظـر.امليثاق
، ديــوان املطبوعــات العالقــة والمســتجدات القانونيــة: الشــعوب

 .32، ص1994اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، 

إنقاذ األجيال شعوب األمم املتحدة آلت على نفسها 
املقبلة من ويالت احلروب اليت جلبت على اإلنسانية 
مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن هذه الشعوب 

ا  باحلقوق األساسية لإلنسان " تؤكد من جديد إميا
وبكرامة الفرد، ومبا للرجال والنساء، واألمم كبريها 

    .2وصغريها من حقوق متساوية

امليثاق مقاصد األمم وحددت املادة األوىل من 
تحقيق : "املتحدة، ونصت يف الفقرة الثالثة منها على

التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات 
الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية 

حقوق اإلنسان والحريات  احتراموعلى تعزيز 
األساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك 

ز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، إطالقا بال تميي
  . "وال تفريق بين الرجال والنساء 

وأشارت املادة الثالثة عشر إىل أن اجلمعية العامة 
هلا أن تقوم بإعداد دراسات، وتشري بتوصيات لتحقيق 

" ويف الفصل التاسع من امليثاق . املقاصد السابقة
" املتعلق بالتعاون الدويل االقتصادي واالجتماعي

:  إىل أن األمم املتحدة تعمل على 55ارت املادة أش
حقوق اإلنسان  احترامأن يشيع في العالم " 

مراعاة تلك " والحريات األساسية للجميع و
على أن  76وتنص املادة ".  الحقوق والحريات فعال

التشجيع " من بني األهداف األساسية لنظام الوصاية 

                                                            
ملـا يعتـرب مـن قبيـل يأخذ البعض علـى امليثـاق أنـه مل يتضـمن حصـرا  - 2

حقوق اإلنسان باستثناء مبدأ املساواة، كـذلك يؤخـذ عليـه أنـه مل 
يقر الطابع النسيب حلقـوق اإلنسـان مـن حيـث مفهومـه املتغـري مـن 

 .شعب لشعب ومن حضارة حلضارة
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اسية حقوق اإلنسان والحريات األس احترامعلى 
للجميع، بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
الدين،وال تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع 
على إدراك مابين شعوب العالم من ارتباط بعضهم 

وكفالة املساواة يف املعاملة يف األمور " بالبعض اآلخر
االجتماعية واالقتصادية والتجارية جلميع أعضاء األمم 

واملساواة بني هؤالء األهايل أيضا يف املتحدة وأهاليها، 
  . ما يتعلق باإلجراءات القضائية

وأهم ما يالحظ يف امليثاق أنه جاء خلوا من أي 
تعريف ملضمون تلك احلقوق واحلريات، وقد فشلت 

ا بعض الدول أثناء صياغته  ( حماوالت قامت 
إلدخال الئحة بتلك احلقوق يف ) شيلى، كوبا، بنماال

  .1أو للنص على آلية تطبيقهاصلب امليثاق 

لقد جعل ميثاق األمم املتحدة من حقوق اإلنسان 
مصدر استلهام أخالقي ومبدأ للعمل اجلماعي الذي 
تقوم به أجهزة األمم املتحدة املختلفة، ورغم أن امليثاق 
مل حيدد مفهوم حقوق اإلنسان إال أن هناك من يعترب 

ن لتك غياب التحديد ذلك حمدود فقط، وهناك وجها
احملدودية والوجه األول ذو طبيعة قانونية ناجتة عن 
وجود التزامات دولية إما عرفية متعلقة باحلقوق 
األساسية مثل احلق يف احلياة واحلق يف احلرية وحرية 

، أما ضع إلرادة الدولالضمري، وإما التزامات اتفاقية خت
الوجه الثاين لتلك احملدودية فيتعلق باملهمة السياسية 

                                                            
نظـــام حقـــوق اإلنســـان فـــي األمـــم منـــذر العنتبـــاوي،  -  1

، مقــــال منشــــور يف حقــــوق اإلنســــان، إعــــداد  المتحــــدة
،دار العلــــم للماليــــني،  2ود شــــريف بســــيوين، اجمللــــد حممــــ

 .70، ص 1989بريوت ، لبنان،

أّما بالّنسبة . 2ألمم املتحدة يف احلفاظ على السالمل
إىل امليدان العملي أو التطبيقي ميكن القول بأن نشاط 
األمم املتحدة يف هذا اجملال يتسم بأربع صفات 

  : أساسية هي

نشاط ميداين يرتكز على تقدمي املعونات -أ
اإلنسانية املباشرة للفئات اليت حرمت من حقوقها 

الالجئني واملشردين داخل ديارهم األساسية، مثل 
بسبب احلروب، ورعاية الطفولة واألمومة وخاصة 

  .يف األقاليم املتخلفة، واملناطق احملرومة من العامل

مساعدة تقنية تتمثل بتنفيذ برامج نوعية  -ب
وتدريب يف الدول احملتاجة، أو اليت تطلب ذلك، 
وتتلخص هذه الربامج بإعطاء إرشادات 

جهزة العسكرية، واألمنية، وأعضاء وتوجيهات لأل
ا  اجلهاز القضائي، واألجهزة االستشارية ملساعد
على إدخال املعايري الدولية، املتعلقة حبقوق 

  . اإلنسان يف القوانني الداخلية والوطنية

نشاط إعالمي يهدف إىل نشر الوعي  -ج
حبقوق اإلنسان من خالل استخدام الوسائل 

كمواد مساعدة لنشر ) يةالسمعية والبصر (الوسيطة 
دف احلقوق، وبلورة برامج خاصة  املعرفة 

  .3بتدريسها يف اجلامعات واملدارس

                                                            
حقـــــوق اإلنســـــان فـــــي القـــــانون الـــــدولي قـــــادري عبـــــد العزيـــــز،  - 2

دار هومـــــــة،  ،)المحتويــــــات واآلليـــــــات(والعالقــــــات الدوليـــــــة
 .55، ص 2003اجلزائر،

، مـدخل إلـى الحريـات العامـة وحقـوق اإلنسـانخضـر خضـر،  3 -
 .135، ص2005 طرابلس، لبنان، ديثة للكتاب،املؤسسة احل
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نشاط يهدف إىل محاية حقوق اإلنسان  -د
وكفالة احرتامها عن طريق بلورة آليات خاصة لتلقي 
الشكاوى وفحصها، وإيفاد جلان حتقيق، والبحث عن 

   .1حلول معينة لالنتهاكات ومتابعتها

وينبغي أن يالحظ بصورة إضافية أن نظرية امليثاق 
عن العالقة بني حقوق اإلنسان والسالم قد تكون 
شكلية على أية حال، وإنه من املمكن أن تكون 
حقوق اإلنسان وردت يف امليثاق بصورة أكثر عمومية 
بسبب قواعد األخالق أو ملطلب أخالقي، إذ أن لغة 

أي  –قوق اإلنسان امليثاق تعرب عن اهتمام وظيفي حب
وقد  –أن حقوق اإلنسان تسهم يف بناء السالم 

تكون هذه النظرية مناسبة ، وجتعل حقوق اإلنسان 
أكثر تقبال، ولكنها رمبا كانت غطاء لرأي أخالقي 
ا  يعترب انتهاكات حقوق اإلنسان خطأ يف حد ذا

   .2مهما كانت الصلة بني احلقوق والسالم

تزام باتفاقيات مصدر االل: المطلب الثاني
  حقوق اإلنسان

إن االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
تستمد الزاميتها يف حقيقة األمر من واجب الوفاء 
بالتعهدات الدولية، الذي هو لب النظام القانوين 
الدويل والوثائق الدولية حول حقوق اإلنسان هي جزء 

ن خرق من هذا النظام القانوين مما يقضي باالمتناع ع
التعهدات الدولية الناشئة من اتفاقيات حقوق اإلنسان 

                                                            

 .136ص  املرجع نفسه،  1 -
ــــة دافيــــد فورســــايت، - 2 ، حقــــوق اإلنســــان والسياســــة الدولي

ترمجـــة حممـــد مصـــطفى غنـــيم، اجلمعيـــة املصـــرية لنشـــر املعرفـــة 
 .56، ص 1993مصر،  والثقافة العاملية، القاهرة،

كما أن . 3وتوفري االطمئنان للدول األخرى األطراف
هناك اعرتاف تدرجيي بأن املبادئ األساسية للقانون 
الدويل العام تتسم بنظام التزامي خاص، وال تستند 
ا تنشئ  هذه املبادئ يف الواقع إىل العالقات الثنائية أل

ا جتاه مجيع الت زامات يتعني على كل دولة أن تفي 
  .4الدول األخرى

فباالنضمام إىل خمتلف املواثيق الدولية حلقوق 
اإلنسان تصبح الدول األطراف ملزمة بواجبات معينة 
جتاه احرتام وترقية احلقوق املعلنة وتتقبل آليات احلماية 
الدولية، مع العلم أن االلتزامات جتاه حقوق اإلنسان 

 .5ال تستمد مصدرها من مصدر اتفاقي فقط

حقوق  باحرتاموعليه فإن الدول مل تعد ملزمة 
حقوق  باحرتاماإلنسان فوق إقليمها بل هي ملزمة 

اإلنسان خارج إقليمها، وهذا ما أكده املؤمتر العاملي 
 14حلقوق اإلنسان املنعقد بفيينا يف الفرتة ما بني 

من ) جلزء الثاينا(يف الفقرة األوىل  1993جوان 25و
تلتزم جميع الدول رسميا (: الوثيقة اخلتامية للمؤمتر

جميع  احترامبالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع 
ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقا 
لميثاق األمم المتحدة والصكوك األخرى المتعلقة 

لقانون الدولي وال تقبل الطبيعة بحقوق اإلنسان وا

                                                            
لــــدولي مــــدخل فــــي القــــانون اعمــــر إمساعيــــل ســــعد اهللا،  - 3

 . 26، مرجع سابق، صلحقوق اإلنسان
اجمللـة الدوليـة  ،حماية الحياة اإلنسانيةكامن ساخاريف ،    - 4

  .137، ص 1989، 10، جنيف، عدد للصليب األمحر
5  - Fatma Zohra Ksentini, les procedures 
onusiennes de protection des droits de 
l'homme, recours et détours . Edition 
publisud, France, 1994 .P 28.  
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وال . 1)نقاش أيالعالمية لهذه الحقوق والحريات 
ميكن إنكار أن هناك مثة صلة بني االتفاقيات الدولية 
املتعلقة حبقوق اإلنسان املتفق عليها بوجه عام، وميثاق 
األمم املتحدة الذي يعترب من املعاهدات متعددة 

  .األطراف

االلتزام القانوين باحرتام ويالحظ يف هذا الشأن أن 
حقوق اإلنسان وحرياته أمر يفرض نفسه على الدول 

ومن مث فإن أي خرق لتلك  1.األعضاء مبوجب امليثاق
و  55االتفاقيات يعترب خرقا للميثاق السيما املادتني 

منه حيث أن االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان  56
ألخالقي بالعمل تقبل مبوجبها الدول االلتزام القانوين وا

على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 
ومن مث فإن أي خرق للقواعد الواردة بتلك االتفاقيات 

  .2شأنه شأن خرق أي التزام قانوين دويل

وباعتبار وجهة النظر هذه فإن حقوق اإلنسان 
ميكن تصنيفها ضمن االلتزامات اآلمرة واألساسية 

اسية للمجتمع الدويل، اليت تظهر لصيانة املصاحل األس
السابق ملواد املسؤولية –من املشروع  19يف املادة 

وبناءا على أحكام هذه املادة ميكن  ،3الدولية  للدول
للجرمية الدولية أن تنجم عن انتهاك خطري وواسع 
النطاق اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية الشخص 

                                                            
شــــرعية وســــائل الضــــغط اثــــر انتهاكــــات حقــــوق بــــوكرا ادريــــس،  -1

، اجمللـة اجلزائريـة للعلـوم القانونيـة واالقتصـادية والسياسـية، اإلنسان
 .47، ص 2/2002رقم  39اجلزائر، اجلزء 

مـــدخل فـــي القـــانون الـــدولي لحقـــوق عمـــر إمساعيـــل ســـعد اهللا،  -2
 .27ق، ص ، مرجع ساباإلنسان

3 - Dennis Alland, justice privée et ordre 
juridique international ,Edition 
A.Pedone, Paris, France 1994, p 273. 

وخطر اإلبادة  اإلنساين، كالتزامات خطر االسرتقاق
  .4اجلماعية وخطر الفصل العنصري

وما يؤكد هذا االجتاه اإللزامي لقواعد محاية حقوق 
اإلنسان قرار حمكمة العدل الدولية يف معرض معاجلتها 
ملوضوع الفصل العنصري يف جنوب إفريقيا، حيث 
صرحت بأن نصوص امليثاق تتضمن نصوصا ملزمة 

ق اإلنسان، وأن للدول األعضاء يف مسائل محاية حقو 
السلطة يف جنوب إفريقيا بانتهاكها هذه االلتزامات 
وإهدارها حلقوق اإلنسان مبا طبقته من سياسة الفصل 
العنصري يشكل عدوانا صارخا على أغراض ومبادئ 
امليثاق، وطبقا هلذا املفهوم فإن لألمم املتحدة سلطة 
فرض عقوبات قد تصل إىل مستوى التدخل العسكري 

وق اإلنسان يف إقليم الدولة ويكون لضمان حق
تدخلها يف هذه احلالة قانونيا يف إطار نصوص امليثاق 

   .5وقواعد القانون الدويل

ظهور الضمانات الدولية : المطلب الثالث
  لحماية حقوق اإلنسان

الواقع أن ظهور ضمانات دولية يؤكد ما تتمتع به 
قواعد حقوق اإلنسان من قوة إلزامية آمرة حيث أن 

مل تتوقف عند حد األمر باحرتام حقوق  إلزاميتها
اإلنسان والنهي عن انتهاكها، إمنا كفل النظام القانوين 
الدويل جمموعة من الضمانات الدولية اليت تكفل 
احرتامها، مثل إبرام اتفاقيات دولية مجاعية تنشئ 

                                                            
حقــــــــوق اإلنســــــــان وحقــــــــوق عمـــــــر إمساعيــــــــل ســــــــعد اهللا،  -4

مرجـــــع ، العالقـــــة والمســـــتجدات القانونيـــــة: الشـــــعوب
 .204ص سابق،

نســــاني ومأســــاة التــــدخل اإلصـــالح عبــــد البــــديع شــــليب،   - 5
،دار النهضـــــــة العربيـــــــة، القـــــــاهرة، مصـــــــر، البوســـــــنة والهرســـــــك

  .9، ص1996
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قواعد ثابتة تتفق عليها اجلماعة الدولية مجعاء، مما 
  . هدات شارعة تنشئ قواعد عامة ثابتةجيعلها مبثابة معا

تبدو التفرقة بني تقرير حقوق : من الناحية العملية
اإلنسان ومحايتها أمرا بالغ األمهية فالدول ال تثري عادة 
اعرتاضات تذكر على إنشاء نظام دويل لتعزيز حقوق 
اإلنسان بقدر اعرتاضها على أي نظام حلماية هذه 

ني تقرير احلقوق من احلقوق، على أن االختالفات ب
ناحية ومحايتها من ناحية أخرى ال يعين عدم وجود 
عالقة بينهما فالتعزيز هو اخلطوة األوىل والضرورية اليت 

الشك أن النظام القانوين الدويل و  .1تقود للحماية
أسفر عن وجود دستور مادي يتكون من جمموعة من 
 املبادئ للقواعد العامة للقانون الدويل اليت تضمن

انسجامه، وضمن هذا النظام ميكن اعتبار بعض 
ظهرت مع إبرام  "jus cojens"املبادئ كقواعد آمرة 
  .2ميثاق األمم املتحدة

يدية كآليات وبغض النظر عن الضمانات التقل
، فإن األمم املتحدة اختذت حلماية حقوق اإلنسان

على عاتقها مهمة إجياد ضمانات جديدة من أجل 
تم هذه ضمان محاية أكثر حل قوق اإلنسان، إذ 

الضمانات بإصالح نظام احلماية سواء على املستوى 
التشريعي أو على املستوى العملي بعد أن كانت مهام 
 .3األمم املتحدة جمرد مهام متعلقة باملالحظة والتوسط

                                                            
المجلس الدولي لحقـوق ، رضوى سيد أمحد حممود عمار - 1

، 2010، دار النهضـة العربيـة، اإلنسان دراسة قانونية سياسـية
 .29القاهرة، مصر، ص

2 - Jean Touscouz, Droit international, 
universitaire de France, Edition,Paris, 
France,1993,p56. 

حمايــــة حقــــوق اإلنســــان فــــي القــــانون الــــدولي حييــــاوي نــــورة،  - 3
  .141، ص 2006، دار هومة، اجلزائر، والداخلي

وأتضح أكثر للمجتمع الدويل أن هناك صلة بني مهمة 
حفظ السلم وحقوق اإلنسان، بل وأصبحت كل 

دف إىل حفظ السلم جيب أن تأخذ بعني ع ملية 
دف إىل  االعتبار محاية حقوق اإلنسان، وجيب أن 
احلماية والرتقية الفعلية هلذه احلقوق ، فحقوق اإلنسان 
حاليا أصبحت تشكل جزءا من عمليات حفظ 
السلم، إذ باشرت منظمة األمم املتحدة بني سنيت 

تسعة وستون عملية أغلبها  2014و 1948
عمليات تعترب تشكيلتها مهمة يف ميدان حقوق 

   .4اإلنسان

كما مل تقف اجلهود الدولية املبذولة يف جمال 
حقوق اإلنسان عند االكتفاء بالنص على هذه احلقوق 

ا ار معاهدات دولية وإقليمية ملزمةيف إط ، وإمنا تعد
إىل إنشاء آليات دولية وإقليمية لضمان محاية هذه 

ستطيع أي دولة أن حتتج مببدأ احلقوق، حيث ال ت
السيادة الوطنية للحيلولة دون وصول نظام احلماية 
 .الدولية واإلقليمية إىل كل شخص يف نطاق واليتها

على مستوى آخر مت تقرير إجراءات تقدمي الشكاوى و 
يف الربوتوكول االختياري املتعلق بامليثاق الدويل 

من  22ةللحقوق املدنية والسياسية، وأيضا يف املاد
من  14االتفاقية املناهضة للتعذيب، ويف املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز 

                                                            
 1948يف مـايو   UNTSOأول بعثات السالم كانت  - 4

أنظــــــــر .  2014يف أفريــــــــل  MINUSCAو آخرهــــــــا 
   :اإللكرتوين  املوقعقائمة بعثات األمم املتحدة للسالم على 

www.un.org/ar/peacekeeping/documents 

/oprations list.pdf , last visit : 21/5/2014.  
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إىل جانب الضمانات العملية كان من . 1العنصري
الضروري وضع ضمانات قضائية متثلت يف احملكمة 
اجلنائية الدولية واليت وان كانت خارج إطار األمم 

ا الزال ا السيما املسائل املتحدة إال أ ت متعلقة 
اإلجرائية ، إن مثل  هذه الضمانات متثل منوذجا 
متطورا للجهود العاملية الرامية إىل تكريس القانون 

  .2الدويل حلماية احلريات األساسية وحقوق اإلنسان

  الثاني المبحث
  تدويل قواعد حقوق اإلنسان

ي تعترب النصوص القانونية والقواعد العرفية اليت حتم
حقوق اإلنسان جزء من القانون الدويل، والشك أن 
اجملتمع الدويل بدأ يلفت األنظار إىل أمهية حقوق 
ا ومنع ختلف االلتزام  اإلنسان وضرورة االعرتاف 

األمر الذي اضطر اجملتمع الدويل  ،3الدويل باحرتامها
إىل معاجلة مسائل حقوق اإلنسان يف مرحلة الحقة 

جاوز التنظيم القانوين الوطين بوصفها شأنا دوليا يت
  . دون أن يلغيه بطبيعة احلال

                                                            
مــــدخل إلـــــى الحريــــات العامــــة وحقـــــوق خضــــر خضــــر،  - 1

 .136ص، مرجع سابق، اإلنسان
، دار دروس فـي القـانون الجنـائي الـدوليحممـود جنيـب حسـين،  - 2

 . 98، ص 1960-1959النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

مـــــــا هـــــــو طـــــــابع "يف معـــــــرض رد احملكمـــــــة علـــــــى التســـــــاؤل  - 3
التحفظات بشـأن اتفاقيـة مكافحـة جرميـة اإلبـادة واملعاقبـة 

ــــي تقــــوم عليهــــا : (عليهــــا؟ أشــــارت إىل أن ــــادئ الت المب
اقية تعترف بها األمم المتحضرة علـى اعتبـار أنهـا االتف

ـــزام اتفـــاقي فقـــد قصـــد  ـــدون الت ـــى ب ـــدول حت ملزمـــة لل
لالتفاقيـــة أن تكـــون عالميـــة النطـــاق وغرضـــها أنســـاني 

فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة : أنظــر )وحضــاري صــرف 
بشـــــان التحفظـــــات علـــــى  1951مـــــاي 28الصـــــادرة يف 

ـــــــ ـــــــادة ومعاقب ـــــــة مكافحـــــــة اجلرميـــــــة اإلب ة مرتكبيهـــــــا، اتفاقي
  .24منشورات األمم املتحدة، نيويورك، ص 

االعتراف التدريجي بدولية : المطلب األول
  حقوق اإلنسان

إن نشاطات املؤسسات الدولية واإلقليمية اخلاصة 
حبقوق اإلنسان وكذا دور املنظمات غري احلكومية يف 
جمال حقوق اإلنسان قد غري تدرجييا من اإلدراك 

كومية للدور الذي ميكن أن تلعبه قضايا والرؤية احل
  .4حقوق اإلنسان يف العالقات الدولية

ويرى الدكتور عمر سعد اهللا أن االهتمام الدويل 
حبقوق اإلنسان يف هذه املرحلة هو الذي انبثق عنه 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، إذ أمكن التغلب على 

لدويل األفكار التقليدية اليت نشأت يف ظل النظام ا
دف إىل تقرير حقوق  القدمي، وحلول أفكار جديدة 
األفراد والشعوب مباشرة واليت كانت موضوع اتفاقيات 
دولية عديدة، ولقد شكلت تلك االتفاقيات يف اآلونة 

إذ أن  .5الراهنة تقنينا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
ترقية ومحاية حقوق اإلنسان أضحت عنصرا جوهريا يف 

  .6لدولية من أجل السالماجلهود ا

ودعما هلذا الطرح نورد عبارة مقتبسة من التقرير  
كوفي السنوي لألمني العام السابق لألمم املتحدة  

نستهل األلفية الجديدة بمجموعة مبادئ "  عنان
دولية لحقوق اإلنسان تعد أحد اإلنجازات العظمى 
في القرن العشرين، ولألسف الشديد تتعرض 

                                                            
4  -  Thomas Buergenthal .the evolving of 
international human rights system A.J.I.L. 
October 2006  vol : 100  n:4, p806. 

، مدخل في القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـانعمر سعد اهللا،   - 5
 .136مرجع سابق، ص 

6 - Reed Brody, ONU.politique 
d'instauration de la paix et droit de 
l'homme, R.C.I.J, n 53, Décembre1994, 
p6. 
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جسيمة في مختلف  النتهاكاتحقوق اإلنسان 
أنحاء العالم، وال تزال هناك حاجة إلى القضاء على 
عمليات اإلبادة الجماعية والقتل الجماعي 
واإلعدامات التعسفية وبال محاكمة والتعذيب 
واالختفاء واالستعباد والتمييز والفقر المدقع واسع 

وقد أنشئت . االنتشار واضطهاد األقليات
ليات باألمم المتحدة من المؤسسات ووضعت اآل

 ى هذه اآلفات التي تلتهم حضارتناأجل القضاء عل
"1.   

املفوض السامي  "لويز أربور"من جهتها أكدت 
لقد طور : "حلقوق اإلنسان على هذا املنحى بقوهلا

المجتمع الدولي منذ إصدار اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان مجموعة من المعايير والمقاييس 

مبادئ العامة لحقوق اإلنسان قوة أضفت على ال
فاليوم قبلت كل دولة في العالم . وفعالية حقيقة

طواعية االنضمام إلى واحدة أو أكثر من 
االتفاقيات الجوهرية السبع لحقوق اإلنسان بل 
وأصبحت هذه االتفاقيات جزءا ال يتجزأ من وعيينا 

 .2" الجماعي ومن أنظمتنا الدستورية والتشريعية

                                                            
أوت  31التقريــــــر الســــــنوي لألمــــــني العــــــام حــــــول عمــــــل املنظمــــــة  - 1

 – 257الفقرتــــان / 1/59وثيقــــة األمــــم املتحــــدة رقــــم  1999
التنظـــــــيم القـــــــانوين للمعاهـــــــدات اإلنســـــــانية يف النزاعـــــــات  258

روث ابريــــــل ســــــتوفلز،  :أنظــــــر. املســــــلحة اإلجنــــــازات والفجــــــوات
اجمللة الدولية للصليب ، التنظيم القانوني للمساعدات اإلنسانية

، 2005، القــاهرة، مصــر، 2004خمتــارات مــن أعــداد  األمحــر،
 .218ص 

حـــوار مـــع املفـــوض الســـامي حلقـــوق اإلنســـان الســـيدة لـــويز  - 2
ــــور ، منشــــور يف ــــة السياســــة الد :أرب ــــةجمل ، 160، العــــددولي

 .121،ص2005، أفريل40اجمللد

أخرى جاء موقف املنظمات الدولية   ومن ناحية
كعنصر فاعل يف العالقات الدولية يف جمال محاية 
حقوق اإلنسان إجيابيا، ويعكس االعرتاف التدرجيي 
لدولية قواعد حقوق اإلنسان من جهة، ومن جهة 

ذه احلماية، ورمبا يكون أخرى موافقا للتطور التدرجيي هل
قدرة على عدم امل: أوالمها :استجابة حلقيقتنيا هذ

ا على املستوى  جتاهل املكانة اليت أصبح الفرد يتمتع 
ارتفاع درجة الوعي الدميقراطي لدى : ثانـيـهاو  .الدويل

الشعوب اليت راحت تطالب أنظمتها السياسية مبزيد 
  .3من التنازالت على صعيد اإلقرار حبقوقها األساسية

االنتقال من التنظيم الوطني : المطلب الثاني
  تنظيم الدوليإلى ال
زام سعى التنظيم الدويل املعاصر إلقرار مبدأ االلت 

، حبيث مل تعد مسألة الدويل باحرتام حقوق اإلنسان
احرتام هذه احلقوق أمر مرهونا بالقانون الوطين ، 
فحسب و إمنا أصبحت أيضا وعلى حنو متزايد التزاما 
يفرضه القانون الدويل على الدول واملنظمات 

أحدث التنظيم الدويل املعاصر، خاصة يف الدولية،فقد 
إطار األمم املتحدة نقلة نوعية يف اجلهود الدولية 
إلرساء األرضية الالزمة لتشجيع احرتام ومحاية حقوق 
 -اإلنسان، وذلك حيث شهد اجملتمع الدويل املعاصر

وحتديدا يف الفرتة الواقعة بني قيام عصبة األمم املتحدة 
عة من العوامل والتطورات جممو  –و األمم املتحدة 

اليت كان هلا كبري األثر بالنسبة للفكرة التقليدية 
الراسخة فيما يتعلق باعتبار حقوق اإلنسان وحرياته 

                                                            
التنظـــــيم القـــــانوني للمســـــاعدات روث ابريـــــل ســـــتوفلز،  -  3

اإلنجــــــازات  -فــــــي النزاعــــــات المســــــلحة  اإلنســــــانية
، خمتــارات اجمللــة الدوليــة للصــليب األمحــر،  -والفجــوات 

  .218، ص 2005، القاهرة، مصر،2004عداد أمن 
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األساسية شأنا داخليا للدولة، وبالتايل حتولت هذه 
ا أمورا تقع يف نطاق  احلقوق وتلك احلريات من كو

وضع االختصاص الداخلي اخلالص لكل دولة لتصبح م
اهتمام اجملتمع الدويل، بل وتطور األمور يف هذا 
اخلصوص إىل حد صارت فيه الدول عموما ختضع 
للعديد من االلتزامات القانونية سواء فيما يتصل 

ا باملق يمني بعالقتها مبواطنيها أو حىت بالنسبة لعالقا
   .1األجانبعلى أراضيها من املغرتبني و 

اإلنسان ظاهر يبدو االجتاه حنو عاملية حقوق 
من  53وميكن استنباطه عرب دالالت عرب املادة 

اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات اليت تتناول مفهوم 
القواعد اآلمرة، وذلك املفهوم ينطبق على قواعد عرفية 
إجبارية من تلك القواعد احلتمية اآلمرة وعلى رأسها 
يوجد احرتام القواعد املتعلقة باحلقوق األساسية 

  .ص البشري للشخ

لكن ورغم ذلك التوجه حنو عاملية حقوق اإلنسان 
جند أن هذه العاملية تظل نسبية فقط، مادام هناك 

 28(اختالفات تتضمنها االتفاقيات اإلفريقية يف 
) 1981سبتمرب  19(واإلسالمية يف ) 1981جوان 

كما أن هناك عقبات تعرتض ذلك التوجه تبني 
وهذا ما عرب عنه  .2انالنسبية العاملية حلقوق اإلنس

فمحتوى " ممثل اهلند أمام اجلمعية العامة السيد راو
حقوق اإلنسان متنوع حسب الحضارات 
والثقافات، في حين أن األمم المتحدة تعمل على 

  ".تحقيق نظام دولي موحد لحقوق اإلنسان

                                                            
  .42 مرجع سابق، صرضوي سيد أمحد حممود عمار،  - 1
 .35قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص   - 2

وعليه كان التحدي الرئيسي لفكرة عاملية حقوق  
، هو النسبية الثقافيةوات األخرية اإلنسان خالل السن

غري أن جهود خمتلف األطراف احلكومية وغري 
احلكومية سامهت إىل حد كبري يف تأسيس مرتكزات 

سع نطاقا حول مبادئ حقوق أعمق لوفاق عاملي أو 
دد عاملية حقوق اإلنسان ، ولكن برزت عقبة خطرية 

اإلنسان وهي استفحال خماطر تسييس حقوق اإلنسان 
ولعل التوجه اجلديد حلقوق . 3ريوازدواجية املعاي

اإلنسان يقر بوجود بعض الضمانات تعرتف ببعض 
التمييز اللغوي والديين لتمكني  األقليات من احلفاظ 

 .4على خصوصيات الثقافية

هذا اإلشكال الذي تُنبه له مبكرا نلمس من 
الذي " أوكسفورد"خالل ذلك ما توصل إليه لقاء 

يف فلسفة وحمتوى  للنظر" منظمة اليونسكو"نظمته 
اإلعالن العاملي على ضوء األديان والفلسفات 
واإليديولوجيات والثقافات والقيم السائدة يف 

، )1965نوفمرب  19  -11من (اجملتمعات املختلفة 
إن اإلعالن العاملي قد تأثر كثريا بالتقاليد الغربية حلقوق 
اإلنسان وخاصة الصادرة يف أوروبا الغربية والواليات 

تحدة وهذه التقاليد متعارضة مع الفكر الشرقي وهذا امل
الياباين والسيدة " ماسامي ايتو"ما وضحه أيضا السيد 

من اهلند وذلك من خالل أن الفكر " رميلر تهابار"
الكونفوشيوسي يقوم على أمهية كبرية للواجبات 
األخالقية ويرتب عالقات إنسانية خمتلفة عن الواجبات 

، كما أن التقاليد اإلعالن العاملي ائمة على أحاديةالق
                                                            

الحمايـة الجنائيـة لحقـوق اإلنسـان عبد احلليم بن مشـري،  - 3
، 2010، دار اجلامعـــة اجلديـــدة، مصـــر، فـــي ظـــل العولمـــة

  .134ص 
4  -  William magnuson, op-cit, p 21. 
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أي قانون النظام " الدراهاما"اهلندية تقوم على احرتام 
االجتماعي الذي يعطي أولوية للجماعة قبل الفرد ،  
كما أن اإلعالن العاملي حيتوي على نصوص متعارضة 

  .1مع اإلسالم فيما يتعلق باملساواة بني املرأة والرجل

أن ال ختضع هذه ومهما كانت املقاييس فيجب 
احلقوق لتقدير انفرادي بصفة جمردة أو لشرط مسبق، 
وهذا القول أيده كذلك ممثل الصني لدى اجلمعية 

أن موضوع :( بقوله 1992العامة لألمم املتحدة سنة 
حقوق اإلنسان غير متطابق وال يتصف بالواقعية، 
فهو أمر نسبي متغير بحيث أنه ال يمكن أن نطلب 

م تبني نفس المعايير أو أنموذج من كل دول العال
  .2)بلد أو بعض البلدان في هذا المجال

ومما جيسد انتقال قواعد حقوق اإلنسان من البعد 
الوطين إىل البعد الدويل إبرام العديد من االتفاقيات 

وهي . الدولية اجلماعية العديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان
ولية والشك معاهدات شارعة أنشأت قواعد قانونية د

جديدة ونسخت قواعد قانونية دولية قدمية كانت 
تتعارض معها وفقا لقاعدة القانون الالحق ينسخ 
القانون السابق، ولذلك فإن هذه االتفاقيات أدخلت 
مفهوما جديدا على املسائل اليت كانت تعد من صميم 

ومل تنتقل قواعد حقوق اإلنسان إىل . التشريع الوطين
ه االتفاقيات العامة والشاملة القانون الدويل عرب هذ

فحسب، بل قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من 
جهتها بإعداد العديد من االتفاقيات الدولية اليت 

وق تناولت مسائل معينة تدخل يف نطاق محاية حق
                                                            

  .120عبد احلليم بن مشري، مرجع سابق ، ص - 1
2- A.Belala, Souveraineté et nouvel ordre 

mondial, Revue idara, Ecole nationale de 
l'administration, Alger, n2,1994, p35. 

اتفاقية منع جرمية : اإلنسان وحرياته األساسية مثل
وضع م، واتفاقية ال 1948إبادة اجلنس البشري لعام 
، واالتفاقية املتعلقة 1951القانوين لالجئني لعام 

، واتفاقية تنظيم 1952باحلقوق السياسية للمرأة لعام 
، واالتفاق 1954الوضع القانوين لعدميي اجلنسية لعام 

التكميلي املتعلق بإلغاء الرق واالجتار يف الرقيق والنظم 
، واتفاقية القضاء على 1956 والعادات املماثلة لعام

، وكذلك اتفاقية 1965أشكال التفرقة العنصرية لعام 
، واالتفاقية الدولية حبماية 1989حقوق الطفل عام 

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 
1990.  

ضف إىل ذلك أن احرتام الدولة حلقوق اإلنسان 
فيها وطريقة تعامل الدولة مع أفراد شعبها مل يعد أمر  

وإمنا أصبح شأنا دوليا يف معظم كله شأنا داخليا، 
وذلك بعد أن ارتضت الدول    مبوجب  وره ،ــــأم

ذه املسائل والتعهد  االتفاقيات الدولية العناية 
باحرتامها لكافة طوائف شعبها وكل من يقيم على 

  .أرضها

ولذلك فإن خمالفة هذه االلتزامات الدولية حترك 
الدويل، وميكنه  املسؤولية الدولية للدولة أمام اجملتمع

مساءلتها على أساس ما ارتكبته من خمالفة لاللتزامات 
جيدر بنا أن نشري أن عناصر املسؤولية ، و 3الدولية

                                                            
من مشروع مسؤولية الدول عن أفعـال غـري  2جاء يف املادة  - 3

ترتكــب الدولــة فعــال غــري مشــروع دوليــا إذا  : "مشــروعة دوليــا
ينســب إىل / كــان التصــرف متمثــل يف عمــل أو إغفــال ـ أ

يشــكل خرقــا اللتــزام / الدولــة مبقتضــى القــانون الــدويل ـ ب
الفقـرة ب مــن نفــس  48، وورد يف املــادة "دويل علـى الدولــة

املشـروع حتــت بنــد احتجــاج دولـة غــري مضــرورة مــن مســؤولية 
حيــــق ألي دولــــة خالفــــا للدولــــة املتضــــررة أن :" دولــــة أخــــرى
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الدولية كجزاء قانوين يرتبه القانون الدويل على خمالفة 
أحكامه ال تنطبق هنا، لسبب أن الشخص املضرور 
قد يكون أحد أو جمموعة من رعايا الدولة نفسها، 

ليت ارتكبت العمل الدويل غري املشروع، يف حني أن وا
عناصر املسؤولية الدولية تتطلب أن يكون الشخص 

  .املضرور شخص قانوين دويل آخر أو أحد تابعيه

ونشري إىل أن حمكمة العدل الدولية يف قضية 
جنوب غرب إفريقيا قد رفضت يف عبارات صرحية 

إطار  االعرتاف بوجود نوع من الرقابة الشرعية يف
القانون الدويل ميارسها أعضاء اجملتمع الدويل، فهي 
ترفض التسليم بالرأي القائل بأن املبادئ العامة يف 
 القانون الدويل تسمح بوجود نوع من الدعوى الشعبية 

" Case Papsulari "   اليت يدافع فيها أعضاء اجملتمع
عن املصلحة العامة هلذا  -عن طريق الدعوى-الدويل
م ضرر نتيجة انتهاك حق  اجملتمع حىت ولو مل يلحق 

ويفهم من هذا احلكم أن دولة ما  .من حقوقهم الذاتية
 Prejudice"ال تستطيع االدعاء بوجود ضرر قانوين 

juridique"  ناجم عن انتهاك دولة أخرى للقانون
الدويل، لكن قد تطالب هذه األخرية بأن تقوم باحرتام 

ا اليت يفرضها الق ذات الرأي . 1يانون الدوليالتزاما
أبدته احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان حيث رأت أنه 
جيب تفسري حكم حمكمة  العدل الدويل بشأن منع 

                                                                               

زام الـذي خـرق كـان االلتـ/ أ: حتتج مبسؤولية دولة أخـرى إذا
 ..."واجبا جتاه اجملتمع الدويل ككل

شـــــرط المصـــــلحة فـــــي دعـــــوى حممـــــد الســـــعيد الـــــدقاق،  - 1
، دار املطبوعــات المســؤولية عــن انتهــاك الشــرعية الدوليــة

 49.، ص 2010اجلامعية، اإلسكندرية ، مصر، 

جرمية اإلبادة واملعاقبة عليها بطريقة ال تفرض عبئًا غري 
    .2مناسب أو مكلف للدول

وعلى الرغم من ذلك املوقف السابق واملنطقي 
ة إال أن التطور التارخيي للقانون حملكمة العدل الدولي

قد كشف كيف أن النظم القانونية تثر باضطراد على 
حنو أخذت تدخل يف اعتبارها قيما وأفكارا ومبادئ  
كانت غريبة عنها من قبل، ولعل من أكثر اجملاالت 
ذا التطور هي اجملاالت اإلنسانية ومبادئ العدالة  تأثرا 

ا االجتماعية واليت أخذ القانون ا لدويل يف االهتمام 
على اعتبارها من األمور اليت ال غىن عنها لتحقيق 
السالم يف ربوع العامل، فاجلهود الدولية اليت تبذل 
للحفاظ على ق احلياة وكذلك حملاربة جتارة الرقيق 
واملعاهدات املتعلقة مبعاملة األقليات واملعاهدات اليت 

بادة إ(دف إىل حظر ومقاومة جرائم االصطدام 
وما إىل ذلك من املعاهدات والقواعد ) اجلنس البشري

الدولية اليت تكرس مبادئ القانون الدويل وتؤكد على 
القيم اإلنسانية اليت تعترب اعرتافا قانونيا مبصلحة الدول 

  .يف السهر على احرتام املبادئ اإلنسانية

هذه املبادئ اإلنسانية إذا ما اختذت مظهر تنظيميا 
مبا يقتضيه ذلك من  "Institutional"مؤسسيا 

صياغتها يف معاهدات دولية أو إسناد مهمة السهر 
عليها وصيانتها إىل منتظم دويل معني فإن هذه 
املصلحة تتخذ الطابع القانوين وينبغي محايتها وفقا 

ويف هذا . لوسائل وإجراءات حمددة حتديدا دقيقا
أن ": السياق يرى الدكتور عبد املعز عبد الغفار جنم

قانون : اإلنساني يطبق ثالثة نظم قانونيةالمجتمع 
وطني، قانوني دولي، وقانون إنساني وهذا القانون 

                                                            
2 - Luke Clanvill, op.cit, p 13. 
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اإلنساني هو القانون األسمى ألنه يراعي حاالت 
المجتمع اإلنساني ككل والتي تعتبر أكثر اتصاال 

ويستند القانون اإلنساني على . بالطبيعة اإلنسانية
على أساس إدراك الدول فكرة التضامن اإلنساني 

أنها ال يمكن أن تعيش وحدها وتمارس استقاللها 
وحريتها في كل ما تفعله داخل حدودها، وإنما 

  .1تعتبر عضوا في الجماعة الدولية

بيد أن وجود القانون الدويل يتجلى يف وجود 
مصلحة عامة مشرتكة لدى الدول األعضاء من أجل 

اإلنسان اليت العيش داخل اجلماعة الدولية حلقوق 
حتكم الدول داخل النسق الدويل وال تنتقص من 
ا يف مواجهة الوحدات السياسية األخرى، بدليل  سياد
أن اجلماعة الدولية يف جمملها اعرتفت بشكل مجاعي 
ومشويل بوجود قواعد آمر وملزمة يف القانون الدويل ال 
جيوز مساسها أو تعديلها إال بقواعد قانونية هلا نفس 

ة القانونية أمهها قواعد احلماية الدولية حلقوق القو 
اإلنسان حيث أن مجيع الدول أعضاء اجلماعة الدولية 
هلا مصلحة عامة ومشرتكة يف احلفاظ على السلم 
واألمن الدوليني، وقد عربت الدول عن هذه املصلحة 
ا الدولية خصوصا يف ميثاق  املشرتكة من خالل التزاما

  .2األمم املتحدة

                                                            
، تنظــيم الــدوليبحــوث فــي العبـد العزيــز عبــد الغفـار جنــم،  - 1

دار النهضـــــــة العربيـــــــة، القـــــــاهرة، مصـــــــر، دون ســـــــنة نشـــــــر، 
 . 89ص

شـــــرط المصـــــلحة فـــــي دعـــــوى حممـــــد الســـــعيد الـــــدقاق،  - 2
، مرجع سابق، ص المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية

 .58-57ص 

ذلك مل تعد مسائل حقوق اإلنسان ابتداء وعلى 
، 1945من بدء سريان ميثاق األمم املتحدة لسنة 

وسريان املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان الثابتة من 
املسائل اليت تدخل يف االختصاص الداخلي للدول، 
اليت ال جيوز ملنظمة األمم املتحدة أو غريها من الدول 

مقتصرا على الدساتري التدخل فيها، ومل يعد تنظيمها 
والقوانني الوطنية اليت تنظمها تشريعيا وحتميها قضائيا  
كيفما تشاء، وإمنا أصبحت تنظم مبوجب القوانني 
الدولية وتتناوهلا االتفاقيات الدولية امللزمة وتشرف 
املنظمات الدولية واحملاكم الدولية على تطبيقها 

 .واحرتامها وعدم انتهاكها

طّابع اآلمر لقواعد حقوق ال: المطلب الثالث
  اإلنسان

عادة ما يثري دارسو قضايا حقوق اإلنسان مسألة 
غاية يف األمهية تتعلق بالقيمة القانونية لقواعد حقوق 
اإلنسان، وهل تتصف هذه القواعد بالطبيعة اإللزامية 

اجتاه : قسم اإلجابة على هذا التساؤل إىل اجتاهنينو  ؟
ثان يسبغ عليها الصفة ينفي الصفة اإللزامية واجتاه 

ورغم أن االجتاه األكرب من . اإللزامية ويؤكد عليها
الفقه والقضاء الدوليني وحىت املمارسة الدولية تقف مع 

لقد أشارت جلنة القانون الدويل إىل أن . االجتاه الثاين
القواعد القانونية الدولية القطعية تنشأ من تلك القواعد 

ا من قبل اجملتمع الدويل   املوضوعية املقبولة  املعرتف
كقواعد ال تقبل أي انتفاض وال جيوز تعديلها إال 

  .3بقاعدة  الحقة هلا نفس الطابع

كما تتجلى الطبيعة اآلمرة لقواعد محاية احلقوق 
األساسية لإلنسان بصفة خاصة إبان التحضري التفاقية 

                                                            
3 - Luke Clanvill, op.cit, p 10.  
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حيث نصت املادتني  1969قانون املعاهدات لعام 
االتفاقية على القواعد اآلمرة يف من هذه  64و  53

وقد قدم أعضاء جلنة القانون الدويل  ،القانون الدويل
أمثلة عن القواعد اآلمرة اليت من بينها قواعد محاية 

مبادئ امليثاق : حقوق اإلنسان وهذه األمثلة هي
حق الشعوب يف … اخلاصة بتحرمي استعمال القوة 

ة حقوق اإلنسان، تقرير املصري، واملبادئ املتعلقة حبماي
كما   .1حترمي إبادة اجلنس البشري والتفرقة العنصرية

شهدت قواعد محاية حقوق اإلنسان تطورا هاما يتمثل 
يف التجرمي العاملي ألعمال التعدي على هذه احلقوق، 

وميكن القول أن انتهاكات . وخرق القواعد اليت حتميها
ما حقوق اإلنسان بالرغم من طابعها غري الدويل السي

ا تظل تشكل إخالال   يف فرتات دولية سابقة إال أ
  .2كبريا وفادحا بالنظام الدويل

ومن الواضح أيضا أن ما جاء يف نصوص ميثاق 
األمم املتحدة ومواده املتعلقة باحرتام حقوق اإلنسان 
ومحايتها ال ميكن جتريدها من أية قيمة قانونية ملزمة 

ورة قانونية من ألن الصفة اإللزامية إن مل نلمسها بص
نصوص املواد إال أننا جندها من الناحية العرفية قد 
حتققت حبيث أصبحت قواعد حقوق اإلنسان قواعد 
عرفية ملزمة جلميع الدول، وتولد االعرتاف الضمين يف 
اجملتمع الدويل بضرورة احرتام حقوق اإلنسان إذ أن 
التصديق على ميثاق األمم املتحدة من قبل اجملتمع 

 بأسره واضطراد الدول على ما جاء فيه ، كل الدويل

                                                            
ر ، دامبــادئ فــي القــانون الــدولي العــامحممــد بوســلطان،   - 1

  .225ص  اجلزائر،،1999الغرب للنشر والتوزيع، وهران،
2 - Niall Mec Dermot, Les violations des 

droits de l'homme considérées en tant 
que menace contre la paix, R.C.I.J ,n 57, 
Décembre 1996, p 84. 

ذلك يؤكد الصفة اإللزامية للقواعد املتعلقة حبقوق 
اإلنسان، والواقع العملي يؤكد ما تؤديه مواد ميثاق 
هيئة األمم املتحدة ونصوصه من دور بارز يف محاية 

ا    .3حقوق اإلنسان وضما

ضف إىل ذلك أن قواعد حقوق اإلنسان تكتسب 
تميزة عن باقي قواعد القانون الدويل قد تعلو ذاتية م

عليها مجيعا وتسبقها يف التطبيق وتنحيها جانبا عند 
التعارض معها حبكم تناوهلا أمسى احلقوق البشرية اليت 
ما وجدت احلكومات واملنظمات الدولية إال حلمايتها 
وصيانتها والدفاع عنها وميكن إرجاع هذه الذاتية إىل 

   :أمور عدة أمهها

أن قواعد حقوق اإلنسان هي قواعد قانونية  -1
ملزمة تولد التزامات قانونية على عاتق الدول، بعد 
انتقال مسائل حقوق اإلنسان من إطار االتفاقيات 
والقوانني الدولية، فلم تعد القواعد اليت تتضمن مسائل 
حقوق اإلنسان ذات قيمة أدبية وإمنا أصبحت قواعد 

 احرتامتزامات حمددة تتعلق بضمان قانونية ملزمة تولد ال
وتنشأ هذه االلتزامات على عاتق  ،حقوق اإلنسان

الدول، وذلك من خالل قبوهلا للمواثيق الدولية املتعلقة 
ذه احلقوق وقبول تقدمي تقارير جلهات دولية حول ما 
أحرز أو ما مت إجنازه يف ميادين حمددة بالذات أو قبول 

بلد والتأكد على أرض الواقع جلان دولية تأيت لزيارة ال

                                                            
ـــــدين،  - 3 ضـــــمانات حقـــــوق اإلنســـــان نبيـــــل عبـــــد الـــــرمحن ناصـــــر ال

، املكتـــب قـــا للقـــانون الـــدولي والتشـــريع الـــدوليوحمايتهـــا وف
، ص 2006، 1اجلـــــــامعي احلـــــــديث، اإلســـــــكندرية، مصـــــــر، ط

210. 
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من أنه ال توجد انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان كما 
  .1قد يشاع أحيانا ضد دولة معينة

أن العديد من قواعد حقوق اإلنسان هي  -2
قواعد آمرة وحممية بالقانون الدويل اجلنائي، ومل تعد 
قواعد حقوق اإلنسان قواعد قانونية ملزمة فحسب 

قانونية آمرة تتعلق بالنظام العام وإمنا أضحت قواعد 
القانوين الدويل فال جيوز خمالفتها أو االتفاق على 

كما أنه ميكن معاقبة منتهكيها ليس أمام   2خمالفتها
حماكم حقوق اإلنسان فقط ولكن أمام احملكمة 
اجلنائية الدولية، فالعديد من قواعد حقوق اإلنسان، 

اجلرائم ضد مثل  3أصبح انتهاكها يشكل جرمية دولية

                                                            
غالبـــا مـــا تســـتعمل الوثـــائق الدوليـــة يف موضـــوع حقـــوق اإلنســـان  - 1

تعـــــابري هشـــــة ال تفيـــــد اإللـــــزام وهـــــذا يف صـــــيغة ال تضـــــمن القـــــوة 
الـدول عـن تلتـزم الـدول برتقيـة، أو متتنـع (التنفيذية لنصوصها مثل 

، ضف على ذلك غموض الصياغة والسماح بـأكثر مـن )املساس
 .تفسري للتعابري القانونية املختلفة

من مشـروع مسـؤولية الـدول علـى األفعـال  26ورد يف املادة  - 2
لــيس هنــاك مــا ينفــي صــفة عــدم :" غــري املشــروعة دوليــا أنــه

المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة ال يكون متفقـا 
زام ناشئ بمقتضى قاعدة آمـرة مـن قواعـد القـانون مع الت

 ".الدولي العام
اختلف الفقه الدويل يف وضع تعريف موحد للجرمية الدوليـة  - 3

ـــا تصـــرف غيـــر مشـــروع معاقـــب عليـــه :(( فعرفـــت علـــى أ
 ))بمقتضى القانون الدولي إلضراره بالعالقـات اإلنسـانية

ــــا ــــرد باســــم ((: وعرفــــت أ ســــلوك إرادي  يصــــدر مــــن ف
ـــا علـــى ا لدولـــة أو بتشـــجيع أو رضـــا منهـــا ويكـــون منطوي

كــل (( وكــذلك) )مســاس بمصــلحة دوليــة محميــة قانونــا
ــــــاألفراد أو  ــــــدولي توقــــــع إضــــــرارا ب مخالفــــــة للقــــــانون ال

ـــــدولي  ـــــد  ))المجتمـــــع ال وكـــــل التعـــــاريف تشـــــرتك يف حتدي
ــا ســلوك ميثــل عــدوانا علــى مصــلحة أساســية  عناصــرها، بأ

: أنظـر.ة النظام القـانوين الـدويلللمجتمع الدويل تتمتع حبماي

اإلنسانية، وجرائم احلرب وجرائم اإلبادة اجلماعية اليت 
  .نص عليها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

املصلحة اليت حتميها قواعد حقوق  طبيعة -3
اإلنسان، حيث أن قواعد محاية حقوق اإلنسان متثل 
احلد األدىن لتك احلماية والقاسم املشرتك بني دول 

دف إىل محاية إنسانية باعتبارها العامل ا لثالث واليت 
م اجملتمع الدويل ككل  حياة  فاحرتاممصلحة هامة 

وكرامة الكائن البشري متثل قيمة قانونية مطلقة لدى 
  . اجلماعة الدولية

عدم خضوعها لالستثناء والتقييد حيث إن  -4
قواعد حقوق اإلنسان تفرض التزاما موضوعيا على 

ضوع ألي مساومة فهي ال تقبل اجلميع دون اخل
االستثناء والتقييد وال ميكن التحفظ عليها فضمانات 
ا  حقوق اإلنسان تشكل نواة ال ميكن املساس 

Inefragable"".  

عدم قابليتها للتحفظ عليها غالبا حيث إن  -5
التحفظ غري وارد بالنسبة للحقوق األساسية لإلنسان 

وق اإلنسان أو سواء يف قواعد القانون الدويل حلق
قواعد القانون الدويل اإلنساين فاالتفاقيات اليت تعىن 
ذا اجملال ليست كغريها من االتفاقيات الدولية بالنظر 
إىل موضوعها وهذا ما أكدت عليه حمكمة العدل 

ال جيوز " 1951الدولية يف رأيها االستشاري عام 
إبداء أي حتفظات على هذا النظام األساسي، وذلك 

                                                                               

 -دراســة مقارنـــة-الجريمــة الدوليــةحممــود صــاحل العــاديل، 
 .وما بعدها 63، ص2004دار الفكر اجلامعي، مصر، 
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بة إشكالية التحفظ على اتفاقية منع جرمية اإلبادة مبناس
  .1اجلماعية واملعاقبة عليها

  :خاتمة

ومن املالحظ ازدياد عدد الدول اليت ترتبط 
باالتفاقيات الدولية اليت تعقدها األمم املتحدة يف جمال 
حقوق اإلنسان، األمر الذي  يعكس أمهية هذه 

يث أصبح القواعد على املستوى الدويل والداخلي، حب
يقاس مدى دميقراطية وحضارة الدول مبدى احرتامها 
وإجالهلا حلقوق اإلنسان، بل أن املنظمات الدولية 
اإلقليمية قد تشرتط لقبول إحدى الدول يف عضويتها 
ا الوطنية احرتام حقوق اإلنسان،  أن تكفل تشريعا
وأن تعامل رعاياها أو األقليات فيها معاملة تتفق مع 

اإلنسان، كما هو حال الشروط املطلوبة قواعد حقوق 
  .2لقبول عضوية تركيا يف االحتاد األوريب

ذا  واملالحظة اإلجيابية اليت ميكن تسجيلها 
الصدد أن اجملتمع الدويل قد انتقل بالقواعد القانونية 
اليت تكرس حقوق اإلنسان من االختيار إىل االلتزام، 

احلقوق ومل يعد اجملتمع الدويل قانعا مبجموعة 
ا وإمنا سعى أيضا إلرساء نظام قانوين  واالعرتاف 
يكفل هلا احلماية، ولن يتأتى ذلك ال بإرساء آلية 
معينة تتوفر على حتقيق هذه احلماية، وال ميكن تصور 
هذه احلماية إال باختاذ إجراءات حمددة على املستوى 

                                                            
ـــة الدوليـــة صـــاحل زيـــد قصـــيلة،  - 1 ـــة الجنائي ضـــمانات الحماي

ــــة، القــــاهرة، مصــــر، لحقــــوق اإلنســــان ، دار النهضــــة العربي
 .225، ص2009

التــدخل فــي شــؤون الــدول بذريعــة حمايــة ، حســني حنفــي عمــر - 2
، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، الطبعـــة األوىل، حقـــوق اإلنســـان

 .316، ص 2005

القانوين، تتوافر فيها صفة االحرتام النابع من النص 
  .3ه احلقوق يف معاهدة دولية ملزمة ألطرافهاعلى هذ

فاعرتاف اجملموعة الدولية ككل بقواعد حقوق 
اإلنسان وقبوهلا عامليا، جيعلها نافذة بالنسبة للجميع، 
وتتحرك اجملموعة الدولية مبختلف اإلمكانيات لوضعها 

ورغم تسجيل بعض اإلشارات على . 4حمل التنفيذ
وق اإلنسان، إال أنه التأخر العرضي آلليات محاية حق

ال جيب إنكار سعي اجملتمع الدويل للحفاظ على 
مظاهر محاية حقوق اإلنسان، من خالل املوافقة 
والتأكيد على ضرورة احلماية يف شىت املعاهدات 

  .5الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                                            
ـــــدقاق، - 3 ـــــدولي فـــــي مجـــــال حقـــــوق  حممـــــد ســـــعيد ال التشـــــريع ل

حممـود شـريف .إعداد، مقال منشـور يف حقـوق اإلنسـان،اإلنسان
، 1989ان ، ، دار العلـم للماليني،بـريوت، لبنـ2، اجمللـد بسيوين
  .80ص

قواعــــد حمايــــة حقــــوق اإلنســــان بــــين حممــــد بوســــلطان،  - 4
ـــــة للعلـــــوم القانونيـــــة ، العالميـــــة والخصوصـــــية اجمللـــــة اجلزائري
  .60، ص2002، 39، اجلزء واالقتصادية والسياسية

5 - Patrick Wachsman, les droits de l'homme. 
2 Edition, Dalloz, 1995, p35. 
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  247- 15 الرئاسي المرسوم أحكام ضوء على العام المرفق تفويض آللية القانونية الجوانب
  العام المرفق وتفويض العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق

  بدير حيي، باحث يف الدكتوراه،.أ
  .أستاذ مؤقت باملركز اجلامعي عني متوشنت، اجلزائر

  :ملخص
دف من خالهلا اإلدارة تقدمي اخلدمات العامة للجمهور وحتقيق الصاحل العام،  تتعدد وختتلف الوسائل اليت 

ونظرا ألمهيتهما، تبىن املنظم يف اجلزائر آلية تفويض املرفق العام من . الوسائل تقنية تفويض املرفق العامه ذومن بني ه
لك أحكامها وضوابطها وفقا ملا يتماشى والوضع ذواضعا ب 2015لسنة  247-15خالل املرسوم الرئاسي 
  .ي متر به البالدذاالقتصادي واالجتماعي ال

Résumé:  

Des moyens multiples et différents à travers lesquels l'administration vise à 
fournir des services publics et l’intérêt générale, et parmi les moyens la technique de  
délégation du service public. En raison de leur importance, le régulateur a adopté le 
mécanisme de délégation  public par le décret présidentiel 15-247 de 2015, en prenant 
et contrôle ses dispositions en fonction de la situation économique et sociale 
cohérente et mes parents vont à travers le pays. 

 
  :مقدمة

آلية من آليات حتقيق يعترب املرفق العام 
وأداة تنظيمها وضمان وجودها، كما  ،دولةالوظيفة 

لإلدارة من اجل تقدمي  األساسيةيشكل الوسيلة 
 إنو  .اخلدمات العامة للجمهور وحتقيق النفع العام

 تعدد وتنوع املرافق العامة نتج عه زيادة واتساع
 أجنعالبحث عن  إىللة احلاجات العامة مما دفع بالدو 

لك للمرفق العام، ومن ذ إدارة أفضللتضمن  اآلليات
ا تقع  اآلليةهذه  إن. مثال تفويض املرفق العام ولكو

على نشاط مرفقي، جيب ان تأيت يف ظل شروط 
مني حاجات أتنسجم والغاية منها آال وهي  سد وت

  .مصدرها املرفق العام أساسية

وترسخها يف  ولئن كان ظهور هذه التقنية 
ا  التشريع الفرنسي ارتبط برياح التغيري اليت هبت 

القطاع اخلاص يف  إشراكبشان  األوربيةاجملموعة 

التسيري العمومي وحماربة الفساد، فإن ظهورها يف 
اجلزائر ارتبط بظروف اقتصادية حمضة ما زالت تعصف 
ا، وعليه، فإن البحث عن تأمني سري املرفق  مبؤسسا

ما كان  أحسندمي خدمة عمومية يف شكل العام وتق
يف النهوض  أخرى أشخاصليكون لوال مشاركة الدولة 
ا  إصدار إىل) الدولة اجلزائرية(  ذه املهمة، ما دفع 
املتضمن تنظيم  247-15املرسوم الرئاسي رقم 

  .1الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

ثية واعتبارا لذلك كله، تأيت هذه الورقة البح
لتسلط الضوء على آلية تفويض املرفق العام يف ضوء 

السابق ذكره ذلك  247-15املرسوم الرئاسي  أحكام

                                                            
ي احلجـــة ذ 2املـــؤرخ يف  247-15مرســـوم رئاســـي رقـــم  -1

الصـفقات  تنظـيم، يتضـمن 2015سبتمرب  16املوافق  1436
، 50العموميـــة وتفويضـــات املرفـــق العـــام، اجلريـــدة الرمسيـــة، عـــدد 

   .2015سبتمرب  20الصادرة 
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من حيث البحث عن مفهومها وكذا أنواعها مث حتديد  
  .مسؤوليات فرقائها

   األول بحثالم

  مفهوم تفويض المرفق العام

يعترب مصطلح تفويض املرفق العام مصطلحا 
النظام القانوين، قدميا يف تطبيقاته،  جديدا يف تداوله يف

ذه الصفة وجب األ مر التعرض لتعريفه وكذا وملا كان 
  .اليت يقوم عليها األركانحتديد 

  األول مطلبال

  تعريف تفويض المرفق العام

-15مل يعرف املرسوم املرسوم الرئاسي رقم 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247

تفويض املرفق العام بل اكتفى بذكر   آليةاملرفق العام 
على النقيض  ،العناصر املكونة هلا وأثارها وكذا أنواعها

يعرف املشرع  -وعلى سبيل املقارنة -من ذلك
تفويض املرفق  murcef 2الفرنسي من خالل قانون 

عقد يعهد من خالله شخص معنوي عام : (نهأالعام ب
حتقيق  خاصا أمعاما شخصا معنويا للغري سواء كان 

حبيث تكون العائدات . مرفق عام هو مسؤول عنه
واملفوض . متصلة بصورة جوهرية بنتائج استثمار املرفق

 أموالباكتساب  أوله قد يكون مكلفا ببناء منشآت 
ومثله وأكثر، يعرف املشرع املغريب من . 1)الزمة للمرفق

                                                            
2- murcef هــي خمتصــر للعبــارة التاليــة:  mesures 

urgents de réformes à cractére 
économique et financier ي القـــانون املتعلـــق أ

بـــــــاإلجراءات املســـــــتعجلة لإلصـــــــالح ذات الطـــــــابع االقتصـــــــادي 
واســـتثمار املرافـــق  إدارةوليـــد حيـــدر جـــابر، التفـــويض يف . واملـــايل

منشــورات احللــيب احلقوقيــة،  األوىلالعامــة، دراســة مقارنــة، الطبعــة 
   .61.، ص2009لبنان، 

   . 62.، صالسابق املرجع وليد حيدر جابر، - 1

خالل  قانون التدبري املفوض للمرفق العام يف املادة 
عقد يفوض مبوجبه : "نه التدبري املفوض بأنهالثانية م

شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى املفوض، 
 إىلملدة حمددة، تدبري مرفق عام يتوىل مسؤوليته 

اخلاص يسمى  أوشخص معنوي خاضع للقانون العام 
من املرتفقني  أجرىاملفوض إليه خيول له حق حتصيل 

ميكن . مها معا أومن التدبري املذكور  أرباححتقيق  أو
تدبري منشأة  أويتعلق التدبري املفوض كذلك باجناز  أن

مها معا تساهم يف مزاولة نشاط املرفق العام  أوعمومية 
  .2 "املفوض

وبناءا على ما تقدم، يتمثل تعريف تفويض 
املرفق العام يف انه  عقد يعهد مبوجبه شخص معنوي 
عام مسؤول عن مرفق عام ضمن اختصاصاته 

واستثمار مرفق عام  إدارةخر آاته لشخص ومسؤولي
بدون منشآت عامة وملدة  أوجزئية مع  أوبصورة كلية 

حمددة وحتت رقابته، وذلك مقابل عائدات يتقاضاها 
وفقا للنتائج املالية لالستثمار وللقواعد اليت ترعى 

  .3التفويض

  الثاني مطلبال

  عقد تفويض المرفق العام أركان

-15سوم الرئاسي رقم من املر  207تنص املادة 
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  247

ميكن للشخص املعنوي العام "املرفق العام على أنه 
يقوم  أناخلاضع للقانون العام املسؤول عن مرفق عام 

مفوض له، وذلك ما مل يوجد  إىلبتفويض تسيريه 

                                                            
، بالتدبري املفوض للمرافق العامة يتعلق 54-05قانون رقم  - 2

مـــارس  16، الصـــادرة يف 5404اجلريـــدة الرمسيـــة املغربيـــة، عـــدد 
2006.  

  .65.املرجع، ص نفس حيدر جابر،وليد  -3
زهــدي يكــن، القــانون اإلداري، منشــورات املكتبــة العصــرية،  - 4

  .115.بريوت، دون سنة النشر، ص
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ويتم التكفل بأجر املفوض له، . حكم تشريعي خمالف
  .من استغالل املرفق العام سيةأسابصفة 

وتقوم السلطة املفوضة اليت تتصرف حلساب شخص 
معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيري املرفق العام 

  .مبوجب اتفاقية

ذه الصفة، ميكن للسلطة املفوضة  تعهد  أنو
اقتناء ممتلكات ضرورية  أواجناز منشآت  إليهللمفوض 

  .".. ..العاملسري املرفق 

 207تج من قراءتنا ألحكام املادة نستن
لقيام تفويض مرفق عام،  أركانوجود ثالثة  أعاله

  :وتتمثل يف

:  يكون حمل التفويض مرفقا عاما قابل للتفويض أن-1
يكون  أنحىت نكون بصدد تفويض مرفق عام، جيب 

ويعرف املرفق . النشاط الذي يتم تفويضه مرفقا عاما
ليت تلجأ إليها العام على انه وسيلة من وسائل ا

السلطات العامة لقضاء احلاجات اليت هلا صلة بالنفع 
: أساسيني مهاالعام، وعليه، يرتبط املرفق العام بعنصرين 

  . 4 وجود شخص معنوي عام ووجود املصلحة العامة

من حيث طبيعة املرفق العام القابل  أما
 ابق ذكرهالس 207للتفويض، فقد جاء نص املادة 

تبارا لذلك قد يكون حمل التفويض واع إطالقهعلى 
يكون هذا املرفق  أنصناعيا، على  أو إداريامرفقا عاما 

ما مل "...قابال للتفويض وهو ما يستنتج من عبارة 
يكون من  أن أو، .."يوجد حكم تشريعي خمالف

املرافق العامة اليت تأىب بطبيعتها التفويض، وهي اليت 
ميم الدولة تتناول نشاطات سيادية ترتبط مبهام ص

هذه النشاطات السيادية ما هي إال تطبيق . ووجودها
المتيازات السلطة العامة اليت ال ميكن حتقيقها إال من 

ا العامة وقد طرحت هذه املسألة . قبل الدولة ومجاعا

                                                            
  

مفهوما جديدا يف حقل املرافق العامة وهو مفهوم 
 األمناملرفق العام الدستوري من ذلك مثال مرفق 

  1... مرفق القضاء واجليش

تعترب : يتم تفويض املرفق العام مبوجب اتفاقية أن- 2
لتوفرها على اتفاقية تفويض املرفق العام عقدا إداريا 

حد أهذا النوع من العقود، ف الشروط اليت يتطلبها
 أنعقود التفويض  شخص معنوي عام، كما  أطراف

وضوع الذي تنصب عليه عقود التفويض يتضمن امل
للمرفق العام، كما ختول السلطة ماحنة التفويض تنفيذا 

امتيازات السلطة العامة ، وبذلك تكون عقود تفويض 
املرفق العام مستوفية للشروط املطلوبة الكتساب الصفة 

كما ختضع عقود التفويض للمبادئ العامة . 2 اإلدارية
مبدأ : اليت حتكم سري املرفق العام وهي واحلال هنا

  .3املساواة وقابلية التكيف االستمرارية ومبدأ

فان املرسوم الرئاسي  ،عن طريقة اإلبرام أما
سلطة ال أعطىمل حيدد طريقة معينة لذلك وإمنا 

املتعاقد معه  تقديرية للشخص املعنوي العام يف اختيارال
مبدأ  أنعقود التفويض، مما يدل على  طارإيف 

تفويض املرفق العام،  أساساالعتبار الشخصي هو 
مرفق عام عن طريق  إدارةتفويض  اإلدارةا تقرر فعندم

حتقيقه  إىلتسعى  أنن اهلدف الذي جيب إالتعاقد ف
احلاجات العامة عن طريق املرفق  إشباعيتمثل يف  إمنا

سلطتها التقديرية يف انتفاء  إعمالاملفوض، مما يوجب 

                                                            
حــول طبيعــة املرافــق العامــة القابلــة للتفـــويض  أكثــرللتفصــيل  - 1

 ملرجــعا الدســتوري، انظر،وليــد حيــدر جــابر، ومفهــوم املرفــق العــام
   .250-236، السابق

بكــر امحــد عثمــان، عقــود تفــويض املرفــق العــام، دراســة  أبــو - 2
، 2015 مصـــــر، ،اإلســـــكندريةمقارنـــــة، دار اجلامعـــــة اجلديـــــدة، 

   .92.ص
املرســــوم الرئاســــي رقــــم  مــــن 209ادة الفقــــرة الثانيــــة مــــن املــــ - 3

املتضـــــمن تنظـــــيم الصـــــفقات العموميـــــة وتفويضـــــات  15-247
   .املرفق العام
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ذه املهمة دون  أفضل تعيقها  أنمن يستطيع القيام 
للمرفق العام  األفضلترب التنظيم معينة، ويع إجراءات

قيدا على تطبيق مبدأ االعتبار الشخصي، الن السلطة 
بدوافع وغايات  إالال تكون مدفوعة  أنالعامة جيب 

حتقيق التناظر ما بني سري املرفق العام حمل  إىلالوصول 
التقنية واملالية (التفويض واإلمكانيات احلقيقية 

ينهض بعبء  نأللشخص الذي ميكن ..) واملهنية
 أهلية أناملرفق املفوض واستغالله، مما يعين  إدارة

تأخذ بعني االعتبار فقط  أناملفوض هي اليت جيب 
  .عقد تفويض إبرامعلى  اإلدارةعندما تقدم 

ذه املعايري، جيب  ال  أنوعليه، فإن اختيار متعاقد 
التلقائية   إىليوزن انتقائه مبيزان اإلجراءات اليت تقود 

السلطة  إىلخيضع اختياره  أناملناقصة بل البد  كإجراء
قدرة  األكثرتنتقي  أنالتقديرية لإلدارة، اليت تستطيع 

ذه االلتزامات ، وفقا ملالئمات املرفق حمل على الوفاء 
تضع  أنالتفويض، ويف نفس السياق، ميكن لإلدارة 

زالت مقومات الثقة اليت  إذاحدا لعقود التفويض، 
ارأت  سلطة  أنغري  .4توافر يف املفوض إليهكانت ت  أ
 إطارالتقديرية يف اختيار املتعاقد معها يف  اإلدارة

تفويض املرفق العام ليست حرة من كل قيد، وهو ما 
من املرسوم  9من  املادة  األوىلالفقرة  إليه أشارت

 5املادة  إىل، ذلك بإحالة منها 247-15الرئاسي 
عقود  إبرامة ، وعليه فإن عملي5من نفس املرسوم

  .التفويض ختضع ملبادئ العالنية والشفافية واملساواة

                                                            
، اإلداريوالقبــــــول يف العقــــــد  اإلجيــــــابمهنــــــد خمتــــــار نــــــوح،  - 4

دراســة مقارنــة، الطبعــة الثانيــة، منشــورات احللــيب احلقوقيــة، لبنــان، 
   .812-811. ، ص2013

جناعـــة الطلبــات العموميـــة   لضــمان: "نـــهأحيــث تـــنص علــى  - 5
تراعــى يف الصــفقات  أنواالســتعمال احلســن للمــال العــام، جيــب 

العموميــة مبــادئ حريــة الوصــول للطلبــات العموميــة واملســـاواة يف 
 أحكـــام، ضـــمن احـــرتام اإلجـــراءاتمعاملـــة املرتشـــحني وشـــفافية 

   ".ا املرسومذه

التفاوض الذي يقوم على املنافسة  إن
للمرفق حمل  اإلدارةمستويات  أفضلتقدمي  إىلسيؤدي 

التفويض، وذلك من خالل الدور الذي تلعبه البيئة 
 أفضلالتسابق لتقدمي  إىلالتنافسية يف حتفيز املرشحني 

املرفق، وبذلك يأيت اختيارها على بينة  الشروط إلدارة
تامة بكافة القوى االقتصادية املوجودة، واليت تستطيع 

التفاوض القائم على  إن ( إذاالنهوض بعبء املرفق، 
يف اختيار مفوضها،  اإلدارةاملنافسة والعالنية ال يقيد 

  .1)ينور االختيار احلر هلذا املفوض وإمنا

عاتق السلطة  واعتبارا لذلك كله، يقع على
نيتها يف تفويض مرفق عام  إعالناملفوضة التزام بنشر 

تبقى هلا السلطة التقديرية يف اختيار الوسيلة  أنعلى 
املناسبة للنشر واملدة احملددة لذلك ، وهو ما يشكل 

قد  247-15قصورا يف جانب املرسوم الرئاسي 
خرق مبدأ العالنية والشفافية واملساواة يف  إىليؤدي 
ك بأن تعتمد لاملفوضة، ذ اإلدارةيار املتعاقد مع اخت

اكرب  إىل اإلعالنوصول  إىلوسيلة نشر قد ال تؤدي 
الراغبة يف التعاقد، وبالتايل  األشخاصعدد ممكن من 

من تتوافر فيهم القدرات الفنية واملالية واملهنية  إقصاء
  .لذلك

خاضعة يف هذا الصدد لرقابة  اإلدارةتبقى 
فيما يتعلق باملشروعية، بل قد متتد  اإلداريالقاضي 

 اإلدارةمالئمة اختيار  أيهذه الرقابة لتشمل املالئمة 
املفوضة للمتعاقد معها، ضمانا للمساواة وحتقيق 

  .الشفافية

يتم التكفل : اخلاص للمقابل املايل األسلوب- 3
بأجر املفوض له من استغالل املرفق  أساسيةبصفة 
واحلاسم يف حتديد مفهوم  األساسيوهو العنصر  ،العام

ال ميكن احلديث عن  إذعقد تفويض املرفق العام، 
كان    إذا إالوجود عقد تفويض يف النظام القانوين 
                                                            

   .816.، صالسابق مهند خمتار نوح، املرجع - 1
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 اإلدارةاملقابل املايل الذي يتحصل عليه املتعاقد مع 
 أتاوى، يف شكل 2يتكون من حصيلة االستغالل املرفق

كل مبالغ بطريقة غري مباشرة يف ش أويدفعها املنتفعني 
يكون ذلك كله مرتبط بنتائج  أنى عل اإلدارةتدفعها 

  .3االستثمار وحجم املخاطر النامجة عن ذلك

وبعد تعرضنا ملفهوم تفويض املرفق العام، يتطلب األمر 
منا التطرق إىل أنواعه وتطبيقاته يف ظل املرسوم الرئاسي 
املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام 

  .النقطة املوالية يف

  الثاني بحثالم

  تفويض المرفق العام أشكال 

 210حسب نص املادة العام يتخذ تفويض املرفق 
السابق ذكره  عدة  247-15من املرسوم الرئاسي 

 اآلثارختتلف من حيث نظامها القانوين وكذا  أشكال
 أوالنامجة عنها، وهي بذلك تأخذ شكل امتياز 

هذه  أنالتسيري، مع العلم  أوزة، الوكالة احملف أو اإلجيار
قد يتخذ  إذليست حمددة على سبيل احلصر  األشكال
  .حيددها التنظيم مستقبال أخرى أشكاالالتفويض 

   األول مطلبال

  متيازاال

 247-15مل يعرف املرسوم الرئاسي 
االمتياز بل اقتصر على ذكر مضمونه وكذا أثاره، 

 أوام بأنه عقد وعليه،  يعرف الفقه امتياز املرفق الع
والية  أواملاحنة سواء كانت دولة  اإلدارةاتفاق تكلف 

معنويا من القانون  أوبلدية مبوجبه شخصا طبيعيا  أو
اخلاص يسمى صاحب االمتياز بتسيري  أوالعام 

يقوم صاحب . واستغالل مرفق عمومي ملدة حمددة

                                                            
   .203.، صرجعنفس امل– 2
   .109.وليد حيدر جابر، املرجع السابق، ص -3

االمتياز بإدارة هذا املرفق مستخدما عماله وأمواله 
ملسؤولية النامجة عن ذلك، ويف مقابل هذه ومتحمال ا

اخلدمة، يتقاضى صاحب االمتياز مقابل مايل حيدد يف 
  .1العقد، يدفعه املنتفعني خبدمات املرفق

فكرة امتياز املرفق العام مل تعد تنحصر  إن
فقط يف تسيري واستغالل املرفق العام فقط، بل أخذت 

المتياز قد ينطوي عقد الك أخرى  وبناء على ذ أبعادا
 أومرفق عام ومن مث استغالله،  بإنشاءعلى قيام امللتزم 

قد تقتصر مهمة امللتزم على تسيري مرفق عام قائم من 
تقع هذه املهمة  إذاملرفق  بإنشاءيتضمن القيام  أندون 

على اجلهة ماحنة االمتياز وان كان املتعاقد يشرتك غالبا 
، وهو 2ليف تقدمي قسم من التجهيزات الالزمة للتشغي

املنوه  247-15املسلك الذي تبعه املرسوم الرئاسي 
 إماعنه سابقا بنصه على انه قد تعهد السلطة املفوضة 

املرفق  إلقامةاقتناء ممتلكات ضرورية  أواجناز املنشآت 
تعهد له فقط باستغالل املرفق  وأماالعام واستغالله، 

  .العام

يتحملها  أنعن املخاطر اليت ميكن  أما
 إطارض له من استغالله للمرفق املفوض يف املفو 

االمتياز، فإن مسؤوليته هنا كاملة ومطلقة وبالتايل 
يتحمل املخاطر بنفسه،كما يتوىل متويله وتسيريه  

تدفع له من  أتاوىيتقاضى عن ذلك  أنبنفسه على 
ق بالسا 210املنتفعني وهو ما نصت عليه املادة 

ال مبثابة القيم فاملفوض له  يصبح يف هذه احل. ذكرها
ا   واملدير على املنشآت العامة حبيث يتصرف 
كتصرف رب العمل يف مشروعه اخلاص، وبالتايل 
يكون مسؤوال عن سري عملها مسؤولية شبه كاملة، 
هادفا من وراء ذلك حتقيق اكرب قدر من الربح، والذي 

                                                            
، الطبعـة الثانيـة، دون اإلداريناصر لباد، الوجيز يف القانون  - 1

  .220.، ص2007دار نشر، 
  .103. ص بكر امحد عثمان، املرجع السابق، أبو - 2
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ما هو يف الواقع إال نتيجة لوجود استثمار فعلي يتصل 
  .3عباء ماليةبوجود خماطر وأ

  الثاني مطلبال

  اإليجار 

املرفق العام على انه اتفاق  إجياريعرف عقد 
استغالل  أخرشخص  إىليعهد مبوجبه شخص عام 

يدفع  أن، على املنشآت إليهمرفق عام مع تقدمي 
نستنتج من . املستأجر مقابال للشخص العام املتعاقد

 جيارإخالل هذا التعريف العناصر اليت يقوم عليها عقد 
  :مرفق عام وتتمثل يف

 حيثهو استغالل مرفق عام،  اإلجيارحمل عقد - أ
يتحمل املتعاقد مسؤولية االستغالل ومن مث فهو يقوم 

  .للعمل إدارتهبتحصيل مقابل اخلدمة نظري 

املتعاقدة بتقدمي املباين  اإلداريةتلتزم اجلهة - ب
ه واإلنشاءات اليت متكن املتعاقد معها من القيام مبهمت

  .باستغالل املرفق

يلتزم مستأجر املرفق العام بدفع مقابل للجهة - ج
نتيجة استغالله للمرفق العام، وتعترب هذه  اإلدارية

تساهم يف عملية  اإلدارة أنالنتيجة منطقية طاملا 
حمل  األعمال أواالستثمار بتقدمي املنشآت 

  .4االستغالل

املرسوم رئاسي  210املادة  إىلوبالرجوع 
ا، جند 15-247 املرفق العام  على  إجيارقصرت  أ

املفوضة بتقدمي املرفق  اإلدارةتسيريه وصيانته، لتلتزم 
 أتاوىيدفع هلا املفوض له  أنالعام وكذا متويله، على 

من خالل   أجرههذا، كما يدفع  استثمارهسنوية نظري 

                                                            
  .117.وليد حيدر جابر، املرجع السابق، ص - 3
  .113.املرجع، ص بكر امحد عثمان، نفس أبو - 4

 

. احملصلة من املنتفعني  من جراء ذلك األتاوى
هذه احلالة حلسابه وحتت ويتصرف املفوض له يف 

  .مسؤوليته الكاملة

تفويض  أشكالويعترب هذا الشكل من 
 أناملرفق العام اخف وطأة من عقد االمتياز باعتبار 

من االستثمارات  األكربال يتحمل اجلزء  إليهاملفوض 
ولئن  . املفوضة كأصل عام اإلدارة بل تشاركه يف ذلك

ستغالل يف يستأثر جبميع نتائج اال إليهكان املفوض 
 إجيارعقد االمتياز فإنه على غري ذلك بالنسبة لعقد 

مقابل  أتاوىاملرفق العام، حيث يدفع املستأجر لإلدارة 
  .استغالله للمرفق املفوض

  الثالث مطلبال

  الوكالة المحفزة

ما يتبادر لذهن  الباحث  أوليتبادر 
املنظم مل يعط تعريفا  أنمصطلح الوكالة احملفزة، حيث 

ا واآلثار املرتتبة عنها، كما هلا ب  أنل ذكر مضمو
يف املتخصصة  املراجعالبحث عن هذا املصطلح يف 

الرجوع  إىل اضطرنامما  ،مل جند له اثرالقانون اإلداري 
وهو غالبا ما يكون  ،النص املرتجم باللغة الفرنسية إىل

واعتبارا لذلك فالوكالة احملفزة وفقا هلذا  ،النص األصلي
وبالتايل فإن ،   régie intéressée هي األخري

غري املباشرة وهو ما  اإلدارةالرتمجة الصحيحة هي 
. من املرسوم الرئاسي 210املادة  أحكاميستشف من 

ما يضع سلطة التنظيم يف مشكل الرتمجة الذي ما 
  .لبث يفارقها

مشاطرة –املباشرة  اإلدارةوعليه، يعرف عقد    
تقنية : بأنه- اءفقهال بعض االستغالل كما يسميه

تعاقدية من خالهلا تتحمل اجلماعة العامة عبء متويل 
احد  إىلمنشآت املرفق العام، وتعهد مبوجبها غالبا 

وتسيريه مقابل عائدات يتقاضاها  إدارتهالقانون اخلاص 
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النتائج املالية  إىلمن اجلماعة العامة يستند جزء منها 
  . 1 احملققة

غري  اإلدارة وبأسل أنيستشف من هذا التعريف 
  :املباشرة يقوم على معيارين

على  باإلدارةيعمل  القائم  ال :املعيار املايل -
نفقته ومسؤوليته املالية، وبالتايل ال يتحمل 

عائداته ال ترتبط باألرباح  أنخماطر، كما  أية
احملققة، فهو يتقاضى مباشرة من اجلماعة 
: العامة عائدات غالبا ما تقوم على عنصرين

ثابت يتمثل مببلغ من املال يدفع  عنصر
بصورة مقطوعة كمقابل إلدارة املرفق العام ال 
يتغري، وعنصر غري مستقر يرتبط بالنتائج 

  .االستثمارية احملققة ويتبدل بتغريها

من الضمانة للقائم  األدىنيشكل احلد  األولفالعنصر 
للمرفق العام،  إدارتهيف  املبذولةباإلدارة لقاء جهوده 

 أقصىلعنصر الثاين فهو مبثابة حث له لبذل ا أما
  .ملهمته أفضلجهوده يف حتقيق 

يتمثل يف كون القائم باإلدارة   :املعيار العضوي  -
يعمل باسم وحلساب اجلماعة العامة، وهو ال يظهر 

، وبالتايل تبقى اجلماعة األخريةسوى كوكيل عن هذه 
العامة صاحبة املسؤولية املالية عن كل نشاطات  

نتائج املرفق العام، وكذلك املسؤولة عن تنظيمه، و 
غري  اإلدارة أنوكنتيجة لذلك اعترب االجتهاد القضائي 

  .2 املباشرة هي مظهر من مظاهر الوكالة

موقف تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق *
  )الوكالة المحفزة(غير المباشرة  اإلدارةالعام من 

                                                            
  .403.وليد حيدر جابر، املرجع السابق، ص - 1
  .406-404.نفس املرجع، ص - 2

 

رة وفقا   غري املباش اإلدارةتتضمن تقنية 
من تنظيم الصفقات العمومية  210للمادة 

املفوضة   اإلدارةوتفويضات املرفق العام بأن متكن 
تسيري وصيانة املرفق العام مع  أواملفوض له تسيري 

 اإلدارةاملرفق العام ، ولكن لفائدة  إقامةمتويلها 
ا مع بقاء  ت يدها، وهنا يظهر املرفق حت دارةإوحلسا

تتعلق مهامه على  إليهفاملفوض  ، عنصر الوكالة
بل يتلقى توجيهه  اإلدارة التسيري والصيانة و ال يتوىل

 من قبل السلطة املفوضة 

  .اليت تتوىل سلطة التقرير والتصرف

من السلطة  إليهونظري أعماله يتلقى املفوض 
املفوضة منحة حتدد حبسب نسبة مئوية من رقم 

تايل تبقى هذه األعمال مرتبطة بنتائج االستثمار وبال
 أنالنسبة ثابتة مهما تغريت األحوال ،كما ميكن 

ونسبة من األرباح ويف هذه  إنتاجيةحيصل على منحة 
احلالة يتحقق عنصر املخاطرة، حيث حيصل املفوض له 

نتيجة استغالله احلسن للمرفق فاألرباح  األرباحعلى 
متعلقة باالستثمار حىت وان كانت العائدات تتم 

مبفهوم املخالفة ال ميكن  إذاملفوضة،  ارةاإلدحلساب 
نتيجة االستغالل  األرباحللمفوض له احلصول على 

  . السيئ للمرفق

واعتبارا لذلك كله، جاءت تسمية الوكالة احملفزة 
الوكالة بأن يتوىل املفوض له : لتجمع بني عنصرين ومها

تسيري املرفق العام حلساب السلطة املفوضة وبامسها 
ي خماطر مالية تنتج عن تسيريه، وكذا دون حتمله آل

احملفزة ذلك من خالل حتفيز املفوض له وتشجيعه من 
للمرفق  األمثلنتيجة تسيريه   أرباححصوله على اجل 

  .وهنا يظهر عنصر االستغالل

يتبني من خالل تقنية الوكالة احملفزة، بأن 
قليلة جدا مقارنة  إليهدرجة املخاطر بالنسبة للمفوض 

السابقة للتفويض، غري انه يف مقابل ذلك  باألشكال
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املرفق تنعدم فهو ال يتمتع إال  إدارةحريته يف  أنيف 
  .بالتسيري

  الرابع مطلبال

  عقد التسيير

يعرف عقد التسيري على انه عقد يعهد 
مبقتضاه شخص معنوي عام يتوىل مرفقا عاما للغري 
تسيري هذا املرفق حلساب الشخص املعنوي ذاته مبقابل 

يل جزايف، فاهلدف من ذلك هو ضمان التسيري ما
  .1 العادي للمرفق العام

وتقرتب وظيفة القائم بالتسيري من وظيفة 
غري املباشرة، يف انه يدير املرفق  اإلدارةاملسؤول يف 

حلساب الشخص العام وهو يف هذه احلال يعترب 
مسؤوليته املالية حمدودة جدا بل تكاد  آن، كما 2وكيال

ا لكن ما مييز عقد تسيري املرفق العام عن تنعدم أحيان
القائم بالتسيري يف احلالة  أنغري املباشرة هو  اإلدارة
 أوإضافات  آيةيتقاضى مبلغا جزافيا دون  األوىل

عالوات، بينما يف احلالة الثانية هناك حتما مبلغ 
  .3يتقاضاه املتعاقد إضايف

من تبين عقود التسيري رفع   اإلدارةدف جهة 
ة تشغيل املشروع وصيانته باالستفادة من اخلربة كفاء

تطبيق  إىلوالكفاءة الفنية للقطاع اخلاص كما تلجأ 
عقود التشغيل والصيانة يف احلاالت اليت يصعب فيها 

تقدمي  أسعارالخنفاض  اإلجيارعقود  إىلااللتجاء 
ا ألسباب سياسية  لسوء حالة  أواخلدمة وصعوبة زياد

                                                            
مــروان حمــي الــدين القطــب، طــرق خصخصــة املرافــق العامــة،  - 1

، منشــــورات احللــــيب احلقوقيــــة، لبنــــان، أوىلدراســــة مقارنــــة، طبعــــة 
   457.، ص2009

  .93.بكر امحد عثمان، املرجع السابق، ص أبو - 2
  .412.، صالسابق وليد حيدر جابر، املرجع - 3

 4األسلوبهذا  إىلمعه االلتجاء  ق على حنو يتعذراملرف

.  

موقف تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات *
  المرفق العام من عقد التسيير

ال خيتلف عقد التسيري عنه يف الوكالة احملفزة إال من 
 إذ، املفوض إليه حيث املقابل املايل الذي يتقاضاه

حيدد يف عقد التسيري جزافا بناءا على نسبة مئوية من 
التعريفات اليت حيصلها  أنإال  إضافة،  5مالاألعرقم 

ا املنفردة  األخريةلإلدارة املفوضة تضعها هذه  بإراد
وحتتفظ باألرباح، ويف حالة عجز املفوض له حيث 

االستغالل كحالة   إيراداتتصبح نفقاته اكرب من 
ا  إليه قيامه مثال بأشغال توسعة يف املنشأة اليت عهد 

ضها اقل بكثري من نفقاته تلك  املنحة اليت يتقا  أو
وبالتايل فإن املسري يف  ،حينئذ تعوضه اإلدارة املفوضة

خماطر مالية جراء تسيريه  أيهذه احلالة ال يتحمل 
فإن اجر املسري مرتبط حتديده  وعليه، ،للمرفق العام

فإن عقد الوكالة  لكذاعتبارا لو . االستثمار أساسعلى 
تفويض  أشكالن من احملفزة والتسيري يعتربان شكال

  .املرفق العام

ولإلشارة فإن ترمجة عقد التسيري يف النص احملرر باللغة 
املرفق العام  إدارةعقد  أي géranceالفرنسية هو 

مفهوما جديدا يتماشى والظروف  أعطاهاملنظم  أنمع 
  .االقتصادية واالجتماعية للبالد

                                                            
  .118.بكر امحد عثمان، نفس املرجع، ص أبو - 4
عــــدد الوحــــدات + يعــــرب عــــن ســــعر البيــــع  :رقــــم األعمــــال - 5

املباعـــة خـــالل الســـنة، أو هـــو قيمـــة امليبعـــات احملققـــة للمؤسســـة 
هـــي نـــوع مـــن التحليـــل :النســـب املئويـــة أمـــا.  خـــالل ســـنة معينـــة

ية وغري املالية لعناصر املركز املايل وحسـاب األربـاح املال للعالقات
القــوة املاليــة والتشــغيلية للمنظمــة  واخلســائر وهــي توضــح مــدى

  .املديونية، واملخزون نسب الرحبية، السيولة،: وأهم هذه النسب
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يقودنا البحث يف موضوع تفويض املرفق العام إىل 
  .ساؤل حول مسؤولية أطرافه؟، وهو ما نتناوله تباعاالت

  الثالثمبحث ال

والقضاء  تفويض المرفق العام إطارالمسؤولية في 
  المختص بمنازعاتها

ما يهمنا هو املسؤولية القانونية الناجتة  إن
عن عقود التفويض املرفق العام، دون املسؤولية املالية 

بحث عن ، وعليه، فإن الإليهااليت سبق التطرق 
واجلهة  أساسهايستلزم حتديد  اإلطاراملسؤولية يف هذا 

 .املختصة بالفصل يف النزاع

  األول مطلبال

واستثمار المرفق  إدارةمسؤولية الشخص المكلف 
  العام 

حيل املستثمر يف حتقيقه للمرفق العام مكان اجلماعة 
العامة ماحنة التفويض، ليصبح بذلك مسؤوال عن سري 

لكن عدم . واألضرار اليت قد تنتج عنهاملرفق العام 
املفوضة ليس مطلقا بل يتحقق يف  اإلدارةمساءلة 

  :أساسحاالت معينة على 
ذلك يف حالة عدم احرتامها لألحكام اليت : اخلطأ*

  :تنظم عملية التفويض، من ذلك
تتوافر فيه الشروط الالزمة  أناختيار شخص دون -

  .لطبيعة تسيري املرفق
  .م ال جيوز تفويضهتفويض مرفق عا-
  .تقاعسها عن واجبها يف الرقابة-

الشخص املكلف حتقيق  إعسارمسؤوليتها يف حالة  -
  .املرفق العام، حفاظا ملصلحة املضرور

مسؤوليتها عن الضرر الناتج عن استخدام املستثمر -
  .المتيازات السلطة العام

 أساسجتد مساءلة الشخص العام على : املخاطر*
يف طبيعة املرفق العام موضوع  اجوهرهاملخاطر 

وتعترب هذه الفكرة . التفويض والظروف اليت يعمل فيها
مبثابة ضمانة للغري  من نشاط املرفق العام بغض النظر 

 اإلدارةعن الشخص املكلف بتحقيقه كون عالقة 
ا واخلوف من  إىلباملرفق تبقى قائمة باإلضافة  مالء

ميكن هلا  ، ويف حالة حتقق ذلكاملستثمر إعسار
  . 1الرجوع عليه بقدر ما دفعته للمضرور

  الثاني مطلبال

منازعات الجهة القضائية المختصة بالفصل في 
  تفويض المرفق العام

لقد استقر االجتهاد يف فرنسا على 
اختصاص القضاء العادي للنظر يف املنازعات املقامة 
ضد الشخص املكلف حتقيق مرفق عام اقتصادي إال 

باينا بالنسبة للمرافق العامة اإلدارية حيث انه قد شهد ت
يف العديد من قراراته قاعدة  اإلداريتبىن االجتهاد 

يف منازعات الشخص   اإلدارياختصاص القضاء 
املكلف حتقيق مرفق عام إداري الن الشروط اليت ينفذ 

هي نفسها  اإلداريفيها الشخص اخلاص املرفق العام 
هذا  أنالعام، غري  املتبعة من جانب الشخص املعنوي

كان   فإذااالجتهاد شهد تغريا اعتبارا لصفة املضرور، 
من املنتفعني فان االختصاص يكون  األخريهذا 

 اإلداريكان غريا فان القضاء   إذا أماللقضاء العادي، 
هو املختص بغض النظر عن طبيعة املرفق العام، لكن 

االختصاص ال يكون  أنعاد يف وقت الحق واعترب 
كان هناك استخداما للسلطة   إذاإال  اإلدارياء للقض
  .1 العامة

يعود االختصاص بالنظر يف منازعات عقود 
ممثال يف  اإلداريتفويض املرفق العام يف اجلزائر للقضاء 

ا صاحبة الوالية العامة وفقا للمواد   اإلداريةاحملاكم  كو
املدنية  اإلجراءاتمن قانون  804 و 801 و 800

                                                            
  .وما بعدها573وليد حيدر جابر، املرجع السابق،  - 1
  .577.، صوليد حيدر جابر، املرجع السابق – 2
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بنزاع بني السلطة  األمرتعلق  إذاهذا  ،12واإلدارية
  .املفوضة واملفوض له

بالنسبة للعالقة بني املنتفع واملفوض له،  أما 
يكون القضاء العادي خمتصا كأصل عام يف منازعات 
عقدي االمتياز واإلجيار الن العالقة بني املفوض له 
واملنتفع حيكمها العقد وبالتايل ختضع لقواعد القانون 

بالنسبة للوكالة احملفزة والتسيري فإن  اأماخلاص، 
املفوض له يف  أنهو املختص كون  اإلداريالقاضي 

 .3 املفوضة اإلدارةهذه العقود يعمل حلساب  إطار
وعلى سبيل املقارنة، فقد نص التدبري املفوض للمرفق 
العام باملغرب على جواز حل النزاعات القائمة بني 

يتم  أنكيم، على املفوض واملفوض له عن طريق التح

                                                            
املدنيـــة واإلداريـــة  اإلجـــراءاتمـــن قـــانون  800تـــنص املـــادة  - 2

الواليــــة العامــــة فــــي هــــي جهــــات  اإلداريــــةاحملــــاكم :"علــــى انــــه
  .اإلداريةالمنازعات 

درجــة، حبكــم قابــل لالســتئناف يف مجيــع  أولختــتص بالفصــل يف 
 إحـــــدى أوالبلديـــــة  أوالواليـــــة  أوالقضـــــايا، الـــــيت تكـــــون الدولـــــة 

  ."طرفا فيها اإلداريةات الصبغة ذ اإلداريةاملؤسسات 
علـى من قـانون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة  801تنص املادة  *
  :كذلك بالفصل  اإلداريةختتص احملاكم ": انه
  ... اإلداريةالقرارات  إلغاءدعاوي -
  "... دعاوي القضاء الكامل-
علـى من قـانون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة  804تنص املادة  *
ترفــع الــدعاوى وجوبــا  أعــاله 830املــادة  ألحكــامالفــا خ" :أنــه
  :أدناهيف املواد املبينة  اإلدارية احملاكم أمام

  ... ادة الضرائبيف م-
ــــةفــــي مــــادة العقــــود - ــــت طبيعتهــــا، اإلداري  أمــــام، مهمــــا كان

العقــد  إبــراماختصاصــها مكـان  ةالمحكمـة التــي يقــع فـي دائــر 
  ... ،تنفيذه أو
فعــل  أوجنحــة  آونــاجم عــن جنايــة يف مــادة تعــويض الضــرر ال-

  ..."  تقصيري
 يف  اذكل املفــوض لــه يف عقــد الوكالــة احملفــزة و أيســ أنميكــن  -1

املســؤولية  أســاسعقــد التســيري  حالــة جتــاوزه حــدود الوكالــة علــى 
   .التقصريية

حل املنازعات بني املرتفقني واملفوض له عن طريق 
القضاء، وذلك  آوالتحكيم  إىلالصلح قبل اللجوء 

القضاء بسبب البطء يف  أمامجتنبا إلثارة النزاعات 
  .4حلها وجتنب النفقات واآلثار النامجة عن ذلك

  :خاتمة

حتت داع الظروف االقتصادية والفراغ 
ن يطرح بشدة يف ما يتعلق بتفويض القانوين الذي كا

 إىلمرافقها العامة دأبت السلطة التنظيمية باجلزائر 
ذه املسألة وهو  إعادة النظر يف النظام القانوين املتعلق 

تنظيم الصفقات  بإصدار 2015ما تكلل سنة 
العام، وان كان التنظيم قد العمومية وتفويضات املرفق 

القانونية  األنظمةمن  تفويض املرفق العام أحكام اقتبس
املقارنة وباخلصوص النظام القانوين الفرنسي فإنه كان 

يكون ذلك مواكبا لطبيعة اجملتمع  أنحريصا على 
ذلك  أناجلزائري وكذا الوضع االقتصادي الراهن، غري 

 أحياناتعقيب، فلم تكن   أيعن  مبنأىمل يكن 
املصطلحات املستعملة تؤدي الغرض املطلوب منها 

تغليب الطابع االقتصادي عليها ما جعلها  إىل ةإضاف
، مشكل الرتمجة بعني االعتبار ذمع األخ  ،تعقيدا أكثر

من الناحية املوضوعية،  أماهذا من الناحية الشكلية، 
فلئن كانت السياسية اجلديدة يف تسيري املرافق العمومية 

دف  حتسني اخلدمة العمومية  إىلعن طريق التفويض 
ى حمل نظر، فاخلدمات املقدمة من قبل فإن ذلك يبق

املرافق املفوضة قد تأثر تكاليفها على القدرة الشرائية 
للمنتفع يف الوقت الذي كان هدف التفويض هو 
تقدمي خدمة بأقل تكلفة ويظهر ذلك جليا يف عقود 

ضعف الرقابة واإلشراف  إىلاالمتياز، ذلك باإلضافة 
 أحيانامفلسة الذي قد جيعل هذه املرافق عاجزة بل 
                                                            

بالتــدبري املفــوض  يتعلــق 54-05مــن قــانون رقــم  9املــادة  - 2
، الصــادرة 5404ملغربيــة، عــدد ، اجلريــدة الرمسيــة اللمرافــق العامــة

  .2006مارس  16يف 
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على االقتصاد وبالتايل تصبح وباال على الدولة و 
جل ضمان التسيري احلسن أالوطين، وعليه ومن 

للمرافق العامة من خالل تقنية  األمثلواالستغالل 
اليت  األساسيةحتديد احلاجيات  األمرالتفويض يستلزم 

تكون حمل التفويض، وكذا تقوية الرقابة على اجلهات 
ألشخاص القانون  أكثروإعطاء الفرصة املفوض هلا، 

ا احرص  اخلاص على تلك اخلاضعة للقانون العام  كو
من اجل  األمثلو االستغالل  األحسنعلى  التسيري 
  .حتقيق ربح اكرب
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  الدولية نائيةالج العدالة ضوء على الدبلوماسية للبعثات القضائية الحصانة

  )أ(، أستاذ حماضر قسم عبد القادر زرقني. د
  .، اجلزائراملركز اجلامعي تيسمسيلت

       
  :مقدمة

لقد شهدت اإلنسانية جرائم فظيعة تطلب      
معها ضرورة توقيع اجلزاء الالزم على مرتكيب اجلرائم 
الدولية حبق اإلنسانية وذلك بصرف النظر عن نوعية 

ا مرتكبو هذه اجلرائم الوظيفة واملهام . اليت يقوم 
فكانت هذه الفكرة تراود اجملتمع الدويل عقب ما 

السعي  فاستدعىشهدته وخلفته احلرب العاملية األوىل 
والعمل إلرساء قضاء جنائي دويل، و مت فعال إنشاء 

حمكمة نورمبورغ وطوكيو للنظر يف اجلرائم املرتكبة أثناء 
أّن هاتان احملكمتان ذات  احلرب العاملية الثانية إال

و أما يف أواخر القرن العشرين، مت إنشاء . طابع مؤقت
 .حمكمتني جنائيتني يف كل من يوغسالفيا و رواندا

ليتمخض يف األخري عن اجلهود الدولية الوصول إىل 
قضاء جنائي دويل دائم متثل يف احملكمة اجلنائية الدولية 

  .الدائمة

ساسي للمحكمة غري أنّه يف ظل النظام األ
اجلنائية الدولية تثار العديد من األسئلة ولعل من بينها 
حماولة التوفيق بني مسألة حتقيق العدالة والقصاص 
سيما أّن هذا النظام أكد على مبدأ مساواة مجيع 
األشخاص أمام القانون دون أّي متييز بسبب الصفة 
الرمسية من جهة؛ ومن جهة أخرى ما أكدته النصوص 

الدول باحلصانة القضائية للبعثات  التزاممن  قيةاالتفا
  .الدبلوماسية

ولعل أمهية البحث تتجلى يف الوقوف على 
ما جاء يف صلب النظام األساسي للمحكمة من عدم 

 يف الصفة لتلك بأي أثر بالصفة الرمسية وال االعتداد
، منه  27اجلنائية حبسب صريح املادة املسؤولية قيام

من نفس النظام  98خالفة يف املادةوما جاء مبفهوم امل
 الدويل القائم بتوفري لاللتزامواليت متنح األولوية 

  .احلصانة
وعلى هذا األساس ستتم معاجلة املسألة من       

خالل البحث بداية يف مفهوم احلصانة القضائية 
ومن مث تقرير  )المبحث األول( للبعثات الدبلوماسية

 القضاء اجلنائي الدويل باحلصانة يف االعتدادمبدأ عدم 
  .)المبحث الثاني(

  المبحث األول

  اسيةمفهوم الحصانة القضائية للبعثات الدبلوم
يكتسي النظام الدبلوماسي أمهية بالغة من 
أجل رسم السياسة اخلارجية للدولة و تنفيذها 
ا حتقق  ألهداف املنظمات واهليئات الدولية، كما أ

 وقد أدى التطور. ادمحاية ورعاية مصاحل الدول واألفر 
 له يف الدولية إىل تطور مماثل العالقات الذي عرفته

للحاجة املاسة للمجتمعات  نظرا الدبلوماسي النظام
 البشرية بعضها إىل بعض وضرورة التواصل فيما بينها

ا وتسوية مشاكلها، ف العالقات  أقيمتوتوثيق عالقا
من خالل تكوين  الدولية بني خمتلف اجملتمعات

 السلم زمن يف ذلك أكان سواء عثات الدبلوماسيةالب
وعليه سيتم التعرف . 1النزاعات املسلحة زمن يف أم

على مدلول احلصانة الدبلوماسية واألساس القانوين 
  .الذي تقوم عليه وكذا مصادرها القانونية

تعريف الحصانة :األولالمطلب 
  الدبلوماسية

                                                            
 وقواعدها وتطورها انشأ  الدبلوماسية الشامي، حسني علي 1

 اخلامسـة، الطبعـة ، الدبلوماسـية واالمتيـازات احلصـانات ونظـام
 ص ، 2011 عمـان، األردن، والتوزيـع، للنشـر الثقافـة دار 

.20.  
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 والتعريف اللغوي سنتعرض بداية للتعريف    
حتديد  احلصانة ومن بعد ذلك لكلمة االصطالحي

  .معىن الدبلوماسية
  تعريف الحصانة : أوال

  تعريف الحصانة لغة1- 
 الفعل مصدر إن مصطلح احلصانة يرجع إىل      

 واحليطة احلفظ على يدل الكلمة هذه وأصل حصن،
 فهو حصانة املكان حيصن حصن :يقال ،1واحلرز
فجاء يف قوله ، منيع أي حصني وحصن مُنع، حصني
 "2 .حمصنة ال يقـاتلونكم مجيعـا إال فـي قـرى" :تعاىل
املتعففة وقد  املرأة على واحلصان احلاصن يطلق كما

واليت أحصنت فرجها :"جاء يف قول اهللا عّز وجل
 3"فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملني

  .4" احملصنات من النساء: " وقوله تعاىل
  اصطالحاة الحصان2-
 أو األشخاص بعض إعفاء ا فاحلصانة يقصد     

 املسائل يف عليهم العامة القواعد تطبيق من اهليئات
 .5املالية و القضائية

ا تعريفها ميكن كما ّ  دون حيول الذي العائق ذلك بأ
ا القضائية الدعوى حتريك إمكانية  ضد من يتمتع 
ام أي توجيه إمكانية عدم مث ومن  القانون وفق هإلي ا

  .عن أي من أعماله أو تصرفاته الوطين
  الدبلوماسيةتعريف :ثانيا

  الدبلوماسية لغة1- 

                                                            
 . ص ،3. ط بريوت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن 1

.323 
  .14سورة احلشر اآلية  2
 .13 آية األنبياء سورة 3
 .24سورة النساء اآلية  4
 احملكمـة أمـام القـادة أو الرؤسـاء مسـؤولية خالـد، حممـد خالـد 5

 .( القـانون يف املاجسـتري شـهادة لنيـل مقدمـة رسـالة اجلنائيـة،
 2008 ،الـدامنرك يف املفتوحة العربية األكادميية اجلنائي، الدويل

  .24ص ،

يعود أصل كلمة الدبلوماسية        
Diplomatic" "  ا إىل اللغة اليونانية ويقصد 

الوثيقة الرمسية اليت يتم تداوهلا بني رؤساء الدول، 
قل داللة لتنت. 6 خاصة امتيازاتتضفي على حامليها 

ومعىن هذا املصطلح بني كنف خمتلف اللغات ومنها 
  . 7 اللغة العربية

  اصطالحاالدبلوماسية 2-
اآلراء الفقهية حول حتديد  اختلفت       

ا تتحد يف رؤيتها على  ّ مصطلح الدبلوماسية إال أ
  .علم وفن اعتبارها

على أّن املقصود  براديه فودريهفيذهب الفقيه     
فن متثيل احلكومة ومصاحل البلد جتاه : " بالدبلوماسية

احلكومات والبلدان األجنبية والسهر على حقوق وطنه 
ومصاحله وكرامته حىت ال تكون غري معروفة يف اخلارج، 
ا إدارة الشؤون الدولية وإدارة املفاوضات  ّ كما أ
ا  " السياسية أو متابعتها وفقا للتعليمات الصادرة بشأ

8.  
العادة  فوق سموحي ألستاذا ومن جهته      

واألعراف  القواعد خمتلفتتضمن  يرى بأّن الدبلوماسية
 الدول بني العالقات بتنظيم تعىن اليت واملبادئ الدولية

 قواعد وأحكام مراعاة مع واهليئات الدولية، واملنظمات
املفاوضات  وفن إجراء ومبادئه القانون الدويل
 قد االتفاقاتوع املؤمترات الدولية يف واالجتماعات
  . 9 واملعاهدات

                                                            
ـــــــة للمبعـــــــوث  - 6 رحـــــــاب شـــــــادية، احلصـــــــانة القضـــــــائية اجلزائي

، والعلـــوم السياســـية قاه، كليـــة احلقـــو الدبلوماســـي، رســـالة دكتـــور 
 .7، ص 2006جامعة باتنة، 

  34 ص السابق، املرجع الشامي، حسني علي  7
، ص 2008، 1اليــونس يوســف، احلصــانة، دار طـــالس، ط  8

84. 
 ، النهضـة دار احلديثـة، الدبلوماسـية العـادة، فـوق مسـوحي 9

  .3، ص1973، 1دمشق، ط
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 الذي االمتياز تعين ذلك الدبلوماسية فاحلصانة        
 دولة يف يقيمون الذين األشخاص بعض يتمتع به

م ال ّ الدولة املضيفة فال  لقضاء خيضعون أجنبية، إذ أ
 ويبقى  ضدهم، الدعوى اجلنائية ميكن حتريك
ؤساء فالر  وطنهم، السارية يف للقوانني فقط خضوعهم

الدبلوماسية  البعثةكذا أعضاء و  الوزراء والسفراء أو
 ملخالفة عليهم القبض ميكن فال االمتياز، هذا مينحون
 يف حال إليها،  ولكن يرسلون اليت البالد قوانني

 فإنّ الدولة اليت يقيمون فيها  لقوانني خمالفتهم
م  هذا وينصرف باستدعائهم، تطالب قد حكوما

 أو الدولية موظفي خمتلف اهليئات إىل االستثناء أيضا
  .1عضويتها نطاق يف ا املعرتف اإلقليمية املنظمات

اس القانوني األس :المطلب الثاني 
  للحصانة الدبلوماسية

 إجياد األسس الدويل القانون فقهاء حاول     
املبعوثني  اليت ميكن االستناد عليها ملنح واملربرات
فظهرت عدة  ةالدبلوماسي واالمتيازات احلصانات
 نظرية اإلقليمي، االمتداد من أمهها نظرية نظريات،
  . الوظيفة مقتضيات ونظرية التمثيلية الصفة

  اإلقليمي االمتداد نظرية:أوال
 االختصاص أساس على النظرية هذه تقوم      

 مواطنيها سواء مجيع على يسري للدولة، القضائي
 عثةالب مقر أنو  الوطن، خارج أو داخل يف أكانوا

 يعترب وظيفته بأعمال فيه يقوم الذي الدبلوماسية
 املبعوث ، أي أنّ 2ميثلها اليت الدولة إلقليم كامتداد

                                                            
 معاملـة تنظـيم مسـألة دوليـةال العديد من االتفاقيـات تضمنت 1

 وأمـاكن السفارات تشغلها اليت واألماكن الدبلوماسيني املبعوثني
/ د: ينظـر. األجنبيـة الـبالد يف والقنصـليات املنـدوبني الـرمسيني

يف الفقـــه اإلســـالمي  واالمتيـــازات وليـــد خالـــد الربيـــع، احلصـــانات
دون سـنة والقانون الدويل، جملة الفقه والقـانون، جامعـة الكويـت،

  .5ص  النشر،
 خـري ،املنشـورات والتفـاوض الدبلوماسـية، قـادري حسـني 2

  .53 ص 2007 ، جليس

وال يزال  دولته يغادر إقليم مل وكأنه يعترب الدبلوماسي
ا   املعتمد الدولة خيضع لقوانني ال فهو وهلذا ،مقيما 

  .3لديها بل خيضع لقوانني دولته
ا النظرية انتقدت هذه وقد        على تقوم أل

 املبعوث وجود والوهم، فال يتصور االفرتاض
 غري وهذا واحد، يف وقت إقليمني يف الدبلوماسي

ا تفتقد   .الواقعية الناحية من ممكن لتفسري كما أ
 الدبلوماسي واضح للحاالت اليت يكون فيها املبعوث

يف الدولة املستقبلة بعض  ميارس ملصلحته الشخصية
املتعلقة  العينية بالدعاوىالتجارية أو ما تعلق  األعمال
باملرياث، مما يثري مسألة القانون الواجب  أو بالعقارات
 إقامة أو البعثة فال ميكن القول بأّن مقرالتطبيق، 
  . 4دولته إلقليم امتداد املبعوث

  التمثيلية الصفة نظرية: ثانيا
 الدبلوماسي املبعوث أنّ  النظرية تعترب هذه      
 وظيفته يباشر دولته ملا عن رئيس ائبا ووكيالن

 باحلصانات ،مما يتيح له التمتع الدبلوماسية
 املبعوث لرئيس الدولة، فحصانة املقررة واالمتيازات
مما يعفيه  ،5إليه رئيسه حلصانة نقال تعد الدبلوماسي

  .القضائي للدولة املستقبلة له االختصاصمن 
 باعتبارهامل تسلم هذه النظرية من النقد    

 أفراد ا يتمتع اليت واحلصانات االمتيازات مع تتعارض
 التمثيل صفة من اجملردين املمثل الدبلوماسي أسرة

  .6 معينة حدود وضمن الزوجة، باستثناء
اليت  واالمتيازات والصفة كما أّن الوظيفة

ا ختتلف كثريا عن ما يتمتع به  الدولة رئيس يتمتع 

                                                            
 الكتـب دار ، 1ط .الدبلوماسـية ، السـامرائ الـرزاق عبـد 3

  .216 ص ،2002 بنغازي ، ليبيا، الوطنية،
منشــأة  ، الدبلوماســي القــانون هيــف، أبــو صــادق علــي 4

  .135 ص،1975،املعارف، اإلسكندرية
 منشـأة السـالم، قـانون يف الـوجيز الغنيمـي، طلعـت حممـد  5

  358.ص  ، 1977 مصر، اإلسكندرية، املعارف
 274 ص سابق، مرجع العادة، فوق مسوحي 6
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 أو املستوى الوطين على ءالدبلوماسي سوا املبعوث
  .الدويل

 أن هذه النظرية مل تعط تفسريا إىل إضافة    
 اليت كاحلصانات ا، املعمول األوضاع من كثري عن

أراضي دولة ثالثة  املبعوث الدبلوماسي فوق ا يتمتع
  .1متثيلية صفة قبلها له ليست أنه غري معتمد لديها مع

  الوظيفة مقتضيات نظرية: ثالثا
 املزايا أنّ  االجتاهيعترب مؤيدو هذا        

 املبعوث الدبلوماسي ضرورة ا يتمتع اليت واحلصانات
 عن بعيدا الطمأنينة من جو يف بوظيفته قيامه يقتضيها
  . 2لديها املعتمد يف الدولة املؤثرات خمتلف

 للمهام الدبلوماسي احلسن للمبعوث فضمان األداء   
 فكرة م عليهتقو  الذي األساس هي ا املكلف
 فالقيام بالوظيفة ولذلك الدبلوماسية احلصانة

 املبعوث يتمتع أن صحيح يتطلب بشكل الدبلوماسية
 لالختصاص وعدم خضوعه باالستقاللية الدبلوماسي
  .3 املستقبلة للدولة القضائي

 القانون جند أّن جلنة ويف نفس السياق،       
 املتحدة ألممل العامة للجمعية املقدم تقريرها يف الدويل
ذه  1956عام  فكرة أنّ  واعتربت ،النظرية أخذت 

 تستند أن ميكن الذي األساس هي الوظيفة مقتضيات
  .الشأن هذا يف الدولية االتفاقيات إليه

وإمجاعا من  اتفاقا ولعل هذه النظرية تلقى       
يف القانون  احلديثة مع االجتاهات الفقه وكذا لتماشيها

ا كأساسالدويل، مما ميكن   يعمل به يف إسناد األخذ 
 املبعوث ا يتمتع اليت واالمتيازات احلصانات
  .4الدبلوماسي

تقنين الحصانة : المطلب الثالث    
   الدبلوماسية

                                                            
  137 ص ، سابق مرجع هيف، أبو صادق علي 1
  137 ص ، ساب مرجع هيف، أبو ادقص علي 2
  60 ص سابق، مرجع الفتالوي، حسني سهيل 3
  .138 ص  سابق، هيف، مرجع أبو صادق علي 4

تقوم احلصانة على ثالث مصادر أساسية،        
تتمثل يف العرف واالتفاقيات الدولية والتشريعات 

  .الوطنية
  العرف:أوال

مفهوم احلصانة الدبلوماسية يف ظل لقد نشأ       
األعراف الدولية، إذ يعود تارخيها إىل احلضارات 

، ويتمثل 5القدمية، بل الزال العرف يشكل أساسا هلا
ا  العرف فيما توصلت إليه الدول من تصرفات وإعترب

  .ملزمة هلا 
وإىل غاية أوائل هذا القرن، بقي العرف الدويل يشكل 

حكام واملبادئ اليت تقوم مصدرا هاما ملختلف األ
عليها العالقات الدبلوماسية، بل أّن القواعد اليت 
تضمنتها االتفاقيات الدولية أو القوانني الوطنية جتد 

  .6أساسها يف العرف الدويل
  االتفاقيات الدولية:ثانيا

 حبصانات الدبلوماسيني متتع حاجة إنّ        
م معينة وامتيازات م القيا على ومن أجل مساعد
 توفر الدول أن على استلزمووظائفهم،  مبهامهم
 كافية مع االهتمام الدبلوماسي محاية للمبعوث
بأن  هلم، الالزمة واالمتيازات احلصانات بتوفري املتواصل

املتعلقة  االتفاقيات الدوليةالعديد من  الدول تبرمأ
  .الدبلوماسية باحلصانة

ويعود تاريخ أول معاهدة تضمنت النص      
 متثلت يف1623لعام  الدبلوماسية العالقات على

املربمة بني كل من  والصداقة والتجارة السالم معاهدة

                                                            
قواعــد : " علــى أنّ  1961فيينــا لعــام  اتفاقيــةجــاء يف ديباجــة  5

القانون الدويل العرفية جيب أن تظل سارية بالنسبة للمسائل الـيت 
 وذكـــــرت أيضـــــا". تفاقيـــــةاالمل تعـــــاجل صـــــراحة يف أحكـــــام هـــــذه 

ـــا مـــن  ديباجـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلصـــانات الـــدول وممتلكا
ـــــا مـــــن  : "انّ  2004الواليـــــة لعـــــام  ـــــدول وممتلكا حصـــــانات ال

الواليـــة القضـــائية مقبولـــة بوجـــه عـــام، كمبـــدأ مـــن مبـــادئ القـــانون 
  ".الدويل العريف

  .84صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص علي  6
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، قامت الدول 1648ويف عام  ، وروسيا انكلرتا
 املربمة وكذا املعاهدة واستفاليا األوربية إلبرام معاهدة

 بني املنعقدة واملعاهدة ،كوالدامنار  كل من بريطانيا بني
 بني املربمة ،واملعاهدة 1809 عام لاجنلرتا والربتغا

 .  18151 لعام فيينا ومؤمتر العثمانية والدولة بريطانيا
السالفة الذكر  االتفاقياتواملالحظ أّن       

تفتقر إىل تفصيل وحتديد شامل للقواعد واملبادئ 
ا تعد مرحلة أوىل  ّ املختلفة املتعلقة باحلصانات إّال أ

صانة الدبلوماسية يف إطار البحث يف موضوع احل
  . وسبل التعامل يف ضوء العالقات الدولية

 الدبلوماسية لعام العالقات فجاءت اتفاقية     
كأول تقنني رمسي تضمن القواعد اليت حتكم 1961

العالقات الدبلوماسية، فتضمنت هذه االتفاقية حتديد 
وبيان النظام القانوين للمبعوثني الدبلوماسيني من 

 واالمتيازاتلة احلصانات خالل التعرض ملسأ
م وكذا أسرهم   .والواجبات اخلاصة 

 واتفاقية ، 1969اخلاصة البعثات واتفاقية
 هذا 1975  لدى املنظمات لعام الدول بعثات

 ، 1963 القنصلية العالقات اتفاقية إىل باإلضافة
 واليت ، 1946 عام منذ املربمة املقر  اتفاقيات ومجيع
 الدولية واملنظمات املضيفة ةالدول بني العالقة تنظم

  .2واإلقليمية
  التشريعات الوطنية: ثالثا

 تشكل أساس الوطنية التشريعات إنّ      
 فأكدت خمتلف،  الدبلوماسية واالمتيازات للحصانات
ا الداخلية الدول يف على أحقية املبعوث  تشريعا

يف الدولة  واالمتيازات باحلصانات الدبلوماسي بالتمتع
ا، ومن التشريعات يذكر  االلتزاممع ضرورة املستقبلة 

، والقانون 1708القانون الصادر يف بريطانيا عام 

                                                            
 .92ص  ، سابق مرجع وي،الفتال حسني سهيل 1
 .16ص  سابق،ع رجم املالح، فاوي 2

، 1790الصادر يف الواليات املتحدة األمريكية عام 
  .3والقانون  الفرنسي الصادر عقب الثورة الفرنسية

ا عرب أحناء        وهكذا يف إطار ربط عالقا
 اليت الدبلوماسية تبإرسال البعثا الدولالعامل، قامت 

 من عدد كاف ويعاونه رئيس وهلا أعضاء من تتكون
 الدول لدى املوفدة الدول بتمثيل للقيام املوظفني
 الكثري الدبلوماسية هلذه البعثات إليها، وأقرت املوفد
 البعثة تساعد واإلعفاءات واالمتيازات احلصانات من

 هذه ومن هلا، املوكولة وظائفها أداء الدبلوماسية على
 البعثة مبقر يتعلق ما واالمتيازات احلصانات
 البعثات بأعضاء يتعلق ومنها ما الدبلوماسية
ا، الدبلوماسية  العمل سري حبسن يتعلق ما ومنها ذا

   .4 البعثات الدبلوماسية داخل
الدولية  االتفاقياتفاحلصانة موجودة يف       

والعرف وحىت التشريعات الوطنية، فهي تعبري عن 
ومن ميثلون الدولة يف حد  ،ادة الدولة من جهةسي

ا من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية   .  ذا
ولكن السؤال الذي يتبادر لألذهان، هل ميكن التسليم 

  هذه احلصانة؟  ةبإطالقي
  لثانيالمبحث ا

بالحصانة في القضاء  االعتدادتقرير مبدأ عدم 
  الجنائي الدولي

انة القضائية أقرها إذا كانت فكرة احلص       
اجملتمع الدويل سواء يف التشريعات الوطنية والتشريع 
الدويل منذ زمن بعيد؛ فالتسليم بطبيعتها املطلقة صار 
منافيا للواقع مع تطور القانون اجلنائي الدويل، لترتاجع 
فكرة املعاملة التفضيلية للرؤساء واملسؤولني واملبعوثني 

كقيد للمتابعة اجلنائية؛ الدبلوماسيني بذريعة احلصانة  

                                                            
عبد العزيز حممد سرحان، مبادئ القـانون الـدويل، دار النهضـة  3

  .164، ص 1980العربية، القاهرة، مصر،  
 والقنصلية، الدبلوماسية العالقات قانون محودة، سعيد منتصر 4

 8 ص السابق، املرجع
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 انتهاكهموصار مثوهلم أمام القضاء أمر وارد يف حال 
  .دويل يقضي مبساءلتهم  التزامألي 

 االعتدادتقرير مبدأ عدم : المطلب األول
بحصانة المبعوث الدبلوماسي في المحاكم الجنائية 

  المؤقتة
باحلصانة يعود إىل  االعتدادإّن بوادر عدم       

 اليت البداية نقطة فهي ،األوىل العاملية باحلر  حماكمات
 اجلنائية الشخصية املسؤولية فكرة حتريك إىل قادت
 من جرائم ارتكبوهرؤساء الدول أو ممثليهم عما  ضد

من  الثانية العاملية احلرب ومع ما عرفته دولية،
ضرورة  ترسخت انتهاكات خطرية يف حق اإلنسانية

، فكان 1ائية الشخصيةاجلن املسؤولية إقرار وتقنني فكرة
احللفاء متفقني على معاقبة كبار اجملرمني الذين انتهكوا 
م اختلفوا حول اآلليات  قواعد القانون الدويل غري أ
القانونية القضائية الكفيلة بتحقيق عدالة جنائية 

فكانت بذلك لبنة أساسية يف القضاء اجلنائي . 2عاملية
 العتداداالدويل وقاعدة هامة تقضي بعدم جواز 

  .3بالصفة الرمسية ملعاقبة وتتبع مرتكيب اجلرائم الدولية
 املساءلة على الدويل العمل استقروهكذا     

أشد  باقرتافلكل شخص ثبتت إدانته  اجلنائية الدولية
تضمنته نصوص األنظمة  ما وهذا اجلرائم خطورة،

  .األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية
بحصانة  العتداداتقرير مبدأ عدم : أوال     

المبعوث الدبلوماسي في محكمتي نورمبورغ 
  وطوكيو

                                                            
 اجلامعة دار,اجلنائي الدويل لقانونا,الغين عبد املنعم عبد حممد 1

  2 ص, 2002 ,اإلسكندرية,اجلديدة
بلخريي حسينة، املسـؤولية اجلنائيـة لـرئيس الدولـة، دار اهلـدى،  2

  . 21، ص2006، 1اجلزائر، ط 
3 Muxart Anne, l'immunité de l'ex chef d'Etat 

et compétence universelle, quelques réflexions 
sur l'affaire Pinochet, actualité et droit 
international, 1998, p2. Voir le cite: 
www.ridi.org Le cite consulté le 14/04/2016 

خالل احلرب  ارتكبتإن بشاعة اجلرائم اليت         
العاملية الثانية، دفعت اجملتمع الدويل إىل إنشاء حماكم 
جنائية دولية عسكرية،تقيم املسؤولية اجلنائية الدولية 

لذلك   بالصفة الرمسية، فأنشئت االعتدادلألفراد دون 
  .كل من حمكمة نورمبورغ وحمكمة طوكيو

بالحصانة في محكمة  االعتدادتقرير مبدأ عدم  -1
  نورمبورغ 

حملكمة نورمربغ  األساسي النظام تضمن      
 ختتص الفردية، حيث اجلنائية املسؤولية على التأكيد
 الذين األشخاص كل وعقاب مبحاكمة احملكمة
 يف أعضاء أو بوصفهم الشخصية بصفتهم ارتكبوا
 نطاق يف يدخل فعال احملور دول حلساب تعمل منظمة

 ضد اجلرائم أو احلرب جرائم أو ضد السالم اجلرائم 
و  واحملرضون واملنظمون املديرون ويعترب اإلنسانية،
 أو خمطط تنفيذ أو وضع يف سامهوا الذين الشركاء
يف اجلرائم  تدخل اليت األفعال أحد الرتكاب مؤامرة

سؤولني عن كل فعل مت ارتكابه تنفيذا هلذا السابقة، م
  .4املخطط ضد أي شخص

بالحصانة في  االعتدادتقرير مبدأ عدم  -2   
  :محكمة طوكيو

 األساسي النظام ما جتدر اإلشارة إليه أن       
ا مع طوكيو حملكمة  كمةاألساسي حمل النظام جاء مشا
 حيث من ال و حيث االختصاص من ال نورمبورغ
 ، اإلجراءات حيث من وال ، للمتهمني نسوبةامل التهم
 يف الداخلة اجلرائم أنواع منه املادة اخلامسة ذكرت ولقد

 ، الشخصية املسئولية توجب واليت اختصاص احملكمة
ضد  وجرائم احلرب، وجرائم السالم، ضد اجلرائم وهي

 أغفلت قد طوكيو حمكمة عن صدرت اإلنسانية اليت
 لسيطرة يعود السبب و ، اإلنسانية ضد اجلرائم

 تغطية وحماولة احملكمة على األمريكية املتحدة الواليات

                                                            
، اجلــرائم الدوليــة وســلطة العقــاب دار عبــد الواحــد حممــد الفــار 4

  . 125، ص 1996مصر،  النهضة العربية،القاهرة،
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 طريق عن اليابانيني حق يف ارتكبتها اليت جرائمها
  .1عمدا منهم اآلالف وقتل الذري بالسالح قصفهم 

تطال   اجلنائية الفردية املسؤولية فالتأكيد على       
 يذتنف أو جتهيز من نّظم أو حرض أو شارك يف كل

اجلرائم  إحدى ارتكاب بقصد مؤامرة أو خطة عامة
 أي شخص من املرتكبة األفعال مجيع عن آنفا املذكورة
بالصفة الرمسية  االعتداد، وال ميكن 2اخلطة لتلك تنفيذا

ن أن يكون للشخص لإلعفاء من املسؤولية لكن ميك
سبب لتخفيف العقوبة، إذا رأت احملكمة ذلك مبا 

  . 3دالةيتماشى ومقتضيات الع
بحصانة  االعتدادتقرير مبدأ عدم : ثانيا      

 يوغسالفيا محكمتي فيالمبعوث الدبلوماسي 
  ورواندا
 املرتكبة واجلرائم الدامية األحداث أدَّت لقد         
 ألحكام القانون اجلسيمة واالنتهاكات اقرتفت اليت

 ورواندا  سابقا يوغسالفيا من كل يف اإلنساين الدويل
 إثرها على مت وإصداره لقرارات األمن جملس حترك إىل

 األوىل ختتص دوليتني جنائيتني حمكمتني إنشاء
 حملاكمة والثانية يوغسالفيا، يف  احلرب جمرمي مبحاكمة
  .رواندا يف احلرب جمرمي

في محكمة بالحصانة  االعتدادتقرير مبدأ عدم 1- 
  يوغسالفيا

عراف اخلطرية للقوانني واأل لالنتهاكاتنظرا        
الدولية يف إقليم يوغسالفيا، أصدر جملس األمن القرار 

إجراءات فعالة  اختاذالذي تضمن ضرورة  808
مبوجب الفصل السابع لوضع حد هلذه اجلرائم، 

                                                            
ا احملكمة اجلنائية الدولية يشوي، معمر لندة 1 ، دار واختصاصـا

  .61 ص ،2008الثقافة، األردن، 
  .من ميثاق طوكيو 5املادة  2
  .املادة السادسة من ميثاق طوكيو 3

 الدولية اجلنائية احملكمة تشكيل مت ومبوجبه
  . 4ليوغسالفيا

األساسي حملكمة  وبالرجوع إىل النظام       
احملكمة  اختصاص جنده قد قصر 5يوغسالفيا

 فقط األشخاص الطبيعيني حماكمة الشخصي على
 كالدول املعنوية األشخاص إىل يشري أن دون

 يف الشأن كما كان واملنظمات، واجلمعيات والشركات
 املادة عليه نصت ما وهذا ،غنورمرب  حماكمات ظل

 احملكمة هذه أمام اجلنائية وبالتايل فاملسئولية السادسة،
 أو حمرضا أو خمططا أكان سواء متهم فرد بكل تتعلق
 املنفذ هذا أكان وسواء التنفيذ على أو مساعدا منفذا
 رئيسه أمر على بناء اجلرائم ارتكب مرؤوسا أو رئيسا

 هؤالء فكل أخرى، وسيلة بأية شجع أو أو ساعد
طبقا  املرتكبة اجلرائم عن شخصية بصفة مسئولني

  .لمحكمةلنص املادة السابعة من النظام األساسي ل
 النظام من السابعة املادة قررت وقد     

ا يف األساسي  أي باحلصانة، االعتدادالثانية عدم  فقر
 أسباب من كسبب بالصفة الرمسية األخذ عدم

 الشخص ويسأل العقوبة، من التخفيف أو اإلعفاء
 مشروع غري أمر أي عن يف الدولة منصبه كان مهما

 النظام يف عليها صاملنصو  اجلرائم من جرمية بارتكاب
 له يشكل لن الرمسي منصبه وأن األساسي للمحكمة،

  .6للعقوبة خمففا ظرفا أو مقبوال دفاعا

                                                            
متـاح علـى   1993فيفـري  22الصـادر بتـاريخ  808القـرار  4

  .املوقع الرمسي ملنظمة األمم املتحدة 
http:// 

www.un.org/french/documents/view 
الدوليـة  للمحكمـة األساسـي لنظـاما نصـوص علـى لالطـالع 5

 لألمــم الرمســي اإللكــرتوين املوقــع ينظــر ، ليوغســالفيا
 www.un.org:املتحدة

 يف اجلنـائي دراسـة الدويل القانون الغين، عبد املنعم عبد حممد 6
 مصـر، ،ةاجلديـد اجلامعـة دار الدوليـة، للجرميـة العامـة النظريـة

  205 ص ،2008
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في بالحصانة  االعتدادتقرير مبدأ عدم  2- 
  محكمة رواندا

 ميثاق من السابع الفصل ألحكام استنادا        
 1لرواندا دولية جنائية حمكمة مت إنشاء املتحدة األمم

 للقانون اخلطرية االنتهاكات املسؤولني عنحملاكمة 
 يف األهلية احلرب أثناء ارتكبت واليت الدويل اإلنساين

 على األساسي النظام من األوىل رواندا وجاء يف املادة
 املتهمني مبحاكمة األشخاص ختتص احملكمة هذه أن

 اإلنساين الدويل القانون ضد خطرية أفعال بارتكاب
 اخلامسة املادة وطبقا لنص. الرواندي اإلقليم على

 دون الطبيعيني األفراد على تقتصر اجلنائية فاملسئولية
 اهليئات، أو كاملنظمات املعنوية األشخاص من غريهم

 أّن كل وقضت املادة السادسة من النظام األساسي
 سواء اجلرائم يف ارتكاب ساهم أو ارتكب شخص

 على آخر سبيل بأي شجع أو التحريض أو بالتخطيط
 املنصوص اجلرائم إحدى تنفيذ إعداد، أو أو تنظيم،
 عرضة يكون للمحكمة األساسي النظام يف عليها

 كان سواء الرمسي باملنصب عربة اجلنائية وال للمساءلة
 فهذا ، املوظفني كبار من أو حكومة أو دولة رئيس

 خمففا سببا يعترب وال املسئولية من يعفيه ال املنصب
  .للعقوبة

 االعتدادتقرير مبدأ عدم : نيالمطلب الثا
بحصانة المبعوث الدبلوماسي في المحكمة 

  الجنائية الدائمة
 تعد احملكمة اجلنائية املنشأة بروما يف جويلية      

جنائيا دوليا دائما وعامليا يّقر  قضاء  1998
باملسؤولية اجلنائية الفردية دون االعتداد باحلصانة 

سها يف مواجهة القضائية؛ غري أّن الدول ستجد نف
مبدأين متناقضني تضمنهما النظام األساسي 

                                                            
 الدوليـة للمحكمـة ألساسـيا النظـام نصـوص علـى لالطـالع 1

 لألمــــم الرمســــي اإللكــــرتوين املوقــــع لروانــــدا، ينظــــر
  www.un.org.املتحدة

يف للمحكمة اجلنائية الدولية، فاملبدأ األول يتمثل 
أما  إسقاط مبدأ احلصانة أمام املساءلة اجلنائية الدولية؛

السيادة املطلقة للدول  باحرتام فهو االلتزام املبدأ الثاين
تع قصد السري احلسن للعالقات الدولية ومن مث مت

  . املبعوث الدبلوماسي باحلصانة القضائية
  بالحصانة  االعتدادنين مبدأ عدم تق: أوال   

احملكمة اجلنائية الدولية  اختصاصإن        
ميتد للعامل بأكمله   ratione lociاإلقليمي 

شريطة أن تكون الدولة طرفا يف النظام األساسي 
 للمحكمة اجلنائية النظام األساسي و أكد.للمحكمة
 طرف دولة كل واجب أنّه من على ديباجته الدولية يف
 اجلنائية القضائية واليتها متارس أن األساسي يف النظام

دولية  جرائم ارتكاب يف مسؤول يثبت تورطه أي على
 مع للتعامل أساسا يشكل املوقف هذا أن على أساس

 فاالختصاص .احملكمة اختصاص يف الداخلة اجلرائم
 للقضاء أصال ينعقد مرتكبيها ةوحماكم بالنظر فيها

  .الوطين
 احملكمة إىل  االختصاص يؤول واستثناءا     

 القضائي النظام يكون عندما فقط الدولية اجلنائية
 مبهام القيام على فعال قادر غري أو راغب غري الوطين
 اليت من اجلرائم أي مرتكب ضد املقاضاة أو التحقيق
 أنّ  أو لدوليةا اجلنائية احملكمة اختصاص يف تدخل

  . 2الشخص مقاضاة القضاء الوطين قرر عدم
                                                            

 مـن النظـام 17 املـادة مـن والثالثـة الثانيـة الفقـرتني أشـارت 2
 الـيت املعـايري بعـض إىل األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة

  :القدرة كما يلي عدم أو الرغبة عدم منها يستفاد
جــراءات الــيت تتخــذها أو ســوف تتخــذها األجهــزة أّن اإل - أ

 املسـؤولية مـن املعـين الشـخص القضـائية الوطنيـة ترمـي إىل محايـة
حسـب نـص  احملكمـة اختصـاص يف داخلـة ئماجـر  عـن اجلنائيـة

 .املادة اخلامسة
 حيـول معـه مبـا اإلجـراءات  اختاذالتأخري غري الضروري يف –  ب

 .للعدالة الشخص املعين تقدمي
  اإلجـراءات م التحلـي بالشـفافية والنزاهـة عنـد مباشـرةعـد–  ج

  . للعدالة املعين الشخص تقدمي قصد احليلولة دون
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لذا فيمكن للمحكمة من إجبار املتهم        
للمثول أمامها من خالل التعاون الدويل، و تلتزم 
الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية بالتعاون مع احملكمة، أما بالنسبة للدول غري 

ن تطلب من أي دولة غري األطراف فللمحكمة أ
طرف يف نظام احملكمة وهذا بناء على اتفاق خاص أو 

  .ترتيبات تقيمها مع هذه الدولة
ومن جانب آخر ال ختتص احملكمة يف نظر         

ا وإمنا البد من إحالة هذه اجلرمية إليها من  اجلرائم بذا
 قبل جهات حمددة مبوجب النظام األساسي يف املواد

  :وهي 14-12
طبقا ملا :لدولة الطرف يف النظام األساسي ا -

من النظام األساسي للمحكمة ) 14/1(تضمنته املادة 
جيوز لدولة طرف أن حتيل إىل :(اجلنائية الدولية  فإنّه

يبدو فيها أن جرمية ) دعوى(املدعي العام أية حالة 
واحدة أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاص 

إىل املدعي العام  احملكمة قد ارتكبت وأن تطلب
بالتحقيق يف هذه احلالة بغرض البت فيما إذا كان 
ام لشخص معني أو ألشخاص  يتعني توجيه اال

  . معينني بارتكاب تلك اجلرمية
من النظام  12وقد تضمنت املادة        

األساسي للمحكمة النص على أحقية أي دولة غري 
إىل ) حالة(طرف يف النظام األساسي أن حتيل أي 

احملكمة للتحقيق فيها مىت أعلنت هذه الدولة مبقتضى 
إعالن خاص يودع لدى مسجل احملكمة قبوهلا 
اختصاص احملكمة للنظر يف أي جرمية من اجلرائم 
الواردة يف نص املادة اخلامسة من النظام األساسي 

  . للمحكمة
من النظام ) ب/13(أجازت املادة : جملس األمن -

حييل إىل املدعي العام األساسي جمللس األمن أن 
ا تشكل  للمحكمة أي قضية أو حالة، إذا اتضح له أ
ديدا للسلم واألمن الدوليني و يكون بذلك جملس 

األمن متصرفًا وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق 
  . األمم املتحدة الذي مينحه هذه السلطة

جيوز للمدعي العام للمحكمة أن : املدعي العام -
حيرك الدعوى اجلنائية ضد باشرة التحقيق، و  ميشرع يف

الشخص أو األشخاص املتهمني بارتكاب أي من 
اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من النظام 

 مبحاكمة ختتص واحملكمة ،األساسي للمحكمة اجلنائية
 تدخل أفعال يرتكبون الذين الطبيعيني األشخاص

 أو كفاعل فردية بصفة احملكمة سواء اختصاص ضمن
 عن أو آخرين مع باالشرتاك أو مساهم أو حمّرض
 ذلك كان إذا عما النظر آخر، بغض شخص طريق

  .مسئول غري أم جنائيا مسئول اآلخر الشخص
ويف هذا الشأن يؤكد النظام األساسي       

بالصفة  االعتدادللمحكمة اجلنائية الدولية على عدم 
 و املوظفني وكبار واحلكومات الدول، الرمسية كرؤساء
 احلماية أو الدولية، باحلماية يتمتعون غريهم ممن
عليها يف صلب  املنصوص الربملانية و الدستورية

ا ليست سببًا لتمييز من  ّ القوانني الداخلية للدول، وأ
ا عن اآلخر الذي ال حيمل هذه الصفة  يتمتع 

من النظام األساسي   27حبسب صريح املادة
 أسباب من سببا الصفة هذه ال تعد كما.1للمحكمة
  .العقوبة ختفيف

وما ميكن مالحظته أّن النظام األساسي      
للمحكمة اجلنائية الدولية قد وسع من نطاق 
اختصاصه الشخصي  مقارنة مع ما تضمنته احملاكم 

                                                            
من النظـام األساسـي للمحكمـة  27 املادة به جاءت ما وهذا 1

 األساسي النظام هذا يطبق" :أنّه على نصتاجلنائية الدولية إذ 
 بمتييـز بسـب أي دون متسـاوية بصـورة األشـخاص مجيـع علـى
 سواء للشخص، الرمسية الصفة فان خاص، وبوجه الرمسية الصفة
 أو برملـان أو حكومة يف عضوا أو أو حكومة للدولة رئيسا كان
 حـال مـن بـأي تعفيـه ال حكوميـا، موظفـا أو منتخبـا ممـثال

 األساسـي، النظـام هـذا مبوجـب اجلنائيـة املسـؤولية مـن األحـوال
ا كما ا حد يف تشكل، ال أ   ".العقوبة تخفيفل سببا، ذا
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اجلنائية األخرى املؤقتة، حبيث أّن عدم االعتداد 
باحلصانة مل يعد يقتصر على شخص رئيس الدولة أو 

ليشمل كل عضو يف احلكومة أو  امتدحلكومة، وإّمنا ا
نائب برملاين أو أي منتخب أو موظف حكومي أو 
مبعوث دبلوماسي، وهذا التوسع يبّني حرص املشرع 
الدويل من خالل احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة 
مساءلة كل شخص مسؤول عن االنتهاكات اجلسيمة 

ئلة اإلفالت من حلقوق اإلنسان وحىت ال يقع حتت طا
  .العقاب بذريعة التمسك باحلصانة

املبعوث  ا يتمتع اليت الدبلوماسية فاحلصانة
 وال أعمال وظيفته، ملمارسة له منحت الدبلوماسي

الت من العقاب واملساءلة بأي حال إمكانية اإلف تعين
  .الدولية

من النظام األساسي  27وحبسب املادة       
 باحلصانة يتمتع ال ولتهد الدبلوماسي يفف للمحكمة

 بعد احملكمة اختصاصات يف تدخل جرمية ارتكب إذا
ا ، توافر  أن دولته من للمحكمة الطلب وجيوز أركا
 املرتكبة اجلرائم عن حماكمته إلجراء للمحكمة تسلمه
 أن لدولته وليس اختصاص احملكمة، يف تدخل اليت
 النظام يف طرفا كانت إذا للمحكمة تسليمه من متتنع

هذا  تكن طرفا يف مل إذا أما للمحكمة ، األساسي
  .1بتسليمه ملزمة غري فهي النظام

 مواطين من الدبلوماسي كان وأيضا إذا    
 دبلوماسية بعثة لصاحل ويعمل لديها املعتمد الدولة
 باحلصانة عاتمتّ يعترب مُ  ال هذه احلالة ففي أجنبية،

حكمة للم احلق يف تسليمه دولته ومتلك الدبلوماسية،
حيمل جنسية الدولة املعتمد  باعتباره اجلنائية الدولية

  .2أخذ موافقة الدولة املعتمدة انتظارلديها، دون 

                                                            
 253. ص حسن الفتالوي، مرجع سابق، سهيل 1
لعـام  الدبلوماسـية للعالقـات فيينـا اتفاقيـة مـن 33 املـادة  2

.1961 

من نظام روما عقبة أمام   98المادة: ثانيا     
  ةالمساءلة الجنائية الدولي

من النظام   27رغم وضوح نص املادة      
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن عدم 

باحلصانة وأّن ذلك ال يسقط حق ممارسة  عتداداال
ضد املبعوث الدبلوماسي الذي  الختصاصهااحملكمة 

ارتكب جرمية من اجلرائم املذكورة يف صلب اتفاقية 
روما؛ هناك بعض العراقيل اليت تعيق سري وفعالية عمل 

للحصانة على حساب العدالة  اهتمامااحملكمة وتويل 
  .اجلنائية الدولية

النظام األساسي للمحكمة  خذ واضعوإذ أ   
السيادة املطلقة للدولة فضال  احرتامباحلسبان ضرورة 

على عدم املساس حبسن سري العالقات الدولية، مما 
، 27يشكل عائقا وتناقضا مع إعمال نص املادة

اليت جاء   98ويظهر هذا جليا من خالل نص املادة
  :"فيها أنّه

دمي أو ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تق -1
مساعدة يقتضي من الدولة املوجه إليها الطلب أن 
ا مبوجب القانون  تتصرف على حنو يتناىف مع التزاما
الدويل فيما يتعلق حبصانات الدولة أو احلصانة 
الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، 
ما مل تستطع احملكمة أن حتصل أوال عن تعاون تلك 

 .أجل التنازل عن احلصانةالدولة الثالثة من 
ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب يتطلب    -2

من الدولة املوجه إليها الطلب أن تتصرف على حنو 
ا مبوجب اتفاقيات دولية تقتضي  ال يتفق مع التزاما
موافقة الدولة املرسلة كشرط لتقدمي شخص تابع 

  ". لتلك الدولة املرسلة إلعطاء موافقتها على التقدمي 
خالل حتليل مضمون الفقرة األوىل  فمن    

يتبّني أنّه ال ميكن للمحكمة أن توّجه للدولة الطرف 
يف احملكمة طلبا يتضمن القبض على املتهم املتمتع 

أّن هذا  باعتبارباحلصانة والذي ينتمي إىل دولة ثالثة؛ 
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االطلب يتناىف مع  الدولية مبقتضى أحكام  التزاما
  .باحلصانةما يتعلق فيالقانون الدويل 

ويف هذه احلالة يتوجب على احملكمة        
اجلنائية الدولية احلصول على تعاون من الدولة الثالثة 
وموافقتها على التنازل عن حصانة املبعوث الدبلوماسي 
حىت تستطيع الدولة الطرف اليت يتواجد يف إقليمها 
املبعوث الدبلوماسي القبض عليه وتقدميه للمحكمة 

وإذا فشلت احملكمة يف احلصول على . وليةاجلنائية الد
هذا التنازل فال ميكنها توجيه طلب التعاون إىل الدولة 
ا املتهم، مما حيول دون إجراء التحقيق مع  املتواجد 

  .هذا الشخص أو مساءلته
كما أّن النص السابق الذكر مل يتضمن     

حالة مزدوجي اجلنسية، ممن حيمل جنسية دولة متنحه 
القضائية ،ويتواجد على إقليم دولة ثانية حيمل احلصانة 

جنسيتها دون أن متنحه أية حصانة ، ففي هذه احلالة 
على احملكمة قبل توجيه الطلب إىل الدولة اليت يقيم 
الشخص على إقليمها احلصول على تعاون من جانب 

وهكذا تعترب . الدولة اليت متنحه احلصانة القضائية
ظر يف اجلرمية يتوقف على للن اختصاصهااحملكمة أّن 

احلصول على التعاون من الدولة اليت متنح املبعوث 
س على الدولة املوجه الدبلوماسي هذه احلصانة ولي

  .إليها الطلب
وبذلك تكون احملكمة الدولية اجلنائية غري        

قادرة على ممارسة اختصاصها إال بعد احلصول على 
 27ناقض نص املادةموافقة الدولة املعنية؛ األمر الذي ي

، فتسمو فكرة احلصانة عن املساءلة اجلنائية الدولية 
جرمية  ارتكابللمبعوث الدبلوماسي رغم تورطه يف 

  .دولية منصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة
دف        من اإلفالت من املتهم متكني و

 اجلنائية العدالة اخلضوع لقواعد من ومحايته العقاب
 ت املتحدة األمريكية إىل إصدار القانونجلأت الواليا

حيظر على  ،"حماية القوات المسلحة األمريكية"
السلطة التنفيذية وكذا احملاكم األمريكية مجيع أشكال 

ويتضمن عدم . اون مع احملكمة اجلنائية الدوليةالتع
تقدمي أي مساعدات عسكرية للدول اليت صدقت 

شاركة على نظام روما األساسي ، ويشرتط على م
الواليات املتحدة يف عمليات حفظ السالم لألمم 
املتحدة عدم وضع اجلنود األمريكيني مبأمن عن 

، ومن جهة أخرى 1مالحقة احملكمة اجلنائية الدولية هلم
كل الوسائل الضرورية "خيول الرئيس استخدام 

سراح أي مواطن أمريكي اعتقل من  إلطالقواملناسبة 
  .2 "وليةقبل احملكمة اجلنائية الد

 وهكذا استندت الواليات املتحدة األمريكية      
مصاحلها و  ختدم بطريقة  98املادة إىل تفسري

 تتحدث املادة هذه من أّن أحكام انطالقا ا،راضهأغ
 الدول قبل ا التزمت واليت السابقة االتفاقيات عن

 يقصد وال األساسي النظام على تصديقها أو توقيعها
حليلولة قصد ا فيها ميكن الدخول ةجديد اتفاقيات ا

الختصاص احملكمة  دون خضوع أي من مواطنيها
 الذي استندت عليه التفسري هو وهذا ،اجلنائية 
 اتفاقيات قامت بإبرام، فاألمريكية املتحدة الواليات

 احلصانة تضمن أخرى لكي دول ثنائية للحصانة مع
؛  العامل العديد من الدول يف مع حصل كما ملواطنيها

 لتفسري األساسية القاعدة مع يتعارض األمر الذي
 تفسر أن حيب املعاهدات اليت نصت بأن املعاهدات

                                                            
مــن وراء العديــد مــن   األمريكيــة املتحــدة الواليــاتكانــت  1

ا مـن اليتو  الدويل، األمن جملس اختذها اليت القرارات  تـوفري شـأ
 الـيت عـن اجلـرائم قضـائية متابعـة أيـة مـن ملواطنيها مطلقة حصانة

 الـدويل األمـن جملـس قـرارات ولعـل مـن أبـرز. إلـيهم قـد تنسـب
لعـــام  1487القـــرار و  2002لعـــام  1422 هنـــاك القـــرار رقـــم

2003.  
2  Ferlet Philippe et Sartre Patrice , « La Cour 

pénale internationale » à la lumière des 
positions américaine et française,Etudes, 

2007/2 Tome 406, p 172. 
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 ضوء ويف أللفاظها الطبيعي ووفقًا للمعىن النية حبسن
   1.منها واهلدف الغاية
فضال على أّن االتفاقيات الثنائية اليت       

ادة أبرمتها الواليات املتحدة األمريكية تناقض صريح امل
   1969فينا لقانون املعاهدات لعام اتفاقيةمن  53

تعد املعاهدة باطلة بطالنا مطلقا :" اليت تنص على أنّه
إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من 
ا من  قواعد القانون الدويل القاعدة املقبولة واملعرتف 
ا وال ميكن  اجلماعة الدولية كقاعدة ال جيوز اإلخالل 

غيريها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدويل ت
  ". العام هلا نفس الصفة

فالقاعدة اآلمرة تنصرف إىل كل قاعدة أقرها       
ا اجملتمع الدويل مما جيعلها ملزمة له، وال  واعرتف

ا أو  ، وهكذا فإّن مالحقة انتهاكهاجيوز اإلخالل 
اآلمرة  مرتكيب أشد اجلرائم خطورة تعد ضمن القواعد

اليت أكد عليها القضاء اجلنائي الدويل تستوجب 
مساءلة كل شخص حىت ولو كان يتمتع باحلصانة 
القضائية، مما يعين عدم التسرت وراء االتفاقيات الثنائية 
اليت تعمل بعض الدول على إبرامها قصد منح احلصانة 
م من  القضائية ملواطنيها ومن مث عدم مساءلتهم وإفال

  .العقاب
 الواليات استناد ومن الفقه من يعترب أنّ       

من أجل اإلفالت  98 املادة على املتحدة األمريكية
من العقاب وعرقلة سري احملكمة اجلنائية الدولية يعّرب 

وسبيل  منفذ إجياد من شأنه التفسري يف خطأ عن
يتيح سريان النظام األساسي للمحكمة و  معه يستبعد
احملكمة اجلنائية  يف اءاألعض غري و األعضاء للدول
 يتعارض بينها، وهذا فيما ثنائية بإبرام اتفاقات الدولية،

                                                            
عـــادل محـــزة عثمـــان، املســـؤولية القانونيـــة عـــن اجلـــرائم الدوليـــة،  1

معة بغداد، دون ادولية،مركز الدراسات الدولية، ج جملة دراسات
  .101-100، ص48سنة النشر، ع 

احملكمة اجلنائية الدولية يف  قيام طبيعة وغاية مع
  .2األساس

والشك أّن مثل هذه املواقف من بعض       
الدول تبّني وبوضوح عدم رغبتها يف التعاون مع 

اب العدالة احملكمة اجلنائية محاية ملواطنيها على حس
اجلنائية الدولية، وهو يف ذات الوقت انتهاك صارخ 

  .ملضمون أحكام النظام األساسي للمحكمة
  موقف محكمة العدل الدولية: ثالثا

من النظام األساسي  27إذا كانت املادة         
 االعتدادللمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة تقر بعدم 

دل الدولية بالصفة الرمسية؛ فإن موقف حمكمة الع
ولألسف جاء خمالفا ملا سبق، وهذا ما تضمنته 
حيثيات احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف 

لصاحل الكونغو ضد بلجيكا  2002فرباير  14
 بارتكابوزير خارجية الكونغو املتهم  اعتقالاملتضمن 

  .جرائم ضد اإلنسانية

 اعتقالإصدار مذكرة "فقررت احملكمة أن       
مملكة بلجيكا  اللتزام انتهاكايشكل ....يرودياالسيد 

ا مل حترتم احلصانة  القانوين جتاه مجهورية الكونغو، يف أ
اجلنائي وعدم املساس الذين يتمتع  االختصاصمن 

ما وزير خارجية مجهورية الكونغو مبوجب القانون 
  .3"الدويل

فاحلصانة املمنوحة مبقتضى قواعد القانون      
يها تلك املمنوحة لوزراء الشؤون اخلارجية الدويل مبا ف

                                                            
 األوىل، الطبعة الدولية، اجلنائية احملكمة بسيوين، شريف حممد 2

 147 .ص ، 2004 مصر، ق،الشرو  دار
، 2002فربايــر  14حكــم حمكمــة العــدل الدوليــة الصــادر يف  3

، ينظــــر املوقــــع الرمســــي حملكمــــة العــــدل الدوليــــة، أطلــــع 226ص 
  :2016مايو  6عليه بتاريخ 

-http://www.icj
2002.pdf-ar/files/sum_1997cij.org/homepage/  
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تظل سارية أمام احملاكم يف أية دولة أجنبية وطيلة أداء 
املبعوث الدبلوماسي لوظيفته، وأنّه ال جمال إلعمال 

العاملي ضد وزير خارجية ميارس  االختصاصقواعد 
وأّن هذه احلصانة ال متنح له . مهامه حلساب دولته

مان أداء مهمته على بصفته الشخصية، وإمنا لض
أحسن وجه ومن مث محايته من أي فعل تقوم به سلطة 
دولة أخرى من شأنه عرقلته على أداء مهامه، 
وأضافت احملكمة يف نفس السياق أنّه ال ميكن التمييز 
ا وزير  بني األعمال الرمسية واخلاصة اليت يقوم 

  .1اخلارجية

بلجيكا على  استنادأما ما تعلق مبسألة     
رة أن احلصانة ال تعد قيدا على املتابعة القضائية يف فك

املبعوث الدبلوماسي جلرائم حرب أو  ارتكابحالة 
ا مل جتد يف  جرائم ضد اإلنسانية، فاحملكمة أجابت بأ
قواعد القانون الدويل وكذا التشريعات الوطنية والسوابق 
القضائية من قرارات صادرة عن حماكم وطنية كمجلس 

 اململكة املتحدة أو حمكمة التمييز اللوردات يف
يف القانون  استثناءالفرنسية ما يستشف منه وجود 

الدويل العريف على قاعدة منح احلصانة من االختصاص 
-اجلنائي،فضال على أنّه حىت  القضاء اجلنائي الدويل 

ممثال يف حمكمة طوكيو ونورمبورغ ورواندا ويوغسالفيا 
فيما يتعلق  استثناءال يوجد  -واحملكمة اجلنائية الدولية

  . 2 باحملاكم الوطنية

ويالحظ أن احملكمة حددت احلاالت اليت       
ميكن فيها مالحقة املبعوث الدبلوماسي ، وهذا يف 
حال متت مالحقة وزير اخلارجية من قبل قضاء بالده 
أو يف حال رفعت احلصانة عنه أو يف حال انتهاء 

ميكن مالحقته من قبل  مهامه الرمسية؛ ويف هذه احلالة،
شرط أن تكون خمتصة وفقًا للقانون (دولة أخرى 

                                                            
  .229املرجع نفسه، ص 1
 .230-229املرجع نفسه، ص 2

بالنسبة للجرائم املرتكبة قبل أو بعد توليه ) الدويل
وظيفته، أو يف حال ارتكابه جرائم بصفة شخصية 

أما احلالة األخرية فهي ملا يكون . أثناء توليه مهامه
املبعوث الدبلوماسي حمل مساءلة أمام حماكم جنائية 

، مما يعين عدم جواز متابعة أو مالحقة  3دولية
املبعوث الدبلوماسي ما مل تتنازل دولته عن حصانته 

  .وقررت حماكمته

الشك أّن موقف حمكمة العدل الدولية من     
خالل التمسك مببدأ احلصانة ميثل تراجعا يف أحد 

بالصفة  االعتداداملبادئ الدولية اهلامة املتمثل يف عدم 
، كما قيد من معاقبة مرتكيب اجلرائم الدوليةالرمسية و 

مما جيعل من . اجلنائي العاملي االختصاصمبدأ 
اإلمالءات السياسية تطغى عن األحكام واملبادئ 

  .القانونية

  :خاتمة
جاءت احملكمة اجلنائية الدولية لتجسد       

ى أساس تطورا عمليا للتعاون الدويل الذي يقوم عل
يف األمن والسلم الدوليني  قاملساواة واالعرتاف باحل

وردع انتهاكات حقوق اإلنسان، وإقرار نظام دويل 
مالحقة يلقى قبوال لدى اجملتمع الدويل، بغرض 

  .مرتكيب أشد اجلرائم خطورة
كما أّن التطورات املكرسة لدراسة النظام       

القانوين للحصانة الدبلوماسية ،قد أظهرت أمهية 
سيما مع يتطلبه واقع  القضايا املتعلقة باحلصانة

العالقات الدولية من تبادل للبعثات الدبلوماسية ألجل 
ضمان حسن سري العالقات الدولية وإدارة الشؤون 
اخلارجية للدولة، و جيعل من املبعوث الدبلوماسي 
شخصا متميزا عن باقي مواطين الدولة يتمتع حبصانة 
قضائية حتول دون خضوعه للمساءلة؛ غري أنّه مع 

طور احلاصل يف إطار نظام العدالة اجلنائية الدولية الت

                                                            
  .231املرجع نفسه، ص  3
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أسقط فكرة احلصانة، وأقر القضاء اجلنائي الدويل 
مبساءلة أي شخص يرتكب جرمية من اجلرائم الواردة 

  .يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ومما الشك فيه أّن جناح احملكمة اجلنائية       

و قصد . دعم السياسي هلاالدولية يتوقف على توفري ال
متكينها من أداء مهمتها اليت أنشئت من أجلها 
يتطلب األمر إعادة النظر يف أحكام النظام األساسي 

سيما مع وجود بعض الللمحكمة اجلنائية الدولية 
من النظام  98العقبات الواجب تداركها كاملادة 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وحكم حمكمة 
 ةولية الذي جسد تراجعا ملبدأ رفع احلصانالعدل الد

ملرتكيب اجلرائم الدولية األشد خطورة وأقر بذلك مسو 
  .فكرة احلصانة على حساب العدالة اجلنائية الدولية

جيب على الدول أن تلتزم بالتعاون الكامل       
مع احملكمة اجلنائية الدولية دون أي قيد أو شروط 

هامها وردع االنتهاكات حىت تستطيع احملكمة القيام مب
اجلسيمة حلقوق اإلنسان، فالدول ملزمة بتسليم 
مرتكيب اجلرائم الدولية قصد حماكمتهم سواء أمام 
ا  القضاء اجلنائي الوطين أو الدويل وكذا تطوير تشريعا

  .مع ما ينسجم ومقتضيات العدالة اجلنائية الدولية
كما جيب على الدول واملنظمات الدولية 

نشر الوعي مببادئ القانون اجلنائي الدويل،  العمل على
وترسيخ فكرة املساءلة اجلنائية الدولية على أي 

  .لفكرة احلصانة االعتبارانتهاكات متس اإلنسانية دون 
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  الفساد جرائم في المفترض الركن

  ،)ب(زقاوي محيد، أستاذ مساعد.أ
  .لشلف، اجلزائركلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ا

:ملخص         
عترب جرائم الفساد من األمراض اليت خنرت االقتصاد الوطين، وقد حاول املشرع اجلزائري يف قانون الوقاية من 

حمكمة ملكافحة هذه اجلرائم أو على  إسرتاتيجيةإجياد  2010، واملعدل سنة 2006 سنةلفساد ومكافحه الصادر ا
هو حتديد الركن املفرتض يف هذه اجلرائم واملتعلق أساسا باملوظف  اإلسرتاتيجيةاصر هذه األقل احلد منها، ولعل أهم عن

والقانون  ،الذي جيد أساسه يف القانون اإلداري ،فكرة املوظف العامل ء هذا القانون بنظرة غرية مألوفةوقد جا، العام
 ال ينطبق عليها فكرة املوظف العام ضمن املادة وأدرج الكثري من الفئات اليت ،األساسي العام املتعلق بالوظيفة العامة

  .ة من القانون املشار إليه أعالهالثاني

ا جملس الدولة  إىلمل يشر  املادة هذه ورغم أن املشرع يف إمكانية تطبيق نظرية املوظف الفعلي اليت جاء 
العتبارين  يف هذا اجملال يق هذه النظريةنه ال مانع من تطبأ إالإلدارية، على مرتكيب هذه اجلرائم الفرنسي يف املادة ا

عبارة عّني أو انتخب هلذا املنصب يف املادة الثانية من يقل ومل  ن املشرع استعمل عبارة يشغلفألما األول أني، سأسا
ن وبة مما كان على املتعاملني مع اإلدارة التأكد من أعنه من الصفألقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأما الثاين 

  .أو موظف فعلي يتعاملون معه هو موظف قانوين املوظف الذي

  : مقدمة
رد البشرية العصب الرئيسي لنجاح تعد املوا

 ،الضروريةو حد املوجودات الثمينة أعتباره ابي تنظيم أ
ن إلذا ف ،و استبداهلاأاليت ال ميكن االستغناء عنها و 

ول ن جل الدأذا العنصر له أمهية كبرية، ذلك العناية 
جتعله احللقة األهم و  ،ملتقدمة تعىن بالرأمسال البشريا

أين تضخ له  ،القطاع العاميف التنمية السيما يف 
 )صفقات عمومية( طلبات العروضيف شكل  لياراتامل

مما يسمح له بتسيري املرافق العامة، وذلك جيعله حجر 
ذا النوع من العقود  الزاوية يف أي جرمية تتعلق 

، يه الفقه اجلنائي بالركن املفرتضما يسماإلدارية، أو 
فقد أصبحت جماال خصبا جلرائم الفساد، إضافة إىل 

اجلرائم األخر اليت نص عليها قانون الوقاية من الفساد 
  .ومكافحته

وقد تأخر يف احلقيقة عن الصدور السيما بعد     
اخلطاب الذي ألقاه رئيس اجلمهورية يف سنة 

زائر دولة مريضة بالفساد أن اجل:"م، عندما قال1999
ا، مريضة مبمارسة احملاباة، ...  ودولة مريضة يف إدار

... مريضة باحملسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة 
مريضة بتبذير املوارد العامة بنهبها بال ناه وال رادع هلذه 
األمراض اليت أضعفت الروح املدنية، وأبعدت القدرات 

لضمري وشوهت وهجرة الكفاءات ونّفرت أصحاب ا
  ". مفهوم الدولة وغاية اخلدمة العمومية 
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جاء هذا القانون مبفهوم أوسع للموظف العام، مقارنة 
مبا هو متعارف عليه يف القانون اإلداري، استجابة 

شك أو ملتطلبات الشرعية اجلنائية، وكي ال يدع جماال لل
على حقوق وحريات من يبذلون  حمافظة منهو  ،تأويلال

اإلطارات لنفيس من أجل هذا البلد خاصة وا ،الغايل
  .املسرية

وقد حيدث أحيانا أن يقوم بعض األشخاص الذي 
يظهرون بصفة املوظف العام الفعلية، دون أن تكون 
هذه الصفة قائمة قانونا، بارتكاب أفعاال قد تنطبق 
عليها األوصاف املذكورة يف قانون الوقاية من الفساد 

طرح؛ ما هي الفئات ومكافحته، واإلشكال الذي ي
اليت ينسحب عليها وصف املوظف العام يف جرائم 
الفساد رغم عدم توفرها على الشروط املعروفة يف 
القانون اإلداري؟ وما مدى إمكانية تطبيق نظرية 
املوظف الفعلي املعروفة يف القانون اإلداري على 

  مرتكيب هذه اجلرائم؟ 

الوقوف  توجب عليناولإلجابة على هاذين السؤالني 
يف قانون الوقاية من الفساد  على مفهوم املوظف

بحث األول مث بيان إمكانية تطبيق مليف ا ومكافحته
نظرية املوظف الفعلي على مرتكيب جرائم الفساد يف 

  .املبحث الثاين

  المبحث األول

مفهوم الموظف في قانون الوقاية من الفساد 
  ومكافحته

مل يكتف  بادئا ببدء جيب القول أن املشرع    
باملفهوم  لفساد،يف مكافحة جرائم ا إسرتاتيجيتهيف 

والقانون  ،التقليدي للموظف العام يف القانون اإلداري
إدخال  إىلبل جتاوز ذلك  مة،األساسي للوظيفة العا

الكثري من الفئات حتت هذا املسمى يف قانون الوقاية 
يف مادته الثانية، ويف احلقيقة ال 1من الفساد ومكافحته

يعد هذا اجتهادا من املشرع ولكنه نتيجة حتمية 
اللتزاماته النابعة أساسا من املصادقة بتحفظ مبوجب 

أفريل  19املؤرخ يف  128 -04املرسوم الرئاسي رقم 
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  2004

واملعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
كن ، ولعل أهم ما مي2003أكتوبر  31بنيويورك يوم 

بذكر كل  نفرداأنه  ،مالحظته على هذا القانون
ة الرتكاب جرائم األشخاص الذين تتوافر فيهم الصف

فلم يرتك ال شاردة وال واردة يف هذا اإلطار،  فساد،ال
البحث يف مفهوم مرحيا القاضي اجلنائي من مغبة 

لغاء مجيع اجلرائم اليت تتعلق إخاصة بعد  ،املوظف
وظف العام من قانون العقوبات، ذلك أن هذا بامل

األخري خيتلف عما هو منصوص عليه يف قانون 
الوظيف العمومية أو حىت عما هو متعارف عليه يف 
القانون اإلداري، كما أن هذه املسألة تتعلق أساسا 

وأن طبيعة التجرمي والعقاب  ،بركن من أركان اجلرمية
ا على وجه ال يدع جماال  تقتضي حتديد املخاطبني 

شرع يف للتفسري والقياس، ومن هذا املنطلق عدد امل
ينسحب عليه  كثرية،  فئات قانون الوقاية من الفساد 

                                                            
املتعلــــــــق  2006-02-20املــــــــؤرخ يف  01-06القــــــــانون  -1

، املــــؤرخ يف 14بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، ج ر، العــــدد 
-10، املعــدل واملــتمم بالقــانون بــاألمر رقــم 08-03-2006
  .50، ج ر 2010-08-26يف  املؤرخ 05
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يت أالعمومي مبفهوم هذا القانون وسنوصف املوظف 
ا    .يف املطلبني اآلتينيعلى بيا

الشاغلين و  ذوو الوكاالت النيابية: المطلب األول
  قضائيةلمناصب تنفيذية وإدارية و 

ويشمل هذا املطلب فئة ذوو الوكاالت النيابية وفئة 
  الشاغلني ملناصب تنفيذية وإدارية وقضائية

  ذوو الوكاالت النيابية: الفرع األول

وهم األشخاص الذين مت اختيارهم عن طريق 
 :االنتخاب وتشمل الفئات التالية

 الشاغلين لمناصب تشريعية -أوال

يف اجلزائر قائمة على نظام إن ممارسة السلطة التشريعية 
جملس األمة، أو ومها اجمللس الشعيب الوطين و  ،تنيالغرف

ما مسى بالربملان ويضطلع أساسا بإعداد القوانني 
 1996-11-28من دستور  98املادة (والتصويت عليها

وإذا كان أعضاء الغرفة السفلى ينتخبون ،)املعدل واملتمم
باشر والنسيب على عن طريق االقرتاع العام والسري وامل

، فإن ثلثي أعضاء الغرفة 1سنوات 05القائمة ملدة 
العليا هم منتخبون عن طريق االقرتاع السري واملباشر 

البلدية، ومن طرف أعضاء اجملالس الشعبية  من بني
الثلث الذي  إىلباإلضافة  ،واجملالس الشعبية الوالئية

 ،يعينه رئيس اجلمهورية من بني الشخصيات

                                                            
املتضــمن قــانون  01-12، القــانون العضــوي رقـم 84املـادة  -1

، 01عـدد ، ال، ج ر2012جانفي  12االنتخابات، املؤرخ يف 
  .2012جانفي  14الصادرة يف 

 ،الثقافية ،ت الوطنية يف اجملاالت العلميةاوالكفاء
  2.االقتصادية واالجتماعية،املهنية

  المنتخبون في المجالس المحلية-ثانيا

 وتشمل هذه الفئة كل أعضاء اجملالس الشعبية البلدية
سنوات عن طريق  05الذين ينتخبون ملدة ، والوالئية

  .3 االقرتاع النسيب على القائمة

ميثلون هيئة : ة البلديةأعضاء اجملالس الشعبي  - أ
رئيس اجمللس بصفته  إىلاملداولة باإلضافة 
 .4 ممثال للهيئة التنفيذية

مبا فيهم : أعضاء اجملالس الشعبية الوالئية  - ب
 .5 الرئيس وميثلون هيئة املداولة يف الوالية

الشاغلين لمناصب تنفيذية وإدارية : الفرع الثاني
ه الثانية اىل لقد أشار قانون الفساد يف مادت:وقضائية

أنه يأخذ حكم املوظف العمومي من يشغل منصبا 
تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا، 
دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غري مدفوع األجر، 
وبغض النظر عن رتبته أو أقدميته وذلك عل النحو 

 :التايل

                                                            
املعـــــــــدل  1996-11-28مـــــــــن دســـــــــتور  ،101املـــــــــادة  -2

  .واملتمم
ة الســــابق اإلشــــار  01-12 االنتخابــــاتقــــانون  ،65دة املــــا -3

  .إليه
املتضمن قانون البلدية، املؤرخ  10-11، القانون 15املادة  -4

 03 ، الصــــادرة بتــــاريخ37عــــدد ،ال، ج ر2011جــــوان 22يف 
  .2011جويلية 

املتضمن قانون الواليـة، املـؤرخ  07-12، القانون 12املادة  -5
، الصــــــــــادرة بتــــــــــاريخ 12عــــــــــدد ،ال، ج ر2012-02-21يف 
29-02-2012.  
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لطة تتشكل الس :الشاغلين لمناصب تنفيذية: أوال
  : الدستوري اجلزائري من لتنفيذية يف النظاما

 ويأيت على رأس هذه السلطة، :رئيس الجمهورية-أ
مة داخل البالد حبيث جيسد رئيس الدولة ووحدة األ

وخارجها، ينتخب عن طريق االقرتاع العام املباشر 
 اطه أنا، يضطلع بالكثري من املهام اليت 1والسري

رائم اليت يرتكبها الدستور، وال يسأل جنائيا عن اجل
 يانةجرمية اخلمبناسبة تأدية مهامه، ما مل تشكل 

عظمى، وحيال يف هذه احلالة اىل احملكمة العليا ال
للدولة، واليت ختتص دون سواها مبحاكمة رئيس 

حّد  إىللكن هذه احملكمة مل ترى الّنور  ،اجلمهورية
ورغم أن املشرع مل ينص على جرمية اخليانة 2األن،

ذا الوصف ال يف قانون العقوبات وال يف أي العظمى 
يانة يف املادة قانون أخر، رغم نصه على جرمية اخل

قانون العقوبات، لذا فإن قياس من  63و 62، 61
ذه النصوص قد  جرمية اخليانة العظمى على ما ورد 

حيث ال جرمية وال عقوبة  ،يتعارض مع مبدأ الشرعية
مدى إمكانية متابعة إال بقانون، ولنا أن نتساءل عن 
جرمية من جرائم  رئيس اجلمهورية يف حال ارتكابه

واعتبارها من جرائم اخليانة العظمى، ويف كل  فسادال
األحوال فإن عدم تأسيس احملكمة العليا يفرغ أي 

  .معطى من هذه املعطيات من حمتواه

                                                            
املؤرخ يف  438-96رئاسي رقم املرسوم ال ،71، 70املادة  -1

، املتعلق بإصدار نـص التعـديل الدسـتوري، 1996سمرب يد 07
  .1996ديسمرب  08، الصادرة بتاريخ 76العدد  ،ج ر

حســـن بوســـقيعة، الـــوجيز يف القـــانون اجلزائـــي اخلـــاص، اجلـــزء أ-2
األعمـــال، جـــرائم التزويـــر، جـــرائم الفســـاد، جـــرائم املـــال و الثـــاين، 

  .08 .، ص2009شرة، دار هومة، اجلزائر، عة العاالطب

   الوزير األول ونوابه-ب

ة لقد استبدل املشرع الدستوري يف املراجع      
وظيفة رئيس احلكومة بوظيفة  2008الدستورية يف 
الذي ينسق عمل احلكومة ويسهر على  ،الوزير األول

تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية، واستحدث وظيفة 
، ويهدف اعتماد 3نائب أو عدة نواب للوزير األول

 إىلهذا التنظيم اجلديد للسلطة التنفيذية من الداخل 
ولكن  ،هذه السلطةإضفاء فعالية أكرب على عمل 

املتمعن يف هذا التعديل سيجد أن املشرع الدستوري 
يكرس وحدة السلطة التنفيذية، خاصة أن رئيس 
اجلمهورية يعني الوزير األول دون األخذ يف احلسبان 

  .4 مسألة احلزب الفائز باألغلبية

كان باإلمكان حماكمة الوزير األول يف حال   ذاوإ 
أمام احملكمة العليا للدولة د الفسارتكابه إحدى جرائم ا

اليت مل تر النور، يبقى السؤال مطروحا خبصوص 
اليت  158حماكمة نواب الوزير األول خاصة أن املادة 

الوزير األول مل نصت على حماكمة رئيس اجلمهورية و 
  .تنص على نواب الوزير األول

  :أعضاء الحكومة -ج

وهنا  ،دبونوتشمل هذه الفئة الوزراء والوزراء املنت     
ال إشكال إذ ميكن حماكمتهم أمام احملاكم العادية، 

                                                            
املتضـمن التعـديل الدسـتوري،  19-08، القـانون 05املـادة  -3

، الصــــــــــادرة 63العــــــــــدد  ،، ج ر2008-11-15املــــــــــؤرخ يف 
  .2008-11-16بتاريخ 

عبــد اهللا بوقفــة، القــانون الدســتوري اجلزائــري، تــاريخ ودســاتري  -4
، 2010 مليلـــة، اجلزائـــر، اجلمهوريـــة اجلزائريـــة، دار اهلـــدى، عـــني

  . 455.ص
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وما  573وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
  .يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية

فمنهم يشغل هذه : الشاغلين لمناصب إدارية -ثانيا
ومنهم من يشغلها بصفة مؤقتة  ،املناصب بصفة دائمة
 الوقاية من من قانون 02ادة وكال الفئتني مشلتهم امل

  :وذلك كما يلي ومكافحته الفساد

 :الشاغلين لمناصب إدارية بصفة دائمة  - أ

م املوظفون العموميون باملفهوم        ويقصد 
ف اخلاضعون لقانون الوظي،التقليدي للموظف العام

إذ تشمل هذه الفئة كل املستخدمني يف  عمومي،ال
سة اجلمهورية ورئاسة كرئا  ،اإلدارات املركزية للدولة

احلكومة والوزارات، وكذا املصاحل غري املمركزة التابعة 
كاملديريات التابعة للوزارات، كما   ،لإلدارة املركزية

الوالية ( تشمل أيضا املوظفني يف اجلماعات اإلقليمية
، وكل املوظفني يف املؤسسات العمومية ذات )و البلدية

تشمل أيضا الطابع اإلداري كاملستشفيات، كما 
املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف 

املؤسسات العمومية  إىلواملهين كاجلامعات، باإلضافة 
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي كمركز تنمية 
الطاقات املتجددة، وكل مؤسسة ميكن أن خيضع 
مستخدموها ألحكام هذا القانون كهيئات الضمان 

سات العمومية ذات وبالنسبة للمؤس1.االجتماعي

                                                            
املتعلــق بالقــانون األساســي  03-06،القــانون رقــم 02املــادة -1

، ج ر 2006جويليـــة -15العـــام للوظيفـــة العموميـــة، املـــؤرخ يف 
  .46رقم 

الطابع الصناعي والتجاري فإن صفة املوظف العمومية 
  2.تكاد تنحصر يف املدير العام

  : رية بصفة مؤقتةادإالشاغلين لمناصب   - ب

ورغم أن هذه الفئة ال تتوفر على صفة املوظف مبفهوم 
ء صفة الدميومة وصفة الرتسيم النتفا ،القانون اإلداري

اري كاألعوان اإلدحدى درجات التسلسل إيف 
قتون العاملون يف اإلدارات ؤ عوان املاملتعاقدون واأل

واملؤسسات العمومية، إال أن املشرع أىب إال أن يضفي 
عليهم صفة املوظف العام مبفهوم قانون الفساد ملا هلم 

  .من دور يف املشاركة يف تسيري املرافق العمومية

  :الشاغلين لمناصب قضائية -ج

ائري يف قانون الوقاية من الفساد خذ املشرع اجلز ألقد 
 ،ومكافحته باملعيار املوضوعي يف حتديد هذه الفئة

 ائيا و اليت تشمليشغل منصبا قضمعربا عنها مبن 
القضاة باملعىن الضيق للقاضي املشار إليهم يف املادة 

من القانون األساسي للقضاء، والذي يشمل  02
  :الفئات التالية

العادي مبا فيهم القضاة على مستوى القضاء  - 1
قضاة احلكم والنيابة العامة للمحكمة العليا 

 .واجملالس القضائية
قضاة احلكم وحمافظي الدولة جمللس الدولة  - 2

 .واحملاكم اإلدارية
 :القضاة العاملون يف - 3

  .اإلدارة املركزية لوزارة العدل -

  .أمانة اجمللس األعلى للقضاء -
                                                            

  .12. أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص -2
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  .س الدولةاملصاحل اإلدارية للمحكمة العليا وجمل -

  .1 مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل-

كما تشمل فئة الشاغلني ملناصب قضائية احمللفون       
، واملساعدون يف قسم 2املساعدون يف حمكمة اجلنايات

م عنصر 3يف القسم االجتماعي األحداث ، أل
أساسي يف تشكيل هيئة احملكمة، باإلضافة اىل 

م تداولية، مشاركتهم يف إصدار ا ألحكام ألن أصوا
الوسطاء واحملكمون الذين استحدثهم  إىلإضافة 

  .4 املشرع يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

ويدخل يف هذه الفئة أيضا قضاة جملس احملاسبة     
م ميارسون مهاما قضائية وذلك بناء على  أل

  :االعتبارات التالية

م معينون مبرسوم رئاسي مثلهم -  أ
  .5 مثل القضاة العاديون

: عدم قابلية قضاة جملس احملاسبة للعزل والنقل -
و توقيفهم أواملقصود بذلك عدم جواز فصلهم 

وظيفة أخرى غري  إىلقلهم و نأعن العمل 
                                                            

 – 09-06املـــــــؤرخ يف  11-04القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم  -1
، 57العـدد  ،ألساسـي للقضـاء، ج راملتضمن القانون ا 2004

  .2004لسنة 
-06-08املــــــــــؤرخ يف  155-66مــــــــــر األ ،309املــــــــــادة  -2

، املتضــمن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة املعــدل واملــتمم، ج 1966
  .1966لسنة  ،48العدد ، ر
-02-25املــــــــــؤرخ يف  09-08القــــــــــانون  ،502املــــــــــادة  -3

يـــــة، ج ر، ، املتضــــمن قــــانون اإلجـــــراءات املدنيــــة واإلدار 2008
  .2008، لسنة 21العدد 

  .بق اإلشارة إليهج، الساإ م  إق ، 1017، 994املادة   -4
املــــــؤرخ يف  23-95مــــــر مــــــن األ 05،04،03املــــــواد  -5

املتضــــــمن القــــــانون األساســــــي لقضــــــاة  26-08-1995
  .1995، لسنة 48جملس احملاسبة، ج ر، العدد 

حالتهم بصفة إجبارية على التقاعد إو أقضائية 
يف احلاالت اليت ينص عليها القانون، وذلك  إال

التعسفية اليت قد  دف حتصينهم ضد القرارات
  .6 يتعرضون هلا اثناء ممارسة وظيفتهم

 .7 أحكامهم قابلة للطعن أمام جملس الدولة -

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق  :المطلب الثاني
 عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط

  ومن هم في حكم الموظف

وسنتناول يف هذا املطلب فئة املتولني لوظائف أو 
أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس  يف مرفق عاموكاالت 

أوال، مث احلديث عن الفئة اليت تشمل من  مال خمتلط
قانون الوقاية من الفساد هم يف حكم املوظف مبفهوم 

  ومكافح

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق  :الفرع األول
  عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط

الذين يعملون يف ص ويدخل يف هذه الفئة األشخا   
سواء كانت  ،و اهليئات اإلداريةأاملرافق العامة 

و مؤسسات ذات طابع أداري إمؤسسات ذات طابع 
جتماعي، وكذا و هيئات الضمان االأصناعي وجتاري، 

سلطة  ،السلطات اإلدارية املستقلة كمجلس املنافسة
                                                            

، 1995يوليــــو 17املــــؤرخ يف  20-95مــــر األ ،11املــــادة  -6
 23، الصـادرة بتـاريخ 39املتعلق مبجلس احملاسبة، ج ر، العـدد 

  .املعدل واملتمم 1995يوليو 

 2010 أوت 26املـــؤرخ يف  02-10األمـــر  ،110املــادة  -7
 01، الصـــادرة بتـــاريخ 50املتعلـــق مبجلـــس احملاســـبة، ج ر رقـــم 

املـــــــؤرخ يف  20-95املعـــــــدل واملـــــــتمم لألمـــــــر  2010ســـــــبتمرب 
  .تعلق مبجلس احملاسبة، امل1995يوليو 17
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سلطة ضبط الكهرباء والغاز ،ضبط الربيد و املواصالت
احملروقات، وكذا كل الشركات التجارية وسلطة ضبط 

أي شخص معنوي خاضع اليت حتوز فيها الدولة أو 
أغلبية رأمساله االجتماعي مباشرة أو  للقانون العام

املؤسسات ذات  إىلباإلضافة 1رة،بصفة غري مباش
الرأمسال املختلط، واليت حيوز فيها اخلواص بعض 

ة بعدما األسهم سواء كانوا جزائريني أو أجانب، خاص
إمكانية فتح الرأمسال  2016أجاز قانون املالية لسنة 

االجتماعي للشركات الوطنية أمام األجانب بشرط 
وقد ساوى ، 2 حيازة اجملموعة الوطنية ألغلبية األسهم

املشرع يف ذلك بني من يتوىل يف هذه اهليئات وظيفة، 
ويتمتع بقسط من املسؤولية سواء كان رئيسا أو مديرا 

و رئيس مصلحة، وبني من يتوىل هذه املهام عاما أ
مبوجب وكالة، كأعضاء جملس اإلدارة املنتخبني هلذا 

فهوم قانون الغرض، فكلهم حيملون صفة موظف مب
  .هالوقاية من الفساد ومكافحت

  من في حكم الموظف :الفرع الثاني

ن يوظف أليس من عادة املشرع اجلزائي 
جرمي وفضفاضة يف جمال الت ،مصطلحات عامة

ا ترتتب عليها أثارا قد متس حبقوق  والعقاب، أل
ا، ولكن املشرع  وحريات األشخاص املخاطبني 

 السيما ما م،ي ورغبة منه يف محاية املال العااجلزائر 
صفقات (طلبات عروض كان منها يف شكل

دف معاقبة كل من تسول له نفسه )عمومية ، و

                                                            
  .وما بعدها 14 .حسن بوسقيعة، املرجع السابق، صأ -1
ــــــــادة  -2 ــــــــؤرخ يف  18-15مــــــــن القــــــــانون  66، 62امل  30امل

، ج ر، العــدد 2016، املتضــمن قــانون املاليــة 2015ديســمرب 
  .2015ديسمرب  31،الصادرة بتاريخ 72

السابقة يف كل من مل تشمله الفئات ، أدرج  املساس به
، ولعلنا نتفهم "من يف حكم املوظف" هذه الفئة وقال 

ذا  ،هذا الطرح لصعوبة حتديد كل الفئات املخاطبة 
القانون، وبالتايل حكم املوظف ينسحب على الفئات 

  :التالية

المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع  -أوال
 : الوطني

يف من قانون الوظ 02وقد استثنتهم املادة     
ممن ال ميلكون صفة املوظف العام مبفهوم  ،العمومي

هذا القانون، وحسنا فعل املشرع يف قانون الوقاية من 
الفساد ومكافحته بإدراج هذه الفئة فيمن هم يف 

  .3 حكم املوظف

م كل األشخاص : ونالضباط العمومي-ثانيا ويقصد 
وبتفويض من السلطة  ،الذين يعملون باسم الدولة

م بصفة الرمسية وباحلجية الكاملة، و  ،العامة متتع حمررا
وبالتايل فهم مكلفون مبقتضى أحكام القانون بضبط 

ف القانوين يالقضايا املعروضة عليهم من حيث التكي
ل ضمن هذا خويد 4 ومتابعة اإلجراءات وتنفيذها

                                                            
-02-28املــــــــــؤرخ يف  02-06خيضــــــــــعون لألمــــــــــر رقــــــــــم  -3

ضــــــــمن القــــــــانون األساســــــــي العــــــــام للمســــــــتخدمني ، املت2006
  .2006، لسنة 12العسكريني، ج ر، العدد 

ــــري،  -4 وســــيلة وزاين، وظيفــــة التوثيــــق يف النظــــام القــــانوين اجلزائ
، 212، دار هومــــه، اجلزائــــر، ســــنة 2دراســــة قانونيــــة حتليليــــة، ط

  . 22.ص
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، وحمافظي البيع 2واحملضرون القضائيون 1اإلطار املوثقون
  .4  الرمسيني، واملرتمجني3 باملزايدة

  الثاني مبحثال

لى مرتكبي جرائم تطبيق نظرية الموظف الفعلي ع
  فسادال

فكرة املوظف الفعلي إىل يف هذا املبحث  وسنتطرق 
يف القانون اإلداري يف املطلب األول، مث تقدير إمكانية 
  .تطبيقها على مرتكيب جرائم الفساد يف املطلب الثاين

علي في مجال فكرة الموظف الف: مطلب األولال
  القانون اإلداري

 صدارإي عملية تسيري املرافق العمومية تقتض     
مشروعة وبالتايل ال يسمح كأصل عام ألي  قرارات

شخص أن ميارس االختصاص الشخصي يف اختاذ 
م  ،إال إذا كان مؤهال لذلك ،هذه القرارات ونقصد 

من يتمتع بصفة املوظف العمومي، وقد أدرج املشرع 
 ري تعريف املوظف العام يف قانون الوظيف العامةاجلزائ
يعترب موظفا كل عون يف وظيفة عمومية دائمة " بقوله

                                                            
-02-20، املــؤرخ يف 02-06القــانون ، 05، 03املــادة  -1

، لســـــــنة 15ن مهنـــــــة التوثيـــــــق، ج ر، العـــــــدد ، املتضـــــــم2006
2006.  

-02-20املـــــــــــــؤرخ يف  03-06القـــــــــــــانون  ،04املـــــــــــــادة  -2
، 14، املتضــــمن مهنــــة احملضــــر القضــــائي، ج ر، العــــدد 2006

  .2006لسنة 
، 1996-01-10املــؤرخ يف  02-96مــر األ ،05املــادة  -3

، 03املتضــمن تنظــيم مهنــة حمــافظي البيــع باملزايــدة، ج ر، العــدد 
  .1996ة لسن

، 1995-03-11املــؤرخ يف  13-95مــر األ ،04املــادة  -4
  .الرتمجان الرمسي_ املتضمن مهنة املرتجم

 اإلجراءالرتسيم هو . ورسم يف رتبة السلم اإلداري
  .5 "الذي يتم من خالله تثبيت املوظف يف رتبته

ذا التعريف االستفادة مما       وقد حاول املشرع 
وكذا جملس الدولة الفرنسي  ،الفقه الفرنسي إليهتوصل 

والذي عرف املوظف  ،يف جمال تعريف الوظيفة العامة
بوظيفة دائمة يف خدمة  إليهكل شخص يعهد " بأنه 

، هلذا يشرتط الكتساب صفة املوظف "مرفق عام
- 06حسب ما جاء يف نص املادة األوىل من القانون 

  :توافر الشروط التالية 03

ون قد تك مختصة صدور قرار التعيين من سلطة -
و هيئة عمومية أو مؤسسة أو إدارة حملية أإدارة مركزية 

بتعيني شخص  ،واليت تعرتف من خالل هذا القرار
معني بذاته وصفاته لشغل وظيفة معينة ومبينة يف قرار 

 .6 التعيني

فقبل أن يتم ترسيم  :التعيين في منصب دائم -
هما  وم ،املوظف وتثبيته يف املنصب الذي أوكل إليه

كانت طريقة توظيفه، فإنه يف مرحلة أوىل يكون يف 
مرحلة التجريب مث بعد مرور مدة زمنية يتم تثبيته يف 

ليصبح عنصرا من عناصر املرفق العام أو يتم  ،منصبه
بل خالل مدة مخسة عشر يوما ق ،تسرحيه بعد إعذاره

                                                            
املتعلــــق بالقــــانون  03-06املــــادة الرابعــــة مــــن القــــانون رقــــم  -5

  .السابق اإلشارة إليه عام للوظيفة العموميةاألساسي ال
راسـة عمار بوضياف، الوظيفـة العامـة يف التشـريع اجلزائـري، د -6

والقـــــوانني األساســـــية اخلاصـــــة مدعمـــــة  03-06يف ظـــــل االمـــــر 
باجتهـادات جملـس الدولــة، الطبعـة األوىل، جسـور للنشــروالتوزيع، 

  .20. ، ص2015اجلزائر، سنة 
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مر من األ 84 املادةوفقا لنص  صدور قرار التسريح
  .ساسي العام للوظيفة العموميةاملتعلق األ 06-03

ذا املعىن فإنه خيرج عن نطاق املوظف  و
ذه الصفة األعوان املتعاقدون واألعوان  العمومي 

 إىللنص باللغة الفرنسية مل يشر املؤقتون، رغم أن ا
كما أنه بصفة الدميومة يتميز املوظف   ،صفة الدميومة

العام عن العمال اخلاضعني للتشريع االجتماعي 
فقد جاء يف املادة 1،والعاملني يف القطاع االقتصادي

املنظم لعالقات العمل على  11-90من القانون  03
استثناء العاملني يف املؤسسات العمومية يف الدولة 
والبلدية ومستخدمو املؤسسات العمومية ذات الطابع 

 إىلوبعض الفئات األخرى من اخلضوع  ،اإلداري
قانون  إىلة حتمية قانون العمل وخضوعهم كنتيج

  .الوظيف العمومي

تديره الدولة أو  الخدمة في مرفق إداري عمومي -
الوالية أو البلدية أو أحد املؤسسات العمومية ذات 

شخاص أبع اإلداري أو بصفة عامة شخص من الطا
من  02وذلك حسب مفهوم املادة  ،العام القانون

عن  القانون األساسي للوظيفة العامة، وبالتايل خيرج
 ،رجال القضاء ،بيق هذا القانون موظفو الربملانتط

العاملون يف مرافق العسكريون و املستخدمون املدنيون 
. 2أيضا  ومنشآت عمومية ذات طابع صناعي وجتاري

                                                            

اهلـــــامشي خـــــريف، الوظيفـــــة العموميـــــة علـــــى ضـــــوء التشـــــريعات 1-
اجلزائريـــة و بعـــض التجـــارب األجنبيـــة، دار هومـــه، اجلزائـــر، ســـنة 

 .وما بعدها 99. ، ص2012

مـــدخل القـــانون اإلداري، اجلـــزء األول، عـــالء الـــدين عشـــي،  -2
  .205 .ص 2012اجلزائر، سنة  ،دار اهلدى، عني مليلة

لكن قد يتدخل أحيانا أشخاص ال ميلكون هذه 
ويعرتف  أو تتوافر فيه بعض هذه الشروط، الصفة

ذه التصرفات تطبيقا القانون بالصفة الفعلية يف الق يام 
 أوال لنظرية املوظف الفعلي واليت سنقف على مفهومها

  .ثانيا مث أساسها القانوين

 le(تعريف الموظف الفعلي : الفرع األول

fonctionnaire de fait(  

لقد كان جمللس الدولة الفرنسي كل الفضل       
ة  يف خلق هذه النظرية ووضع أسسها وذلك جملا

ف معينة، حيث أضفى صفة املشروعية أوضاع وظرو 
على بعض القرارات الصادرة عن أشخاص ال تتوفر 

ومنتجة  فيهم صفة املوظف العام، واعتربها صحيحة
  .3 ألثارها القانونية

وقد حاول بذلك جملس الدولة الفرنسي 
املشروعية خاصة عندما يتعلق  أمبدالتخفيف من وطأة 

صد به هنا مر بعمل مشوب مبخالفة جسيمة ونقاأل
عيب االختصاص، وذلك يف قراره املتعلق بقضية 

مارس  05الصادر بتاريخ ) Marrion(ماريون
ا حيث قضى بصحة اإلجراءات  1948 اليت اختذ

لس احمللي لبلدية للعمل مكان اجملفراد جمموعة من األ
ملانية هروب أعضائه بعد دخول القوات األ ثر، إماريون

بعملية  قامت هذه اللجنةنية، و ان احلرب العاملية الثابّ إ
 إىلاالستيالء على البضائع واألغذية وتوريدها 

الدولة للنظر يف  مام جملسأالسكان، ومت الطعن 
ن هذه اللجنة ال أأساس  ىعل ،عمالمشروعية هذه األ

حتمل الصفة القانونية الختاذ هذه القرارات بالتايل فهي 
                                                            

حممـــد راغـــب احللـــو، القضـــاء اإلداري، دار منشـــاة املعـــارف،  -3
  .361.، ص 2004اإلسكندرية، سنة 
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ضى السلطة، لكن رغم هذا ق مشوبة بعيب اغتصاب
شرعية تلك التصرفات نظرا للظروف بصحة و 

  .1 االستثنائية اليت عاشتها املدينة يف تلك الفرتة

املوظف ) JEZE(وقد عرف الفقيه جاز   
غري نه كل شخص يشغل وظيفة بطريقة أالفعلي على 

ا، ويزاول أعماهلا سواء   صحيحة وميارس اختصاصا
  .2 هاكان البطالن يعود لتويل الوظيفة أو انتهاء أثر 

ومل يعرف املشرع اجلزائري نظرية املوظف     
نص عليها  يف حالة واحدة إليهالكن أشار و  ،الفعلي

املؤرخ يف  24-67مر من األ 1-280يف املادة 
املعدل واملتمم املتضمن قانون  18-01-1967

 08-90مبوجب القانون  إلغاؤهوالذي مت 3،البلدية
ص غري خكل ش" املتعلق بالبلدية واليت نصت على

ذن قانوين يف إدارة نقود إالقابض البلدي يتدخل بدون 
ذه اإلدارة حماسبا   ."البلدية، يعترب 

  أساسه نظرية الموظف الفعلي: الفرع الثاني

لقد أقر جملس الدولة الفرنسي بصحة 
ولكن خيتلف أساس تطبيق  ،تصرفات املوظف الفعلي

الظروف العادية عنه يف الظروف هذه النظرية يف 
  .ستثنائيةالا

                                                            
فرحــــان نــــزال محيــــد، املوظــــف الفعلــــي ومــــا مييــــزه يف القــــانون  -1

  .201.اإلداري، جملة احلقوق، اجمللد الثامن، األردن، ص
يوســف جمــدي عــز الــدين، األســاس القــانوين لنظريــة املوظــف  -2

  .77. 76، ص 1988الفعلي، 
ــــــؤرخ يف  24-67مــــــر األ -3 ــــــاير  18امل ، املتضــــــمن 1976ين

 18، الصـــادرة بتــــاريخ 06، ج ر عـــدد )امللغــــى( البلديـــة نقـــانو 
  .1967يناير 

أساس نظرية الموظف الفعلي في الظروف  -أوال
  العادية

لقد أسس جملس الدولة الفرنسي نظرية 
املوظف الفعلي يف ظل الظروف العادية وأقامها على 
أساس فكرة الظاهر يف تعامل املرتفقني مع اإلدارة 
احلسين النية مع الشخص الذي ميارس الوظيفة اإلدارية 

وره مبظهر املوظف العام فينتفي دون سند شرعي، وظه
بذلك العلم ببطالن تويل الوظيفة أو عدم مشروعية 

  .4 التفويض

 بطالن أو انعدام قرار التعيين-أ

فالبد ملمارسة الوظيفة اإلدارية من وجود 
قرار تعيني صحيح وذلك باملرور بكل اإلجراءات اليت 

 ايتطلبها القانون لذلك إذا مت إغفاهلا أو القيام 
املبنية  نه قد يعرض القراراتشكل خيالف القانون فإب

اإللغاء وبغض النظر عن طريق  إىلعلى هذا التعيني 
 .5 تويل الوظيفة سواء كان بالتعيني أو االنتخاب

حيث تقتضي عملية التوظيف يف القطاع     
سواء كان التوظيف  إتباعهاالعمومي إجراءات جيب 

أساس  مباشرا أو على أساس الشهادة أو على
املسابقة، وقد نص املشرع اجلزائري على هذه 

املؤرخ  194-12اإلجراءات يف املرسوم التنفيذي رقم 
حدد كيفيات تنظيم  ذيوال 2012 فريلأ 25يف 

املسابقات واالمتحانات والفحوص املهنية يف 

                                                            
  .361. احللو، املرجع السابق، صماجد راغب  -4
خليــف حممــد، النظــام القــانوين للتفــويض اإلداري يف اجلزائــر،  -5

مـذكرة ماجسـتري، قسـم القـانون العــام، كليـة احلقـوق، جامعـة أبــو 
  .51. 50، ص 2008-2007بكر بلقايد، تلمسان، 
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 01وكذا التعليمة رقم  1املؤسسات واإلدارات العمومية
بتطبيق أحكام  املتعلقة 2013-02-20املؤرخة يف 

هذا املرسوم، واليت نصت على األحكام التفصيلية اليت 
تعىن باجلانب اإلجرائي يف عملية التوظيف من بدايتها 

 أي شخص غاية إصدار قرار التعيني، فإذا ما عّني  إىل
لى هذا األساس مع ومارس مهامه ع  ،يف هذا املنصب
اإلجراءات قبل أن يتم إبطال قرار  وجود خلل يف

عيني، أو مارس هذه املهام حىت قبل إصدار قرار الت
وظهر هذا الشخص مبظهر املوظف العام ، 2 تعيينه

مام العامة وتعاملوا معه على هذا األساس، فإنه ميكن أ
إعمال نظرية املوظف الفعلي يف هذا اجملال، رغم عدم 
وجود نص جييز ذلك، وبالتايل اعتبار هذه القرارات 

ذا ما مت الطعن يف إالقانونية  صحيحة ومنتجة ألثارها
أسوة منه اجلزائري  مام القضاء اإلداريأصحتها 

من مكنة يف  ذا األخريملا هل ،بالقضاء اإلداري الفرنسي
وكل ذلك  ،خلق القواعد القانونية يف اجملال اإلداري

لسري احلسن اعاة من أجل محاية احلسين النية، ومرا
  .للمرفق العمومي

لقضاء بتصحيح أو فهذه النظرية تسمح ل
ختفيف النتائج املرتتبة عن عدم اختصاص هذا 

ذا صدرت هذه القرارات بعد احلكم إغري أنه 3املوظف
ببطالن عملية التوظيف من طرف القضاء فال جمال 

                                                            
ــــــل  25املــــــؤرخ يف  194-12املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  -1 أفري

فيـــــــــــــات تنظـــــــــــــيم املســـــــــــــابقات املتضـــــــــــــمن حـــــــــــــدد كي، 2012
 والفحــــــــــوص املهنيــــــــــة يف املؤسســــــــــات واإلدارات االمتحانــــــــــاتو 

  .2012ماي  03، الصادرة بتاريخ 26العمومية، ج ر العدد 
  .السالف الذكر 03-06مر األ ،04املادة  -2
، 2حممــــد مجــــال الــــذنيبات، الــــوجيز يف القــــانون اإلداري، ط  -3

  .208 .، ص2011دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، سنة 

إلعمال هذه النظرية، وإمنا تأخذ حكمها األصلي 
بالبطالن ألنه حينئذ تنتفي صفة اجلهل بعد مشروعية 

  .4 هذه التصرفات

  التفويض غير المشروع-ب

ظهور  إىللقد أدى تطور الوظيفة اإلدارية وتعقيدها 
دف   إىلأسلوب التفويض باعتباره وسيلة قانونية 

التخفيف من أعباء واختصاصات الرئيس اإلداري، 
مرؤوسيه من  ىلإوذلك بنقل جزء من اختصاصاته 

جل حتقيق فعالية أكرب وسرعة يف إجناز العمل أ
حدى الوسائل للتخلص من تركيز إترب يعاإلداري، و 

كرس رقل نشاط اإلدارة و علطاملا السلطة اإلدارية الذي 
العمل اإلداري، وأشهر أنواع التفويضات  بريوقراطية

  .5 تلك املتعلقة باالختصاص والتوقيع

  :ولينتج التفويض أثاره جيب توافر بعض الشروط     

خروج وجود اإلذن بالتفويض باعتبار هذا األخري  -
الشخصي، لذا  االختصاصعن األصل يف ممارسة 

  .جيب أن ينص القانون على هذا االستثناء

بالتفويض من نفس مرتبة  اإلذننص ن يكون أ -
حبيث يتوازى فيها النص املنظم  ،لتفويضلالنص املقرر 

لالختصاص األصيل للمفوض مع النص الذي يأذن 
  6.بالتفويض للمفوض له

ال وبالتايل  ،يض وعدم جتاوزهالتقيد حبدود التفو  -
  .أن يفوض االختصاصات املفوضة إليهميكن للمفوض 

                                                            
  .194. فرحان نزال محيد، املرجع السابق، صل مقال -4
  .197 .عبد الغين بسيوين عبد اهللا، املرجع السابق، ص -5
  .وما بعدها 47 .خليف حممد، املرجع السابق، ص -6
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السلطة  إىلال يكون التفويض إال من السلطة العليا  -
  . السفلى

ن يعدل يف السلطات املفوضة أحيق للرئيس اإلداري  -
ارات ر له وله أن يسرتدها، ولكن ميتنع عليه أن يصدر ق

 ال حيدث تعارض أو ثناء سريان مدة التفويض حىتأ
  .1 تضارب يف إصدار القرارات

فإذا ختلف شرط من هذه الشروط فإننا نكون       
بصدد تفويض غري مشروع نتساءل معه عن مصري 
القرارات اليت اختذت بناء على هذا التفويض، وهل 
هناك إمكانية لتطبيق نظرية املوظف الفعلي يف هذه 

لدولة الفرنسي احلالة، ويف هذا الصدد ذهب جملس ا
عدم تطبيق هذه النظرية، وقضى ببطالن التصرفات  إىل

الصادرة من املوظف بناء على تفويض غري سليم يف 
  1949.2 وماي 13حكم له بتاريخ 

أما جملس الدولة اجلزائري فلم يرتدد يف إبطال كل 
تفويض خمالف للقانون فقد أبطل يف أحد قراراته 

عن  اصادر  ار قرا 2000-02-28الصادر بتاريخ 
مقرر استفادة صادر عن  يلغأرئيس الدائرة الذي 

يس البلدية املستقيل، متحججا فيذلك بوجود ئر 
النص القانوين ال جييز  أن يف حني ،تفويض من الوايل

  .3 للوايل تفويض هذا االختصاص

                                                            
 .198 .، نفـس املرجـع، صعبد الغين بسيوين عبـد اهللا -1

199.  
  .361 .ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص -2
يــــا، املنتقــــى يف قضــــاء جملــــس حلســــن بــــن شــــيخ اث ملو  -3

، ص 2002، اجلزء األول، دار هومـه، اجلزائـر، سـنة الدولة
.321.  

أساس نظرية الموظف الفعلي في الظروف  -ثانيا
 االستثنائية

هي اللبنة األوىل لنظرية  لقد كانت الظروف االستثنائية
جملس الدولة الفرنسي ا إليهاملوظف الفعلي اليت اهتدى 

 05الصادر بتاريخ  )Marrion( ة ماريونيف قضي
وقد أسس هذه  إليهاالسابق اإلشارة  1948مارس 

النظرية يف ظل هذه الظروف على فكرة ضرورة سري 
 ويعترب هذا األخري من4 وباضطراداملرفق العام بانتظام 

هم املبادئ اليت حتكم املرافق العامة، ذلك أن هذه أ
املرافق مل تنشأ أصال إال  نتيجة اإلحساس بأن هناك 

يصعب على املواطنني  ،خدمات أو حاجت ضرورية
سري املرافق العامة ة االستغناء عنها، ومن هنا تظهر أمهي

حىت ال يطال اخللل واالضطراب  وباضطرادبانتظام 
ن عالقة املوظف هلذا فإ ،ة تعطلهاحياة الناس يف حال

باملرفق العام متميزة عن تلك املتبعة يف القانون اخلاص  
اء عالقة العمل بعد اإلخطار وملا كان . كإمكانية إ

 اد،فر تطبيق هذه القواعد يشكال مساسا مبصاحل األ
ابتدع جملس الدولة الفرنسي مبدأ استمرارية املرافق 

على الصاحل العامة، تفضيل الصاحل العام 
نسحب يت على ذكر طبيعة الظروف اليت يأسنو 5اخلاص

 .ئيعليها صفة الظرف االستثنا

تعريف الظروف  مل يتفق الفقه على
عرفها على  ذلك الذي هم تعريفأاالستثنائية ولعل 

ا تلك احلالة اليت توجد وتقوم كلما وجدت الدولة  أ
يف وضع ال تستطيع فيه أن تواجه أخطارا جسيمة 

                                                            
، اثـــــراء 1نون اإلداري، ط حممـــــد قـــــدري حســـــني، القـــــا -4

  .452، ص 2009التوزيع، األردن، للنشر و 
  .وما بعدها 447حممد قدري حسني، نفس املرجع، ص  -5
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دقة وحالّة سواء كان مصدرها داخلي أو وحم
خارجي،وال ميكن جتاوزها يف ظل الظروف العادية، 
وبالتايل يتوقف تطبيق قواعد املشروعية العادية، وقد 
طبق القضاء الفرنسي هذه النظرية باسم سلطات 

إبّان احلرب )  pouvoir de guerre( احلرب
ولة الفرنسي العاملية الثانية، يف القرار الشهري جمللس الد

ة السيد ــيف قضي 1918جوان  28الصادر بتاريخ 
وتتلخص حيثيات هذه القضية ) HYRIES( هريياس

أصدرت احلكومة  1914سبتمرب  10يف أنه بتاريخ 
من  65تطبيق املادة الفرنسية مرسوما يقضي بتعليق 

ى املوظفني املدنيني يف عل 1905 أبريل 22قانون 
خطار املوظف مبلفه إوجب وهي املادة اليت ت ،الدولة

قبل كل متابعة تأديبية، يف حني أن السيد هريياس مت 
ذا اإلجراء فطعن يف صحة هذه  عزله دون التقيد 
اإلجراءات أمام جملس الدولة الفرنسي متحججا بعدم 
مشروعية املرسوم، لكن جملس الدولة الفرنسي صرح أنه 

ا كحالة احلرب الراهنة اليت مت  ،يف فرتات األزمة ر 
تكون للسلطة العامة صالحيات استثنائية  ،فرنسا

 .1 موسعة من أجل  ضمان استمرارية املرفق العام

فأساس نظرية الظروف االستثنائية ال تقتصر 
على حالة الضرورة، ولكن تشمل واجبات والتزامات 
اإلدارة يف ضمان السري احلسن للمرافق العامة بانتظام 

البد أن نعطى لإلدارة  وبصفة فعلية، ومن أجل ذلك
سلطات استثنائية ملواجهة الوضعيات الطارئة 
واالستثنائية قصد الوفاء باخلدمات العامة، فال تنحصر 

                                                            
1M Long et autres, les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 14 édition, 
Dalloz, Paris, 2003, p 197. 

وإمنا تشمل  ،الظروف االستثنائية يف حالة احلرب فقط
  .2 السياسية واالقتصادية األزماتمجيع 

وقد نظم املشرع اجلزائري الظروف    
ه رغم اختالف ذلك من االستثنائية يف كل دساتري 

املعدل  1996مرحلة، ففي ظل دستور  إىلمرحلة 
منه اليت نصت على الشروط  93واملتمم ويف املادة 

ودون اخلوض . ها لتقرير احلالة االستثنائيةالواجب توافر 
يف الشروط اإلجرائية لذلك، ميكن القول إمجاال أنه 

 اراحلصتنحصر الظروف االستثنائية يف حالة الطوارئ و 
اليت يعلنها رئيس اجلمهورية يف حالة الضرورة 

 ،)املعدل واملتمم 1996من دستور 91 املادة(امللحة
واليت تتوفر عند املساس باألمن العام أو حدوث 

 إىلعمال مسلحة باإلضافة أو أعمال ختريبية أ
  .3 الكوارث الطبيعية

عندما نكون بصدد خطر  فتقوم احلالة االستثنائيةأما 
ب ويهدد مؤسسات الدولة أو استقالهلا أو داهم يصي

 1996من دستور  93املادة (سالمة الرتاب الوطين
يف اليت تقوم  حالة احلربباإلضافة إىل  )املعدل واملتمم

 حالة وجود عدوان فعلي على البالد أو يوشك أن يقع
4.  

تطبيق فكرة الموظف الفعلي في : الفرع الثاني
  مرتكبي جرائم الفساد

                                                            
أبو زيد حممد عبد احلميد، دوام سري املرافق العامة، دار  -2

  .54، ص 1975القاهرة، النهضة العربية، 
بــن مقـــورة جنـــات، ثنائيـــة الســـلطة التنفيذيـــة يف اجلزائـــر،  -3

خـــوة منتـــوري، ري، كليـــة احلقـــوق، جامعـــة اإلماجســـت مـــذكرة
  .62 .، ص2004-2003قسنطينة، 

  .املتمماملعدل و  1996من دستور  95ملادة ا -4
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تقييد سلطات القاضي  الشرعية أدبميقضي      
لنصوص التشريعية لحكامه تطبيقا أصدار إاجلنائي يف 
القاعدة القانونية وذلك طبقا  إنشاءية حق دون إمكان

 من قانون العقوبات اجلزائري، وىللنص املادة األ
ك عدم إمكانية تفسري هذه النصوص يرتتب على ذلو 
مبا و  ،حدود ضيقة جدا و على األقل تفسريها يفأ

حفاظا على حقوق وحريات يوافق إرادة املشرع، وذلك 
ذه السهولةاألفراد يف حالة  ، لكن األمر ليس 

ارتكاب املوظف الفعلي على النحو الذي سبق بيانه 
، فهل فسادجرمية من جرائم ال يف القانون اإلداري،

بالتايل ترتتب حكام املوظف العام و أجتري عليه 
خذ ذا املوظف الفعلي أو يتم األية هلاملسؤولية اجلنائ

قاية من و انون البالتفسري الضيق لنص املادة الثانية من ق
 ،وبالتايل عدم إمكانية مساءلته ساد ومكافحته،فال
سنلقي الضوء على بعض اآلراء الفقهية اليت تناولت و 

  .موقف املشرع اجلزائري إىلهذه اإلشكالية لنصل 

الموظف الفعلي موقف الفقه من تطبيق فكرة : أوال 
 في المادة الجنائية

إمكانية انسحاب فكرة  إىلاجتاه فقهي  لقد ذهب  
ة الرشوة باعتبار هذه األخرية املوظف الفعلي على جرمي

حكام جرمية الرشوة أوسع نطاقا، حبيث تطبق عليه األ
ين أن أن النقص يف إجراءات التعيني دون مىت كا

ق سبب ملرتف يدرك املو  ،ريكون ظاهرا للجمهو 
مر مل يفقده شيئا من مظاهر ألومادام هذا ا ،البطالن

السلطة العامة، فال مينع من توافر صفة املوظف العام 
أن يكون قيامه بوظيفته مبين على قرار مشوب بعيب 
من العيوب اليت ال حتول دون ممارسة هذه الوظيفة 

اليمني كما لو باشر هذا املوظف عمله قبل حلف ،

ية ل يف هذه الفرتة عطوقبِ  ،طلبها القانونذا تإالقانونية 
عمال الوظيفة الذي أمن  ملأو مزية مقابل أدائه لع

  .1 يفرضه عليه القانون

 كما أن مجيع اإلجراءات الشكلية والشروط اليت
منا هي أمور تتعلق بصلة إيتطلبها القانون لتويل الوظيفة 

ال  تبعها، وتأسيسا على ذلكاملوظف باجلهة اليت ي
قد ارتكب جرمية  صالتسليم  بعدم مساءلة شخ ميكن

نا باطال يقد عني تعيالرشوة وتسبيب ذلك بكونه 
القول خبالف ذلك قد حيّمل املرتفقني ،فوخمالفا للقانون

ماال يطيقون ويلزمهم يف كل مرة من التحقق من صحة 
قرار تعيني املوظف الذي يتعاملون معه، وهو ما ال 

الثابت هو إجراء األحكام و  2،يقبله ال املنطق وال العقل
وهو ما  ،على الظاهر دون البحث يف خالف ذلك

يتحقق جليا يف اإلدارة العامة، فالظاهر أن املوظف 
الذي يتعامل معه اجلمهور هو موظف عّني وفقا 

ذه الوظيفة   .للقانون وهو املنوط فعال 

موقف المشرع الجزائري من تطبيق نظرية : ثانيا
  فسادى مرتكبي جرائم اللالموظف الفعلي ع

إمكانية تطبيق نظرية  إىلمل يشر املشرع اجلزائري    
إلداري، يف املادة املوظف الفعلي املعروفة يف القانون ا

تناول جرائم عندما ه مل ينص عليه أناجلنائية كما 
ملا كان بصدد حتديد مرتكيب هذه اجلرائم يف  الفساد

                                                            
نــام، اجلــرائم املاســة باملصــلحة العامــة، منشــاة  -1 رمســيس 

  .17 ص هـ، 1409املعارف، اإلسكندرية، 
ياســـر بـــن ناصـــر الســـمري، املوظـــف العـــام يف جرميـــة الرشـــوة،  -2

مقارنــة تطبيقيــة، قســم العدالــة  تأصــيليةة ماجســتري، دراســة رســال
اجلنائيـــة، كليـــة الدراســـات العليـــا، جامعـــة نـــايف للعلـــوم األمنيـــة، 

  .124.، ص2012
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 سادالف الوقاية من من قانون 02نص املادة 
ويف ظل عدم وجود أحكام قانونية  ومكافحته، ويبدو

علي يف هذا الشأن، أنه ال مانع من مساءلة املوظف الف
الت العادية ايف احل فسادعند ارتكابه إلحدى جرائم ال

أو االستثنائية، ألن املشرع  يف نص املادة الثانية من 
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته السابق اإلشارة 

استعمل عبارة يشغل ومل خيرت عبارة عّني أو  ،إليها
  .1 انتخب هلذا املنصب

ساقها الفقه يف هذا  يتاالعتبارات ال إىلباإلضافة     
بالتحقق من صحة  األفرادالشأن والقاضية بأن إلزام 

تعيني املوظفني من عدمها، مما ال يقبله العقل واملنطق، 
كان   وحىت ولو سّلمنا بذلك فإنه من الصعوبة مبا

ا نوع من السرية،  ،حتقيق ذلك ألن هذه املسائل تشو
حىت أنه يصعب على املوظفني معرفة ذلك ألن 

ن أكما امللفات حمفوظة لدى مصلحة املستخدمني،  
وحده املنوط باحلكم ببطالن  هو القضاء اإلداري

عملية التوظيف إذا ما ملس وجود عيب شكلي أو 
  .موضوعي

من قانون  124ملادة وجتدر اإلشارة إىل أن ا  
العقوبات امللغاة مبوجب قانون الوقاية من الفساد 
ومكافحته، املتعلقة بتجرمي فعل أخذ فوائد بصفة 
قانونية حىت بعد انتهاء املوظف العمومي من اخلدمة 
بأي طريقة كانت من العمليات اليت أشرف عليها أو  

                                                            
القانونيـــــة ملكافحـــــة الفســـــاد  اآلليـــــاتة عبـــــد العـــــايل، جـــــحا -1

اإلداري يف اجلزائــــــر، أطروحــــــة دكتــــــوراه، قســــــم احلقــــــوق والعلــــــوم 
، 2013-2012ضـــــر بســـــكرة، السياســـــية، جامعـــــة حممـــــد خي

  .63.ص

كانت له سلطة عليها، خالل اخلمس سنوات التالية 
  .2انتهاء توليه أعمال وظيفته  لتاريخ

  :خاتمة

بعيدا عن اللغط واجلدال الفقهي املتعلق 
السيما بنظرية الظروف االستثنائية ونظرية املوظف 

  :الفعلي ميكننا استخالص النتائج التالية

لقد حد املشرع يف املادة الثانية من قانون الوقاية من  -
صف الفساد ومكافحته الفئات اليت ينسحب عليها و 

بالشاغلني ملناصب تشريعية أو  ةبداياملوظف العام 
إدارية أ قضائية أو يف أحد اجملالس الشعبية  وتنفيذية أ

بصفة احمللية املنتخبة، وسواء كان معينا أو منتخبا، و 
جر أو غري مدفوع األجر، دائمة أو مؤقتة، مدفوع األ

بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، وكذا كل شخص 
ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أخر يتوىل 

ذه الصفة يف خدمة هيئة عمومية أو  أجر، ويساهم 
مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى متلك الدولة كل 
أو بعض رأمساهلا أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة 

من هم يف  اآلخريناألشخاص  إىلعمومية، إضافة 
  .حكم موظف

حد بعيد يف حتديد هذه قد وفق املشرع اجلزائري إىل  -
  .الفئات محاية منه للمال العام

عزز املشرع لبدأ الشرعية وجلم أي جمال للتأويل  -   
والتفسري وحىت القياس، لكن رغم ذلك وجد نفسه 
أمام فكرة املوظف الفعلي اليت خلقها جملس الدولة 

                                                            
املتضــــمن قــــانون  156-66، القــــانون امللغــــاة 124املــــادة  -2

ــــــات، املــــــؤرخ يف  ، 49، ج ر العــــــدد 1996جــــــوان  10العقوب
  .املتمم، املعدل و 1966جوان  الصادرة بتاريخ
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الفرنسي يف اجملال اإلداري، واليت مل يشملها التحديد 
  . املادة الثانية املذكورة أعالهاملنصوص عليه يف

فيظل عدم وجود أحكام قضائية فيما خيص  -   
تطبيق فكرة املوظف الفعلي يف املادة اجلزائية فقد 
رجحنا الطرح الذي يؤيد متابعة ومعاقبة من يشغل 
وظيفة عمومية على أساس فكرة املوظف الفعلي، ألن 

ة من هذا املركز ال مينع هذا الشخص من ارتكاب جرمي
جرائم الفساد، كما أن املرتفقني الذين تعاملوا معه 
يصعب عليهم معرفة مدى صحة إجراءات توظيفه أو 
بطالن التفويض الذي يعمل بناء عليه، وحنن يف 
انتظار ما جيوده علينا القضاء اجلزائي يف هذا الشأن 

  . لكي يقطع الشك باليقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

172 
 

  –نموذجا  –سيير المرفق العام؛ عقد البوت األساليب الحديثة في إنجاز وت

  ) أ(، أستاذ حماضرمبخوتة أمحد. د
  قوقيف احلاحث بمناد الطاهر، ،  قوقيف احلزبار بن ميينة، باحث   

  ،املركز اجلامعي تيسمسيلت 
  :ملخص

اية القرن العشرين متاشًيا ومتطلبات احلياة  االمتيازعرف أسلوب   واالقتصادية يةاالجتماعتطورًا شهده العامل 
التعاقد مستهدفا وتوسيع نطاق  االتفاقاتلتتجسد صورته يف نظام تعاقدي يتميز بالتعقيد يف اإلجراءات والتنويع يف 

على مفهوم العقود  انعكسستمراريتها مع فرض تكنولوجيات حديثة لتطوير أداء املرافق العامة مما احتسني اخلدمات و 
وحركة األموال بدخول  لالستثماراركة بني القطاع العام والقطاع اخلاص تشجيعا اإلدارية، متخضت عنها عقود املش

احلّر حيث  يعد عقد البوت صورة أساسية يف هذا السياق وقد أثار إشكاالت قانونية كبرية يف تكييف طابعه  االقتصاد
  .القانوين

  :مقدمة
م كما تتعدد  تتنوع متطلبات األفراد وحاجا

عات النامية منها  واملتطورة على حّد اجملاالت يف اجملتم
السواء، وسعًيا من احلكومات إىل حتقيق النفع العام 
وتلبية األساسيات وحتقيق الّرفاه لألفراد كان عليها 
تنشيط املشاريع التنموية واإلسرتاتيجية، ومبا أن معظم 

التوجه  انصرفالدول تعاين من نقص يف التدفق املايل 
أخرى للتمويل، ومنه الّلجوء إىل البحث عن أساليب 

إىل رأس مال خارج ميزانيات الدول، فتزايدت 
باملشروعات اخلاصة قصد ختفيف األعباء  االستعانة

وزيادة مديونيتها  االقرتاضاملالية اليت تدفع بالدولة إىل 
، وقصد حتقيق الّنفع 1مستهدفة بذلك الرتقية والتنمية

تنفيذ مشاريع  العام ومحاية ميزانية الدولة يف مقابل
إىل صيغ تعاقدية تتوافق  االستجابةالبنية التحتية متت 

واملتطلبات اآلنية واملستقبلية من جهة وبناء املشاريع 
                                                            

ملتـزم الطبـع و النشـر،  داريـة،، العقـود اإلاحممد عاطف البنـ -  1
، 2007 ســـنةوىل، القـــاهرة، الطبعـــة األ دار الفكـــر العـــريب،

  .77ص

اإلسرتاتيجية والقومية من جهة أخرى، وهو ما يتجسد 
يف التعاقدات الرفيعة املستوى املندرجة حتت مسمى 

، ومنه نطرح اإلشكالية حول B.O.Tعقود البوت 
بيعة النظام القانوين هلذه الصورة املستحدثة يف ط

  .أساليب تسيري و إدارة املرافق العمومية

لإلجابة على هذه اإلشكالية ومن أجل إزالة 
الغموض نتطرق إىل مفهوم وعناصر عقد البوت 

مث النظام القانوين للتعاقد بنظام البوت ) املبحث األول(
  ).املبحث الثاين(

  المبحث األول
  قد البوتماهية ع

ا أنيطت مبهام  منذ قيام هياكل الدولة وكيا
إنشاء وتأهيل وتسيري البنية التحتية ومع التزايد الطردي 

تطور عالقة الدولة  الضروريللمتطلبات كان من 
بأطراف أخرى منشئة بذلك نظام تعاقدي حديث 

يواكب تطور عالقات التعاون، ) املطلب األول(
دولة ممّا يؤهله إىل وبالتايل يندرج ضمن نشاط ال
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وجوب توفر عناصر لقيام وصحة التعاقد ضمانا 
  ).املطلب الثاين(للمصلحة العامة 

  مفهوم عقد البوت: ولالمطلب األ
يف القرن التاسع عشر  االمتيازعقود  بانتشار

تطورت العالقات التعاقدية وكذا طرق تسيري املرافق 
ة العامة حسب تقرير منظمة األمم املتحدة للتنمي

الصناعية، حبيث توسعت تدخالت اخلواص يف 
، )الفرع  األول(جماالت كانت تباشرها الدولة حصرا 

فتنازلت الدولة بذلك على بعض من سلطتها العامة 
مع املتعاملني بغية حتقيق املصلحة  اتفاقاتألجل عقد 

  ).   الفرع الثاين(العامة 

  نشأة و تعريف عقد البوت: الفرع األول
"  أوزال تورجوت" ثمانينيات أطلق يف بداية ال

يف تركيا وأسند أشغال  االقتصاديةالتنمية  ةإسرتاتيجي
البنية األساسية إىل القطاع اخلاص، حيث دفع 

واخلروج من  واالزدهارالرتكي إىل الرقي  باالقتصاد
وانتهجت الدول املتقدمة هذه  االقتصاديةمأزق األزمة 

بتويل املؤسسات  االمتيازاإلسرتاتيجية ليتوسع نطاق 
املتعددة اجلنسيات بناء وتشغيل املرافق العامة يف الدول 

ذات  التزامأدى إىل إحالل طرق  املنتجة للبرتول، ما
رفيعة املستوى تشمل البنية األساسية   اتفاقيات
 .1 املوارد املائية استغالل -الكهرباء -البناء –كالنقل

  نشأة عقد البوت: أوال 
دمة جناحا يف الشراكة عرفت البلدان املتق

خاصة أمريكا، مشال أوربا الغربية، وآسيا الشرقية، أين 
                                                            

1  - Jeffry delmon, partenariat public-privé dans le 
secteur des infrastructures, guide pratique à 
l’intention des decideurs publics, the world 
bank, publicprivate infrastructure advisory 
facility, 2010, p 111. 

 الستمالكّمت الّلجوء إىل التعاقدات الدولية 
يف أقاليم الدول النامية وبالتايل فرض  االستثمارات

وطرق منهجية لضمان رؤوس األموال  استثماريةبرامج 
دى إىل رفع أ تتوفر عليها البلدان النامية وهو ما اليت ال

 طلبات من أجل تدخل صندوق النقد الدويل
)F.M.I (والبنك العاملي )B.M (  للمساعدة

كما حدث يف اليابان يف   ،2االقتصادوإعادة توجيه 
جمال النقل بالسكك احلديدية عن طريق عقود البوت، 

  .3هذه األخرية اليت سوف نعرفها

  تعريف عقد البوت: ثانيا 
طرفني أو أكثر قصد  بني اتفاقعقد البوت هو 

املبالغ املتأتية  -مقابل حتصيل عائدات التزاماتتنفيذ 
وتشمل األرباح والفائض يف القيمة وأرباح  استثمارمن 

، ومنه نتساءل -األسهم والفوائد واإلتاوات واملكافآت
يتم التطرق إليه من  عن املقصود بعقد البوت هذا ما

  .واالصطالحيخالل التعريف الّلغوي 

  :لعقد البوت التعريف اللغوي -)1

جاء يف لسان العرب مصطلح عقد، والعقد 
نقيض اِحلّل، عَقد يعِقد عقدا، ويعين العهد، تعاقد 
القوم أي تعاهدوا، وقوله تعاىل بعد بسم اهللا الرمحان 

                                                            
2 -Euloge Anicet Nkounkou, les projets Build, 

opérate and transfert (BOT),une démarche 
contractuelle efficace dans les investissements 
internationaux, these de doctorat, université de 
montréal, faculté de droit, année 2002, p 22 et 
23. 

3 - EGIS :International consulting & project 
management, Rapport final, les transports 
ferroviaires japonaises, la politique 
d’innovation technologiques dans le contexte de la 
privatisation, predit 1996-2000, recherche 
stratigiques , paris le 14-09-1998 , pp38 et 39 
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: ، واملعاقدة1"أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا"الرحيم 
، مع إضافة 2رتعين املعاهدة وامليثاق والوصية واألم

-Buildاحلروف األوىل من الكلمات الثالثة
Opérate-Transfer  (B.O.T)  بالّلغة

التشغيل أو -اإلجنليزية وهي اليت تعين البناء أو التشييد
ولكون هذا األسلوب ظهر ،  3النقل أو حتويل-التسيري

  . يف الدول الغربية أخذت به الدول العربية

  : لبوتلعقد ا االصطالحيالتعريف  -)2

فقها على أنه أسلوب  B.o.tيعرف عقد 
وقطاع عام أو  - الدولة–تعاقدي جيمع بني قطاع عام 

دف متويل وإنشاء املرفق العام  خاص وطين أو أجنيب 
، 4وتشغيله ملدة معلومة مث نقل ملكيته إىل الدولة

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية على أنه  وعرفته
خاص من القانون اخلاص يتوىل أحد األش اتفاق

تصميم، متويل، إنشاء، تشغيل وصيانة مرفق يف الدولة 
لفرتة زمنية حمدودة مع فرض رسوم تقع على عاتق 

                                                            
  .ة، سورة املائد01اآلية  -  1

ابــن منظــور، لســان العـــرب، اجمللــد التاســع، دار التوفيقيـــة  -  2
، ص 2009للرتاث للطبع والنشـر والتوزيـع، القـاهرة، سـنة 

356 ،516.  
ماهر حممد حامد، النظام القـانوين لعقـود اإلنشـاء والتشـغيل  - 3

وإعـــــــادة املشـــــــروع، دار النهضـــــــة العربيـــــــة، القـــــــاهرة، ســـــــنة 
  .17، ص2005

ل البوســـعيدي، الطبيعـــة القانونيـــة  لعقـــود طـــارق بـــن هـــال -  4
االمتيــاز واالســتثمار الــيت تربمهــا الدولــة وفقــا لنظــام البــوت، 

، ســلطنة عمــان، أكتــوبر 36جملــة الشــريعة والقــانون، العــدد
  .51، ص 2008

عـــدنان عبـــد اهلـــادي وحســـن حســـان، أحكـــام العقـــود : وكـــذلك 
 الصــــورية يف الفقــــه اإلســــالمي، رســــالة ماجســــتري، اجلامعــــة

اإلســــالمية غــــزة، كليــــة الشــــريعة والقــــانون، فلســــطني، ســــنة 
  .114، ص 2006

عليه يف العقد  فاقاالتمت  املننتفعني دون أن تتجاوز ما
أمواله مع العائدات والفوائد  اسرتجاعوالذي يقصد منه 

م للدولة دون وتلتزم هاته الشخصية بإعادة املرفق العا
  .5مقابل

يستشف من هذه التعاريف أن العقد الذي يتم 
ذا النظام   امتيازهو منح  ) B.O.T(التعاقد فيه 

تعهد به احلكومة إىل طرف آخر ألجل إنشاء مرفق 
عام يف مدة حمدودة، على أن يقوم هذا الطرف بالبناء 
والتشغيل واإلدارة باإلضافة إىل الصيانة من أجل 

املرفق العام حبيث تسرتد تكاليفه وحتقيق  استمرارية
اية  أرباحه مث ينقل ملكيته إىل احلكومة دون مقابل يف 

  .املدة املتفق عليها وفقا للعقد املربم

  خصائص عقد البوت: الفرع الثاني
أن العقود اإلدارية متميزة خباصية  اعتبارعلى 

ن السلطة العامة محاية للمصلحة العامة واملرفق العام كو 
العقود تباشرها الدولة كطرف أساسي وقد تتخلى 
الدولة عن سلطتها العامة يف التعاقد بنظام البوت 
فتعرب يف العقد عن توافق إرادتني أو أكثر حني يتعلق 
األمر بتوفري مرفق عام دون اإلخالل بالنظام العام، 

ملزمة للجانبني لتمويل املشاريع  اتفاقاتفتعقد الدولة 
  .تكلفة من ميزانية الدولةاحلكومية دون 

  نظام تعاقدي :أوال

                                                            

احلديثــــة يف  جتاهــــاتاال ،أســــامة أمحــــد عبــــد النعيمــــات -  5
، امللتقــى الــدويل األول ،خصخصــة املرافــق العامــة يف األردن

 -املرفــق العمــومي يف اجلزائــر ورهاناتــه كــأداة خلدمــة املــواطن 
مخــيس  -جلــياليل بونعامــةجامعــة ا -عمليــة قانونيــة و دراســة 
  .102، ص 2015، سنة مليانة
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يتم التعاقد إلجناز والتشغيل ملدة زمنية حمدودة 
التكاليف مع حتصيل األرباح مث  اسرتداديتم خالهلا 

إعادة املشروع إىل الدولة، حيث حيدث هذا التعاقد 
يلتزم  اقتصاديآثارا قانونية، كما يعترب أنه تنظيم 

 اتفاقات(وتعاقدات أخرى  اتفاقاتاملستثمر بتنفيذ 
على أن يبقى النظام ...)  الرتخيص، التمويل، الصيانة

  .1أساس توافق اإلرادتني باإلجياب والقبول

  عقد ملزم للجانبين : ثانيا
واحلقوق متقابلة لكافة  االلتزاماتتنشأ 

األطراف، فتلتزم اإلدارة بتسليم موقع املشروع 
خرين أو للمستثمر مع عدم السماح ملستثمرين آ

ويكون  -مشروع حصري-متكينهم من مشاريع مماثلة 
 واستغاللاملتعاقد بإنشاء وتشغيل  التزاميف مقابل ذلك 

املشروع وفقا للمواصفات واملعايري املتفق عليها مث تنقل 
اية املدة كما يلتزم بتوفري اخلربات  امللكية عند 

عاملة والكفاءات الفنية والبشرية واملادية وتشغيل اليد ال
قوانني  واحرتاماحمللية إضافة إىل ضّخ السيولة للتداول 

  .2وتنظيمات الدولة يف تصريف العملة الصعبة

خارج ميزانية  استثمارو عقود تمويل : ثالثا
  الدولة 

ترشيد النفقات وتوفري  إىلتسعى احلكومة 
مصادر التمويل لدعم املوازنات املالية من جهة، 

                                                            

  .43مرجع سابق، ص ماهر حممد حامد، -  1
القـــانون اخلـــاص  خليـــل جـــالل، عقـــد البـــوت بـــني ناصـــر - 2

حبـث  – سـتثماراتاال اسـتقطابثـره علـى أوالقانون العـام و 
املـــؤمتر الثـــامن عشـــر لعقـــود البنـــاء والتشـــييد بـــني  -مقـــارن 

ــــة ال ــــة املســــتحدثةتقلالقواعــــد القانوني ــــنظم القانوني ــــة وال  ،يدي
العــــراق،  ،الح الــــدين كليــــة القــــانون والسياســــةجامعــــة صــــ

  .22ص

فر باملشروع ظإىل ال -اينالطرف الث-املتعاقد  ويهدف
املرفق العام للحصول  واستغاللحتقيقا لبناء وتشغيل 

على عائدات وفوائد من جهة أخرى، فالّلجوء إىل 
ذا النظام يعىن التمويل اخلارجي املؤدي إىل  التعاقد 

يدفع بالدولة صاحبة  خدمة الديون وفوائد القروض ما
عمال املشروع إىل إجراء الدراسات املعمقة واأل

التحضريية املسبقة وإبراز دراسة اجلدوى للدخل املتوقع 
حتقيقه، وكذا مالئمة املصلحة العامة فتتجسد الدراسة 

  .3يف جدية التقديرات للمشروع

  عناصر التعاقد بنظام البوت: المطلب  الثاني
يتميز عقد البوت بأنه عقد مربم بني جهة عليا 

اص القانون يف الدولة مع أحد األطراف سواء من أشخ
العام أو أشخاص القانون اخلاص، فال تقتصر على 

ا ) الفرع األول(العناصر العامة  بل يتطلب التعامل 
بأكثر عناية يف تكوينها أو تشكيلها مما يستدعي توفر 

ذا النظام    .  4)الفرع الثاين(عناصر خاصة 

العناصر العامة للتعاقد بنظام : ولالفرع األ
  البوت

                                                            

عقــد البنــاء والتشــغيل بــو ســليمان، أبــراهيم إعبــد الوهــاب  -  3
وإعـــــــادة امللـــــــك، الـــــــدورة التاســـــــع عشـــــــر، منظمـــــــة املـــــــؤمتر 
اإلســــالمي، جممــــع الفقــــه اإلســــالمي، الشــــارقة، اإلمــــارات 

  .10، ص2003، سنة العربية املتحدة
خالــد بــن ســعود بــن عبــد اهللا الرشــود، تطبيــق عقــد البنــاء  - 4

وقـــــاف، عـــــادة يف تعمـــــري املرافـــــق العامـــــة واألوالتشـــــغيل واإل
سـالمي جممـع الفقـه الدورة التاسـعة عشـر، منظمـة املـؤمتر اإل

  . 04ص، 2003سنة سالمي، اإل
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ادات على إثر العالقة التعاقدية تنشأ بتوافق اإلر 
احلقوق و تعدل وتنقل وتزول مما يؤدي إىل وجوب 

   .1توافر عناصر عامة 

   :الرضا: أوال

تتجه إرادة األطراف املتعاقدة إىل إحداث آثار 
قانونية وتكون اإلدارة سليمة خالية من العيوب بتطابق 

 لالستثماراإلجياب والقبول من خالل تقدمي العرض 
 واستغاللمن طرف الدولة رغبة منها يف إجناز وتشغيل 

املرفق العمومي لتقدمي اخلدمة العامة للجمهور ويعرب 
للفوز بالعرض  االختياراملستثمر عن إرادته باملشاركة يف 

  .القائم قصد احلصول عليه لتحقيق عائدات وأرباح

   :المحل: ثانيا

إن دراسة األولوية والتحضريات اليت تباشرها 
املعنية  االستثماريةلدولة قبل عرض طلبات املشاريع ا

ا تتسم باملشروعية  االقتصاديةبالتنمية  ّ مؤكد على أ
الدولة  وباعتباروغري خمالفة للقانون وال للنظام العام، 

الطرف األساسي يف التعاقد بنظام البوت تستكمل 
  . ذلك باإلجراءات اجلوهرية املنصبة على عقار

   :السبب: ثالثا

كل طرف من األطراف تكمن غايته يف حتقيق 
أهدافه، فالدولة تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة ومن 
جهة أخرى يهدف املستثمر إىل احلصول على املقابل، 

من  98هذا وقد أكد املشرع اجلزائري يف نص املادة 

                                                            

ـا يف ال، عمار بوضياف - 1 قـانون النظرية العامة للحق وتطبيقا
ـــــري، ـــــع اجلزائ الطبعـــــة األوىل، ســـــنة  ،جســـــور للنشـــــر والتوزي

  . 168ص ،2010

مفرتض فيه سبًبا  التزامالقانون املدين على أن كل 
  .مشروًعا

ناصر الخاصة للتعاقد بنظام الع: الفرع الثاني
  البوت

من العقود املركبة  B.O.Tيعترب عقد البوت 
لتميزه بالعاملية ذات اجملال اإلقليمي غري احملدود فهو 

  .2يتضمن العناصر اخلاصة إىل جانب العناصر العامة

  :أطراف العقد: أوال

تشمل كل من اجلهة املالكة املتمثلة يف الدولة 
ليم الذي يتم إنشاء و إجناز وهي الطرف احلائز لإلق

املشروع يف نطاقه حيث ميثلها شخص من أشخاص 
أنه قد يوسع الطرف املمثل  اجتاهالقانون العام، ويرى 

ا مربرا ذلك  إىل اجلهاز التابع للدولة الذي يعمل حلسا
مما يؤهله إىل القيام  االقتصاديةبتخصصه يف التنمية 

 اقتصاديةقد بأرحيية حتت رقابة وإشراف الدولة بإبرام الع
وتقنية حتقيقا للمصلحة العامة، إىل جانب الطرف 
اآلخر املتمثل يف املستثمر سواء كان شخصا معنويا مت 
إنشاؤه وفقا لقوانني أحد الطرفني أو شخصا طبيعيا 
حيمل جنسية طرف متعاقد يتمثل يف شركة املشروع و 

  .3هي املؤهلة للتعاقد

   :أرض المشروع: ثانيا

يز اجلغرايف الذي يقام عليه املشروع الذي هي احل
من خالله يتم حتقيق املصلحة العامة ألفراد اجملتمع يف 

                                                            

  .04، صخالد بن سعود بن عبداهللا الرشود، مرجع سابق -  2
الطبيعــة القانونيــة لعقــود الشــراكة بــني ، صــايف أمحــد قاســم -  3

دار النهضـــــة  ،)P.P.P(القطــــاع العـــــام والقطــــاع اخلـــــاص 
  .42ص، 2012سنة  العربية، القاهرة،
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ستثىن من الدولة والذي يتجسد عليه  املرفق العام، ويُ 
ذلك األراضي الفالحية والقطع األرضية املتواجدة 
داخل مساحات التوسع واملساحات السياحية واملواقع 

، وفور تسلم 1جهة للرتقية العقارية املنجمية والقطع املو 
 استخدامه) شركة املشروع(املوقع حيق للمستثمر 

وبإمكانه أن يباشر أعماال أو أشغاال تتناسب مع 
املشروع مع حتمل التكاليف والنفقات النامجة عن ذلك 

ألي  استخدامهحيق له  ألجل تنفيذ املرفق العام كما ال
  .غرض غري تلك املتفق عليها

  :المشروع محل العقد: ثالثا

هي كل األموال املنقولة وغري املنقولة 
واإلنشاءات واملعدات اليت جتسد املشروع املتنافس 
عليه، وللحكومة احلق يف إدخال التعديالت على 

يؤثر سلبا  األعمال باإلضافة أو احلذف شريطة أن ال
على املتعامل أو إعاقة املصلحة العامة وفقا إلخطار 

عامل مث إصدار األمر بتغيري نطاق العمل يوجه إىل املت
  .2ليلتزم به مجيع األطراف

   :صيغة العقد: رابعا

هي الشكلية املفرغة يف العقد الكتايب واملتضمنة 
ا تنفيذ  الشروط والكيفيات واإلجراءات اليت يتم 

                                                            

احملــدد  ،2006أوت 30املــؤرخ يف  11-06األمــر رقــم  -  1
لشروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن األراضي التابعة 
لألمـــــــــالك اخلاصـــــــــة للدولـــــــــة واملوجهـــــــــة إلجنـــــــــاز مشـــــــــاريع 

اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة  ،اســتثمارية
  .2006أوت  30، املؤرخة يف 53العدد  الشعبية،

إعداد وصـياغة العقـود احلكوميـة، ، حممود حممد علي صربه -  2
مكتـــــــــــب صـــــــــــربه للتـــــــــــأليف و الرتمجـــــــــــة اجليـــــــــــزة، مصـــــــــــر، 

  .538ص، 2007سنة

لألطراف واملنتفعني ويتضمن أيضا البنود  التزامات
شأ فور أو بعد إبرام املتعلقة حبل النزاعات اليت قد تن

ايته عند إجراءات نقل أو حتويل املرفق  العقد أو يف 
وما تتميز به هذه الصورة من صفة . العام إىل الدولة

الدولية خضوعها للقواعد العامة اليت حتكم العقود 
اإلنشاء و التنفيذ يسند إىل شركات  باعتبارالتجارية 

أو عدة على لغة  االتفاقمن جنسيات خمتلفة يقتضي 
ا العقد ومصطلحات معينة تلحق به  لغات يتحرر 

  .  3تفاديا لوقوع اخلالف

  المبحث الثاني
  النظام القانوني لعقود البوت

يعترب عقد البوت يف مظهره اخلارجي أسلوب 
خوصصة حمدودة دون بيع للنشاطات واملنشآت أما 

بني أطراف  واتفاقيف مظهره الداخلي فهو تعاقد 
من مباشرة  ابتداءلطرف األساسي فيه تكون الدولة ا

إجراءات طلبات العروض إىل غاية حتويل أو نقل 
امللكية، والسؤال الذي يتبادر هو اإلطار القانوين 

 االستغالل كاتفاقاتللعقد األصلي والعقود امللحقة  
والصيانة اليت تتطلب تعدد اجلوانب، فكيف يتم 
 التكييف القانوين للعقد األصلي؟، حيث تنصب

توجيهات وتعليمات من اهليئة التنفيذية وقواعد قانونية 
من اهليئة التشريعية يف الدولة حتتوي على قواعد حتكم 

 4)املطلب األول( احرتامهاالعقد تلزم املتعامل على 
  ).املطلب الثاين(ومنه يتم حتديد ومتييز عدة صور 

الطبيعة القانونية لعقود : المطلب األول
  البوت

                                                            

  .  214، ص، مرجع سابقماهر حممد حامد -  3
4  - Euloge Anicet nkounkou ,op cit , p 57. 
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بوت كصورة من صور التعاقد تبلور عقد ال
اإلداري مل يكن إال نتيجة تطورات عرفتها حاجات 
م يف ظل رهانات التقدم الذي عرفته  األفراد ومتطلبا

 - االجتماعية، االقتصاديةالسياسية،  -كافة اجملاالت
وبالتايل طبيعة النظام السياسي يفرض الواقع القانوين 

 بامتيازبلة لتمتعها للتعاقد بنظام البوت يف الدولة املستق
من جهة أو أن الدولة تتخلى عن ) أوال(السلطة العامة 

سلطتها خبضوعها لقواعد التجارة العاملية يف التعاقد 
، أم أن )ثانيا(الدويل التجاري ألجل حتقيق النفع العام 

 اقتصادييعرب إّال عن تنظيم  طبيعة هذا العقد ال
  . مل اخلارجييتم من خالله مواجهة تطور العا) ثالثا(

  عقد البوت عقد إداري: والأ
يعّد بعض الفقهاء أن عقد البوت صورة  

الذي متنحه اإلدارة ملدة حمددة،  االمتيازجديدة لعقد 
ولإلدارة حق التسيري والتوجيه والرقابة وحق التعديل 

   .1وفسخ العقد

أما عمليا فاملتعاقدون يوضحون طبيعة العقد 
للتحكيم يف  ختصاصاال كانعقاد اتفاقمن خالل 

اآلراء حول تقييم عقد  واختلفتاملنازعات مثال، 
البوت، حيث يتوسط مركزه بني العقد احملدد والعقد 

الدولة بشراء خدمة املرفق  التزمت، فإذا االحتمايل
بقيمة معينة مسبًقا يكون عقًدا حمدًدا أما إذا تُرِك 

وبيع اخلدمة حسب الظروف اليت  االستغاللللشركة 
، حيث احتمايلضها الواقع املستقبلي فهو عقد يفر 

أن تتوافق اإلرادات بالقبول  االلتزاميكفي إلنشاء 

                                                            

 داري،تطبيقــات النظريــة العامــة للعقــد اإل علــوات يقوتــة، -  1
جامعـــة  ،اهدكتـــور أطروحـــة  ت العموميـــة يف اجلزائـــر،الصـــفقا

  .57ص ، 2009سنة قسنطينة،منتوري  

واإلجياب ومنه ترتتب على مبدأ سلطان اإلرادة حرية 
  .2االلتزاماتالتعاقد وتنفيذ 

  عقد البوت من العقود الدولية والتجارية: ثانيا
 التزاماتيتصل العقد باحلرفة التجارية فتنشأ 

ارية وتتواتر العمليات من خالل التنظيم املهين مبعية جت
عنصر املضاربة املعتربة من قبيل األعمال التجارية 
القائمة على التداول والسعي إىل حتقيق الرحبية هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى سعى الدول الغربية إىل 

ثروات الدول النامية جيعل منها املسيطرة على  استغالل
أين تتخلى الدولة عن سلطتها  اديةاالقتصمواردها 

العامة خبضوعها ألساليب التجارة العاملية املتبعة لدى 
وإحكام  لالستحواذالشركات املتعددة اجلنسيات 

، حيث دعى الفقهاء الغربيني إىل تدويل 3السيطرة
وإخضاعها إىل قواعد التجارة  االستثماريةالعقود 

ترقى إىل  ية الالعاملية على أساس أن قواعد الدول النام
مواجهة العمليات املعقدة واملركبة اليت يتبعها 

  .املتعاقدين

  اقتصاديعقد البوت تنظيم : ثالثا
عّد بعض الفقهاء القانونيني عقد البوت أنه من 
عقود التجارة الدولية  كما يرى جانب آخر أنه تنظيم 

ويرى جانب ثالث أنه  اتفاقاوليس عقدا أو  اقتصادي
                                                            

ـــة  شـــروعاتمد الشـــافعي، نظـــام أمحـــحســـن  - 2 ـــاء امللكي البن
الرياضـــــية، دار قـــــل امللكيـــــة يف الرتبيـــــة البدنيـــــة و التشـــــغيل ون

ــ ســكندرية، وىل، اإلدنيا الطباعــة والنشــر، الطبعــة األالوفــاء ل
وكــذلك حممــد أمحــد غــامن، . 92، ص2007ســنة مصــر، 

ـــو اخلـــري B.O.Tمشـــروعات البنيـــة األساســـية بنظـــام ال ، أب
للطباعـــة والتجليـــد، دون طبعـــة، اإلســـكندرية، مصـــر، ســـنة 

  .1030، ص2009
ـــريبكـــر بـــو أ -  3 الم ســـمنهـــاج املســـلم، دار ال ،جـــابر اجلزائ

  .300، ص2004 سنة، الطبعة الرابعةللطباعة، 
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ي خيضع إىل قواعد القانون اخلاص عقد إداري عاد
يتضمن شروطا غري مألوفة، وأمجع آخرون  ال العتباره

أنه عقد ذو طبيعة خاصة لتضمنه قواعد وأحكام 
كعقد التوريد، عقد   -تقرتب من العقود اإلدارية 

، ولكنه ينصب على مشاريع البنية -...األشغال العامة
  .1التحتية حتديدا

  لتي تحكم عقد البوت القواعد ا: الفرع الثاني 
إن تدفق األموال سواء من القطاع العام أو   

تتعلق أساسا  استثماراتمن القطاع اخلاص يعرب عن 
بعقارات وتستهدف حتقيق املصلحة العامة و املساواة 
يف تقدمي اخلدمات وفقا لقوانني الدولة املنصوص عليها 

باملرفق العام  االهتمام، كما يتم )أوال(يف الدستور 
بتنظيمات وتشريعات فرعية تصدر من السلطة 

  ).ثانيا( 2االختصاصالتشريعية أو التنفيذية حسب 

  األحكام الدستورية في التعاقد : أوال
تبىن املشرع الدستوري اجلزائري يف تعديل   

يف نص املادة  3 16/01بالقانون رقم  2016 سنة
منه على القضاء على التفاوت اجلهوي يف التنمية  08

متنوع يثمن قدرات البلد كلها  اقتصاديع بناء وتشج
يف ظل  االقتصادبالطرق واألساليب اليت تسهل ترقية 

سيادة الدولة والذي كان يف زمن احلزب الواحد 
                                                            

  .107-99ص ابق،س مرجع، محد غامنأحممد  -  1
محد الشافعي، تطبيقـات معاصـرة علـى مشـروعات أحسن  -  2

BOOT ،دار الوفــــــاء لــــــدنيا  يف الرتبيــــــة البدنيــــــة والرياضــــــية
ســنة  وىل،األ الطبعــةمصــر، ســكندرية، الطباعــة والنشــر، اإل

  .407، ص2013
، 2016مــارس  06املــؤرخ يف  01-16: القــانون رقــم -  3

للجمهوريــــة  الرمسيــــةريــــدة اجلاملتضــــمن التعــــديل الدســــتوري، 
 07املؤرخـــة يف  ،14عـــدد الاجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشـــعبية، 

  .07، ص2016مارس 

حسب نصوص املواد  االشرتاكي املنظورمقتصرا على 
، كما نص على 1976من دستور 29و 28و 21

ة الدول اختصاصأن تنظيم التجارة اخلارجية من 
وشروط ممارستها ورقابتها حيددها القانون، ونص يف 

والتجارة  االستثمارأيضا على أن حرية  37نص املادة
ا ومتارس يف إطار القانون، وتعمل الدولة  معرتف 

دون متييز خدمة  االزدهارعلى حتسني املناخ وتشجيع 
الوطنية، فقد فرضت النصوص  االقتصاديةللتنمية 

إىل غاية  االشرتاكيالنظام  1989الدستورية ملا قبل 
أين تبنَّت  واالقتصادي واالجتماعيالسياسي  االنفتاح

األحكام القائمة على التعددية احلزبية والتشارك مع 
القطاع اخلاص، ليصدر على سبيل املثال املرسوم رقم 

املتضمن  2002 جانفي14املؤرخ  02-41
ل خدمات النق استغالل امتياز اتفاقيةاملصادقة على 

ودفرت "  أنتينيا للطريان "اجلوي املمنوحة لشركة الطريان 
  .4شروط املرافق العامة

بعض فقهاء  اجتهبالنسبة للدستور املصري، 
القانون الدستوري إىل أن الدستور مل ُحيضر تدخل 

يؤدي إىل اإلخالل  القطاع اخلاص مادام أن ذلك ال
ف مبختل االستثمار، ويرون أن 5االقتصادية باملبادئ

ا الدولة أو   صوره ليس إال أمواال تتدفق سواء عبأ
ا القطاع اخلاص، فبوجود قانون خاص مينح  كّو

                                                            

يف املـــــــــؤرخ  ،41-02رقـــــــــم الرئاســـــــــي املرســـــــــوم  -  4
املتضــمن املصــادقة علــى اتفاقيــة امتيــاز  ،2002جــانفي14

خـــدمات النقـــل اجلـــوي املمنوحـــة لشـــركة الطـــريان  اســـتغالل
اجلريدة الرمسيـة  ،رت شروط املرافق العامةودف" أنتينيا للطريان"

، 04للجمهوريـــــــة اجلزائريـــــــة الدميقراطيـــــــة الشـــــــعبية، العـــــــدد 
  .2002 جانفي 16املؤرخة يف 

جلمهوريــــة  2014مــــن دســــتور  29و  27،28املــــواد  -  5
  .مصر العربية
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بنظام البوت ُخيضع املرافق العامة إىل  االمتياز
الرتخيصات احلكومية اليت من خالهلا تسهر على 

لتفعيلها بنجاعة  باطرادبناءها وتشغيلها وسريها 
  .وجدية هدفها املصلحة العامة

القواعد الفرعية التي تحكم عقود : ثانيا
  البوت 
تبىن املشرع املصري من خالل القانون رقم   

 االستثماريةالضمانات واحلوافز  1997لسنة  08
الدستورية، حيث ورد يف نص  املبادئمن  واعتبارها

جيوز تأميم الشركات واملنشآت  على أنه ال 08املادة 
ا إال حبكم قضائي، ويف ن  09ص املادة أو مصادر

جيوز بالطريق اإلداري فرض حراسة على  على أنه ال
عليها أو  االستيالءالشركات أو احلجر على أمواهلا أو 
ا، كما ورد يف نص املادة  من القانون رقم  12مصادر

 08املتضمن تعديل القانون رقم  2015لسنة   17
املذكور سابقا أن للشركات واملنشآت احلق يف متلك 

والعقارات ملباشرة نشاطها مهما كانت األراضي 
 االمتيازجنسية املسامهني و وجوب تضمن تراخيص 

كما أن تشجيع املتعاملني    ،1بيانا ألغراض املنح
م أو  املستثمرين ال حيبذون التدخل يف تسعرية منتجا

، فقد أخضع املشرع املصري نظام 2حتديد أرباحهم
 1947لسنة  129البوت إىل أحكام القانون رقم 

حيث نص على  1958لسنة  11والقانون رقم 
                                                            

، املتضـمن تعـديل أحكـام 2015لسـنة  17القـانون رقـم  -  1
تعلــــــــق بضــــــــمانات ، امل1997لســــــــنة  08القــــــــانون رقــــــــم 

، 11العــــدد  جلريــــدة الرمسيـــة املصــــرية،وحـــوافز االســــتثمار، ا
  .2015سنة 

النظــام القــانوين للتعاقــد مــي حممــد عــزت علــي شــرباش،  -  2
بنظـــام البـــوت، دار اجلامعـــة اجلديـــدة، اإلســـكندرية، مصـــر، 

  .136، ص 2010سنة 

منحه  استنادإىل ثالثني سنة مع  االلتزامحتديد مدة 
لقانون وأعطى لإلدارة احلق يف تقييم األسعار مع 
ختصيص نسبة من صايف األرباح لرأس املال، كما 

لسنة  100صدرت تشريعات أخرى منها قانون رقم
لى أن هذه املتعلق بإنشاء هيئة الكهرباء ع 1996

األخرية هلا صالحيات التعاقد والتصرفات مباشرة مع 
لسنة  129الغري دون التقيد بأحكام القانون رقم 

امللتزم يف إطار املنافسة  اختيارويراعى  1947
سنة دون  99والعالنية كما وسع من اجملال الزمين إىل 

املرفق العام، هذا  طرادوبإ انتظامبو اإلخالل بسري 
 03ن املتعلق بالطرق العامة والقانون رقم وصدر القانو 

املرافق العامة إلنشاء  التزاماملتعلق مبنح  1997لسنة 
املطارات وأراضي النزول، فهذه  واستغاللوإدارة 

بل  االلتزاماتالقوانني مل تنص على كيفيات وتنظيم 
واألرباح  لالستغاللبطريقة املنح واملدة الزمنية  اكتفت

  .3تاملكتسبة من الشركا

بالنسبة للمشرع اجلزائري تبىن التعامل مع 
املؤرخ  04-95املعطيات الدولية من خالل األمر رقم 

 اتفاقيةاملتضمن املوافقة على  21/01/1995يف 
بني الدول  باالستثماراتتسوية املنازعات املتعلقة 

املؤرخ يف  05-95ورعايا الدول األخرى واألمر رقم 
 االتفاقيةة على املتضمن املوافق 21/01/1995

 االستثماراتاملتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان 
يكون قد تبىن التعامل مع املعطيات الدولية، هذا و 

 03-01أكد صراحة على ذلك بصدور األمر رقم 

                                                            

  .142 و 141 ، صمرجع سابق ،ماهر حممد حامد -  3
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 1االستثماراملتعلق بتطوير  20/08/2001املؤرخ يف 

حيث نص يف املادة الثانية منه على أن املقصود 
النشاطات يف إطار خوصصة  استعادةو ه باالستثمار

من احلماية  االستثماراتجزئية أو كلية، وتستفيد 
والضمانات القانونية واملالية، وجاء يف نص املادة 

ميكن أن تكون  السادسة عشر منه أيضا على أنه ال
املنجزة موضوع مصادرة إدارية كما يرتتب  االستثمارات

ا صدر األمر على هذه األخرية التعويض العادل، كم
احملدد  30/08/2006املؤرخ يف  11-06رقم 

والتنازل عن األراضي  االمتيازلشروط وكيفيات منح 
التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع 

التعاون بني  اتفاق، وّمت التصديق على استثمارية
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية والواليات 

مريكية يف جمال العلوم والتكنولوجيا باملرسوم املتحدة األ
، 14/11/2006املؤرخ يف  402-06الرئاسي رقم 

- 06وتعززت املبادرات اجلزائرية باملرسوم الرئاسي رقم 
املتضمن التصديق  14/11/2006املؤرخ يف  404
مع اجلمهورية التونسية حول التشجيع  االتفاقعلى 

البطاقية الوطنية  واحلماية املتبادلة، هذا وقصد ضبط
 102-17صدر املرسوم التنفيذي رقم  لالستثمارات

كيفيات تسجيل لاحملدد  05/03/2017املؤرخ يف 
وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به  االستثمارات

وتكّللت باملالحق املتعلقة باملزايا واإلعفاءات قصد 
ليصدر يف نفس  االستثمارتشجيع املستثمرين وترقية 

املتعلق  104-17املرسوم التنفيذي رقم  التاريخ

                                                            

املتعلــق  20/08/2001املـؤرخ يف  03-01األمـر رقـم  -  1
اجلزائريـــــة  اجلريـــــدة الرمسيـــــة للجمهوريـــــة ،بتطـــــوير االســـــتثمار

 22املؤرخــــــــــــــة يف  ،47الدميقراطيــــــــــــــة الشــــــــــــــعبية، العــــــــــــــدد
  .2001أوت

والعقوبات املطبقة يف حالة عدم  االستثماراتمبتابعة 
والواجبات املكتتبة حيث ورد يف  االلتزامات احرتام

 االستثماراتنص املادة الثانية منه على خضوع 
املستفيدة من املزايا املمنوحة للمتعاملني مبوجب القانون 

للمتابعة  03/08/2016املؤرخ يف  09-16رقم 
خالل فرتة اإلعفاء من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

واإلدارة اجلبائية واجلمركية وأمالك الدولة  االستثمار
  .2والصندوق الوطين للتأمينات

  صور التعاقد بنظام البوت: المطلب الثاني
التطورات احلديثة يف تسيري شؤون الدولة أثبتت 

عالة يف تنمية احلياة أن القطاع اخلاص يسهم بصورة ف

                                                            

، احملـدد 30/08/2006املـؤرخ يف  11-06األمـر رقـم  -  2
شروط وكيفيات منح االمتياز والتنـازل عـن األراضـي التابعـة 

اصـــــــــة للدولـــــــــة واملوجهـــــــــة إلجنـــــــــاز مشـــــــــاريع لألمـــــــــالك اخل
اجلزائريــة الدميقراطيــة  اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة اســتثمارية،

واملرســوم  .2006أوت30املؤرخــة يف، 53الشــعبية، العــدد
، 14/11/2006املـــــــؤرخ يف  402-06رقـــــــم  الرئاســـــــي

بـــــني اجلمهوريـــــة املتضـــــمن التصـــــديق علـــــى اتفـــــاق التعـــــاون 
عبية والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشـــ

 اجلريـــدة الرمسيـــة للجمهوريـــة ،يف جمـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا
 19 املؤرخـــة يف، 73 اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشـــعبية، العـــدد

املــؤرخ  404-06رقــم  املرســوم الرئاســيو  .2006نــوفمرب 
املتضمن التصديق على االتفاق مع  ،14/11/2006يف 

 حــــــول التشــــــجيع واحلمايــــــة املتبادلــــــةاجلمهوريــــــة التونســــــية 
اجلزائريــة الدميقراطيــة  اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة لالســتثمار،

ـــــــوفمرب  19 املؤرخـــــــة يف، 73الشـــــــعبية، العـــــــدد  .2006ن
املـــــــــــــــــؤرخ يف  102-17املرســـــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــم و 

كيفيـات تسـجيل االســتثمارات لاحملـدد  ،05/03/2017
املرســوم التنفيــذي ،و وكــذا شــكل ونتــائج الشــهادة املتعلقــة به

املتعلــــق مبتابعــــة االســــتثمارات والعقوبــــات  104-17رقــــم 
 املطبقة يف حالة عدم احرتام االلتزامـات والواجبـات املكتتبـة

اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية،  اجلريــدة الرمسيــة للجمهوريــة ،
  .2017مارس 08 املؤرخة يف، 16 العدد
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إىل جانب حتديث آلياته  االقتصادوتطوير  االجتماعية
وختفيف أعباء ميزانيات احلكومات بتدخله يف جمال 
البناء والتشغيل ملشاريع البنية التحتية، حبيث تتنوع هته 

، )الفرع األول(بني األطراف  االتفاقالعقود حبسب 
املهام  وبغية حتديد نطاق أنواع عقود البوت وضبط

ها  واإلجراءات جيب متييزها عن ما   ).  الفرع الثاين(يشا

  أنواع عقود البوت: الفرع األول
تتنوع األنشطة اهلادفة إىل حتقيق املصلحة العامة 
وتعدد اجملاالت اليت تعرضها الدولة ألجل التعاقد مع 

يسمى بعقود البناء والتشغيل والتحويل  الغري فمنها ما
)  ثانيا(يتعلق بالبناء والتشغيل واإلجيار  ومنها ما) أوال(

مع الدولة على ذلك  االشرتاكوال يقتصر التدخل أو 
بل ميكن هلذه األخرية أن تعتمد على الطرف الشريك 
يف التمويل إلنشاء املشاريع والتحويل دون تسيريها أو 

  ).ثالثا( استغالهلا

  العقود المتعلقة بالبناء والتشغيل: أوال

إقامة املشروع ومتلكه  -املستثمر–اقد يتوىل املتع
ملدة حمدودة ومعلومة ويتحصل يف هذه املدة  واستغالله

على عائدات من خالل حق احليازة لتستعيد الدولة 
اية مدة العقد ، وتشمل البناء 1ملكية املشروع يف 

، بناء متلك إدارة )B.O.T( والتشغيل والتحويل
ك ستمالاالو ، البناء ) B.O.O.M(وتشغيل

، التطوير البناء التشغيل )B.L.T(التحويلو 
، التحديث التشغيل ونقل )M.C.O.T(والنقل
، اإلنشاء التملك التشغيل ونقل )M.O.T(امللكية
  ).B.O.S.T(امللكية

                                                            

  .36، مرجع سابق، صماهر حممد حامد -  1

  العقود المتعلقة باإليجار و التشغيل: ثانيا

يتم إجيار وتشغيل املشاريع دون إجنازها وهو ما 
ها الدولة لتشغيلها يعين وجود مشاريع قائمة تؤجر 

من تقدميها اخلدمات للجمهور ومن  واالستفادة
التصميم الرتويج البناء التأجري والتمويل : أمثلتها

)D.P.B.R.F(بناء متلك وتأجري ،)B.O.L( ،
، )B.R.O.T(تشغيل ونقل امللكية استئجاربناء 

، كما )B.R.T(بناء تأجري من الباطن ونقل امللكية
) R.O.T(ديد والتأهيل ينسب إليها عقود التج

  ).R.O.O(وإعادة التأهيل  والتشغيل

  العقود المتعلقة بالتمويل و التحويل: ثالثا

يقدم املتعاقد التمويل الّالزم لبناء املشروع 
وباملقابل تسدد الدولة التكلفة على أقساط وعلى 

  :ومن أمثلتها مراحل متفق عليها

، )B.O.R(االمتيازالبناء التشغيل وجتديد 
بناء التملك التأجري التمويلي ال

، التصميم اإلنشاء والتمويل )B.O.L.T(والتحويل
، بناء تأجري من الباطن )D.C.M.F(والتشغيل

، البناء التمويل )B.R.T(ونقل امللكية
أنواع أخرى  استحدثت، كما )B.F.T(والتحويل

ختضع ملتطلبات اجملتمع والسياسة املتبعة يف نظام 
ل البناء والتملك الدولة املستقبلة تشم

أو الشراء البناء ) O.B.O(والتشغيل
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وهذا األخري خيرج عن عقود  )P.B.O(والتشغيل
  .1االمتيازالبوت كونه خصخصة عن طريق 

تمييز عقد البوت عن العقود : الفرع الثاني
  الشبيهة به

تباشر الدولة إجناز وتشييد املنشآت واهلياكل 
حلاجيات أفراد  األساسية اليت تقدم خدمات عامة تلبية

اجملتمع كما حيق هلا أن تتفق مع طرف ثاين إلجناز 
أو تتنازل عن ) أوال(املرفق العام كعقد األشغال العامة 

لصاحل طرف تراه مؤهال لتقدمي ) ثانيا( االنتفاعحق 
اخلدمة العامة، و نظرا لتنوع اجملاالت تصبح الدولة 
اع عاجزة عن متويل مرافق عامة مما يدفعها إىل إتب

  ).  ثالثا(التعاقد بأسلوب التأجري التمويلي 

تمييز عقد البوت عن عقد األشغال : أوال
  العامة
تربم عقود األشغال العامة بني شخص معنوي  

من أشخاص القانون العام وطرف آخر سواء تعلق 
األمر بأشخاص القانون اخلاص أو أشخاص القانون 
 العام بقصد القيام بعمل حلساب الشخص العام

، حيث 2صاحب األشغال مستهدفة املنفعة العامة
  Maitre de l'oeuvre-–يعهد إىل املتعامل 

إنشاء املشروع  مبقابل مايل تتفق عليه اإلدارة صاحبة 
مع   Maitre de l'ouvrage-–املشروع  

أو صفقة  اتفاقيةالطرف الثاين مسبقا عن طريق عقد 

                                                            

ـــة  شـــروعاتمنظـــام  د الشـــافعي،أمحـــحســـن  - 1 ـــاء امللكي البن
مرجـــع  الرياضـــية،قـــل امللكيـــة يف الرتبيـــة البدنيـــة و التشـــغيل ون

  .31، صسابق
  .40، صسابق ، مرجعماهر حممد حامدوكذلك 

2 - Lambadère delvlvé,moderne formes,traite 
des contrats administratifs LGDJ, paris 
1983, P 256 . 

 par convention ou un -عمومية
contrat de marché public -  ويتم تسليم

، بينما يف 3من اإلجناز االنتهاءاملشروع مباشرة بعد 
عقد البوت ينشئ املتعامل امللتزم املشروع ويديره 
ويشغله ويتملكه ملدة حمدودة مث ينقل ملكيته إىل 

  .4تشغيله الستمراريةالدولة 

  االنتفاعتمييزه عن عقد : ثانيا
ء مملوك هو حق عيين على شي االنتفاعحق 

للغري سواء كان منقوال أو عقارا خيول للمنتفع إمكانية 
 باالحتفاظ التزامهبالشيء ملدة حمدودة مع  االنتفاع

اية مدة  بذات الشيء لريّده إىل مالكه األصلي عند 
غري  االستعمال، وللمالك أن يعرتض عن االنتفاع

املشروع مع إلزام املنتفع بالتكاليف اليت تقتضيها 
اإلصالح مدة العقد، بينما يف عقد البوت أعمال 

امللتزم هو من ينشيء املرفق ويتملكه ويديره مث ينقله 
اية  االمتيازإىل اجلهة ماحنة  العقد مع تسليمه يف يف 

  .ستمرارية تشغيلهالحالة صاحلة 

هذا وأكد املشرع يف القانون املدين اجلزائري يف 
 نتفاعاالحق  اكتسابعلى  854إىل  844املواد من 

بالتعاقد وتكون احلقوق أو العائدات للمنتفع بقدر 
 االستعمال، وللمالك أن يعرتض على االنتفاعمدة 

                                                            

، املـــــــــــــــــــؤرخ يف 247-15 رئاســـــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــمالســـــــــــــــــــوم ر امل -3
املتعلــــــق بتنظــــــيم الصــــــفقات العموميــــــة  ،16/09/2015

 زائريــةجمهوريــة اجلللوتفــويض املرفــق العــام، اجلريــدة الرمسيــة 
ســـــبتمرب  20املؤرخـــــة يف ،50، العـــــددالدميقراطيـــــة الشـــــعبية

2015.  
-34ص ،مرجــع ســابق شــرباش،مــى حممــد عــزت علــي  -  4

48.  
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املنتفع بالتكاليف اليت تقتضيها  التزامغري املشروع مع 
  .املدة انتهاءأعمال اإلصالح إىل غاية 

وخالفا لذلك فإن امللتزم يف عقد البوت هو  
يره و يستغله مث ينقله من ينشئ املرفق ويتملكه ويد

ايه املدة إىل اإلدارة ماحنة  يف حالة  االمتيازعند 
بغية دميومة تقدمي اخلدمة  1تشغيله الستمراريةصاحلة 

  .2العامة للجمهور

تمييز عقد البوت عن عقد التأجير : ثالثا
 التمويلي

تكون حاجة املشاريع إىل رأس مال ألجل 
ية من عقارات التموين باملعدات واألصول الرأمسال

وآالت تؤجر أثناء التأسيس أو خالل املسار اإلنتاجي 
ويف النهاية للمستأجر اخليار يف شراء أو إعادة العني 
املؤجرة إىل اجلهة املالكة، بينما تتم يف التعاقد بنظام 

 واستغاللالبوت دراسة مسبقة معمقة إلنشاء وتشغيل 
املشروع قصد تقدمي خدمات بصفة مستمرة ملدة 

دودة، فعقد التأجري التمويلي يكون فيه دور املؤجر حم
املواصفات  اختيارهو التمويل دون التدخل يف 

واملطابقة مع اإلعفاء من الصيانة أو الضمان على 
خالف عقد البوت الذي يلتزم فيه املتعاقد بصيانة 
املشروع واحملافظة عليه طيلة العقد حىت تسليمه أو نقله 

  .3 إىل الدولة

                                                            

لقانون املدين، الباب الثاين، الفصـل األول، رشيد خلويف، ا -  1
 ،2010لنشـر، الطبعـة األوىل، سـنة حق االنتفاع، كليك ل

  .156-154ص 
  .48، صمرجع سابقمى حممد عزت علي شرباش،  -  2
جنــوى إبــراهيم الــدايل، عقــد اإلجيــار التمــويلي، دار اجلامعــة  -  3

، 2005ســـنة مصـــر، اجلديـــدة، دون طبعـــة، اإلســـكندرية، 
  .06ص 

  :خاتمة
إن اإلطار القانوين لعقد البوت جيعل منه خيارًا 
إسرتاتيجًيا يستهدف حتقيق التوازن فيما بني األطراف 
املؤدية إىل إصدار تشريعات تؤمن الدولة واملستثمر، 
حيث تنطوي الدراسة وتقدمي  العروض على أوضاع 

على أمواله  واالطمئنانقانونية تتيح للمتعامل املنافسة 
الدولة اليد العاملة الوطنية واملنتفع،  وباملقابل حتمي

سياسية  انتقاليةخاصة أن البلدان النامية تعرف فرتات 
الداخلية وتأثرها بالسياسات  لالضطراباتنظرا 

لعدم توافر الوسائل  اقتصاديةاخلارجية وأزمات 
التمويلية ونقص اخلربات العلمية واملهنية يف علم املالية 

ت القانونية اليت تستلزم إطار وبروز اإلشكاال واالقتصاد
ميكنها  قانوين وتنظيمي لتوفري احلماية لألطراف وال

إقناع البنوك التمويلية إال إذا كانت قوانينها متوافقة مع 
تتوافق التربيرات  املعايري الدولية للمحاسبة، فقد ال

ا قد تتصادم  االقتصادية مع املعوقات السياسية كو
الدولة الواحدة إضافة إىل  األجنبية يف االستثمارات

التقلبات املفاجئة للسياسات التشريعية والضريبية وإزالة 
التحفيزية إثر التغريات يف األوضاع وعدم  االمتيازات

الرؤى للمسؤولني يف الدولة  واختالفثبات احلكومات 
بقبوهلا من البعض والتعامل معها باحلذر الشديد من 

  .طرف آخرين

املشرتكة  االتفاقياتتفعيل  ومن هذا املنطلق يتم
لتحسني التشريع ومنح الضمانات القانونية للمارسة يف 

 االستثماريةمواجهة العوملة والتحكم يف التعاقدات 
واملوازنة بني املصلحة العامة ومبدأ السيادة الوطنية، 
حيث تتفرغ الدولة للمشروعات واملرافق العامة 

ل هذا األخري الضرورية بتمويل من القطاع اخلاص وحتمّ 
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املخاطر اليت تنجر عن إقامة املشاريع اجلديدة وزيادة 
فرص العمل باإلضافة إىل ضخ األموال يف السوق من 
جراء خلق قاعدة صناعية وخدماتية كاحملطات 

  ...الكهربائية واملائية والطرقات واألنفاق

كما قد يعاب على هذه العقود أن إصدار 
اإلفراط يف منح املزايا القوانني والتنظيمات اخلاصة ب

للمستثمرين املتعاقدين يؤدي إىل التحلل من قيود 
جلب األموال بالعملة الصعبة إىل الدولة املضيفة 
واللجوء إىل السوق احمللية للحصول على التمويل 
وبذلك زيادة الطلب على العملة الصعبة األجنبية 
واخنفاض قيمة العملة الوطنية من جهة، وارتفاع أسعار 

 االستثماريةلعقارات وخاصة تلك اجملاورة للمشاريع ا
اليت تعود بالفائدة على الشركة مبضاعفة األرباح 

وتوسيع التعويضات اليت تصبها الدولة للمالكني مما 
يؤثر سلبا على حقوق الدولة واملنتفعني يف حاالت 

  .من جهة أخرى االلتزاماتعدم تسديد 

اء نسدادات وتعطيل سري إنشالوملواجهة ا
املرافق العامة يستوجب ضبط احلكومة الضمانات 
بالوسائل القانونية من خالل دراسة القدرة على 

بالدراسات اإلسرتاتيجية  واالهتماماحلقوق،  اسرتداد
وخلق األطر القانونية اهلادفة إلقامة مشاريع ومرافق 
عامة ضرورية، وإصالح املنظومة القانونية لتحقيق 

نشاء املرافق العامة والتحكم يف الفعالية والسرعة يف إ
القطاع العام  استفادةالتكنولوجيات احلديثة إىل جانب 

كون هذا األخري أكثر من خربات القطاع اخلاص  
  .ةجدية وكفاء
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  بالعطاء للتقدم القانونية الطبيعة

  عتيق حبيبة، باحثة يف الدكتوراه،.أ
  .أستاذة مؤقتة، جامعة تلمسان، اجلزائر

  : صملخ

يقوم الراغب , بعد أن تقوم املصلحة املتعاقدة باإلعالن عن الصفقة العمومية حسب األشكال املقررة قانونا   
بتحضري عرضه ضمن , يف التعاقد مع اإلدارة بدراسة شروط التعاقد املنصوص عليها يف اإلعالن وكذا دفرت الشروط

  .قدمي املرشح لعرضه إجيابا يف مفهوم القانون املدين يلتزم بالبقاء عليهويعد ت, اإلطار املادي احملدد قانونا وتقدميه لإلدارة

 Résumé: 

Après que le service contractant lance un avis d’appel d’offre du marché public selon 
les formalités définies par la loi, le candidat doit étudier les conditions du contrat citées à 
l’annonce ainsi que le cahier de charges, et  il doit préparer son offre selon la forme définie 
par la loi , puis  la déposer à l’administration, et la présentation de l’offre par le candidat  est 
une offre au droit civil qui l’oblige d’être lié par son offre.  

  :مقدمة

الـــدكتور إن العقـــد اإلداري حســـب مـــا عرفـــه 
ــــاح صــــبري ــــد الفت عقــــد شــــأنه شــــأن العقــــود : هــــو عب

يتم بتوافق إرادتـني أو أكثـر , األخرى يف القانون اخلاص
, تعديلــه, قصــد إحــداث أثــر قــانوين ســواء بإنشــاء التــزام

وقوامــه اإلجيــاب والقبــول الــذي جيــب أن يــتم , أو إلغائــه
واإلجــراءات املنصــوص عليهــا خــالل األوضــاع الشــكلية 
  .حىت تنتج آثاره الصحيحة

لذلك فإن العقد اإلداري خيضع لذات   
من , األسس واألركان الواجب توافرها يف العقد املدين

زيادة على , حمل وسبب, حيث ضرورة توافر رضا
خضوعه لنظام قانوين متميز يفرضه قانون الصفقات 

دارة وحيدد العمومية وتفويضات املرفق العام على اإل
  .إطاره القانوين

إذا كانت احلرية يف التعاقد بني األفراد أمر   
فيختلف األمر عندما نكون بصدد العقود اليت , بديهي

لذلك فمن , يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام
الضروري إثبات وجود أو انعدام حرية التعاقد ملثل هذه 

  .األشخاص املعنوية العامة

برام العقد اإلداري هو إن اهلدف من وراء إ  
حاجة اإلدارة إىل أكرب عدد ممكن من املعاونني قصد 
ا على أكمل وجه , حتقيق أغراضها وتلبية حاجيا

ا عقود  عكس ميزة احلرية والبساطة اليت تتمتع 
  .القانون اخلاص

تعتمد السلطة اإلدارية يف التعبري واإلفصاح 
على مجلة  -إبرام عقد إداري  –عن نيتها يف التعاقد 

وهذا قصد , من املراحل واإلجراءات احملددة قانونا
حتقيق أكرب وفر مايل للخزينة العامة ومراعاة املصلحة 
اإلدارية بتمكني اإلدارة اختيار أكفأ املتقدمني ألداء 

    .اخلدمة العمومية
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ويقصد باإلجراءات اخلطوات الواجب على   
ا سهر على ويف جمملها إجراءات ت, اإلدارة االلتزام 

  .حتقيق أهداف املرافق العامة وخدمة املصلحة العامة

ومن مت ال تتساوى حرية التعبري عن اإلرادة    
إذ تعترب عملية إبرام , بني كل من اإلدارة واألفراد

تستوجب الكثري , الصفقات العمومية عملية إجرائية
من املراحل املتتابعة اليت يفرضها قانون الصفقات 

  .ضات املرفق العامالعمومية وتفوي

ولكي  -والعتبارات تتعلق بطبيعة املوضوع 
" تستوجب دراسة  - ال خنرج عن إطار الدراسة

التفصيل والتعمق يف  "الطبيعة القانونية للتقدم بالعطاء
أهم وأبرز مرحلة من مراحل إبرام العقد اإلداري دون 

مرحلة تقديم العروض ":واملتمثلة أساسا يف, سواها
باعتبارها املرحلة احلساسة اليت تلي  )"العطاءات(

  ). اإلعالن(الدعوة إىل التعاقد 

وعلى ضوء العرض السابق ميكن حتديد 
  :مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية

فما المقصود بالتقدم بالعطاء؟ ما 
التكييف القانوني للتقدم بالعطاء؟ وهل يعد طالب 

على ؛ قابال؟ -المتقدم بعطائه –الدخول للمنافسة 
الطبيعة "إثر التساؤالت املطروحة مت التصدي ملوضوع 

  :وفق اخلطة التالية "القانونية للتقدم بالعطاء

، )العرض( مفهوم التقدم بالعطاء  :المحور األول
النتائج القانونية املرتتبة على تقدمي  :المحور الثاني

  .العطاء

  

  المحور األول

  مفهوم التقدم بالعطاء 

إيصال العلم إىل مجيع يفيد اإلعالن يف   
وإبالغهم عن كيفية احلصول على , الراغبني يف التعاقد

شروط التعاقد ونوعية املواصفات املطلوبة ومكان 
, وزمان اإلجراء كأول إجراء تقوم به اإلدارة العامة

توجه من خالله الدعوة لكافة املتعهدين واملقاولني 
ضوعية وبيان الشروط املو , الراغبني يف التعاقد معها

ونتيجة . 1اليت يتم التقدم بالعروض على أساسها
إىل اإلعالن الذي مت نشره يف اجلرائد يبادر  االستجابة

بسحب دفرت  2املهتم أو املعين بالصفقات العمومية
الشروط وكافة الوثائق الالزمة إلعداد ملفه وتقدمي 

فمرحلة تقدمي , عرضه حسب ما مت اإلعالن عنه
ليت تستقبل مبوجبها املصلحة العروض هي املرحلة ا

" وتسمى كذلك , 3املتعاقدة العروض والتعهدات
   ".مرحلة تقديم العطاءات

تستوجب دراسة مفهوم التقدم بالعطاء تعريف التقدم 
أساليب , )ثانيا(معرفة حمتوى العطاء , )أوال(بالعطاء 

  ).ثالثا(تقدمي العطاء 

  تعريف التقدم بالعطاء: أوال

                                                            
, املناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد اإلداري, هيبـــة ســـردوك.  1

  .131.ص, 2008, مكتبة الوفاء القانونية, الطبعة األوىل
الطبعــة , شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة, عمــار بوضــياف.  2

  .116.ص, اجلزائر, جسور للنشر والتوزيع, الثانية
: ود اإلداريــةالنظريــة العامــة للقــرارات والعقــ, بــوعمران عــادل.  3

, دار اهلــــدى, طبعــــة جديــــدة, فقهيــــة وقضــــائية, دراســــة تشــــريعية
  .90.ص, 2011-2010, اجلزائر
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ا العروض اليت يتقدم تعرف العطاءات ب   أ
يتبني من خالهلا , 1ا األشخاص يف الصفقة العمومية

  الوصــف الفين ملا يستطيع 

املتقدم القيام به وفق املواصفات املطروحة يف الصفقة  
أو تعبري املتعهد العارض عن إرادته الصرحية , العمومية

والقاطعة يف االشرتاك بالصفقة العمومية عن طريق 
وال سيما , بيانات الالزمة إىل جهة اإلدارةتقدمي ال

  . 2وفقا لألشكال احملددة قانونا, السعرية منها

م إىل اجلهة , وعليه   يتقدم املتعهدون بعطاءا
اإلدارية املختصة وفق قواعد وأشكال معينة حمددة 

  ذلكــم هو موضوع . قانونا

  . الفقرة التالية 

  محتوى العطاء: ثانيا

صفقات العمومية لقد وضع قانون ال  
كطريقة للتعبري عن   –وتفويضات املرفق العام للعرض 

إرادة العارض اجلازمة يف االشرتاك يف املنافسة على 
حيث حيدد هذا األخري , إطارا شكليا -عقد منتظر

املضمون الذي جيب أن يسكب يف الوعاء من خالل 

                                                            
لإلشــــارة فقــــط يتخــــذ العقــــد اإلداري يف النظــــام القــــانوين .  1

, عزاوي عبد الرمحن: أورده, "الصفقة العمومية"اجلزائري تسمية 
ا خصوصية املصطلحات القانونية يف القانون اإلداري وانعك اسا

, )حالــة العقــد اإلداري(علــى مفهــوم األعمــال اإلداريــة القانونيــة 
ـــة واالقتصـــادية والسياســـية ـــة اجلزائريـــة للعلـــوم القانوني العـــــدد , اجملل

ــــــــــر, كليــــــــــة احلقــــــــــوق, األول , 2012مــــــــــارس , جامعــــــــــة اجلزائ
  . 422.ص

( اإلجيـــاب والقبـــول يف العقـــد اإلداري , مهنـــد خمتـــار نـــوح.  2
ــــــة ــــــة, لطبعــــــة األوىلا, )دراســــــة مقارن , منشــــــورات احللــــــيب احلقوقي

  .609.ص, 2005, لبنان, بريوت

واليت ال , احتواء العروض على حد أدىن من البيانات
ايكون للعر  وتتعلق هذه , 3ض أية قيمة من دو

, البيانات أساسا مبجموعة من املعلومات واملواصفات
ويتعلق بعضها اآلخر , يتعلق بعضها بالراغب بالتعاقد

بشرط أن تكون , باملشروع موضوع الصفقة العمومية
  . 4بس فيهااملعلومات واضحة ال وجود لللّ 

من املرسوم الرئاسي  67ومبوجب املادة   
جيب أن تشتمل العروض على ملف , 15/247

  .5الرتشح وعرض تقين وعرض مايل

  :ملف الترشح. 1

هو امللف الذي يوضح ويتضمن كل 
املعلومات والبيانات الضرورية املتعلقة بسرية املرتشح 

 :يلي ومن أمثلة ما حيتويه ملف الرتشح ما, وقدراته

  : تصريح بالرتشح يشهد فيه املرتشح بأنه  

نوع من املشاركة يف غري مقصي أو مم
  , الصفقات العمومية

                                                            
املرجـع , اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري, مهند خمتار نوح.  3

  .611.ص, السابق
 –العقـــود اإلداريـــة يف ضـــوء الفقـــه , عبـــد احلميـــد الشـــواريب.  4

, 2003, اإلســــــكندرية, منشــــــأة املعــــــارف, التشــــــريع -القضــــــاء
  .95.ص
, 2015سبتمرب  16املؤرخ يف  15/247املرسوم الرئاسي .  5
املتضـــمن قـــانون الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات  50ر رقـــم .ج

ـــــــالرجوع للمرســـــــوم الرئاســـــــي , املرفـــــــق العـــــــام مـــــــع العلـــــــم أنـــــــه وب
املتعلــق , 07/10/2010املعــدل واملــتمم املــؤرخ يف  10/236

 51مل يـــنص يف مادتـــه  58ر .ج, بتنظـــيم الصـــفقات العموميـــة
علـــى ملـــف الرتشـــح بـــل كانـــت العـــروض تقتصـــر علـــى العرضـــني 

  .التقين واملايل
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وليس يف حالة تسوية قضائية وأن صحيفة 
سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة أشهر 

, ويف خالف ذلك ".ال شيء" حتتوي على اإلشارة 
فإنه جيب أن يرفق العرض بنسخة من احلكم القضائي 

وتتعلق صحيفة السوابق . وصحيفة السوابق القضائية
القضائية باملرشح أو املتعهد عندما يتعلق األمر 

واملسري أو املدير العام للمؤسسة , بشخص طبيعي
  ,عندما يتعلق األمر بشركة

وأنه مستويف لكل واجباته اجلبائية وشبه 
اجلبائية وجتاه اهليئة املكلفة بالعطل املدفوعة األجر 
والبطالة النامجة عن األحوال اجلوية لقطاعات البناء 

بالنسبة , عند االقتضاء, األشغال العمومية والريو 
للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري واملؤسسات 

مسجل يف  ,األجنبية اليت سبق هلا العمل يف اجلزائر
السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية واحلرف 
فيما خيص احلرفيني الفنيني أو له البطاقة املهنية 

مستويف كذلك  ,لصفقةفيما خيص موضوع ا, للحريف
اإليداع القانوين حلساب شركته بالنسبة للشركات اليت 

حاصل على رقم التعريف  ,ختضع للقانون اجلزائري
بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية واملؤسسات , اجلبائي

يضاف إىل , األجنبية اليت سبق هلا العمل باجلزائر
 والقانون األساسي, التصريح بالرتشح التصريح بالنزاهة

وكذا الوثائق اليت تتعلق بالتفويضات اليت , للشركات
وكل وثيقة تسمح , تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة

املالية والتقنية للمرشحني أو , بتقييم القدرات املهنية
  .1االقتضاءاملتعهدين أو املناولني عند 

                                                            
 67/1لتفصــيالت أكثــر حــول ملــف الرتشــح راجــع املــادة .  1

مــع , الــذي سـبقت اإلشـارة إليـه 15/247مـن املرسـوم الرئاسـي 

وتتمثل القدرات املهنية يف شهادة التأهيل 
: عند االقتضاءاعتماد وشهادة اجلودة , والتصنيف

  :وتقوم شهادة التأهيل على معيارين أساسيني

يف جتربة املؤسسة اليت  المعيار األوليتجلى 
المعيار ويتعلق , تثبت من خالل املشاريع املنجزة

ذه املؤسسة الثاني , بالوسائل املادية والتقنية اخلاصة 
مع العلم أن املؤسسات احلديثة والنعدام جتربتها يف 

كون تأهيلها بالدرجة األوىل على أساس ي, امليدان
تتمثل يف أن , مما يثري مالحظة مهمة, املعيار الثاين

ائية مثلها  شهادة التأهيل اليت متنح هلا هي شهادة 
مما يعين عدم , مثل املؤسسة اليت هلا جتربة وقدمية النشأة

يف حني كان من املفروض منح , وجود فرق بينهما
أهيل مؤقتة إىل حني متكنها من املؤسسة الفتية شهادة ت

إثبات جناحها يف ممارسة نشاطها بنجاح يف التخصص 
لكن ومبوجب التعديل فرض على , الذي أهلت فيه

املصلحة املتعاقدة أن ال تشرتط على املؤسسات 
على , املصغرة واملنشأة حديثا اليت ال ميكنها أن تقدم

ة سوى وثيق, حصيلة السنة األوىل من وجودها, األقل
من البنك أو من اهليئة املالية املعنية تربر وضعيتها 

كما وال تشرتط عليها املصلحة املتعاقدة . املالية

                                                                               

 10/236مـــــــن املرســـــــوم الرئاســـــــي  51اإلشــــــارة إىل أن املـــــــادة 
, ق يف العرض التقـينالسالف ذكره كانت تدرج معظم هذه الوثائ

الشــــهادات , التصــــريح بالنزاهــــة: نــــذكر منهــــا علــــى ســــبيل املثــــال
وشـــــهادة , مســــتخرج مــــن صــــحيفة الســــوابق القضــــائية, اجلبائيــــة

وهــذا بــدال مــن وضــعها , ....اإليــداع القــانوين حلســابات الشــركة
  .ملف الترشح: يف ملف مستقل يسمى
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بل تأخذ بعني , املؤهالت املهنية املماثلة للصفقة املعنية
  .1االعتبار تلك املثبتة بالشهادات

أما التصنيف فيحدد بناءا على معايري تتمثل 
 ؤسسة أو جمموع املؤسساتيف العدد اإلمجايل لعمال امل

م لدى صندوق  ... املشغلني سنويا واملصرح 
على أن يستبعد العمل املؤقت , الضمان االجتماعي

يضاف إىل ذلك قيمة وسائل التدخل املادية , واملومسي
وكذا رقم األعمال احملقق , رأمساهلا, اخلاصة باملؤسسة

يف قطاع البناء واألشغال العمومية والري من خالل 
, الشهادات اإلدارية اليت يسلمها أصحاب املشاريع

واليت تثبت أمهية األشغال املنجزة وتكاليفها ونوعيتها 
  .2التقنية ومدى احرتامها آلجال اإلجناز

أدت العيوب الكثرية اليت كشف عنها زلزال 
ببومرداس إىل تبين واختاذ إجراءات  2003 وماي 21

ت شهادة حيث ظهر , جديدة تقيد من حرية اإلدارة
التأهيل باإلضافة إىل تغيري أسس التصنيف قصد 

  .التحكم يف جمال األشغال العمومية خاصة

وتتجلى القدرات املالية يف الوسائل املالية 
يف حني , املربرة باحلصائل املالية واملراجع  املصرفية

                                                            
اســــي مــــن املرســــوم الرئ 1مكــــرر 55نصــــت عليهــــا املــــادة .  1
واملســــــتحدثة مبوجــــــب املــــــادة الســــــابعة مــــــن املرســــــوم  10/236

املتعلق بتقنـني   2012جانفي  18املؤرخ يف  12/23الرئاسي 
وأكد عليها املرسوم الرئاسـي , 4ر  رقم .ج, الصفقات العمومية

ا األخرية 87يف مادته  15/247   .يف فقر
النظــــام القــــانوين لصــــفقة إجنــــاز األشــــغال , فتيحــــة حــــايب.  2

, املعــــدل واملــــتمم 10/236لعموميـــة يف ظــــل املرســــوم الرئاســــي ا
, فـــرع قـــانون اإلجـــراءات اإلداريـــة, قـــانون عـــام, مـــذكرة ماجســـتري

جامعـة مولـود , مدرسـة الـدكتوراه, كلية احلقوق والعلوم السياسية
  . 105.ص, 2013, تيزي وزو, معمري

تتعلق القدرات التقنية يف خمتلف الوسائل البشرية 
  .3 هنيةواملادية وخمتلف املراجع امل

  : العرض التقني. 2

يكتسي العرض التقين يف العطاء أمهية 
وهذا من خالل ما يتضمنه من بيانات , خاصة

ومستندات متكن اإلدارة التأكد من مطابقة هذا 
, 4العرض ملواصفات وشروط الصفقة العمومية

 :يلي ويتضمن ما

وهي الوثيقة اليت  :التصريح باالكتتاب  
كل املعلومات الضرورية حول تتضمن  , يعدها املتعهد

ا  اسمإذ حتوي , مقاولته أو شركته الشركة وعنوا
تاريخ ورقم تسجيلها يف , رأس ماهلا, ونظامها القانوين
كما تشري إىل املكان الذي سينفذ , السجل التجاري

وتبني أيضا , فيه املشروع موضوع الصفقة العمومية
يازات وضعية الشركة القانونية من حيث خضوعها المت

أو من حيث وجودها يف حالة إفالس أو , ورهون
وية , تسوية قضائية وكل املعلومات املتعلقة 

األشخاص املسؤولني عن الشركة والشخص الذي وقع 
  ....على التصريح باالكتتاب

وهي املبلغ : ضمان التعهدأو  كفالة التعهد  
املايل الذي يدفعـــه املتعهد الذي قدم عرضه يف إطار 

, بالصفقة املطروحة للتعاقد افسة من أجل الظفراملن
                                                            

 247-15مــــن املرســــوم الرئاســــي  67/1راجــــع املــــادة .  3
  .نهالسالف بيا

األســـس العامـــة للعقــــود , عبـــد العزيــــز عبـــد املـــنعم خليفـــة.  4
املنازعــات يف ضــوء أحــدث أحكــام  -التنفيــذ –اإلبــرام : اإلداريــة

, 2005, جملــــس الدولــــة ووفقــــا لقــــانون املناقصــــات واملزايــــدات
  .110.ص
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اليت تدل على مالئمة مقدمه وجديته وقدرته على 
  .1تنفيذ التزاماته إذا مت إبرام العقد

- ) املؤقت( االبتدائييرفق العرض بالتأمني 
فإيداع , -الذي يسمى كفالة تعهد يف التشريع املصري
  .2طاءالتأمني املؤقت يعد شرطا أساسيا للنظر يف الع

إن احلكمة املتوخاة من التأمني املؤقت هي   
إذ ال تقدم كفالتها , مراقبة الوضعية املالية للمؤسسة

, للمؤسسة املتعاقدة إال بعد التأكد من وضعيتها املالية
فتسمح الكفالة للمصلحة املتعاقدة القيام مبعرفة وانتقاء 
 املؤسسات اليت تتمتع بوضعية مالية متكنها املشاركة يف

ومتييزها عن , الصفقة العمومية موضوع التعاقد
كما وتضمن هلا , املؤسسات العاجزة وغري املؤهلة

التزام املؤسسات بعروضها املقدمة إذا وقع اختيارها  
وبالتايل تضمن احلقوق احملتملة لإلدارة , كأفضل عرض

اجتاه املتعهد حالة انسحابه أو رفضه إمضاء العقد أو 
  .املطلوبة تقدمي باقي الضمانات

وتتعلق الكفالة حسب قانون الصفقات   
العمومية وتفويضات املرفق العام بصفقات األشغال 
واللوازم اليت تتجاوز مبالغها احلدود املنصوص عليها يف 

إذ ألزمها هذا ......املطتني األوىل والثانية على التوايل
املرسوم الرئاسي بتقدمي كفالة تعهد تفوق واحدا يف 

على أن ترد للمتعهد الذي مل  , مبلغ العرض املائة من
يقبل والذي مل يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ 

                                                            
الضـمانات يف جمـال الصـفقات العموميـة يف , حبـري إمساعيـل.  1

بـــن , كليـــة احلقـــوق, لقـــانون العـــاممـــذكرة ماجســـتري يف ا, اجلزائـــر
  .36.ص, 2009-2008, اجلزائر, يوسف بن خدة

منشــــأة , القــــانون اإلداري, عبــــد الغــــين بســــيوين عبــــد اهللا.  2
  . 536.ص, اإلسكندرية, املعارف

من املرسوم  82انقضاء أجل الطعن احملدد يف املادة 
وترد أيضا للمتعهد الذي مل , 15/247الرئاسي 

يقبل والذي قدم طعنا  عند تبليغ قرار رفض الطعن 
وترد كذلك كما , من طرف جلنة الصفقات املختصة

للمتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن 
  .  3التنفيذ

ويضاف إىل كل هذه الوثائق كالتصريح    
باالكتتاب وغريه كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقين 

" ودفرت الشروط حيتوي يف صفحته األخرية على عبارة 
  .4مكتوبة خبط اليد "قرئ وقبل

ابقة سواء إن اهلدف من تطلب البيانات الس  
يف ملف الرتشح أو العرض التقين  هو تأكد اإلدارة 
من مقدرة مقدم العطاء التقنية واملالية على إجناز العمل 

ومنع التعاقد مع أشخاص مغامرين , املعلن عنه
يفشلون يف إجناز العمل املسند إليهم مما يؤدي إىل 

  .5اإلضرار باملصلحة العامة بإضاعة الوقت واملال العام

 :العرض المالي. 3

ميثل العرض املايل أهم العناصر األساسية 
املؤثرة يف القيمة املالية للعرض حسب مقتضيات 

                                                            
لتفصـيالت أكثـر راجـع القسـم الرابـع املتعلـق بالضـمانات يف .  3

 15/247يليها من املرسوم الرئاسي  وما 125 -124: مواده
  . السالف ذكره

مــــن نفــــس املرســــوم  67/2ملعلومــــات أوىف راجــــع املــــادة .  4
  .247-15الرئاسي 

األســـس العامـــة للعقــــود , عبـــد العزيــــز عبـــد املـــنعم خليفـــة.  5
  .112.ص, املرجع السابق, اإلدارية
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ويتضمن مبوجب نص , 1وشروط الصفقة العمومية
  :يلي ما 15/247من املرسوم الرئاسي  67/3املادة 

وهي وثيقة مطبوعة من طرف  :رسالة تعهد
, تقدمي عرضه املصلحة املتعاقدة ميألها كل مرتشح عند

  تتضـــمن املعلومات 

وية املرتشح وسجله التجاري أو املهين أو  املتعلقة 
وكافة املعلومات األساسية , احلريف ورقم حسابه البنكي

خاصة املبلغ املقرتح من أجل تنفيذ , حول العرض
كما تتضمن أيضا بيانا , موضوع الصفقة العمومية

ة بكل النواحي يوضح فيه أن املرتشح على دراية كافي
وأنه يتحمل , واألوضاع اليت سيتعاقد ضمنها
جدول األسعار , 2الصعوبات اليت تفرضها طبيعتها

تفصيل كمي وتقديري ملختلف نواحي , بالوحدة
  .وحتليل السعر اإلمجايل واجلزايف, الصفقة

حتدد مناذج كل من , ومما جتدر اإلشارة إليه  
لتصريح التصريح بالنزاهة والتصريح بالرتشح وا

الوثائق السابقة اليت  –باالكتتاب ورسالة التعهد 
مبوجب قرار من الوزير املكلف   -أسهبنا يف شرحها

  .3باملالية

جتسيدا ملبدأ احلياد يف دراسة امللفات وحماربة   
الفساد املايل يوضع ملف الرتشح والعرض التقين 

                                                            
, املناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد اإلداري, هيبـــة ســـردوك.  1

  .150.ص, املرجع السابق
طــرق إبــرام الصــفقات العموميــة وكيفيــة , عبــد احلفــيظ مــانع.  2

جامعـة , مـذكرة ماجسـتري, الرقابة عليهـا يف ظـل القـانون اجلزائـري
  .81-80.ص, 2008-2007, تلمسان–أبو بكر بلقايد 

 15/247فقرة أخرية من املرسـوم الرئاسـي  67راجع املادة .  3
  .السالف ذكره

يبني , والعرض املايل يف أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام
ها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض كل من
معىن ذلك يوضع ملف الرتشح يف الظرف , وموضوعه

, "ملف الترشح" الداخلي األول وتكتب فوقه عبارة 
ويوضع يف الظرف الداخلي الثاين العرض التقين 

ويوضع يف الظرف , "تقني عرض" وتكتب فوقه عبارة 
الداخلي الثالث العرض املايل وتكتب على الظرف 

وتوضع كل هذه األظرفة يف , "العرض المالي" بارة ع
مقفل حيمل عبارة  "ظرف واحد خارجي" ظرف آخر 

ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم " 
موضوع طلب ...... طلب العروض رقم –العروض 
وال جيوز إيراد أية عبارة أو إشارة , 4......"العروض

ملبدأ املساواة مميزة على الغالف أو الظرف تأمينا 
  .5واحليلولة دون التعرف على مقدمي العروض

يتضح مما سبق أن اإلطار الشكلي للعرض   
والوعاء , يكمن يف كيفية حتديد املضمون من ناحية

مما , الذي يسكب فيه هذا املضمون من ناحية أخرى
يعين ضرورة احتواء العروض على حد أدىن من 

يمة يف حال البيانات اليت ال يكون للعرض أية ق
كما وتتفق خمتلف التشريعات على الوعاء , انعدامها

حيث , املادي الذي جيب أن يوضع فيه حمتوى العرض

                                                            
, 15/247سوم الرئاسـي فقرة ثانية من املر  67راجع املادة .  4

ــــة فقــــط كــــان املرســــوم الرئاســــي  وعلــــى ســــبيل االســــتئناس واملقارن
فقرة ثانية منه على وجـود ظـرفني  51ينص يف املادة  10/236
ظرف يتضمن العـرض التقـين وظـرف ثـاين يتضـمن العـرض , فقط

  . املايل يوضعان يف ظرف ثالث خارجي
وفقهــا  الصــفقات العموميــة تشــريعا, عبــد اللطيــف قطــيش.  5

منشـــــورات احللـــــيب , الطبعـــــة الثانيـــــة, )دراســـــة مقارنـــــة(واجتهـــــادا 
  .66.ص, 2013, لبنان, بريوت, احلقوقية
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توجب وتلزم بأن تكون الوثائق واحملررات العاكسة 
وعلة , حملتوى العرض موضوعة ضمن مغلفات خمتومة

ذلك تكمن يف ضمان سرية العروض املقدمة من 
أعلى مستوى ممكن من  جانب العارضني حفاظا على

  .1ومراعاة لصاحل املتنافسني, نزاهة املنافسة

 أساليب تقديم العطاء: ثالثا

يقدم العرض باعتماد بعض هذه الوسائل   
 :وتتمثل عموما يف, دون بعضها اآلخر

اإليداع املباشر يف صندوق مقفل تضعه اإلدارة يف . 1
  .غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول

ارة لقاء إيصال حيمل رقما التسليم إىل اإلد. 2
متسلسال يذكر فيه تاريخ التسليم وموضوع الصفقة 

وعلى املوظف تسجيله يف سجل , بدون اسم صاحبها
ا وختمها , خاص وتدوين رقم التسجيل على غالفا

  .والتأشري عليها وإيداعها يف الصندوق الذي سبق ذكره

اإلرسال بالربيد املضمون املقفل وفيها يسجل . 3
ض يف سجل خاص ويدون على غالفه رقم العر 

  .التسجيل خيتم ويؤشر عليه

وأيا كانت طريقة تقدمي العرض , ويف مجيع احلاالت
 .2جيب أن يصل إليها يف الوقت احملدد فقط, لإلدارة

                                                            
املرجـع , اإلجيـاب والقبـول يف العقـد اإلداري, مهند خمتار نـوح. 1

   .611.ص, السابق
الصــفقات العموميــة تشــريعا وفقهــا , عبــد اللطيــف قطــيش.  2

  .66.ص, املرجع السابق, واجتهادا

فقد نص أول تقنني , أما يف اجلزائر  
للصفقات العمومية على إمكانية إيداع العروض عن 

 أو, ولطريق الربيـد املضمون الوص

التنصيص يف دفرت الشروط على الرتخيص بتسليمها 
أو إيداعها صندوقا خمصصا هلذا , يف جلسة عمومية

  . 3الغرض

وفيما خيص التعاقد أو اإلتصال بالطريقة   
فتؤسس بوابة إلكرتونية للصفقات , اإللكرتونية
تسري من طرف الوزارة املكلفة باملالية والوزارة , العمومية

على أن , لوجيات اإلعالم واالتصالاملكلفة بتكنو 
حيدد حمتوى هذه البوابة اإللكرتونية وكيفية تسيريها 

  .مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية

تقوم املصلحة املتعاقدة بوضع , تبعا لذلك  
وثائق الدعوة إىل املنافسة حتت تصرف املتعهدين أو 

هذه والذين يردون على , املرشحني بالطريقة اإللكرتونية
مع حفظ ملفات , الدعوة بالطريقة اإللكرتونية أيضا

    .4الرتشيحات الستعماهلا يف اإلجراءات الالحقة

ويف ختام هذا احملور يتضح جليا أن العطاء   
يعرب يف صلبه وجوهره عن رغبة املرشح أو املتعهد يف 

لذلك فهو  ال خيرج إىل حيز , التعاقد مع اإلدارة
ن يف إطار مادي حمدد الوجود القانوين ما مل يك

  .مسبقا

                                                            
 17/06/1967املـؤرخ يف  67/90مـن األمـر  36املـادة .  3

الصـادرة يف  52ر عـدد .ج, املتضمن قانون الصـفقات العموميـة
  .718.ص, 27/06/1967
ملعلومــات أكثــر حــول االتصــال وتبــادل املعلومــات بالطريقــة .  4

اإللكرتونيــــة راجــــع الفصــــل الســــادس بقســــميه األول والثــــاين مــــن 
  . 15/247نفس املرسوم الرئاسي 
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يرتتب على قيام املرشح أو املتعهد بإعداد   
عرضه مستوفيا وشامال لكافة الوثائق الالزمة وكذا 

وإيداعه لدى اإلدارة , الشروط الشكلية احملددة قانونا
وذلكم هو , ضمن اآلجال احملددة قانونا نتائج مهمة

  .موضوع احملور الثاين املوايل

  المحور الثاني

  النتائج القانونية المترتبة على تقديم العطاء

قبل الدخول يف التفاصيل ودراسة النتائج   
البد من أن نربز , القانونية املرتتبة على تقدمي العطاء

, )أوال(إجياب املرشح أو املتعهد يف العقد اإلداري 
ليتسىن لنا بعد ذلك استخالص أهم وأبرز النتائج  

وحتول املركز , )ثانيا(ه كأساس بقاء املرشح على عطائ
كلها أمور نفصلها يف ). ثالثا(القانوين ملقدم العطاء 

  .النقاط اجلزئية تباعا

  إيجاب المرشح أو المتعهد: أوال

كغريه من -القاعدة يف العقد اإلداري   
أنه يقوم على توافق إرادتني قصد إنشاء آثار  -العقود

خري ال وهذا األ, 1فركنه إذن هو الرضا, قانونية معينة
ما  يتم إال مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إراد

مبعىن , املتطابقتني دون اإلخالل بالنصوص القانونية
آخر تطابق كل من اإلجياب والقبول من اإلدارة 

                                                            
املرجـع , اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري, مهند خمتار نوح . 1

   .111.ص, السابق

وحىت ال نبتعد عن نطاق الدراسة , 2واملتعاقد معه
  .سنسلط الضوء على اإلجياب فقط دون القبول

  :تعريف اإليجاب .1
صد باإلجياب هو التعبري البات عن اإلرادة ويق

املقرتن بقصد االرتباط بالتعاقد الذي ينصب عليه إذا 
ويشرتط لتوافر اإلجياب امللزم أن يعرب , 3حلقه قبول له

ائي يؤكد من خالله املوجب نية , عنه بشكل بات و
االرتباط كتحديد مثن املبيع أو حتديد أجرة العني 

جياب من مثل هذه القرائن اعترب وإذا خال اإل, املؤجرة
فيكون املوجب يف هذه احلالة يف , إجيابا غري ملزم

 .4مرحلة املفاوضات اليت تسبق صدور اإلجياب امللزم

تقتضي القاعدة يف , من باب االستئناس فقط
عقود القانون اخلاص وحتديدا القانون املدين صدور 
اإلجياب من صاحب الشأن أي صاحب العمل أو 

وهو املبادر بربط العالقة التعاقدية مع الغري  املالك
, حمققا بذلك مصلحة معينة تعود بالنفع على الطرفني

واألصل يف هذا اإلجياب أن يكون باتا حامسا وواضحا 
والذي تقابله وتتطابق معه من حيث , من مقدمه

, التسمية واملعىن والطبيعة القانونية الدعوة إىل التعاقد
أن يكون اإلجياب قابال للتفاوض أما االستثناء فهو 
احتفاظ : نذكر على سبيل املثال, معلقا على شرط

البائع حبقه يف تعديل مثن املبيع بعد تلقيه القبول نتيجة 

                                                            
النشــــاط  -التنظــــيم اإلداري: القــــانون اإلداري, مولــــود ديــــدان. 2

   .167.ص, اجلزائر, دار بلقيس, اإلداري
: ملزيــد مــن املعلومــات حــول اإلجيــاب املــدين وشــروطه راجــع.  3

ـــــدادة ـــــل أمحـــــد حســـــن ق ـــــ, خلي وجيز يف شـــــرح القـــــانون املـــــدين ال
ـــري ـــة, اجلـــزء األول, مصـــادر االلتـــزام: اجلزائ ديـــوان , الطبعـــة الثاني

  . 42.ص, 2005, اجلزائر, املطبوعات اجلامعية
  . 42.ص, املرجع نفسه.  4
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فيكون بذلك إجيابه معلقا على شرط , تغري األسعار
شريطة عدم اإلدعاء مبا خيالف , هو ثبوت األسعار

لقائم مرتبا الواقع وإال اعترب رجوعا عن اإلجياب ا
  .   1مسؤوليته التقصريية

  :اإليجاب في العقد اإلداري .2
إذا كان اإلعالن عن الصفقة العمومية ماهو إال 

كالتزام يقع على عاتق املصلحة -دعوة للتعاقد 
, وليس إجيابا من قبل اإلدارة - املتعاقدة مصدره القانون

فإن العطاء الذي يتقدم به صاحبه نتيجة استجابته 
وهو ما , عوة  يف العقد اإلداري هو اإلجيابلتلك الد

أقره الفقه يف عديد املرات من اعتبار اإلعالن دعوة 
 .للتعاقد ال غري أما العطاء فهو اإلجياب

إن اإلجياب يف العقد اإلداري هو ما , وعليه
أو أن , 2يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط املبينة فيه

لك يرتتب وتبعا لذ, التقدم بالعطاءات هو اإلجياب
على تقدمي املتعهد لعرضه كتعبري عن إرادته اجلازمة يف 

البقاء , االشرتاك بالصفقة العمومية موضوع التعاقد
لذلك فالعرض هو عمل إرادي , على إجيابه فرتة معينة

ا اإلجياب يف  يتمتع بذات اخلصائص اليت يتمتع 
  .مفهوم العقد املدين

ته تكون كما ويتسم العرض باألولوية ألن والد
, بداية للتغيري يف شبكة العالقات واملعامالت القانونية

                                                            
خصوصــــية املصــــطلحات القانونيــــة يف , عــــزاوي عبــــد الــــرمحن. 1

ا -407.ص, املقــــال الســــابق, ...القــــانون اإلداري وانعكاســــا
408 .  

ضمانات العقد , مال اهللا جعفر عبد امللك احلمادي. 2
املناقصة –اإلجراءات السابقة على إبرام العقد اإلداري : اإلداري
,  2009, اإلسكندرية, دار اجلامعة اجلديدة للنشر, -العامة
  .89.ص

ذه األخرية العالقات اليت تقوم بني السلطة  ونقصد 
وليس بني األفراد فيما بينهم كما هو , اإلدارية واألفراد

  .احلال يف اإلجياب املدين

ولكن إذا كان اإلجياب باملفهوم املدين ال   
ن أن يكون مكتوبا أو إذ ميك, يتقيد بطريقة معينة

فإن العرض ال يكون  , صرحيا أو ضمنيا, شفهيا
ألنه خيضع إىل مجلة من الشكليات اليت ال , كذلك

ا بل وأكثر من ذلك , يستقيم وجوده القانوين بدو
حتدد خمتلف التشريعات املتعلقة بالصفقات العمومية 

, حدوده, - اليت سبق وأن أشرنا إليها –حمتوى العرض 
مما حيد , الزماين الذي جيب أن يقدم خاللهواإلطار 

أو ما , بشكل أو بآخر من املنطق اإلرادي للعرض
وهذا ليس يف , يؤدي إىل إجياد الذاتية املستقلة له

إمنا يف نطاق العقود , نطاق العقد اإلداري فحسب
  .اليت تربمها اإلدارة عموما

ومما سبق يتضح جليا أن اإلطار اإلجرائي   
يتكون   -التقدم بالعطاء –عقد اإلداري لإلجياب يف ال

من مجلة القواعد واألشكال اليت رمسها املشرع يف سبيل 
التعبري عن إرادة املرشحني أو املتعهدين الراغبني يف 

وهذا اإلطار القانوين مل يوجد إال , التعاقد مع اإلدارة
مما , ليحدد كيفية خروج إرادة اإلدارة إىل احليز القانوين

لرضائية يف جمال العقود اإلدارية ال ميكن أن يعين أن ا
  .  3متارس إال ضمن إطار إجرائي قانوين معد مسبقا

إن اإلجياب يف العقد , ومما جتدر اإلشارة إليه  
عكس الوضع السائد يف  – "العطاء"اإلداري يسمى 

                                                            
املرجـع , اإلجيـاب والقبـول يف العقـد اإلداري, مهند خمتـار نـوح. 3

   .477 -610 -609 -611.ص, السابق
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الذي يصدر من املرشح أو املرشحني  -العقود املدنية
ملمثل يف اإلدارة بدال من صاحب العمل ا, للتعاقد

  .واملبادرة بربط العالقة "المصلحة المتعاقدة"

يعترب اإلجياب بداية انطالق مراحل , وعليه  
التعاقد من خالل العرض املقدم من الراغب يف التعاقد 

متضمنا البيانات , على ضوء الشروط املعلن عنها
اجلوهرية واألساسية احملددة يف اإلعالن أو يف دفرت 

  .1الشروط

إذا كانت القاعدة , على سبيل التمييز فقطو   
, العامة يف العقد املدين تقتضي أن يكون اإلجياب باتا

واالستثناء أن يكون اإلجياب قابال للتفاوض أو معلقا 
فإن األمر خيتلف عندما نكون بصدد عقد , على شرط

  .وذلك ما سنوضحه يف اجلزئية الثانية التالية. إداري

  شح على عطائه بعد تقديمهأساس بقاء المر : ثانيا

, على خالف الوضع السائد يف العقد املدين  
 - كقاعدة عامة يف العقد اإلداري  –يصدر اإلجياب 

وما يؤكد ذلك وجوب بقاء , باتا ال رجعة فيه
ا إىل غاية  م ملتزمني  املرشحني املتقدمني بعطاءا
انتهاء األجل احملدد من قبل اجلهة اإلدارية طالبة 

  .التعاقد

جيري  -على سبيل املثال –ففي فرنسا   
, القضاء اإلداري على احرتام هذا املبدأ بغاية الصرامة
, إذ ال يسمح للعارض بسحب عرضه قبل البت فيه

                                                            
خصوصــية املصــطلحات القانونيــة يف , عــزاوي عبــد الــرمحن.  1

ا -408.ص, املقـــال الســـابق, ... القـــانون اإلداري وانعكاســـا
409-417.  

حيث ذهب جملس , 2وال تعديله وال استبداله بغريه
 09/07/1919الدولة الفرنسي يف قراره الصادر يف 

دم إىل وجوب التزام مق"  CRANDE" يف قضية
العطاء بعطائه وعدم سحبه حىت ولو مل يتضمن دفرت 

منذ لحظة تقديم " الشروط هذا املبدأ إذ ورد فيه 
وإبداء , العطاء يلتزم المتقدمون نهائيا تجاه البلدية

رغبته بسحب عطائه أمر   " CRANDE"السيد 
  ".ال قيمة له

مبجرد تقدمي املرشح املتعهد عرضه لإلدارة 
إجيابه بشكل قطعي وجازم وذلك يلتزم  بالبقاء على 

ومن مت ال جمال للحديث , طوال املدة احملددة قانونا
أو تعديله أو إمكانية استبداله , عن سحب العطاء

أو االحتجاج خبلو العرض أو عدم , بعرض آخر
وهذا ما أقره جملس الدولة , تضمنه وثيقة من الوثائق
  .الفرنسي وتشدد يف تطبيقه

ارض بعرضه ال يعترب ولكن مبدأ ارتباط الع
إذ ميكن النص يف دفرت , من النظام العام يف فرنسا
بل ويرى جانب من الفقه , الشروط على خالف ذلك

بإمكانية إجراء بعض التعديالت على العرض ضمن 
  :الشرطني التاليني

أن تعدل العروض ولكن قبل  :الشرط األول
   .انتهاء التاريخ احملدد الستالم العروض

وتتجلى يف إمكانية إجراء  :نيالشرط الثا
بعض التعديالت لكن دون اإلخالل مببدأ املساواة بني 

  .املرشحني
                                                            

الصــفقات العموميــة تشــريعا وفقهــا , عبــد اللطيــف قطــيش.  2
  .68.ص, املرجع السابق, واجتهادا
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وملعرفة املصدر أو األساس القانوين اللتزام   
  :مقدم العطاء بالبقاء عليه ظهر اجتاهني اثنني ومها

  :االتجاه األول .1
, حسب االجتاه القدمي يف الفقه الفرنسي

ء العارض على إجيابه إىل يرجع األساس القانوين لبقا
مما جيرب , وجود عقد أويل مربم بني العارض واإلدارة

مع , العارض بالبقاء على إجيابه طوال هذه املدة
اإلشارة إىل أن هذا الفقه اعترب إعالن اإلدارة إجياب 

وتقدمي العارض لعرضه يعد قبوال منه هلذا , عقدي
 .وبالتايل انعقاد العقد األويل, اإلجياب

فشل هذه النظرية يف تربير أساس التزام إن 
أدى إىل ظهور نظرية , العارض بالبقاء على إجيابه

مقتضاها , أخرى قريبة نوعا ما من نظرية العقد األويل
إمنا يربم حتت شرط , أن العقد الذي تريد اإلدارة إبرامه

واستنادا , واقف يتمثل يف إرساء املناقصة على املتنافس
د املعلق على شرط واقف يبقى إىل إبرام هذا العق

العارض ملتزما بالبقاء على عرضه طوال الفرتة الزمنية 
ا اإلدارة   .  اليت حدد

  :االتجاه الثاني .2
لقد استقر االجتاه الغالب على أن املصدر 

بعدم , القانوين اللتزام العارض بالبقاء على إجيابه
 ومن مت يعود, سحبه أو تعديله يكمن يف إرادته املنفردة

أساس التزام صاحب العرض بتعهده إىل أن تقدمي هذا 
العرض من طرف املرتشح هو يف احلقيقة تصرف ملزم 

ا , له وذلك بالنظر إىل الطبيعة االنفرادية اليت يتسم 
إذ ال خيرج إىل حيز الوجود القانوين إال بعد , العرض

ليقرر , أن يدرس العارض مركزه القانوين واالقتصادي
ذا العرض وفق الشروط  بعدها التقدم لإلدارة 

ووفق ما متليه عليه رؤيته الذاتية , 1التعاقدية املطروحة
 .اليت ميكن أن تنجم عن عالقته مع اإلدارة

وميكن تربير أساس بقاء املتعهد على عرضه   
هو أن هذا الراغب يف التعاقد مع اإلدارة واعي وحر 

 عطائه وإذا قام بتقدمي, يف تقدمي أو عدم تقدمي عطائه
, للسلطة اإلدارية فهذا دليل على أنه يريد ذلك جيدا

  .وأنه كان مبقدوره أن ال يقدم عليه من األصل

إن التزام العارض بالبقاء على عرضه املقدم 
ومن مت , دون أي سحب أو تعديل حيدد مبدة معينة

م املقدم إىل جهة اإلدارة  يتحلل العارضون من إجيا
هذا على أساس أن العارض و , مىت انقضت هذه املدة

وتسمى , ال يرسل عرضه إال يف املدة احملددة الستالمه
ا املدة  "بمدة صالحية العروض" هذه املدة  ويقصد 

 ابتداءحتتسب , اليت يبقى فيها املتنافس ملتزما بعرضه
مع العلم أن , من تاريخ انتهاء مدة استالم العروض

ومية املدة غري حمددة يف قانون الصفقات العم
وتفويضات املرفق العام بل هي مرتوكة لتقدير اإلدارة 
اليت تضعها يف اإلعالن عن الصفقة العمومية أو يف 

  .دفرت الشروط

من املرسوم الرئاسي  62تطبيقا لنص املادة 
يجب أن يحتوي إعالن طلب " : :15/247

مدة  : ...العروض على البيانات اإللزامية اآلتية
من مت يعد إجراءا وجوبيا و , ..." صالحية العروض

وهذا بصريح , تضمني اإلعالن مدة صالحية العروض
  .النص القانوين

                                                            
املرجـع , اإلدارياإلجياب والقبول يف العقد , مهند خمتار نوح.  1

  .609.ص, السابق
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كما ويشرتط على السلطة اإلدارية عند حتديدها         
, هلذه املدة أن تكون كافية إلقامة العارضني لعروضهم

قصد السماح للمرتشح وزن عرضه وظروفه جيدا قبل 
وأن تكون معقولة ألن  ,1اإلقدام على الصفقة العمومية

املدة األطول من املعقول ستؤدي ال حمال إىل تغيري 
فقد تتغري األسعار , املعطيات االقتصادية للعرض

واألجور يف هذه الفرتة مما جيعل العارض يف غنب 
وأن تراعي فيها عناصر معينة كتعقيد موضوع , 2واضح

زمة واملدة التقديرية الال, الصفقة املعتزم طرحها للتعاقد
  .3لتحضري العروض وإيصاهلا

ا الثانية من  66لقد أجازت املادة  يف فقر
للمصلحة املتعاقدة  15/247املرسوم الرئاسي 

إمكانية متديد األجل احملدد لتحضري العروض إذا 
على أن خترب املتعهدين بذلك , اقتضت الظروف ذلك

وهذا ما يوضح حرية اإلدارة يف متديد , بكل الوسائل
خاصة وأن قانون الصفقات العمومية , ملنافسةآجال ا

وتفويضات املرفق العام مل يفرض عليها مدة معينة 
  .تاركا للمصلحة املتعاقدة صالحية حتديدها

ويبدأ أجل إيداع العروض من تاريخ أول   
ظهور لإلعالن يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل 

ات العمومي أو يف الصحافة أو يف أو يف بوابة الصفق
كما ويدرج تاريخ وآخر ساعة إليداع , العمومية

العروض وتاريخ وساعة فتح األظرفة يف دفرت الشروط 
                                                            

عمليــة إبــرام الصــفقات العموميــة يف القــانون , قــدوج محامــة.  1
, اجلزائــــر, ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة, الطبعــــة الثالثــــة, اجلزائــــري
  .22-21.ص, 2008

املرجـع , اإلجياب والقبول يف العقـد اإلداري, مهند خمتار نوح.  2
  .633.ص, السابق

  .15/247من املرسوم الرئاسي  66ادة نصت عليها امل.  3

وإذا حدث أن , وذلك  قبل تسليمه للمتعهدين
صادف اليوم األخري يوم عطلة أو راحة قانونية فتمدد 

  .4مدة حتضري العروض إىل يــوم العمل املوايل

ن املسائل ومبا أن مسألة حتديد املواعيد م  
فإن املصلحة املتعاقدة إذا ما , املتعلقة بالنظام العام

فعلى الراغبني , حددت ميعادا معينا لوصول العطاءات
وإذا وصل العرض بعد فوات , يف التعاقد االلتزام به

, كانت الدعوة للتعاقد قد استنفذت أغراضها, األوان
أو تالقت مع أصحاب احلق فيها ممن تقدموا 

م  ومن مت ال ينظر إىل أي , 5يف حدود القانونبعطاءا
عطاء يتم تقدميه بعد امليعاد احملدد إال إذا قررت جلنة 
العطاءات متديد مدة قبول العروض ألسباب تتعلق 
, 6بقلة عدد العطاءات املقدمة أو ألسباب أخرى

فقبول العروض املتأخرة يتعارض ومبدأ السرية ألنه قرينة 
مبا احتوته العطاءات  علم صاحب العطاء املتأخر

وهو ما تبناه جملس الدولة , 7املتقدمة يف امليعاد
الفرنسي منذ زمن طويل حيث قضى بعدم مشروعية 
إحدى املناقصات لقبول اجلهة اإلدارية  أحد العروض 

واعتربه ملطخا لإلجراء بالالمشروعية وفيه , املتأخرة
  . 8خرق واضح ملبدأ املساواة

                                                            
الفقــرة الثالثــة واخلامســة مــن نفــس املرســوم  66انظــر املــادة .  4

  .الرئاسي
, املناقصـــة العامـــة كطريقـــة للتعاقـــد اإلداري, هيبـــة ســـردوك.  5

  .145.ص, املرجع السابق
: الكتـــاب الثـــاين, القـــانون اإلداري, حممـــد علـــي اخلاليلـــة.  6

األمـــوال  -العقـــود اإلداريـــة -رات اإلداريـــةالقـــرا –الوظيفـــة العامـــة 
  .299.ص, 2012, األردن, دار الثقافة, العامة

  .146.ص, املرجع السابق, هيبة سردوك.  7
  .225-224.ص, املرجع السابق, مهند خمتار نوح: أورده.  8
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فقد مبلغ  يرتتب على سحب العطاء 
 -التأمني املؤقت الذي سبقت اإلشارة إليه –الكفالة 

دون حاجة لإلنذار أو االلتجاء إىل 1الذي سبق دفعه
  .القضاء أو إقامة الدليل على حصول الضرر

  تحول المركزالقانوني لمقدم العطاء: ثالثا

يرتتب على إيداع العرض حتول مركز مقدمه   
رضه إىل فحص فيخضع ع, ملركز املتعهد أو املرشح

السلطة املختصة واملتمثلة مبوجب قانون الصفقات 
العمومية وتفويضات املرفق العام يف جلنة فتح األظرفة 
وتقييم العروض من خالل تثبيت صحة تسجيل 

إعداد قائمة املرشحني أو املتعهدين حسب , العروض
تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع 

قرتحات والتخفيضات توضيح حمتوى ومبالغ امل
إعداد قائمة الوثائق اليت يتكون منها كل , احملتملة
وبعدها تقوم كل من جلنة فتح األظرفة , ......عرض

اللتان تم دمجهما في لجنة  –وتقييم العروض 
بإقصاء  -15/247واحدة في المرسوم الرئاسي 

الرتشيحات والعروض غري املطابقة حملتوى دفرت 
على حتليل العروض الباقية  وكذا العمل, الشروط
من املهام املوكلة للجنة فتح األظرفة وتقييم  2وغريها 

العروض واليت ال نريد التفصيل فيها أكثر حىت ال خنرج 
  . عن نطاق دراستنا

                                                            
خصوصــية املصــطلحات القانونيــة يف , عــزاوي عبــد الــرمحن.  1

ا   .407.ص, املقال السابق, ...القانون اإلداري وانعكاسا
ملزيـد مـن املعلومـات حـول املهـام املنوطـة بلجنـة فـتح األظرفـة .  2

مــــن املرســــوم الرئاســــي  72-71: انظــــر املــــواد, وتقيــــيم العــــروض
  .السالف ذكره 15/247

وإذا رأت السلطة املختصة قانونا وبعد 
اإلطالع على الوثائق املطلوبة قانونا أن العارض قد 

  لاستنفذ مجيــع شروط الدخو 

فيصبح يف مركز , للمنافسة على العقد املراد إبرامه
وبذلك يالحظ أن مركز , جديد وهو مركز املتنافس

املتعهد يتحول وفقا لصريورة العرض ضمن جممل 
 .3العملية التعاقدية

ومن خالل استعراض , يف إطار ما تقدم  :خاتمة
عناصر هذه الدراسة فقد توصلنا إىل عديد النتائج اليت 

  :يلي يماجنملها ف
أن العرض ماهو إال التعبري اجلازم عن إرادة  .1

العارض ونيته يف التعاقد مع املصلحة املتعاقدة 
  .وفقا للشروط اليت انفردت بوضعها هذه األخرية

إن خمتلف التشريعات املقارنة املتعلقة  .2
 - بما في ذلك الجزائر_ بالصفقات العمومية  

اليت ال جلملة من الشكليات ) العطاء(ختضع العرض 
ا إذ حتدد ما جيب أن حيتويه , وجود له قانونا بدو

إطاره الزماين الذي جيب أن يقدم , العرض وصيغته
  .فيه وهذا ما حيد املنطق اإلرادي للعرض

إن حتديد اإلطار املادي أو الوعاء الذي  .3
بل فرضه الواقع , يفرغ فيه العطاء مل يأت من عدم

لية اختيار املتعاملني نتيجة ما أفرزته عم(العملي املرير 
الذي شهد مجلة من التالعبات اليت تضر ) املتعاقدين

يف األول واألخري مبصلحة اخلزينة العمومية مما يؤدي 
إىل استفحال الرشوة واحملاباة يف عملية التعاقد أو ما 

لذلك يعد حتديد هذا , يعرف بالفساد اإلداري
لني اإلطار يف حد ذاته ضمانة هامة حلماية املتعام

                                                            
املرجـع , اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري, مهند خمتار نوح.  3

  .628.ص, السابق
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ومنع أي جتاوز قد , املرتشحني إلبرام العقود اإلدارية
  .حيصل من قبل املصلحة املتعاقدة

جيب أن تكون العروض مكتوبة وحمررة من  .4
ا أو من املمثل , أصل واحد موقعة من أصحا

غري , القانوين للشركة صاحبة العرض أو من وكيله
متضمنة ألية حتفظات خمالفة للشروط املعلن عنها يف 

  .فرت الشروطد
 15/247لقد أكد املرسوم الرئاسي  .5

املتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 
العام على مبدأ سرية العطاءات وعززه من خالل 

اليت جيهل معها  -بدال من ثالثة  –األظرفة األربعة 
ا بالنسبة للطرفني مصلحة متعاقدة   العلم مبضمو

, وقت فضها كانت أو متعاملني متعاقدين قبل
كهدف أساسي تسعى إليه املصلحة املتعاقدة 

وهي الصيغة األكثر , للحصول على أفضل عرض
شيوعا اليت يراعى من جراءها اعتبارات عديدة تأيت 
يف مقدمتها احملافظة على النزاهة واحلياد وحتاشي 

مما حيقق املصلحة العامة , العالقات الشخصية املؤثرة
  .ومينع التحايل والتالعب

كتعبري عن   –يتسم  العرض من حيث اجلوهر  .6
ا  -اإلرادة بذات اخلصائص اليت يتمتع 

اإلجياب يف القانون املدين خاصة منها األولوية 
إال أنه خيتلف عنه من حيث , واالنفرادية

, خضوعه جلملة من الشكليات من ناحية

ويصدر من املرشح أو العارض وليس املصلحة 
ادر بربط العالقة املتعاقدة باعتبارها املب
  .التعاقدية من ناحية أخرى

يرتتب على تقدمي العرض تغري مركز مقدمه  .7
ليصبح يف مركز جديد , إىل مركز املتعهد املرتشح

أال وهو مركز املتنافس مىت استنفذ مجيع الشروط 
الالزمة لدخوله غمار املنافسة على العقد املقرر 

 .روطإبرامه واملعلن عنها يف اإلعالن ودفرت الش
إن كل هذه اإلجراءات واألشكال اليت , ويف اخلتام

حتددها وتفرضها خمتلف املراسيم الرئاسية املتعلقة 
بالصفقات العمومية خاصة يف كيفية صدور اإلجياب 

هي إال تأكيد على أصالة  من املرشح أو املتعهد ما
وذاتيته املستقلة , النظام القانوين للعقد اإلداري

لطبيعة اخلاصة اليت يكتسيها وما يسعى وكذا ا, واملتميزة
إليه من محاية املال العام وحتقيق الصاحل العام وليس 
املصاحل الشخصية تكريسا منه ملبدأ احلكم الراشد 

لذلك يتضح أن العالقة , وترشيد النفقات العامة
التعاقدية بني اإلدارة ومتعاقديها أقل تنازعا وتضاربا 

  .اقدية اخلاصةباملقارنة مع  العالقات التع
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  الزواج عقد في وجوب شرط إلى ركن من الولي
  "الجزائري األسرة قانون أحكام ضوء على دراسة"

  .جلزائر ،تيارت ،جامعة ابن خلدون،"أ " أستاذ حماضر   ،شامي أمحد .د
 .، اجلزائراملركز اجلامعي تيسمسيلت، "ب"، أستاذة حماضرة بن شنوف فريوز .د
  : ملخص

هل هو ركن أم شرط صحة أم  ؛هذه الورقة البحثية اإلشكاالت اليت يثريها الويل يف عقد الزواجسنتناول يف   
أم ليس هذا أو ذاك، بل أملته ظروف بيئية واجتماعية يف حقب زمنية معينة، أم أن العرف والعادة  ،؟شرط لزوم ومتام

ا حكم شرعي جيب التقيد به ،فرضت هذه الشروط فتزول بزواهلا   ؟أم أ
  :مقدمة

الوالية يف عقد الزواج من املواضيع اليت  تعترب
ي كانت حمال جلدل كبري على مستوى الفقه اإلسالم

، وقد عرفت وبضغط من بعض والقوانني الوضعية
 جذريا يف إطار اجلمعيات النسائية باخلصوص، تعديال

به املشرع اجلزائري من خالل أحكام  جاءالتغيري الذي 
املعدل مبوجب  11 -84ي رقم قانون األسرة اجلزائر 

، 20051/ 02/ 27املؤرخ يف  02 – 05األمر 
حيث حتولت الوالية من ركن إىل شرط من شروط 
صحة يف حالة وجوبه، وإىل حق من حقوق املرأة 

  .الراشدة وهلا أن تستعمله أو تزوج نفسها
ما هي : وعليه، نطرح التساؤالت اآلتية

يف عقد الزواج؟ ما هي الطبيعة الفقهية والقانونية للويل 
  اإلشكاالت اليت يثريها يف التشريع اجلزائري؟

ولإلجابة على هذا التساؤالت سنقسم 
، )أوال( مفهوم الوالية :دراستنا هاته إىل النقاط اآلتية

الويل  ،)ثانيا( الفقهية للويل يف الفقه اإلسالميالطبيعة 
  .)ثالثا( من ركن إىل شرط وجوب يف التشريع اجلزائري

  مفهوم الوالية :والأ

                                                            
/ 06/ 09الصــادر بتــاريخ  11 – 84قــانون األســرة رقــم  – 1

املــــؤرخ يف  02 – 05؛ املعــــدل واملــــتمم مبوجــــب األمــــر 1984
/ 27املؤرخــــة يف  15اجلريــــدة الرمسيــــة رقــــم  2005/ 02/ 27
02 /2005. 

نتطرق يف هذه النقطة األوىل إىل حتديد 
مفهوم الوالية، من حيث التعريف اللغوي، 
فاالصطالحي، مث نعرّج على أقسامها الثالثة؛ سواء  
كانت والية على النفس، فعلى املال، وأخري على 
النفس واملال معا، وكل ذلك من خالل العناصر 

  .  الفرعية اآلتية

  لواليةتعريف ا - 1

حناول يف هذا العنصر حتديد خمتلف تعاريف 
الوالية يف معناها اللغوي أو االصطالحي، وذلك من 

  . خالل فقرتني اثنتني على النحو التايل

  لغةتعريف الوالية  –أ 

الوالية بكسر الواو يف اللغة هي احملبة    
والنصرة، والوالية هي النصرة، والويل النصري والظهري، 

إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين :" ه تعاىلويف ذلك قول
  .2 " آمنوا

وتفيد الوالية يف اللغة كذلك القرب والدنو،   
والويل احملب والصديق والنصري، وويل اليتيم الذي يلي 
أمره ويقوم بكفاية، وويل املرأة الذي يلي عقد النكاح 

  . 3عليها

                                                            
 .57سورة املائدة، اآلية  – 2
ومــا  4358ابــن منظــور، لســان العــرب، اجمللــد الثــاين، ص  – 3

 .بعدها
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  اصطالحاتعريف الوالية  –ب 

إلشراف على تنفيذ القول على الغري وا 
شؤونه، أو سلطة شرعية متكن صاحبها من مباشرة 
العقود، وترتب آثارها عليها دون توقف على إجازة 

  .أحد

كما ميكن القول بأن الوالية هي سلطة 
جتعل ملن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات 
القانونية وتنفيذها نيابة عن املوىل عليه، فإن كانت 

، كانت والية قاصرة متعلقة بشؤون الشخص نفسه
عليه وحده تتداخل مع أهلية األداء، وإن كانت 
متعلقة بشؤون غريه كأن يتصرف يف أموال أبنائه 

  . 1القصر أو يقوم حبضانتهم أو تزوجيهم

اوعرّ  القدرة على : " فها اإلمام أبو زهرة بأ
ا "إنشاء العقد نافذًا  ،  أو هي قوة شرعية ميلك 

  .2"غريه جرباً عليه صاحبها التصرف يف شئون

  أقسام الوالية - 2

تنقسم الوالية إىل ثالثة أقسام؛ والية على    
  .النفس، ووالية على املال، ووالية النفس واملال معا

هي اإلشراف على : والية على النفس –أ 
شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب 

  .وتعليم وتزويج

                                                            
عقــــد " ح مدونــــة األســــرة حممــــد الكشــــبور، الوســــيط يف شــــر  - 1

، 02، مطبعة النجـاح اجلديـدة، الـدار البيضـاء، ط"الزواج وآثاره 
؛ بلحـــاج العـــريب، أحكـــام الـــزواج يف 298، ص 01، ج2009

ضوء قانون األسرة اجلديد وفق آخر التعديالت ومدعم بأحدث 
اجتهـــادات احملكمـــة العليـــا، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، 

 .308، ص 01ج  ،2012األردن، ط 
الشــــيخ حممــــد أبــــو زهــــرة، األحــــوال الشخصــــية، دار الفكــــر  - 2

؛ أمحـــــــــد احلصـــــــــري، 107،  ص2005العـــــــــريب، القـــــــــاهرة، ط 
ـــــــة –األحـــــــوال الشخصـــــــية  ـــــــة  -الوالي الوصـــــــاية الطـــــــالق، مكتب

 .01،ص 1968الكليات األزهرية، 

ل وهي اليت جتع :والية على المال –ب 
لصاحبها سلطة استثمار أموال املويل عليه وإجراء 
دف احملافظة عليها  ا،  التصرفات القانونية اخلاصة 

  .وتنميتها

أي  :والية على النفس والمال معا –ج 
أن جتتمع الواليتان يف يد واحدة كوالية األب على 
أبنائه القاصرين، وقد تتوزع بني شخصني كوجود وصي 

وجود ويل على النفس له حق  على املال إىل جانب
  .  3تزويج املوىل عليه كقاعدة عامة

منا يف هذا  والوالية على النفس هي اليت 
الشأن، باعتبارها سلطة إنشاء عقد الزواج، وتكون 
لألب واجلد وسائر األولياء من العصبات حسب 
ترتيبهم يف املرياث؛ وتنقسم الوالية يف الزواج إىل نوعني 

  : مها

فهي والية األب أو اجلد  :ة إجباروالي -أ 
أو املقربني على الفتاة البكر، والصغري واجملنون؛ وفيها 
يستبد الويل بإنشاء العقد على املوىل عليه وال يشاركه 
أحد، لعدم توافر يف املوىل عليه شرط العقل والبلوغ يف 

  .أهلية الزواج

وتسمى والية  :والية االختيار -ب 
ثبت للويل على املرأة البالغة املشاركة أيضا، وهي ت

العاقلة؛ فاخليار هلا، غري أنه يستحسن أن تستشري 
وليها، وأن يقوم هو بإجراء عقد زواجها حىت ال 

  .4توصف املرأة باخلروج عن التقاليد واألعراف

هناك بعض الشروط  :شروط الولي - 3
  .املتفق عليها الواجب توفرها يف الويل

                                                            
 .299 – 298حممد الكشبور، املرجع السابق، ص  - 3
األســـــرة طبقـــــا ألحـــــدث التعـــــديالت شـــــامي أمحـــــد، قـــــانون  - 4
، دار اجلامعــــــــــة اجلديــــــــــدة، "دراســــــــــة فقهيــــــــــة نقديــــــــــة مقارنــــــــــة "

 .وما بعدها 75، ص 2010اإلسكندرية، ط 
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ويندرج يف  :أن يكون الولي مكلفا -أ 
، ومن مث ال )العقل والرشد( التكليف كامل األهلية 

يصح للصيب وال للمجنون أو املعتوه أن يكون وليا 
على املرأة، مع العلم أن مجهور املالكية جييز والية 
السفيه، ألن احلجر يف هذه احلالة إمنا ميس تصرفاته 

  . 1املالية دون غريها

لى إتحاد الدين بين الولي والمو  -ب 
فيجب أن يكون الويل مسلما إذا كانت املرأة : عليه

مسلمة، وذلك ألنه ال يزوج للكافر أن يزوج املسلمة 
ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء : (مصداقا لقوله تعاىل
، ويصح أن يكون الويل كتابيا مىت  2)من دون املؤمنني

  .كانت املوىل عليها كتابية

شرط وهذا : أن يكون الولي ذكرا -ج 
، "املالكية والشافعية واحلنابلة" عند مجهور الفقهاء 

ى  ألن املرأة ال تستطيع أن تتوىل زواج نفسها وقد 
املرأة أو  تزوج الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أن

املرأة نفسها، وقال بأن الزانية هي اليت تتوىل زواجها؛ 
  .  خبالف احلنفية الذين جييزون والية املرأة

وذلك ألن الوالية ال تثبت  :الةالعد –د 
للفاسق، إال أن الفقهاء اختلفوا يف اشرتاط العدالة يف 
ا ليست شرط صحة النعقاد الزواج،  الويل؛ والراجح أ

    .  3وإمنا شرط كمال ال غري

تثبت الوالية يف : ترتيب األولياء - 4
الزواج عند أغلب الفقهاء للعصبات على حسب 

هم االبن وإن نزل، مث األب ترتيبهم يف املرياث، و 
واجلد، مث األخ وابن األخ، مث العم، فاألقربون 
بالرتتيب، ويقدم الشقيق على غريه؛ فإذا مل توجد 
العصبة تنتقل الوالية إىل ذوي األرحام وتنتهي إىل 

                                                            
 .148ابن جزي، القوانني الفقهية، ص  - 1
 .28سورة آل عمران، اآلية  - 2
 .وما بعدها 309بلحاج العريب، املرجع السابق، ص  - 3

السلطان ألن السلطان ويل من ال ويل له، لقوله صلى 
يل من فإن اشتجروا فالسلطان و :" ... اهللا عليه وسلم

   .4"ال ويل له

  لتكييف الفقهي للوالية في الزواجا -ثانيا 

الوالية يف الشريعة اإلسالمية حفظا  شرعت
حلقوق العاجزين عن التصرف، بسبب من أسباب فقد 
م حىت ال  األهلية أو نقصها، ورعاية ملصاحلهم وشؤو
در؛ ذلك أن الشريعة اإلسالمية تعترب اجملتمع  تضيع و

، ومن عجز عن رعاية مصلحته أقام وحدة متماسكة
له الشارع من يتوىل أمره، وحيقق له النفع ويدفع عنه 

  .5الضرر

 من هنا فإن لفقهاء الشريعة اإلسالمية رأيان
     .يف هذه املسألة

فقد ذهب مجهور : الرأي األول - 1
ومعهم أيب "  المالكية والشافعية والحنابلة" الفقهاء

ه ال جيوز للمرأة أن تباشر ، إىل أن6 يوسف من احلنفية
عقد الزواج لنفسها وال لغريها، بل إذا وكلت رجال غري 
وليها بتزوجيها كان هذا التوكيل باطال والزواج املبين 

 –من الناحية القانونية  –عليه فاسدا، ألن الشخص 
ال يستطيع أن ينقل إىل غريه حقا ال ميلكه، واستدل 

  :مجهور الفقهاء األدلة اآلتية

وانكحوا :( قوله تعاىل :من الكتاب -أ 
؛  7)األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم

                                                            
 .987، ص 09البخاري، ج فتح الباري، شرح صحيح  - 4
شـــــــرح قـــــــانون األحـــــــوال الشخصـــــــية  مصـــــــطفى الســـــــباعي، - 5

 ،  01، ج 1962، 06الســــــوري، مطبعــــــة جامعــــــة دمشــــــق، ط
 .152ص 

ايـة املقتصـد، ج  – 6 ؛ 07، ص 02ابن رشد، بداية اجملتهـد و
،  حممـــد الكشـــبور، 147، ص 03الشـــربيين، مغـــين احملتـــاج، ج 

 .300املرجع السابق، ص 
 .32النور، اآلية  سورة - 7
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 ،1)وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا:( وقوله أيضا
فاستنتجوا مجهور الفقهاء من اآليتني الكرميتني أن اهللا 
سبحانه وتعاىل قد خاطب فيهما معا الرجال ومل 

اآلية الثانية ال خياطب النساء، وكأنه يقصد بقوهلا يف 
  .تنكحوا أيها األولياء مواليكم للمشركني

عن عائشة  -: من السنة النبوية -ب 
:" رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل 
ا هلا املهر  فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل 

تجروا فالسلطان ويل من مبا استحل من فرجها، فإن اش
ال نكاح :" وقوله صلى اهللا عليه وسلم. 2 "ال ويل له

  .3"إال بويل وشاهدي عدل

ستفاد من هذه األحاديث أعاله، أن والية يُ   
إبرام عقد الزواج قد حصره الشارع احلكيم يف األولياء 

  .دون النساء

حيث قال مجهور : من المعقول -ج 
ياء، واالبتعاد عن الفقهاء إن من فطرة النساء احل

جمالس الرجال، والتسرع يف اختيار الزوج، لذا أوجب 
الشرع اشرتاط الويل معها يف اختيار الزوج األصلح، 
فالوالية مل تشرع يف الفقه اإلسالمي العتبار املرأة 
ناقصة أو فاقدة أهلية، فاملرأة مثل الرجل هلا أهلية 

زوجها و  بدليل أن هلا ذمة مالية مستقلة عن أبيها أو
ا، فهي ترث وتورث، تربم عقودها املدنية  أقار
وتفسخها وال معقب حلكمها، غري أن أمر الزواج 
ليست هلا دراية بأمور هذا العقد الذي مساه اهللا عز 

                                                            
 .221سورة البقرة، اآلية  - 1
ـــــدرامي، بـــــاب النهـــــي عـــــن النكـــــاح بغـــــري ويل، ص  - 2 ســـــنن ال

؛ ورواه 13، ص 05؛ ابــن العــريب، صــحيح الرتميــذي، ج 137
البخـــاري ومســـلم عـــن الزهـــري عـــن عـــروة عـــن عائشـــة رضـــي اهللا 

 .عنها
ـــــدرامي، بـــــاب النهـــــي عـــــن النكـــــاح بغـــــري ويل، ص  - 3 ســـــنن ال

 .26، ص 05حيح الرتميذي، ج ؛ ص137

الذي إذا فشلت فيه كان سببا " بامليثاق الغليظ" وجل 
يف الشقاوة األبدية، وإن جنحت كان سببا يف 

ا   .4سعاد

وعلى عكس الرأي  :الثانيالرأي  - 2
أن للمرأة العاقلة البالغة احلق  يرى الحنفيةالسابق، 

وحدها يف مباشرة عقد زواجها بنفسها، بكرا كانت أم 
ثيبا، أو أن توىل يف عقد زواج غريها من النساء، وإن  
كان يستحب هلا أن تستأذن وليها، ويبقى للويل فقط 

غري كفء، حق االعرتاض على الزواج مىت كان الزوج 
أو مىت قدم هلا مهر ال يليق مبقامها، ما دام الكفاءة 

، واستدل احلنفية مبا 5حق يتقامسه كل من املرأة و الويل
  :يلي

فإن طلقها : ( قوله تعاىل :من الكتاب -أ 
، وقوله  6)فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن :( أيضا
  .7)ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروفأن 

فاخلطاب موجه يف هاتني اآليتني مباشرة إىل   
النساء وليس إىل الرجال، ومن مث هلا احلق أن تنشأ 

  .عقد زواجها مبفردها دون إذن وليها

عن ابن عباس أن  :من السنة النبوية -ب 
الثيب أحق :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ا بنفسها  من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذ
ا ، واستئذان البكر يف هذا احلديث هو يف 8"صما

  .نظر احلنفية من باب االستحباب

فقال احلنفية إن املرأة  :من المعقول -ج 
حني تزوج نفسها فهي تتصرف يف خالص حقها ألن 

                                                            
 .78شامي أمحد، املرجع السابق، ص  - 4
 .370، ص 02الكاساين، بدائع الصنائع، ج  – 5
 .288سورة البقرة، اآلية  - 6
 .232سورة البقرة، اآلية  - 7
 .أخرجه مجاعة إىل البخاري - 8
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نفسها مملوكة هلا وهي بالغة عاقلة؛ وقد اتفق الفقهاء 
ا ت تصرف يف ماهلا مىت كانت راشدة، فكذلك على أ

ا هي اليت تتزوج ال وليها   .1الزواج، بل هو أوىل أل

بعد اطالعنا على موقف الفقهاء حول : الترجيح
مسألة الويل يف عقد الزواج أرى بأن الرأي الراجح هو 

للمرأة العاقلة البالغة أن  الحنفية الذي يجيزقول 
أن يكون مبوافقة تباشر عقد زواجها بنفسها، بشرط 

وليها الشرعي، باإلضافة إىل أن يكون الزوج كفأ هلا،  
وهنا جيوز للويل حق االعرتاض على الزواج مىت كان 
الزوج غري كفء، أو مىت قدم هلا مهر ال يليق مبقامها، 

  .  ما دام الكفاءة حق يتقامسه كل من املرأة والويل

لى شرط وجوب الولي من ركن إ –ثالثا 
  يع الجزائريفي التشر 

إن املشرع اجلزائري من خالل قانون األسرة 
ا   11 – 84رقم  كيف الويل يف عقد الزواج على أ

ركن من أركان عقد الزواج من خالل أحكام املادة 
يتم عقد الزواج، برضا الزوجني، وبويل :" بقوهلا 09

من نفس  11، وهو ما أكدته املادة ..."الزوجة
زواج املرأة وليها وهو أبوها  يتوىل: " القانون على أنه

ا األولني، والقاضي ويل من ال ويل له   ".فاحد أقار

من  33و  32غري أنه بالرجوع إىل املادتني   
القانون ذاته، جند أن املشرع  ال يعترب الويل ركنا يف 
عقد الزواج وإمنا شرط صحة، فيفسخ الزواج بدونه قبل 

؛ وال خيتل الدخول، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل
الزواج إذا اختل ركن مضاف إليه، كاجتماع الويل مع 

  .الصداق أو الويل مع الشاهدين

وبالرجوع إىل القواعد العامة يف القانون   
املدين، فإنه إذا اختل ركن من أركان العقد يعترب العقد 
باطال بطالنا مطلقا، وهو ما مل ينص عليه املشرع يف 

وهو ما جعل املشرع ، 11 – 84قانون األسرة رقم 
                                                            

 .303 - 302حممد الكشبور، املرجع السابق، ص  - 1

 02 – 05يتدخل من خالل التعديل مبوجب األمر 
جيب أن تتوفر يف عقد :" مكرر بقوهلا 09يف مادته 

، وبذلك مل يعد .."الويل -: الزواج الشروط اآلتية
الويل ركنا يف عقد الزواج، وإمنا شرطا من شروط 
صحته، يرتتب عن ختلفه أو أي شرط آخر فسخ 

يثبت بعد الدخول بصداق املثل؛ العقد قبل الدخول، و 
ا  33هذا املسلك يتعارض مع نص املادة  يف فقر

إذا مت الزواج بدون :" الثانية  املعدلة اليت تنص على أنه
شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه، يفسخ قبل 
الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق 

  ".املثل

ا  11وبالرجوع إىل أحكام املادة    يف فقر
دون اإلخالل بأحكام املادة :" الثانية املعدلة بقوهلا

من هذا القانون، يتوىل زواج القصر أولياؤهم وهم  07
األب، فأحد األقارب األولني والقاضي ويل من ال ويل 

، ما يفهم من خالل أحكام هذه املادة أن الويل "له
بلغ أي املرأة اليت مل ت( يكون واجبا إال يف زواج القصر 

، وما عدا ذلك فإنه جيوز )سنة 19سن تسعة عشر 
للمرأة الراشدة العاقلة أن تعقد زواجها بنفسها، وهلا 
االختيار  ملمارسة الوالية، حبيث متكنها ألبيها أو 
ا، وميكن أن يكون هذا الويل أي شخص  ألحد أقار
آخر ختتاره يف حالة معارضة وليها الشرعي، وهو ما 

:" ة األوىل من نفس املادة املعدلةأكدته أحكام الفقر 
تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها وهو أبوها أو 

ا أو أي شخص آخر ختتاره   ".أحد أقار

كما أن انعدام الويل املنصوص عليه كشرط   
مكرر من قانون األسرة، قد ال  09صحة يف املادة 

مكرر تطبق  09يؤدي إىل انعدام الزواج، ألن املادة 
ا الثانية، وظاهر من  33دود املادة يف ح يف فقر

خالل هذه الفقرة، أن املشرع اجلزائري أخذ مبا ذهب 
يف حالة ( إليه اجلمهور بأنه إذا مت الزواج دون ويل 

، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت )وجوبه
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بعد الدخول بصداق املثل إذا استوىف األركان والشروط 
مكرر من قانون  09 املادة األخرى املنصوص عليها يف

  .األسرة املعدل

من هنا، فإن املشرع اجلزائري يف تعديله   
الصداق اعترب أن كل من  02 - 05مبوجب األمر 

، الولي خبالف والشهود شرطان لصحة عقد الزواج،
وذلك أنه يف حالة ختلف الشهود أو الصداق يفسخ 
عقد الزواج قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد 

فإنه  الوليالدخول بصداق املثل، أما يف حالة ختلف 
جيوز للمرأة أن ختتار شخص آخر ليتوىل مهمة الويل، 

الذي اعتربه شرط لصحة  حالة زواج القصرإال يف 
  .عقد الزواج

قد وعليه، ميكن القول بأن املشرع اجلزائري   
اعتبر أن كل من الصداق والشهود لهما مركزان 

  . هلي، إال في حالة وجوبقانونيان أفضل من الو 

فقد اعترب  المشرع المصريأما بالنسبة 
الويل شرطا من شروط صحة عقد الزواج على أساس 

فيما  المذهب الحنفيأنه يأخذ بالرأي الراجح لدى 
مل يرد بشأنه نص، وهو املعمول به، كما منح املشرع 
املصري للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا 

تزوج نفسها بنفسها طاملا راعت حق األولياء يف أن 
الزواج من كفء ومبهر املثل، وبالتايل فإن املشرع 
املصري ال يقيم على املرأة البالغة الراشدة والية اإلجبار 

أي والية الندب  والية االختياروإمنا تثبت عليها 
  . 1واالستحباب

                                                            
الــــزواج، الفرقــــة بــــني " أحكــــام األســــرة جــــابر عبــــد اهلــــادي،  - 1

الـــزوجني، حقـــوق األوالد يف الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون والقضـــاء 
، مطـــــــــابع الســـــــــعدىن، "دراســـــــــة لقـــــــــوانني األحـــــــــوال الشخصـــــــــية

 .217ص   2008اإلسكندرية، ط 

أما بالنسبة للصغار سواء كان ذكورا أو 
على الصغرية سواء أكانت  والية اإلجبارت ، فثب2إناثا

بكرا أم ثيبا، ومن هنا فإن الويل هو الذي يقوم بتزويج 
الصغار ذكورا كان أو إناثا ويكون هذا الزواج نافذا يف 
حقهم دون التوقف على رضاهم وذلك أخذا بالرأي 

  . الراجح يف املذهب احلنفي

ويف األخري ميكن القول بأن املشرع اجلزائري 
ملصري اعتربا  أن الويل شرط من شروط عقد الزواج،  وا

كما اتفقا على أن املرأة الراشدة البالغة ميكنها أن تزوج 
م اختلفا يف   والية القاصرةنفسها بنفسها، إال أ

ا تثبت عليها  والية حيث يرى املشرع اجلزائري أ
ا تثبت  االختيار، خبالف املشرع املصري الذي يرى أ
 ، كما اختلفا بشأن مسألةاإلجباروالية عليها 

يف عقد الزواج فاملشرع اجلزائري مل ينص على الكفاءة 
ذلك، أما يف التشريع املصري فتشرتط الكفاءة يف عقد 
الزواج أخذا بالرأي الراجح لدى احلنفية الذين 
يشرتطون الكفاءة يف عقد الزواج، كذلك هناك 

ففي اختالف من حيث توجيه اخلطاب لوالية الصغار 
 الذكوردون اإلناث التشريع اجلزائري اقتصر على 
من قانون األسرة،  13وذلك من خالل أحكام املادة 

خبالف املشرع املصري الذي ينص على والية الصغار 
  .إناثاأو  ذكورا سواء كانوا

  :خاتمة
إل القول؛ من خالل هذه الدراسة خنلص 

بأن املشرع اجلزائري يعترب أن كل من الصداق 
اهدين شرطان من شروط صحة الزواج أي إذا والش

ختلف أحدمها يفسخ عقد الزواج قبل الدخول وال 
صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل، أما 
الويل فلم يعتربه كذلك إال يف حالة وجوبه أي يف 

  .الزواج القصر، الذي أكد املشرع على توفره

                                                            
 .ونفس احلكم بالنسبة للمجنون أو املعتوه - 2



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

207 
 

أما خبصوص الزواج املرأة البالغة فإنه جييز 
ا أو أي شخص زو  اجها حبضور وليها أو أحد أقار

آخر ختتاره، وهذا خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية 
  .    وجل التشريعات العربية

  :وعليه، نقرتح تقدمي التوصيات اآلتية
يف  11ضرورة إعادة صياغة أحكام املادة  -

ا األوىل من قانون األسرة على النحو اآليت :" فقر

شدة زواجها حبضور وليها، وهو أبوها أو تعقد املرأة الرا
ا، والقاضي ويل من ال ويل له   ...".  أحد أقار

من قانون  33إعادة النظر يف املادة  -
  . يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" :" األسرة بقوله

إذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو 
ويل، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد 

  ". بصداق املثلالدخول 
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  سيير اإلداري المحلي الجزائريآليات  تحسين التّ 

  ضامن حممد األمني، باحث يف الدكتوراه،.أ
  .أستاذ مؤقت باملركز اجلامعي تيسمسيلت، اجلزائر

  : ملخص

بذلك نظاما  تسعى اإلدارة احمللية يف اجلزائر إىل انتهاج أساليب فنية عملية للوصول إىل أداء أفضل يكون هلا
إداريا ناجعا، إذ أن هذا السعي  يؤثر إىل حد ما يف أساليب التطبيق اإلداري وإجناح املشاريع طبقا للحاجيات 

  .العامة
كما أن التسيري اإلداري يف اجلزائر يتميز بالبساطة مما يقتضي األمر تغيريه تغيريا جذريا حىت يواكب تغريات   

على اهلشاشة اإلدارية وتوسيع نطاق املركزية اليت يعترب تضييقها عائقا يف طريق التسيري اإلداري احلديث والقضاء 
  .تطور اإلدارة احمللية

وصفوة القول تتطلب عملية بناء جهاز إداري حملي فعال ورشيد يساهم يف العملية التنموية السياسية 
التارخيية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على الشاملة واملتوازنة تأهيال لإلدارة واالنطالق يف فهم األبعاد احلضارية 

األلوان احلمراء اليت تعيشها خمتلف اإلدارات اجلزائرية كالنهب واالختالس والرشوة واحملسوبية وغريها من أدوات 
  .الفساد اإلداري، ويف األخري تشجيع النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ املساواة وإعمال الكفاءات مبختلف أشكاهلا

  :مةمقد

ـــــــــدول يف إنتاجهـــــــــا األســـــــــلوب  ختلـــــــــف ال
ــــــا حنــــــو  اإلداري الــــــذي حيقــــــق مصــــــاحلها ويــــــدفع 
التنميـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة واملتناســـــب مـــــع 
ظروفهــــا السياســــية واالقتصــــادية والتارخييــــة وعمومــــا 
جنـــد أســـلوبني رئيســـيني تنتهجهمـــا الـــدول يف ســـبيل 
حتقيــق هــذه املصــاحل األســلوب املركــزي أيــن تنحصــر 

ــــة هلــــا ســــلطة الوظي ــــد ســــلطة مركزي ــــة يف ي فــــة اإلداري
  .البث النهائي يف القرارات اإلدارية

وأمـــا تطـــور وظـــائف الدولـــة وتغـــري الظـــروف 
ام نشـأ مـا واستحالة قيام السلطة املركزيـة جبميـع املهـ

مركزي وهو ضـرورة تـرك الّ اليسمى باألسلوب الثاين 
ة القــرارات اإلداريــة للهيئــات احملليــ إصــداراملبــادرة يف 

حيـــــث نشـــــأ هـــــذا النظـــــام أو األســـــلوب قبـــــل نشـــــأ 
  .الدولة من الناحية القانونية

ويقـــوم التنظـــيم احمللـــي علـــى أســـاس تقســـيم 
الدولـــة إىل وحـــدات إداريـــة متباينـــة ملـــا يتناســـب مـــع 
طبيعــــــة النظــــــام السياســــــي لكــــــل دولــــــة وقــــــد نــــــص 

أن اجلماعات  15يف املادة  1996الدستور لسنة 
الية وبذلك حدد الدستور اإلقليمية هي البلدية والو 

  .اجلزائري أسس التنظيم اإلداري وحصرها
هـــاج هـــذا األســـلوب أحـــد ركـــائز ويعتـــرب انت

قراطيــــــة ومكــــــان مشــــــاركة املــــــواطنني يف تســــــيري الدمي
شـؤون العموميــة وبـذلك تعتــرب اإلدارة احملليـة الصــورة 
املعـــــربة عـــــن مـــــدى تقـــــدم الدولـــــة أو ختلفهـــــا فهـــــي 

الشــــعب ومتويــــل  تســــتمد حيويتهــــا مــــن عمــــق إرادة
  .اإلدارة املركزية

و 15ألحكــام املــادتني وتعتــرب اجلزائــر طبقــا 
املعـــــــدل واملـــــــتمم ســـــــنة  1996مـــــــن دســـــــتور  16

ت النظـــــامني معـــــا ضــــمن الـــــدول الـــــيت تبنّـــــ 2016
وحاولـــــت املـــــزج بينهمـــــا يف إطـــــار الرقابـــــة املتبادلـــــة 
وذلـــــك كـــــون حتميـــــة تطـــــوير اإلدارة احملليـــــة أصـــــبح 

اإلمنائية وبالطبع فإن بناء  أولوية على جدول الدول
وخلق إدارة حملية قوية ال يـأيت مبجـرد إصـدار قـوانني 
أو مراســـيم وإمنـــا البـــد مـــن انســـجام بـــني مـــا تقدمـــه 
ــــــني ظــــــروف مقتضــــــيات التطــــــور وقــــــد  القــــــوانني وب
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شهدت السنوات املاضية اهتماما ملحوظا مبوضـوع 
اإلدارة احمللية وقد جاء هذا االهتمـام يف إطـار اجتـاه 

توســـــيع نطـــــاق مشـــــاركة املـــــواطنني ودورهـــــم يف  إىل
عمليـــة تســـيري الشـــؤون واملصـــاحل العموميـــة وتقلـــيص 
أدوار الدولـــة ومـــنح القطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين 
دورا أكــــرب يف عمليـــــة التنميـــــة وقـــــد أكـــــدت تقـــــارير 

ــــــــاوين  ــــــــد مــــــــن العن ــــــــدويل حتــــــــت العدي ــــــــك ال " البن
حتقيــــــق الالمركزيــــــة وإعــــــادة " و" التحــــــوالت احملليــــــة

لــذا فــإن اإلدارة احملليــة حتتــل مركــزا بــارزا يف " التفكــري
نظـــام احلكـــم الـــداخلي ســـواء علـــى مســـتوى الـــدول 

  .املتقدمة أو النامية
ويف إطـــــار هـــــذا التقـــــدمي نطـــــرح اإلشـــــكالية 

هــي دعائمهــا  مــا؟، اإلدارة احملليــة مــا مفهــوم :التاليــة
ومــــــا مركزهــــــا يف املنظومــــــة القانونيــــــة وبــــــني خمتلــــــف 

الدولــة اجلزائريــة حققــت تفــاعال مــع  وهــل، العلــوم؟
  .نظام اإلدارة احمللية؟

وحــــىت جنيــــب علــــى هــــذه اإلشــــكالية نتبــــع 
مفهــــوم اإلدارة احملليــــة ومركزهــــا بــــني : اخلطــــة التاليــــة

ـــــــــف العلـــــــــوم اجتهـــــــــادات  ، مث)مبحـــــــــث أول( خمتل
حنـــــــــو أداء إدارة أفضـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتوى  وآليـــــــــات

  .)مبحث ثاين( اجلماعات احمللية
  المبحث األول

فهــــوم اإلدارة المحليــــة ومركزهــــا بــــين مختلــــف م
  العلوم
نتطــرق يف هــذا املبحــث األول ملفهــوم اإلدارة   

ــــني خمتلــــف العلــــوم،  ــــد مركزهــــا ب ــــة، وكــــذا حتدي احمللي
وذلـــك مـــن خـــالل مطلبـــني اثنـــني، حيـــث نعمـــل يف 
املطلــــب األول علــــى حماولــــة حتديــــد مفهــــوم اإلدارة 

ى إىل واجلماعـــات احملليـــة، ويف املطلـــب الثـــاين نســـع
  . حتديد مركزها بني خمتلف العلوم
مفهـــــــــــــــــــوم اإلدارة : المطلــــــــــــــــــب األول

  والجماعات المحلية

لتحديــد مفهــوم اإلدارة واجلماعــات احملليــة، 
ــــا ــــاين تلــــك اجلماعــــات  وجــــب علين ــــان فكــــرة تب تبي

احمللية من حيث كثرة واختالف املصطلحات، ومن 
حيـــث طـــرق تنظيمهـــا، الســـيما مـــن خـــالل منـــاذج 

يت عرفتها اجلزائر، وهو ما نقف عنده يف الدساتري ال
  .الفروع التالية

تبــــــاين الجماعــــــات مــــــن : الفــــــرع األول
  حيث المصطلحات

مــن خــالل الوقــوف علــى خمتلــف الدســاتري 
ــــــا عرفــــــت تنوعــــــا يف  ــــــة جنــــــد أ الــــــيت عرفتهــــــا الدول
املصــطلحات الــيت أطلقــت علــى اهليئــات الالمركزيــة 

 مــــــن الدســــــتور كمــــــا اســــــتخدمته يف 16يف مــــــادة 
 باملتفشـــــــيةاملتعلـــــــق  94/216مرســــــوم التنفيـــــــذ يف 

العامـــــة للواليـــــة واســـــتخدمت مصـــــطلح اجلماعـــــات 
وقانون  11/10اإلقليمية يف كل من قانون البلدية 

ــــــــة  ــــــــة  12/7الوالي ــــــــف الوالي ــــــــك خــــــــالل تعري وذل
ـــا إدارة مرفـــق ذو  والبلديـــة وتعـــرف اإلدارة احملليـــة بأ

جـوع إىل نفع عام وإصدار القرارات اإلدارية دون الر 
ســـــلطة املركزيـــــة  مـــــع ضـــــرورة خضـــــوعها إىل رقابـــــة 
وصائية من طرف السلطة املركزية وقـد تبنـت معظـم 

  :الدول هذه النظام لعدة أسباب أمهها
 تزايد مهام الدولة. 
  التفـــــاوت فيمـــــا بـــــني أجـــــزاء إقلـــــيم

 .الدولة
 قراطيـــة علـــى املســـتوى جتســـيد الدمي

 .1 احمللي
املعنويــة تتمتــع اهليئــات اإلداريــة بالشخصــية 

هـــذا مـــا خيـــول هلـــا اســـتقالل مـــايل واســـتقالل إداري 
وبــالرغم مــن هـــذا االســتقالل إال أنــه ال متـــارس  ...

                                                            
، ريجيز يف القـــــــانون اإلداري اجلزائـــــــالـــــــو عمـــــــار بوضـــــــياف،  -1

  .235ص -2015-الطبعة الثالثة  ،والتوزيعجسور للنشر 
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هــذه اهليئــات بعــض الوظــائف نظــر ألمهيتهــا البالغــة 
  .بل تبقى يف إطار وظائف السلطة املركزية

ويقول أحـد البـاحثني املهـتم بشـؤون اإلدارة 
م وشــامل احملليــة أنــه مــن الصــعب وضــع تعريــف عــا

لنظــام اإلدارة احملليــة وذلــك لتعــدد الزوايــا الــيت ينظــر 
  .ا إىل اإلدارة احمللية

وعمومــا مــا تقــوم اإلدارة احملليــة علــى أركــان 
  :هي

االعــــــرتاف بوجــــــود مصــــــاحل حمليــــــة  -1
 .متميزة

ــــــــة ومصــــــــاحل  -2 ــــــــات حملي وجــــــــود هيئ
 .منتخبة لتسيري هذه املصاحل احمللية املتميزة

ــــة وصــــائية علــــى  -3 هــــذه ممارســــة رقاب
 1.اهليئات

تبـــــاين الجماعـــــات مـــــن : الفـــــرع الثـــــاني
  حيث التنظيم

اختلف تنظيم اجلماعات من دستور ألخـر 
ذلك أن الدول كان هلا اختيار تنظيم مبا يتالءم مـع 
البيئــة السياســية والظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية 
ا وهلذا سندرس اإلدارة احمللية كيف نظمتها بعض 

خـــالل دراســـتنا طـــريقتني الدســـاتري حيـــث يصـــادفنا 
، والدســتور اجلزائــري 2طريقــة موســعة وأخــرى مضــيقة

احلـــايل عـــاجل موضـــوع تنظـــيم اجلماعـــات احملليـــة مـــن 
، حيــــث مل توضــــح أبعــــاد 16و 15خــــالل املــــادة 

اجلماعـــــات احملليـــــة مـــــن خـــــالل دســـــتورها وبـــــذلك  
ــــــانون البلديــــــة  ــــــت تنظيمهــــــا علــــــى القــــــوانني ق أحال

ــــــة نوقــــــانو  11/10 ــــــنم أن  اهــــــذ، و 12/7 الوالي ي
الدســـتور اجلزائـــري مل يـــول أمهيـــة كبـــرية للجماعـــات 
احملليـــة مـــن حيـــث الوجـــود يف الدســـتور بينمـــا هنـــاك 

                                                            
ع املرجــــــــ، اإلداري القــــــــانون يف الــــــــوجيز، بوضــــــــياف عمــــــــار  -1

  .245. ، صالسابق
 املرجع. اجلزائرية اإلدارية املؤسسات يف حماضرات، حميو أمحد -2

  .32ص.السابق

بعـــــض الدســـــاتري تـــــنظم اجلماعـــــات احملليـــــة بطريقـــــة 
موســـعة فمـــثال جنـــد أن الدســـتور التونســـي خصـــص 
ـــا وهـــو الفصـــل  للجماعـــات احملليـــة فصـــال خاصـــا 

 -128عشـــر مـــادة مـــن  12الســـابع املتكـــون مـــن 
الذي يبني فيه أن السـلطة احملليـة تتكـون مـن  139

بلـــديات وجهـــات وأقـــاليم يغطـــي كـــل صـــنف منهـــا  
كامل تراب اجلمهورية وفـق تقسـيم يضـبطه القـانون 
وهذه اجلماعات تقوم أسـاس علـى االنتخـاب العـام 

  3.احلر السري املباشر النزيه الشفاف
أمـــــــا الدســـــــتور املغـــــــريب كنظـــــــريه التونســـــــي 

لدســـتوري املغـــريب فصـــال مســـتقال خصـــص املشـــرع ا
ـــــــــــة حتـــــــــــت تســـــــــــمية اجلهـــــــــــات  للجماعـــــــــــات احمللي
واجلماعات الرتابية األخرى ضمن البـاب التاسـع يف 

ويقـــوم التنظـــيم  146-135مـــادة مـــن املـــواد  12
املغــــــــــريب علـــــــــــى اجلهــــــــــات العمـــــــــــاالت واألقـــــــــــاليم 
واجلماعـــات، وبـــذلك فهـــي تشـــهد تنوعـــا يف نوعيـــة 

خصـــية القانونيــــة اجلماعـــات الـــيت تتمتـــع كلهـــا بالش
وبــذلك يكــون املشــع . طبقــا ألحكــام القــانون العــام

املغريب قد أعطي أمهية كربى للجماعات احملليـة مـن 
حيث عد األحكـام الـيت خصصـها هلـذه اجلماعـات 

ا بالدولة   4.وعالقا
أمــــــا الدســــــتور املصــــــري خصــــــص املشــــــروع 
املصـري فرعــا ثالـث مــن الفصـل الثــاين عـن الدســتور 

ــــة ــــإلدارة احمللي ــــة حيــــث خصــــص  ل ــــا بالدول وعالقا
الفـــــــــرع األول لـــــــــرئيس اجلمهوريـــــــــة والفـــــــــرع الثـــــــــاين 
ـــة مـــن املـــواد  ـــإلدارة احمللي للحكومـــة والفـــرع الثالـــث ل

املشـــــرع املصـــــري قلـــــل مـــــن قيمـــــة  183إىل  175

                                                            
 التشــــــريع يف اإلداريــــــة الالمركزيــــــة معاجلــــــة اهللا عطــــــا بومحيــــــدة -3

 ومـا 36ص  2005 عـام األول العدد، اجلزائرية اجمللة، ظيموالتن
  .بعدها

ــــا احملليـــــة اإلدارة، حممــــد عواضـــــة حســــن -4  الـــــدول يف وتطبيقا
ـــــة دراســـــة ،الغربيـــــة ـــــة املؤسســـــة مقارن  والنشـــــر للدراســـــات اجلامعي
  26.3ص 1983بنان ، لبريوت والتوزيع
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ــــة باعتبــــاره جعلهــــا تابعــــة للســــلطة  اجلماعــــات احمللي
التنفيذية ولذلك جعل استقالهلا مشـكوكا لـوال متتـع 

  .عات بالشخصية القانونيةهذه اجلما
أمــــــــــا الدســــــــــتور اإلســــــــــباين فخــــــــــص مــــــــــن 
اجلماعات احمللية أو اإلدارة احمللية قسما أطلـق عليـه 
ـــــرتايب  ــــــ التنظـــــيم اإلداري وال اجلـــــزء الثـــــامن املعنـــــون ب
للدولــــة املكــــون مــــن ثالثــــة أبــــواب حبيــــث يتضــــمن 
البـــــاب األول مبـــــادئ عامـــــة والبـــــاب الثـــــاين اإلدارة 

  .لث مناطق احلكم الذايتاحمللية والباب الثا
 158إىل املـــــــادة  17وذلـــــــك مـــــــن املـــــــواد 

باعتبار أن احلكم الذايت حسـاس وحيتـاج إىل تنظـيم 
  1.مفصل

أمـــــا الدســـــتور الفرنســـــي فعـــــاجل اجلماعـــــات 
-72احمللية ضمن الباب الثـاين عشـر يف املـواد مـن 

وفصل فيها تفصيال موسعا حبيث أن كل مادة  75
 .تشمل عدة فقرات
الجماعــات المحليــة فــي : الــثالفــرع الث
  الدساتير الجزائرية

عرفـــــــت اجلزائـــــــر تنوعـــــــا يف الدســـــــاتري الـــــــيت 
حكمتهـــا والـــيت شـــهدت بـــدورها اختالفـــا يف النظـــرة 
اإليديولوجيــة والسياســية ومــن الطبيعــي أن تــنعكس 

  .هذه التغريات على اإلدارة احمللية
ـــــــــي دســـــــــتور  -أوال ـــــــــة ف اإلدارة المحلي

1963:  
جلماعـــــات احملليـــــة ا 1963تنـــــاول دســـــتور 

حيــــــــث أكــــــــدت  9يف الديباجــــــــة وضــــــــمن املــــــــادة 
تقــدمي جبهــة التحريــر الــوطين تنظيمهــا  أنالديباجــة 

ـــــا علـــــى قاعــــــدة املركزيـــــة الدميقراطيـــــة وهــــــذه وبي انا
ـــة هـــي أحـــد املكونـــات األساســـية للدولـــة الدمي قراطي

                                                            
 1967مـن  اجلزائـر يف الالمركزية نظام تطبيق، خرية مقطف -1
 احلقـوق كليـة واملاليـة اإلدارة فـرع ماجسـتري مذكرةهذا، يومنا  إىل

  .18ص .2002-2001اجلزائر  جامعة

االشــرتاكية حبيــث يقــوم النظــام السياســي يف الدولــة 
 مقــــــدمتها النظــــــام علــــــى جمموعــــــة مــــــن املبــــــادئ يف
  .الالمركزي أو اجلماعات احمللية

فجـاءت  63أما املادة التاسـعة مـن دسـتور 
فقــــد ورد فيهــــا وتتكــــون اجلمهوريــــة مــــن جمموعــــات 
ا   2.أدارة يتوىل القانون حتديد امتدادها واختصاصا

ــــا تشــــكو مــــن  واملالحــــظ يف هــــذه املــــادة أ
عــــــــــدم دقــــــــــة الصــــــــــياغة وغمــــــــــوض الكثــــــــــري مــــــــــن 

ظلت البلـديات تسـري عـن طريـق مصطلحات، وقد 
قـــــــانون اســـــــتمرار تطبيـــــــق القـــــــوانني الفرنســـــــية الـــــــيت 
تتعــــــــارض مــــــــع الســــــــيادة الوطنيــــــــة الصــــــــادرة ســــــــنة 

1962.  
  :1976اإلدارة المحلية في  -ثانيا

ـــــــري العـــــــام  ـــــــرب الدســـــــتور اجلزائ  1976يعت
الدســتور األكثــر تنظيمــا معاجلــة ملوضــوع اجلماعــات 

مـــواد ختـــص  6احملليـــة حبيـــث وردت فيـــه أكثـــر مـــن 
  .الالمركزية لكنه مع ذلك مل جيمع هذه األحكام

وتقع هذه املواد املشار إليهـا ضـمن الفصـل 
ــــة وتناولــــت املــــادة  لــــب  15الثالــــث املعنــــون بالدول

اجلماعـــــات اإلقليميـــــة ( املوضـــــوع حيـــــث ورد فيهـــــا 
للدولة هي البلديـة والواليـة، البلديـة هـي اجلماعـات 

يــــا مــــن دســــتور القاعديــــة، وهــــذه املــــادة نقلــــت حرف
مــــــع اخــــــتالف بســــــيط  1976يف مادتــــــه  1976

 36استعملت مث إن نص املادة  15املادة  أنوهو 
جعـــل مـــن اجملموعـــة اإلقليميـــة متعـــددة املهـــام وكـــان 
ـــا  األحـــرى باملشـــروع اإلبقـــاء علـــى هـــذه املهـــام كو
توضــــــح جليــــــا دور اجلماعــــــات اإلقليميــــــة، كــــــذلك 
دة نالحــــظ أن الشــــيء املهــــم الــــذي ســــقط مــــن املــــا

التنظـيم اإلقليمـي والتقسـيم  أنهو اإلشارة إىل  15
اإلداري إذا مت تنظيمهـــــا مبوجـــــب القـــــانون ال جيعـــــل 

                                                            
  .21.20ص . فسه املرجع، خرية مقطف2
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ي إخضـــــــاع اإلدارة (الســـــــلطة التنفيذيـــــــة تفكـــــــر ف
  1.احمللية والتقسيم اإلداري للتنظيمات املستقلة

واملالحــــــظ كــــــذلك يف هــــــذا الدســــــتور أنــــــه 
ملـــادة اســـتخدم وتعـــدد يف تســـمية اإلدارة احملليـــة يف ا

 16أمـا يف املــادة  ،اسـتخدام اجلماعـات احملليـة 15
ذا يكون املشـروع . استخدم اجلماعات اإلقليمية و

اجلزائــــــري قــــــد جانــــــب الصــــــواب يف تعــــــدد وتبــــــاين 
ذلـــك أن مصـــطلح اإلقليميـــة أوســـع  ،املصـــطلحات
ــذا وســع مــن جمــال املصــاحل اإلداريــة  ،مــن احملليــة و

ـــــر كقاعـــــدة  ـــــة وتثبيتهـــــا أكث ـــــه لالااحمللي ـــــة وجعل مركزي
 مكان مشاركة املواطنني يف تسـيري الشـؤون العموميـة

عاجلهـــــا  ويعطيهـــــا تقســـــيما بـــــل األحكـــــامهـــــذه . 2
حبيــث أنــه تنــاول ثــالث مــواد ضــمن  ،بشــكل تبعــي

. 9.8.7الفصــــل األول املرســــوم باجلمهوريــــة وهــــي 
بينمـــا عـــاجل حتـــت الفصـــل الثالـــث املســـمى بالدولـــة 

ـــــة مـــــواد ختـــــص اجملموعـــــات وضـــــحت أ حكـــــام ثالث
ومنــــــــه موضــــــــوع اجملــــــــالس الشــــــــعبية  7.8املــــــــادتني 

املنتخبة سـواء كانـت وطنيـة أو والئيـة أو بلديـة وقـد 
اعترب املشروع الدسـتوري أن اجمللـس الشـعيب البلـدي 
ـــة الـــيت حتمـــك قاعـــدة  ـــة للدول هـــو املؤسســـة القاعدي

فعاجلـت مـن يتـوىل املسـؤولية  9أمـا املـادة  الالمركزية
وتعد املـادة القائمـة علـى  يف كل املؤسسات املنتخبة

توزيـــع حتكـــيم لصـــالحيات واملهـــام حســـب تقســـيم 
منطقــــي للمســــؤولية داخــــل إطــــار وحــــدة الدولــــة ومل 

على ذلك فحسـب بـل راح  1976يقتصر دستور 
يعـــاجل ميـــدان التشـــريع أو  151ضـــمن إطـــار املـــادة 

                                                            
 املرجـع، اجلزائري اإلداري القانون يف الوجيزعمار بوضياف،  -1

  .السابق
 يف احملليـــــة اجلماعــــات، الثالــــث الــــدويل امللتقــــى أعمــــال مــــن -2

  .125ص  2015ديسمرب  02و01يوم  ملغاربيةا الدول

ــــــه يف الفقــــــرة  ــــــاول فيهــــــا التنظــــــيم  11جمال ــــــيت يتن ال
  3.والتقسيم اإلداري للبالد

ــــــا الجماعــــــات المحليــــــة حســــــب  -ثالث
  1996ودستور  1989دستور 

اســـتند التنظـــيم الالمركـــزي أو اإلدارة احملليـــة 
 16.15.14إىل املـواد  1989من خالل دستور 

وقـــد محلـــت هـــذه املـــواد تنظيمهـــا عامـــا والـــيت تـــنص 
لــــــــة تقــــــــوم علــــــــى مبــــــــادئ التنظــــــــيم علــــــــى أن الدو 

قراطي والعدالــــــــــة االجتماعيــــــــــة وأن اجمللــــــــــس الــــــــــدمي
ملنتخـــب هـــو اإلطـــار الـــذي يعـــرب فيـــه الشـــعب عـــن ا

  إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية
مركـــز اإلدارة المحليـــة : المطلـــب الثـــاني

  في مختلف العلوم
نتطــرق يف هـــذا املطلـــب الثـــاين ملركـــز اإلدارة 
احملليـــــة مـــــن خـــــالل خمتلـــــف العلـــــوم الســـــيما؛ علـــــم 
اإلدارة، علـــــم القـــــانون، علـــــم السياســـــة، وذلـــــك يف 

  . وع التاليةالفر 
  مركزها في علم اإلدارة: الفرع األول

تتكــــون اإلدارة العامــــة مــــن اجلهــــاز املركــــزي 
ــــة وكلمــــة إدارة عامــــة  واجلهــــاز الالمركــــزي لكــــل دول
تعـــين إدارة الشـــيء الرمســـي والعـــام ويف هـــذا الســـياق 
ــا تلــك اجلانــب املوضــوعي املتعلــق بصــنع  عرفــت أ

ذلــــــك القــــــرارات اإلداريــــــة واجلانــــــب العضــــــوي مــــــن 
اجلهــاز اإلداري والتنظــيم العــام واجلانــب اهلــديف هــو 

ـاحتقيق وتنفيذ السياسية العامة كما عرفت  تلـك  أ
القواعـــد املنظمـــة للنشـــاط املـــايل للهيئـــات العموميـــة 
ـــه مـــن  ـــة هـــذا النشـــاط الـــذي تبذل ومؤسســـات الدول
أجل احلصول على املوارد الضرورية الالزمة التفاقها 

ات العامــة ومــن هنــا تظهــر بغيــة الوصــول إىل احلاجــ
لنا أن العالقة بـني علـم اإلدارة العامـة املهـتم بتسـيري 

                                                            
 املركزيــــــة، اإلداري القــــــانون يف حماضــــــراتعمــــــار بوضــــــياف،  -3

  .25 .ص، املرجع السابق، والالمركزية
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وتــأطري والبحــث يف املــوارد إلدارة كــل جهــاز إداري 
وبني اإلدارة احمللية اليت تعترب جزء من اإلدارة العامـة 
وبالتــايل ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى اإلدارة العامــة 

  1.بكل تفاصيله
اء مؤكـــــد لـــــذلك مـــــن والقـــــانون اإلداري جـــــ

  .خالل مواده وقوانينه
  مركزها في علم القانون: الفرع الثاني

ـــــــرب القـــــــانون اإلداري مـــــــن  ـــــــروع  أهـــــــميعت ف
القـــانون العـــام وهـــو جمموعـــة القواعـــد القانونيـــة الـــيت 
تــنظم اجلهــاز اإلداري بغــض النظــر عــن نوعــه ســواء 
مركزيــــــــا أو ال مركزيــــــــا واإلدارة احملليــــــــة ال تتماشــــــــى 

يعتــــه إىل مــــع قواعــــد القــــانون اإلداري تشــــكيلته وطب
ــــــــع  ــــــــأرض الواق ــــــــك ب ــــــــة حتت ــــــــك أن اإلدارة احمللي وذل
وبتغــــــــــريات الظــــــــــروف االقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة 
والسياســية وهــذا مــا هــو عليــه القــانون اإلداري فهــو 
مـــرن وســـريع التطـــور وبـــذلك كـــان املناســـب لـــإلدارة 

  .2.احمللية
وقد مت هذا التناسب عن عدة قـوانني ختـدم 

ا اإلدارة العمومية من أبرزهاوتسري  :  
 املنظم للوالية 12/7قانون. 
  املــنظم هليئــات  94/217املرســوم

 .واإلدارة العامة للوالية
  املنظم للبلدية 11/10قانون. 
 قـــــــانون املؤسســـــــات العموميــــــــة ...

 .اخل
والعصــــــر يف هــــــذا كــــــون القــــــوانني املنظمــــــة 
لــــــإلدارة احملليــــــة كثــــــرية لدرجــــــة أن أحــــــد األســــــاتذة 

يكاد املطلع على اجلريدة الرمسية أن " انونيني قالالق
  .حيسبها مجع للقانون اإلداري

                                                            
 ةبيــاملغار  الــدول يف احملليــة اجلماعــات، الثالــث امللتقــى أعمــال -1
  .128.129ص، السابق ملرجعا

 ملركزيــــــةا، اإلداري القــــــانون يف حماضــــــراتعمــــــار بوضــــــياف،  -2
  .30ص، املرجع السابق، والالمركزية

إلدارة منظمـة  وخالصة القـول أنّـه ال وجـود
يف ظـــــل قـــــانون إداري يـــــنظم نشـــــاطها  ومـــــؤطرة إال

ـــــا عـــــن طريـــــق مـــــا  ويـــــربز تشـــــكيلتها وحيـــــل منازعا
    .يسمى بالقضاء اإلداري

بــــــالعلوم  المحليــــــة اإلدارةعالقــــــة  :الفــــــرع الثالــــــث
 السياسية

، اإلداريتعتـــرب اإلدارة احملليـــة ركيـــزة أساســـية يف التنظـــيم 
العديـد مـن فهي متلـك سـلطات وصـالحيات واسـعة يف 

، تــؤدي مــن خالهلــا دورا هامــا يف جمــاالت احليــاة احملليــة
حتقيق االستقرار السياسـي علـى املسـتوى الـوطين ودلـك 

عموميــة، ــدف حتســني حيــاة األفــراد وترقيــة اخلــدمات ال
لـــذلك ارتبطـــت اإلدارة احملليـــة مبفهـــوم النظـــام السياســـي  

ــا ليســت  خاصــة وان عملهــا ال إو املشــاريع الــيت تقــوم 
لربنــــامج رئــــيس اجلمهوريــــة و خمطــــط احلكومــــة،و  ذتنفيــــ

 اإلمكانيـــاتهـــدا مـــا جيعلهـــا تركـــز علـــى اســـتغالل كافـــة 
يف واملوارد املتاحة حمليا من أجل االرتقاء باجملتمع احمللـي 

ـــــة بـــــني  ـــــف امليـــــادين وتقـــــوم العالق احملليـــــة و  اإلدارةخمتل
  :النظام السياسي خاصة علي

مبعــــىن أن املخطــــط السياســــي  جيــــب أن  :الشـــمول -أ
ت اجملتمـــع، احتياجـــااحملليـــة و  اإلدارةيغطـــي كـــل  بـــرامج 

أن تكـــون صـــحة اقتصـــاد، التعلـــيم، الثقافـــة، العمـــران، و 
نســـــاء،  ة إىل مجيـــــع فئـــــات اجملتمـــــع مـــــن رجـــــال،موجهـــــ

  .أطفال وشباب
ت تـدخل الدولـة يف يعـين حتديـد معـدالو  :التوازن -ب

االستثمار يف كل جمال بالنسبة املالئمة، حيـث و  امليزانية
قـــــــد يقتضـــــــي األمـــــــر يف ظـــــــرف مـــــــا زيـــــــادة االهتمـــــــام 
ـــــــة أو الصـــــــحية أو االقتصـــــــادية آو  باخلـــــــدمات التعليمي
املرتبطــة بالطفــل و تعــديل نســب هــذه الــربامج أو درجــة 

   .ستثمار فيهااال
مـــع صـــفة الشـــمول و التـــوازن يتطلـــب و  :التنســـيق -ج

لتنســيق ملنــع التــداخل بــني األمــر أيضــا قــدرا مناســبا مــن ا
لتحديـــد األدوار وترقيتهـــا علـــى ضـــوء وضـــوح الـــربامج، و 

  ، أهداف عملية
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ــــاون و   -د جيــــب أن يكــــون : التفاعــــل االيجــــابيالتع
 األجهـزةو  اإلدارةأثري متبادل بـني أنشـطة تهناك تعاون و 
البنـاء اد املنـاخ والتنظـيم املالئمـني و يتعني إجياحلكومية  و 

جهــزة حــىت يكــون تأثريهــا املتبــادل االجيــايب بــني هــذه األ
   .جيابياإ

  المبحث الثاني
اجتهــــــادات وآليـــــــات نحـــــــو أداء إداري 

  أفضل على مستوى الجماعات المحلية
نتنـــاول يف املبحـــث الثـــاين مســـاعي الســـلطة 

األداء اإلداري من خالل خمتلـف  العمومية لتحسني
اآلليــــــات واالجتهــــــادات، الســــــيما تنفيــــــذ مشــــــروع 
احلوكمـــــة، ومشـــــروع اإلدارة اإللكرتونيـــــة، وهـــــو مـــــا 

  .نقف عنده يف املطلبني اآلتيني
الحوكمـة تحسـين ألداء : المطلب األول

  اإلدارة المحلية
نســتعرض يف هــذا املطلــب مفهــوم مصــطلح 

ذها، واألهداف احلوكمة، والكشف عن آليات تنفي
املنتظـــــر حتقيقهـــــا مـــــن خـــــالل تطبيقهـــــا يف امليـــــدان، 

  . وذلك يف فرعني اثنني على النحو اآليت
  المفهوم: الفرع األول

تعتـــــــــــــرب احلوكمـــــــــــــة ذات مضـــــــــــــمون إداري 
واقتصادي ورؤى جديدة للمجتمع يف سـبيل حتقيـق 
التنميـــة وقـــد طـــرح االحتـــاد الـــدويل إلدارة املـــدن عـــام 

عنوانه احلوكمـة احملليـة وهـو تعريف احلوكمة  1996
نقــل مســؤولية األنشــطة العامــة إىل مســتويات احملليــة 
املختلفــة مبوجــب القــانون مــع حتقيــق المركزيــة ماليــة 
ومــوارد كافيــة للقيــام بــذلك األنشــطة علــى املســتوى 

للحوكمــة اجليــدة إىل  احمللــي وميتــد اإلطــار املفــاهيمي
ــــة إشــــكالية مشــــاركة املــــواطن يف صــــنع القــــر  ار مقارب

اإلداري والسياســـــــــــة العامـــــــــــة وتوزيـــــــــــع الســـــــــــلطات 
واملسؤوليات وقد عرف املشرع اجلزائـري احلوكمـة يف 

يف املــادة الثانيــة انــه  26القــانون التــوجيهي للمدنيــة 
احلوكمـــــة تكـــــون فيهــــــا اإلدارة مهتمـــــة بانشــــــغاالت 

املــواطن وتعمــل للمصــلحة العامــة يف إطــار الشــفافية 
ائص أمهمـــــا وتتميـــــز احلوكمـــــة مبختلـــــف مـــــن اخلصـــــ

الشـــفافية  املقاربـــة التشـــاركية والرتكيـــز علـــى املـــواطن 
  ...  اجلودة يف تقدمي اخلدمات الالمركزية

واهتمـــــــت اجلزائـــــــر باحلوكمـــــــة نظـــــــر لعـــــــدة 
أســـــباب أمههـــــا مـــــن الناحيـــــة السياســـــية هـــــو تفـــــاقم 
حجــــم املشــــكالت علــــى املســــتوى احمللــــي ومعاناتــــه 

االجتـاه  سـايرةاملواطن أما من الناحية الدوليـة فهـي م
  .1 قراطية التشاركية واحلوكمة احملليةالعاملي حنو الدمي

ـــــا ممارســـــة  وهلـــــذا فإننـــــا نعتـــــرب احلوكمـــــة بأ
ـــــة لتســـــيري  الســـــلطة السياســـــية واالقتصـــــادية واإلداري
الشـــؤون احملليـــة وتوظيـــف خمتلـــف اإلمكانيـــات الـــيت 
مـــن خالهلـــا ميكـــن للمنتخبـــني احملليـــني إدارة الشـــأن 

لك يف إطار تشـاور وشـراكة مـع العام واحمللي وكل ذ
  .فاعلني

آليـات تطبيقهـا األهـداف و : الفرع الثاني
  في الجزائر

لقد أصبح اشرتاك املواطن يف تسـيري شـؤونه 
احملليـة حــق مكــرس دسـتوريا للمــواطنني باملشــاركة يف 

ـــرز  ـــة ومـــن أب يف  اآلليـــاتتســـيري شـــؤون اإلدارة احمللي
  :ذلك

  تأهيــــــل العنصــــــر البشــــــري لــــــإلدارة
 .باعتبارها العنصر األساسي واحملرك هلا احمللية

 ين يبث الوعي البلـدي والنضـج الـد
املــــواطنني بأمهيـــة الشــــأن العـــام مــــن خــــالل  وإشـــعار

م   .حول كافة األمور احمللية وإعالمهماستشار
  إعطـــــــــــــــاء صـــــــــــــــالحيات أوســـــــــــــــع

 .واستقاللية أكرب لرؤساء اجملالس
  تعزيـــــــر اســـــــتقاللية القـــــــرار اإلداري

 .احمللي

                                                            
يـة، املغارب الـدول يف احملليـة اجلماعـاتأعمال امللتقى الثالـث،  -1

  .131. ص، السابق املرجع
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 طبيـــق مبـــدأ الفصـــل بـــني احـــرتام وت
 السلطات
  اختــاذ إجــراءات وتعزيــز التشــريعات

 .اخلاصة بعصرنة اإلدارة احمللية
  مبــــادئ الشــــفافية  وإعمــــالاحــــرتام

ــــــى حســــــاب  واملســــــائلة واحــــــرتام الصــــــاحل العــــــام عل
 .املصاحل الشخصية

  تســــــــهيل مبــــــــدأ املشــــــــاركة وذلــــــــك
لتوثيــق العالقــة بــني اإلدارة احملليــة والفواعــل األخــرى 

 .وأمهها املواطن منها
  ـــــــق ـــــــات تطبي ـــــــى معوق القضـــــــاء عل

ـــــــر كالصـــــــراع احلـــــــزيب واحلركـــــــات  احلوكمـــــــة يف اجلزائ
االحتجاجيــة وعــزوف املــواطن عــن املشــاركة وغيــاب 

 .الثقة بني املنتخب احمللي واملواطن
  توجيه الرقابة اإلدارية علـى اجملـالس

احملليــــة املنتخبــــة وتعزيــــز الرقابــــة الوصــــائية وتوســــيعها 
 1.ع صالحيات اإلدارة احملليةنطر لتوسي

ـــــــــاني ـــــــــة : المطلـــــــــب الث اإلدارة اإللكتروني
  إعمال لمبدأ تقريب اإلدارة من المواطن 

نتطـــرق يف هـــذا املطلـــب الثـــاين ملفهـــوم اإلدارة 
ـــــــــرز إىل الوجـــــــــود  ـــــــــة كمصـــــــــطلح ب اإللكرتوني
حــديثا، مث األهــداف الــيت يُنتظــر حتقيقهــا مــن 

إىل وراء تفعيل هـذه التقنيـة اجلديـدة للوصـول 
اهلـــــــــــدف األمســـــــــــى وهـــــــــــو القضـــــــــــاء علـــــــــــى 
البريوقراطيـــــــة، وبالتـــــــايل تقريـــــــب اإلدارة مـــــــن 
املــــواطن يف كــــل مكــــان، وذلــــك مــــن خــــالل 

  .  فرعني اثنني كما يلي
  المفهوم: الفرع األول

بعـــد مفهـــوم اإلدارة اإللكرتونيـــة مفهومـــا حـــديثا 
نتيجــة التقــدم التقــين وتطــور يف الســنوات األخــرية نتيجــة 

                                                            
 طــارإ يف احملليــة للمجــالس التنمـوي الــدور -نــاجي النــور عبـد -1

  .خمتار باجي جلامعة النشر مديرية -اجلزائر -احلوكمة

قابــــــل التزايــــــد املســــــتمر علــــــى اســــــتخدام العمليــــــة ويف م
أحــدث وســائل االتصــال وتتمثــل اإلدارة اإللكرتونيــة يف 
أداء األعمــــال وتبــــادل املعلومــــات مــــن خــــالل الوســــائل 
اإللكرتونية ومن بـني أهـم املفـاهيم املقدمـة حـول اإلدارة 

ــااإللكرتونيــة هــي  االنتقــال مــن العمــل التقليــدي إىل  أ
 اآليلفيهـــا شـــبكات احلاســـب التطبيقـــات معلوماتيـــة مبـــا 

والربيــد اإللكــرتوين وغريهــا مــن الوســائل اإللكرتونيــة الــيت 
ـــــة مـــــع  ـــــط الوحـــــدات التنظيمي تســـــاعد يف األعمـــــال ورب
بعضـــــها الـــــبعض للحصـــــول علـــــى البيانـــــات وامللومـــــات 
الختــاذ القـــرارات املنســـبة وتقيــيم اخلـــدمات للمســـتفيدين 

، وكــــذلك 2بكفــــاءة وبأقــــل تكلفــــة وأســــرع وقــــت ممكــــن
عمليـــة " فهـــوم أخـــر حـــول اإلدارة اإللكرتونيـــة مفـــاده م

حتويـــل طلبـــات الزبـــون الورقيـــة إىل األعمـــال اإللكرتونيـــة 
جلعـــل الزبـــون يتحـــرك بطريقـــة مالئمـــة لتطبيـــق األعمـــال 
ــــة ممــــا حيســــن كفــــاءة وفاعليــــة هــــذا العمــــل و  اإللكرتوني
بالتـــايل حتقيـــق رضـــا الزبـــون وحصـــول هـــذا الزبـــون علـــى 

اسـب مـن خـالل اسـتخدامه تقنيـات طلبه يف الوقـت املن
املعلومــات وبــذلك فــإن اإلدارة اإللكرتونيــة هــي التطبيــق 
اإللكرتوين الذي يؤدي إىل تفاعل والتواصـل الـدائم بـني 
اإلدارة واملـــواطن بأقـــل تكـــاليف ممكنـــة وشـــفافية وكفـــاءة 

تقريـب  مبـدأهـذا مـا حيسـن ويرسـم تطبيـق  وعدالة عالية
جــــدي وملمــــوس يف اإلدارة مــــن املــــواطن علــــى أســــاس 

  .أرض الواقع
  أهدافها: الفرع الثاني

لـــإلدارة اإللكرتونيـــة العديـــد مـــن األهـــداف 
  :وخاصة على املستوى احمللي

  حماولــــة إعـــــادة هيكلــــة املؤسســـــات
التقليديـــة احلاليـــة لتحســـني األداء اإلداري التقليـــدي 

 .املتمثل يف كسب الوقت وتقليل التكلفة

                                                            
 عوملــــة" حــــول الــــدويل العلمــــي املــــؤمتر إىل مقدمــــة حبثيــــة ورقـــة -2

ـــان -اجلنـــان جامعـــة األعمـــال كليـــة" املعرفـــة عصـــر يف اإلدارة  لبن
  .2012ديسمرب  15/16/17أيام 
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  حتســــــني مســــــتوى اخلــــــدمات عــــــن
اوز األخطـــاء الـــيت قـــد يقـــع فيهـــا املوظـــف طريـــق جتـــ
 .العادي

  التقليـــــل مـــــن التعقيـــــدات اإلداريـــــة
 والبريوقراطية
  قيــــام نظــــام اخلــــدمات اإللكرتونيــــة

بالعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة وذلـــك بتســـهيل طـــرق 
احلصـــول علـــى اخلـــدمات واملعلومـــات يف أي وقـــت  

 .كان
  الدقــــــــــــــة والوضــــــــــــــوح يف خمتلــــــــــــــف

 .ظمةالعمليات اإلدارية املختلفة املن
  تقليل االعتماد على العمل الـورقي

 .هذا ما يساعد يف عملية احلفظ والتوثيق
  التوســــــع يف اســــــتخدام تكنولوجيــــــا

املعلومـــــات لســـــد الفجـــــوة الرقميـــــة مـــــع اجملتمعـــــات 
 .املتقدمة

  إنشـاء قنـوات اتصـال إضـافة   بــني
ـــذا فــــإن هـــذا النـــوع مــــن اإلدارة  املـــواطن واإلدارة و

أمهيـــة كبـــرية علـــى الصـــعيد اكتســـيب يف وقتنـــا احلـــايل 

التطبيقــــي وأعمــــال فعــــال مبــــدأ تقريــــب اإلدارة مــــن 
 .املواطن ومشاركة املواطن يف تسيري الشؤون احمللية

نســــــــتطيع أن خنــــــــتم حبثنــــــــا بــــــــأن  :خاتمــــــــة
   اجلماعات احمللية عبارة عن نظام مفتوح حيث

تتحصــــــل علــــــى جمموعــــــة مــــــن املــــــدخالت 
حيـث جتمـع تستمدها من احمليط مبتغرياته املتسـارعة 

ــــــــة والسياســــــــية  ــــــــني التغــــــــريات اإليديولوجي ومتــــــــزج ب
واملتغـــريات االجتماعيـــة والثقافيـــة وذلـــك باســـتخدام 

  .اخل......موارد بشرية وقانونية ومالية
واجلزائــــــر ضــــــمن الــــــدول الــــــيت اختــــــارت يف 

التنمويـــة سياســـة الالمركزيـــة أيـــن ختلـــت  إســـرتاتيجية
حملليـة السلطة املركزيـة عـن معظـم وظائفهـا للهيئـات ا
  .ومل تبقى حتتفظ إال ببعض الوظائف التقليدية

وحقيقــــة ال نــــذكرها أن اإلدارة اجلزائريــــة رغــــم املســــاعي 
الــيت بــذلتها متيــل إىل التخلــف أكثــر مــن التحضــر وهــذا 
ـــا إىل اإلصـــابة بـــأمراض الفســـاد اإلداري هلـــذا  مـــا أدى 
مــن واجــب احلوكمــة اإلســراع يف معاجلــة هــذه األوضــاع 

لسبل يف حتقيق ذلـك جتنبـا لالنـدثار وخلـق وإجياد شىت ا
األزمــات وااللتحــاق بركــب الــدول الــيت جنحــت وبــرزت 
م وشـــــفافيتهم  يف هـــــذا اجملـــــال ال لشـــــيء ولكـــــن لنزهـــــا

  .وتقدمي املصاحل العامة عن املصاحل الشخصية
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  البورصة في األسهم تداول

  بن خليفة صالح الدين، باحث يف الدكتوراه،.أ
  .تلمسان، اجلزائر جامعة

  :مقـدمــة
 التعريف يكتنف الذي للغموض نظرا    

ام من به وملا بالبورصة  قبل من وجهل وعمومية إ
 داخل احملكم التنظيم إىل باإلضافة املستثمرين، بعض
 بعض احرتام من البد كما القانوين اإلطار هذا

 اإلطار، هذا داخل األسهم تداول أجل من الشروط
 أوىل، كنقطة البورصة تعريف تبيان رةضرو  فوجدنا
 يف التداول أجل من احرتامها الواجب والشروط
  .ثانية كنقطة البورصة

  المقصود بالبورصة: أوال* 

لقد سادت كتابات الفقه يف املؤلفات املختلفة           
ألفاظ عدة وذلك من أجل التعريف ببورصة األوراق املالية 

تباس يف املراجع واألحباث خاصة بعد أن شاع اخللط واالل
فذهب  .بني السوق املالية وسوق األوراق املالية والبورصة

ويعيب هذه التسمية  1البعض إىل تسميتها بسوق املال،
ا عامة حبيث تشمل سوق األموال قصرية األجل  يف أ

ويذهب البعض األخر  .ومتوسطة األجل، طويلة األجل
ويعيب هذه  من الفقه إىل تسميتها بسوق رأس املال

التسمية أن تتسم بالعمومية كالتسمية السابقة باإلضافة 
إىل أن الفقه مييز بني سوق رأس املال الذي يتعامل فيه 
باألوراق املالية طويلة األجل ومتوسطة األجل وبني سوق 

  .النقد الذي يتعامل فيه باألوراق املالية قصرية األجل

ويعيب  2،خر بسوق األسهمآويعرفها جانب           
ا ال تسمح باستحداث  ا غري مرنة إذ أ هذه التسمية أ
ا تسمية غري جامعة، ورغم كل  أدوات مالية جديدة كما أ
التسميات فان املصطلح الشائع استعماله يف كتابات الفقه 

                                                            
املؤسسات املاليـة الغائبـة مود صبحي، االبتكارات املالية و حم - 1

 .29ص  1998عن السوق املايل املصري، الطبعة األوىل، 
ــــــبالوي و  - 2 ــــــد فهمــــــيحــــــازم ب يف  ، تطــــــور ســــــوق األســــــهمرائ

 .13صناعة الكويت، ص الكويت منشورات غرفة جتارة و 

و ما جتري عليه أقالم و ألفاظ وسائل اإلعالم هو 
لفظ وذلك أن هذا ال. 3 مصطلح بورصة األوراق املالية

جيمع بني معنيني بورصة و هو املكان الذي يتعامل فيه و 
ما يتضمنه من جهات رقابة و نظم قانونية وإدارية 
باإلضافة إىل املصطلح الثاين وهو األوراق املالية وهي 

  .األوعية اليت يتم التعامل عليها

ولقد اختلف الفقه و املؤرخون يف حتديد أصل           
ة إىل احلد الذي يرى فيه البعض أن من بورصة األوراق املالي

الصعب تعيني أصل البورصة بالتحديد، و بالرجوع إىل 
ا ترجع إىل مصدرين   :خمتلف اآلراء جند أ

 إن لفظ البورصة يرجع إىل اسم أحد كبار : األول
فان "ببلجيكا وكان امسه " بروج"التجار األغنياء يف 

 حيث كان التجار من خمتلف املناطق" دي بورص
م عنده لذلك أطلق لفظ البورصة   يعقدون اجتماعا

    .4نسبة إليه
 أن لفظ البورصة يرجع نسبة إىل فندق يف : ثانيا

مدينة بروج البلجيكية حيث كان نقطة جتمع التجار 

                                                            
ــــ - 3 ة عبــــد الفضــــيل حممــــد أمحــــد بورصــــات األوراق املاليــــة، جمل

كليـــة احلقـــوق، جامعـــة املنصـــورة، البحـــوث القانونيـــة االقتصـــادية و 
 .11ص  1988، 3العدد 

عاشـــــور عبـــــد اجلـــــواد، بعـــــض جوانـــــب النظـــــام القـــــانوين يف  - 4
 .12ص  1995رأس املال، دار النهضة العربية،  أسواق
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م املختلفة و كان هذا  يتداولون فيه سلعهم وجتار
 ."فان دي بورص"الفندق ميلكه 

سابقة يتضح عاريف الومن خالل التّ           
أن بورصة األوراق املالية هي سوق تتداول فيه 
األوراق املالية بأشكاهلا املختلفة، سواء يف شكلها 
التقليدي أو بأنواعها غري التقليدية املشتقة وهي 
بذلك توفر املكان، واألدوات والرسائل اليت متكن 
الشركات والسماسرة والوسطاء واألفراد من حتقيق 

م والقيام بأعمال التداول أو إمتام املبادالت  رغبا
إال  .1واملعامالت بيعا والشراء بسهولة وسرعة ويسر

أن املشرع اجلزائري مل يرتك مفهوم البورصة على 
إطالقه بل عمل على ضبطه من خالل التعرض 
لتعريفه و ذلك بقوله تعد بورصة القيم املنقولة إطار 

نقولة اليت للتنظيم وسري العمليات فيما خيص القيم امل
تصدرها الدولة واألشخاص اآلخرون من القانون 

  . 2" العام و الشركات ذات األسهم

كما أن لبورصة األوراق املالية أمهية              
كبرية يف تنمية االستثمار الضروري للتنمية 
االقتصادية إذ تساعد يف اجتذاب رأس املال اخلاص 

لية إىل لشراء األسهم والسندات هذه األوراق املا
ا تتيح  جانب حتقيقها عائدا مناسبا للمستثمرين، فإ
هلم سهولة حتويلها إىل نقود عند احلاجة إذ من 
املمكن بيعها يف البورصة و احلصول على نقود 

                                                            
املاليـــــــة، علميـــــــا،  صـــــــالح الســـــــيد جـــــــودة، بورصـــــــة األوراق  - 1

 2006الفنيـــــة، اإلســـــكندرية،  إشـــــعاعمطبعـــــة عمليـــــا، مكتبـــــة و 
 .11ص

 23املـؤرخ يف  10 – 93من املرسوم التشريعي  01املادة  - 2
يـــة رقـــم يتعلـــق ببورصـــة القـــيم املنقولـــة اجلريـــدة الرمس 1993 ومـــاي
34.   

    .3سائلة

  .شروط تداول األسهم في البورصة: ثانيا * 

هذه الشروط إمجاال تكون إما و          
ط متعلقة بالشركة شروط متعلقة باألسهم أو شرو 

  .إضافة إىل ضرورة تعيني وسيط

 : الشروط المتعلقة باألسهم .1
تطبيقا ألحكام القانون التجاري             

ا إصدار أسهم  اجلزائري فان الشركة املسامهة بإمكا
ويتعني يف عملية التداول أن  4مسعرة يف البورصة،

تقوم الشركة بتقدمي طلب قبول األسهم لدى للجنة 
م عمليات البورصة ومراقبتها وإيداع مشروع تنظي

وجيب أن يتم  .5مذكرة إعالمية خيضع لتأشرية اللجنة
يوما و  )60(جل ال يتعدى ستني أطلب القبول يف 

املشار إليها يف البورصة  6ذلك قبل تاريخ التسعرية،
 تقرر اللجنة خالف ذلك مع اإلشارة إذ أن ملما

ون مدفوعة األسهم املراد تسعريها البد أن تك
  . بكاملها، وإال يرفض قبوهلا يف التداول

والفقه اجلزائري قد اعترب هذا نتيجة          

                                                            
للنشـر، ص  أطلـس مشعون مشعون، البورصة، بورصة اجلزائر، - 3

20. 
 .ج.ت.ق 30مكرر  715املادة  - 4
من نظام جلنـة تنظـيم عمليـات البورصـة ومراقبتهـا  16املادة  - 5

ـــــوفمرب  18املـــــؤرخ يف  03-97رقـــــم  ـــــق بالنظـــــام  1997ن يتعل
 .87رقم  العام لبورصة  القيم املنقولة، اجلريدة الرمسية،

التسعرية هي الوثيقـة األصـلية الـيت تنشـرها جلـان التسـعرية يف  - 6
البورصــة يف كــل جلســة وغايتهــا إعــالن الســعر الــذي يــتم مبوجبــه 
ـــألوراق املاليـــة املقيـــدة بالتســـعرية وهـــي حتتـــوي  التـــداول الفعلـــي  ل
على معلومات خاصة، راجع مشعون مشعـون، املرجـع السـابق ص 

44. 
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منطقية كون أن األسهم يف نظام البورصة تتداول 
بسرعة ال يتمكن معها معرفة الشخص الواجب عليه 
الدفع، لذا ألزم املشرع اجلزائري ضرورة دفعها كاملة 

سهم و شطبها بقرار من عند االكتتاب، ويتم قيد األ
جلنة البورصة  وفقا للقواعد املبينة يف بورصة القيم 

  .1املنقولة

 :الشروط المتعلقة بالشركة .2
ال تقبل يف التداول يف البورصة إال           

الصادرة عن الشركات ) األسهم(القيم املنقولة
باألسهم، طبقا لألحكام املنصوص عليها يف القانون 

 على الشركة اليت تطلب قبول كما يتعني  2التجاري
أسهمها يف التداول يف البورصة أن تكون قد نشرت 
الكشوف املالية املصادق عليها للسنتني املاليتني 
السابقتني السنة اليت مت خالهلا تقدمي طلب القبول 
مامل تقرر جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

  .3خالف ذلك

تطلب قبول  كما جيب على الشركة اليت         
أسهمها يف التداول يف البورصة أن ترسل إىل اللجنة  
كل البالغات واإلعالنات ذات الطابع املايل 

وكذا كل وثيقة  .والنشرات اليت تتوىل الشركة توزيعها
إلعالم االقتصادي أو املايل الذي قد تنشره الشركة 
إضافة إىل ذلك، جيب على الشركة تقدمي تقرير 

نجزه عضو من للجنة الوطنية تقييمي ألصوهلا ي
للخرباء احملاسبني غري مندوب احلسابات للشركة أو 

                                                            
املـــؤرخ يف  10-93ن املرســـوم التشـــريعي رقـــم مـــ 45املـــادة  - 1

يتعلـــق ببورصـــة القـــيم املنقولـــة اجلريـــدة الرمسيـــة  1993 ومـــاي 23
 .34رقم

 .السابق الذكر 03-97من النظام رقم  30املادة  - 2
 .السابق الذكر 03-97من النظام رقم  31املادة  - 3

أي خبري أخر تعرتف اللجنة بتقييميه عدا أحد 
  .وذلك محاية للضمان العام للمسامهني 4أعضائها،

 :ضرورة وجود وسيط في عمليات البورصة .3
من املعلوم أن القيم املنقولة تباع و            

ات، و لكي يتم التعامل يف هذه تشرتى يف البورص
القيم داخل هذه األسواق املخصصة لعملية التداول 

  .البد من توافر جمموعة من الشروط

غري أن تداول هذه القيم املنقولة ال يكون       
صحيحا أال إذا مت على يد وسطاء مرخصني وفقا 

ذه املهمة   .للقانون للقيام 

عبه الوسطاء يف ونظرا للدور اهلام الذي يل        
عمليات البورصة داخل بورصة القيم املنقولة فقد 

أطريه، وكذا تتكلفت جلنة البورصة بتنظيم عملهم و 
وهذا تبعا للسلطات  .فرض رقابة على أعماهلم

كل ذلك من أجل محاية املدخر . املخولة هلا قانونا
واملساهم بصفة خاصة من املخاطر املرتبطة بالوساطة 

  .املالية

 :  الوسيط في عمليات البورصة مفهوم -
بالرجوع لألحكام املنظمة لعمل         

الوسيط يف عمليات البورصة يظهر بأن املشرع مل 
يغط تعريفا له، بل بني فقط بأنه ال جيوز شراء أو بيع 
قيم منقولة داخل البورصة إال من خالل التعاقد مع 
األشخاص املعتمدين بصفتهم وسطاء يف عمليات 

من  5وهذا ما يظهر من خالل املادة  .البورصة
املتعلق ببورصة القيم  93/10املرسوم التشريعي رقم 

  .املنقولة
                                                            

 .السابق ذكر 03-97من النظام رقم  32املادة  - 4
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ومن جانب الفقه وردت عدة تعاريف         
كل شخص : "للوسيط يف عمليات أن عرف بأنه

معنوي أعطي له حق التوسط من قبل جلنة البورصة 
 كما  .1"يف عمليات البيع و الشراء داخل البورصة

م  أشخاص :"عرف الوسيط يف عمليات البورصة بأ
ذوي دراية و علم وكفاءة يف شؤون األوراق املالية 
يقومون بعقد عمليات بيع و شراء األوراق املالية من 
خالل بورصة األوراق املالية و يف املواعيد الرمسية 
احملددة هلا حلساب العمالء مقابل عمولة حمددة من 

ويعترب السمسار ضامنا . يكل من البائع و املشرت 
  ."لصحة كل عملية مت تنفيذها بيعا وشراء

ويذهب البعض األخر يف تعريف            
هو لفظ يستعمل :"الوسيط يف عمليات البورصة بأنه

ملعىن خاص، وهو العضو الذي يعمل مسسارا يف 
البورصة و يتوىل عملية بيع و شراء األوراق املالية 

التعريفات السابقة ميكن  وباستقراء 2."للجمهور
القول بأن الوسيط يف عمليات البورصة هو الذي 
يتكفل بعملية التوسيط يف عملية البيع أو الشراء 

وبالتايل ميكن تعريف الوسيط . مقابل أجرة يتقاضاها
كل شخص خمتص يف : "يف عمليات البورصة بأنه

بيع و شراء القيم املنقولة له علم وكفاءة يف شؤون 
ويكون وسؤوال عن تنفيذ . نقولة و البورصةالقيم امل

املعامالت املوكلة إليه من قبل زبائنه يف املواعيد 
وذلك مقابلة عمولة حمددة منفق . الرمسية لذلك

                                                            
الناشــــف و خليــــل النهــــدي، العمليــــات املصــــرفية و أنطــــوان  - 1

، ص 2000الســوق املاليــة، املؤسســة احلديثــة للكتــاب، لبنــان، 
114. 

صـــاحل راشــــد احلمــــداين، دور شــــركات السمســــرة يف بورصــــة  - 2
 .121، ص 2004، 1األوراق املالية، ط

  .عليها مع زبائنه

ومن خالل التعريفات السابقة ميكن استنتاج         
خصائص عقد الوساطة يف القيم املنقولة و تتمثل يف 

  :يلي ما

  رضائيعقد: 
يعترب عقد الوساطة يف القيم املنقولة من        

العقود الرضائية اليت تتطلب فقط توافق اإلرادتني، إذ 
خيضع للقاعدة العامة يف العقود اليت تتطلب توافر 

وبالرغم من أن  .الرضا السليم  لكل من طريف العقد
جلنة البورصة تلزم كتابة العقود اليت تربط بني الزبناء 

اء يف عمليات البورصة، إال أن الكتابة تكون والوسط
شرط لإلثبات وليس االنعقاد، وهذا ما سيتم إظهاره 

 .عند التكلم على أوامر البورصة
 عقد معاوضة وملزم للجانبين: 

خيترب عقد الوساطة من عقود املعاوضة وليس       
فهو عقد ملزم للجانبني، إذ أن كل . من عقود التربع

د حيصل على مقالب ملا أعطى طرف من أطراف العق
أو ملا إلتزم به، إذ يلتزم الزبون بدفع العمولة نظري 
حصوله على السعر املناسب للقيم املنقولة الىت أراد 
شراءها أو بيعها، باإلضافة النصح والتوجيه املقدم له 

   .3من قبل الوسيط يف عمليات البورصة
 عمل تجاري: 

ن التجاري تعترب من القانو  02بالرجوع للمادة       
الوساطة البورصية عمل جتاري حبسب موضوعه، غري 
أن املشرع اشرتط أن يكون الوسيط يف عمليات 
البورصة شركة جتارية تنشأ خصيصا هلذا و البنوك و 

                                                            
املاليــة، منشــورات  األوراقعبــد الباســط كــرمي مولــود، تــداول  - 3

 .168، ص 2009، 1قية، طاحلليب احلقو 
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وبذلك فال جمال هنا للبحث يف  1.املؤسسات املالية
مدى اعتبار الوساطة يف األوراق املالية عمال جتاريا أم 

نظرا ألن الشركات . يا بالنسبة للوسيطعمال مدن
   .2التجارية تعترب جتارية حبسب الشكل

شروط و إجراءات قبول الوسيط في عمليات  -
  :البورصة
نظرا ألمهية الدور الوسيط يف تداول األوراق          

املالية املقيدة يف البورصة، فقد ألزم كل شخص يريد 
 إىلاللجوء  شراء أو بيع قيم منقولة مقيدة يف البورصة

 5وسيط يف عمليات البورصة وهذا وفقا لنص املادة 
قد رتب و . 103-93من املرسوم التشريعي رقم 

املشرع جزاءات يف حالة إجراء مفاوضات حول قيم 
وسيط  إىلمنقولة مقيدة يف البورصة دون اللجوء 

من  58وهذا ما يظهر من خالل املادة . معتمد
 تنص على ما واليت 10-93املرسوم التشريعي 

يتعرض كل من جيري مفاوضات ختالف أحكام ":يلي
أعاله لعقوبات سوء االئتمان املنصوص عليه  5املادة 

يف قانون العقوبات، وبغرامة تساوي ضعف قيمة 
  .السندات املعنية باملخالفة

متت على هذا النحو  وميكن طلب إلغاء املعامالت اليت

                                                            
املعـــدل و املـــتمم  93/10مـــن املرســـوم التشـــريعي  6املـــادة  - 1

 .املشار إليه سابقا 04-03مبوجب القانون 
 ج .ت.من ق 3املادة  -2
 10-93مــــــن املرســــــوم التشــــــريعي  5لقــــــد عــــــدلت املــــــادة  - 3

ـــــــــــــؤرخ يف  10-96مبوجـــــــــــــب األمـــــــــــــر  . 1996ينـــــــــــــاير 10امل
صــبحت حيــث أ 1996-01-14، املؤرخــة يف 3عــدد ..ر.ج

غـــــري أنـــــه ميكـــــن أن تـــــتم عمليـــــات التـــــداول علـــــى :"تـــــنص علـــــى
الســندات املســعرة يف البورصــة الــيت تصــدرها الدولــة و األشــخاص 

كـذلك شـركات األسـهم خـارج و . خرون التابعون للقانون العاماآل
 ".البورصة وفق إجراء الرتاضي بني املتدخلني يف السوق

يف عمليات أن ممارسة الوساطة ، كما أمام احملكمة
فال ميكن . البورصة أمر غري مفتوح وحمول للجميع

ذه املهنة إال بعدما تتأكد جلنة البورصة أن  االلتحاف 
  .الشخص تتوافر فيه جمموعة من الشروط

 : شروط منح االعتماد للوسيط في عمليات البورصة -1
 10-93من املرسوم التشريعي  6طبقا لنص املادة 

فإن املشرع  04-03: قانوناملعدل و املتمم مبوجب ال
حصر الوساطة يف عمليات البورصة على األشخاص 
املعنوية سواء كانت شركات جتارية أنشئت خصيصا هلذا 

وبالتايل ألغى املشرع . الغرض أو بنوك أو مؤسسات مالية
حق الشخص الطبيعي يف تقدمي طلب توليه مهام 

يه وهذا خالفا ملا كان عل. الوساطة يف عمليات البورصة
، حيث  10-93احلال قبل تعديل املرسوم التشريعي 

: يلي منه قبل التعديل على ما 6كانت تنص املادة 
ميكن أن ميارس عمل الوسيط يف عمليات البورصة، بعد "

اعتماد من اللجنة أشخاص طبيعيون أو شركات ذات 
  ."أسهم تنشأ خصيصا هلذا الغرض

ويرجع سبب تراجع املشرع عن اعتماد         
ألشخاص الطبيعية كوسطاء يف عمليات البورصة هو أن ا

األشخاص املعنوية حتوز رؤوس أموال ضخمة، و اليت تعد 
كما تتميز . مبثابة ضمانا للمتعاملني مع هذه الشركات

كما أن . بتنظيم إداري كبري يعجز عنه الشخص الطبيعي
املشرع املصري كان جييز للشخص الطبيعي ممارسة 

ر يف البورصة، غري أنه تراجع عن الوسيط أو السمسا
ذلك و قرر أن أعمال الوساطة ال ميكن أن متارس إال 
من قبل شركات املسامهة و التوصية باألسهم اليت حتصل 

  .4على ترخيص
                                                            

 .1992نة لس 95قانون رأس املال رقم  - 4
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ال ميكــــــــن اعتمــــــــاد األشــــــــخاص املعنويــــــــة و         
مباشــرة ملمارســة الوســاطة يف البورصــة ولــذا تــدخلت 

اد الوســـطاء يف جلنـــة البورصـــة لتحديـــد شـــروط اعتمـــ
عمليــات البورصــة، و هــذا وفقــا للســلطة املخولــة هلــا 

 10-93مــن املرســوم التشــريعي  06مبوجـب املــادة 
 ،031-96وأصـــدرت يف هـــذا الصـــدد النظـــام رقـــم 

-15غري أن هذا األخـري ألغـى مبوجـب النظـام رقـم 
إذ حاولــت اللجنــة مبوجــب هــذا النظــام األخــري  01

. 2ليـــات البورصـــةإعـــادة تنظـــيم مهنـــة الوســـيط يف عم
وحـــــىت تـــــتمكن اهليئـــــات األخـــــرى غـــــري البنـــــوك مـــــن 

جلنة البورصة و ممارسة نشاط  3احلصول على اعتماد
الوساطة داخل البورصة البد أن تتـوافر فيهـا جمموعـة 
:من الشروط وهي  

توفري احلد األدىن من رأس املال وهو عشرة ماليني  -
غري  ،البد أن يدفع كليا ونقدا) دج10.000.000(
نه ميكنها اخلضوع ملقاييس رؤوس األموال اخلاصة أ

وتتشكل  .حتددها اللجنة ملمارسة نشاطات خاصة
الرؤوس اخلاصة من الرأمسال االجتماعي واالحتياطات و 

  .احلاصلة املنقول من جديد وحصيلة أخر السنة املالية
                                                            

 03-96ظام جلنة تنظيم عمليات البورصـة ومراقبتهـا رقـم ن - 1
طاء يف يتعلــق بشــرط اعتمــاد الوســ 1996يوليــو  03 :املــؤرخ يف

م و اعمليـــة البورصـــة وو  املـــؤرخ يف  36عـــدد . ر.مـــراقبتهم ججبـــا
01/06/1997. 

أبريــــــل  15: املــــــؤرخ يف  01-15م رقــــــم .ب.ع.نظــــــام ل - 2
عتمــاد الوســيط يف عمليــات البورصــة املتعلــق بشــروط ا، و 2015

م  ومـــراقبتهم، ج أكتـــوبر  21املؤرخـــة يف  55عـــدد . ر.وواجبــا
2015. 

ة لشــخص مــا قصــد القيــام بعمــل االعتمــاد هــو مــنح املوافقــ - 3
ـــة تنظـــيم االعتمـــاد يف هـــذا الوضـــع هـــو وثيقـــة تســـلمها جلو . مـــا ن

بنـــــاء علـــــى طلـــــب يتقـــــدم بـــــه  مراقبتهـــــاعمليـــــات البورصـــــة      و 
: م رقــم .ع.ت.مــن تعليمــة ل 02هــذا مبوجــب املــادة ط و الوســي
97-01. 

 .حيازة حمالت مالئمة لضمان أمن مصاحل الزبائن -
 .ئرحيازة مقر الشركة يف اجلزا -
أن تكون شروط التأهيل املنصوص عليها يف تعليمة  -

 .4تصدرها اللجنة
إجراءات منح االعتماد للوسطاء في عمليات  -2

  :البورصة
حىت يتحصل الوسيط يف عمليات البورصة على        

اعتماد من طرف جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
لمادة فال بد من تقدميه طلب هلذه األخرية وهذا طبقا ل

من نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  05
ا اللجنة مبوجب  باإلضافة إىل الوثائق اليت حدد

ا جلنة البورصة . 5تعليمة باإلضافة إىل الوثائق اليت حدد
من نظام  9فطبقا للمادة  03-16يف تعليمتها رقم 

فإن  01-15جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
:عتماد يرفق بالوثائق التاليةطلب اال  

 .وثيقة دفع املسامهة يف صندوق الضمان -
 .االكتتاب يف عقود التأمني -
 .االلتزام بآداب املهنة وقواعد االنضباط واحلذر -
وثيقة إثبات ملكية أو إجيار احملل املخصص ملمارسة  -

 .الوساطة
االلتزام باالكتتاب أو شراء حصة من رأس مال شركة  -

وهذا ضمن الشروط احملددة من . يمتسيري بورصة الق
 .طرف جلنة البورصة

واملالحظ أنه إذا قدم طلب االعتماد من طرف         
ذا النشاط شركة جتارية أنشئت من أجل فإن  ،القيام 

                                                            
املتعلـــق  01-15م رقـــم .ب.ع.ت.مـــن نظـــام ل 5املـــادة  - 4

م و  بشـــــروط اعتمــــــاد الوســــــطاء يف عمليــــــات البورصــــــة وواجبــــــا
 .مراقبتهم، املشار إليه سابقا

1- Art2, Instruction Cosob N° 26-03 du 18 
avril 2016, fixant les éléments constituant le 
dossier joint a la demande d’agrément en 
qualité d’intermédiaire en opérations de 

bourse. 
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ا  شهرا، على أن  12اللجنة تقدم هلا رخصة إنشاء مد
تقدم الشركة للجنة شهادة على مسعة املسريين، وعند إمتام 

التأسيس تعيد الشركة تقدمي طلب االعتماد بإمتام  إجراءات
  .1امللف بإضافة الوثائق و املعلومات الناقصة

وبعد مرور املدة احملددة قانونا تبدي جلنة البورصة           
و إذا . قبوهلا الوسيط يف عمليات البورصة أو رفضها مللفه

حدث وأن قبلت اللجنة طلب االعتماد ففي هذه احلالة 
رارا متنح بناءا عليه للوسيط يف عمليات البورصة تصدر ق

ائيا إال إذا أشرتى . اعتمادا مؤقتا وهذا األخري ال يصبح 
هذا حسب الشروط  ،2حصة من شركة تسيري بورصة القيم

  :وهي كاأليت. احملددة من طرف جلنة البورصة

 .مليون دج 2حتديد املسامهة األدىن بـ  -
زيادة رأمسال يف حالة اعتماد وسيط جديد تتم  -

شركة تسيري بورصة القيم من احلصة اليت يقدمها 
 . هذا األخري

يف حالة انسحاب الوسيط يف عمليات البورصة         
تعاد شراء حصته يف رأمسال الشركة حبصص متساوية من 

يف حالة االعتماد ، 3طرف باقي املسامهني يف الشركة
 رار جلنةالنهائي للوسيط يف عمليات البورصة يتم نشر ق

البورصة يف نشرة رمسية لقائمة البورصة، وهذا وفقا للمادة 

                                                            
املشـار  01-15رقم . م.ب.ع.ت.من نظام ل 11املادة  - 1

 .إليه سابقا
املشـار  01-15م رقـم .ب.ع.ت.من نظام ت 13املادة  - 2

 .إليه سابقا
املــؤرخ  01-97م رقــم .ب.ع.مــن نظــام جلنــة ت 3املــادة  - 3

يتعلق مبسامهة الوسـطاء يف رأمسـال شـركة  1997نوفمرب  18يف 
 29ملــــؤرخ يف ا. 87إدارة البورصــــة القــــيم املنقولــــة ج، ر، عــــدد 

املؤرخ يف  04-03متمم بالنظام رقم ، معدل و 1997ديسمرب 
-11-30املــؤرخ يف  73ج ، ر ، عــدد . 2003نـوفمرب  18

2003. 

األمر الذي يلزمه  01-15من نظام اللجنة رقم  14
  .4بدفع احلقوق املستحقة عليه

إن للجنة البورصة كافة الصالحيات يف احلد من           
نشاط الوسيط يف عمليات البورصة بصفة مؤقتة إذا كان 

م هلا يظهر بأن الوسيط غري قادر على ملف االعتماد املقد
كما ميكن للجنة رفضها منح . ممارسة كل النشاطات

  .االعتماد غري أن هذا الرفض البد أن يكون مسببا

وجتدر اإلشارة أن منح جلنة البورصة االعتماد         
للوسيط يف عمليات البورصة ال يعين متتع هذا األخري 

االت خاضعا لرقابتها، باحلرية املطلقة إذ يظل يف كل احل
ولذا تكلفت اللجنة بوضع وجمموعة من األنظمة تنظم 
اعتماد الوسطاء، وكذا املهام املوكلة إليهم باإلضافة لتقريرها 
 .جلزاءات يف حالة إخالهلم باألحكام التشريعية والتنظيمية

وكل هذا يعد مبثابة محاية وضمان للمتعاملني يف بورصة 
ينهم املسامهني يف الشركات املعتمدة القيم املنقولة، ومن ب

  .قي البورصة

  :خـاتمـة

فمىت توافرت مجيع الشروط املذكورة أعاله، تنهي         
شركة إدارة البورصة إىل علم السوق افتتاح إدخال القيم 
املنقولة عن طريق نشر إعالن يف النشرة الرمسية جلدول 

وية الشركة  التسعرية، يتضمن جمموعة من البيانات خاصة 
املصدرة والوسيط املعني من طرفها، عدد األسهم و 
طبيعتها وخصائصها والسعر املقرتح من طرف املدخرين 

  . واإلجراءات املتخذة من أجل القيام بعملية البيع والشراء

                                                            
املتعلــق  01-15م رقـم .ب.ع.ت.نظـام ل مـن 38املـادة  - 4

م و  بشـــــــروط اعتمـــــــاد الوســـــــطاء يف عمليـــــــة البورصـــــــة وواجبـــــــا
 .مراقبتهم، املشار إليه سابقا
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  االستثمار مجال في السياحي العقار ودمج توفير
  والواقع القانونية اآلليات بين

الدكتوراه، يف باحث ياسني، لعمريي.أ  
  .اجلزائر املدية، جامعة

  :ملخص
ثابت مفهومه من املنظور االقتصادي ومتغري من املنظور  األخرييعترب العقار أهم أداة من أدوات االستثمار، هذا 

الفاعلة يف ، ويعترب العقار السياحي أحد أكثر األصناف ، أمهها تأثري تغري طبيعة العقاراب ذلك عديدةبالقانوين وأس
نتهاء يف جمال ، ومن أجله تطفوا إىل السطح إشكالية اآلليات القانونية لتوفريه ابتداء ودجمه اال االستثمار حالياجم

  .كل ذلك قصد معرفة مدى فاعليتها يف هذا املقام ،االستثمار

Résumé: 
    Le foncier est l’outil le plus important de l’investissement ; ce dernier est un 

concept invariable du point de vue économique et variable du coté juridique; les 
raisons qui  sont multiples, parmi lesquelles la nature du  foncier. Le foncier 
touristique est considéré comme un élément essentiel dans l’investissement actuel; ce 
qui pose le problème des mécanismes juridiques pour l’intégrer dans le domaine 
d’investissement pour connaitre son efficacité dans ce domaine 

  :مقدمة
تكاد جتمع الشواهد،بأن االستثمار يعترب حجر زاوية 

، وهو وتر حساس يف حتقيق التنمية الشاملة للدول
،ذلك أن املشكلة اليت تواجه يلعب غليه يف هذا اجملال

هو كيفية زيادة حجم  الكثري من الدول حاليا،
سبل لتنشيطها  عناالستثمارات من خالل البحث 

  .وتشجيعها

غرار ذلك يعترب االستثمار أهم حماور وعلى        
 ظليف  ةاإلنعاش املعتمد عليها يف اجلزائر، خاص

الوضع االقتصادي احلايل للبلد، بيد أن حتقيق هذا 
املبتغى يتطلب من دون شك توفري ضمانات وأدوات 

  .قانونية للمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا

ستثمار ويعترب العقار أهم أداة من أدوات اال       
يف الوقت الراهن، إذ يعترب الشغل الشاغل 
للمستثمر،كيفية احلصول على قطعة أرض إلجناز 

مشروعه االستثماري، ويف هذا اإلطار فإن جل 
ا املؤسسات  الدراسات والتحقيقات اليت قامت 
الوطنية والدولية ، وكذا تصرحيات املستثمرين، تؤكد 

ائر،هو احلصول أن أكرب عائق يواجه املستثمر يف اجلز 
  .على وعاء عقاري لتجسيد مشروعه االستثماري

إن املشرع اجلزائري ويف سبيل جتاوز العائق        
 تنظم وحتقيق املبتغى املنشود، أصدر ترسانة قانونية

وتضبط العقار املوجه لالستثمار، من السيما اآلليات 
فري أوعية عقارية مناسبة إلجناز اليت متكن من تو 

وال خترج األوعية العقارية السياحية  تثمارية،مشاريع اس
ا يف ا هلمن عني هذه النصوص القانونية ، توفريا ودجم

  .جمال االستثمار

كدراسة حتليلية   ا البحثأيت هذيومن هنا           
ليات توفري ودمج العقار السياحي يف جمال آل

اإلشكالية  عن وكل ذلك قصد اإلجابة االستثمار،
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إلى أي مدى  :مثل هذا املوضوع وهياليت يتطلبها 
وفق المشرع الجزائري من خالل اآلليات القانونية 
المتاحة في التوفير والدمج الفعلي للعقار السياحي 
                                                      في مجال االستثمار ؟                                 

والوصول إىل  شكالية،لإلجابة على هذه اإل       
إىل مبحثني، وكل  هذا البحث نتائج مفيدة، قسم
  .، واملطلب بفرعنيمبحث إىل مطلبني

  المبحث األول

  العقار السياحي الموجه لالستثمارآليات توفير  

املقصود بالعقار السياحي وفقا للدراسة احلالية،        
الصنف الوليد من العقار املوجه لالستثمار  كذل

يف الواقع، فيما يعرف قانونا مبناطق  لاحي، املتمثالسي
وبالتحديد يف األوعية العقارية  ،)1(التوسع السياحي

القابلة للبناء املتواجدة داخل هذه املناطق بغض النظر 
مبفهوم املخالفة خيرج من  ،)2(على طبيعتها القانونية

                                                            
ــــــاطق التوســــــع الســــــياحي وفقــــــا للصــــــياغة  )1( عــــــرف املشــــــرع من

كــــل منطقــــة أو امتــــداد مــــن اإلقلــــيم يتميــــز بصــــفات أو «:التاليــــة
مناســبة للســياحة، خبصوصــيات طبيعيــة وثقافيــة وبشــرية وإبداعيــة 

مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سـياحية وميكـن اسـتغالهلا يف تنميـة 
 03أنظر املـادة رقـم -»منط أو أكثر من السياحة ذات املردودية

املـــــــــــــــؤرخ يف  ،03/01، مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم 02فقـــــــــــــــرة 
 بالتنميـــــــة املســـــــتدامة للســـــــياحة، قاملتعمـــــــ ،17/02/2003

 ،19/02/2003ة يف املؤرخـ ،11اجلريدة الرمسيـة عـدد رقـم 
فقـــرة  02وهـــو نفـــس التعريـــف الـــذي تضـــمنته املـــادة ، 04ص 
املــــــــــــــــــــــؤرخ يف  ،03/03 ، مــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــم 01
املتعلـــق مبنـــاطق التوســـع واملواقـــع الســـياحية  ،17/02/2003

 19/02/2003،املؤرخــة يف 11،اجلريــدة الرمسيــة عــدد رقــم 
 .14، ص 

قـانون رقـم مـن ال 20ف ذلـك ممـا جـاء يف نـص املـادة يستش )2(
يتشــــكل « :، مــــا يلــــي17/02/2003املــــؤرخ يف  03/03

السياحي املوجه لالستثمار، أجزاء  رنطاق العقا
واملواقع السياحية املصنفة كمناطق مناطق التوسع 

                                    . )3(حممية

وملا كان كذلك يستوجب حبث الوسائل        
القانونية لتوفري العقار السياحي باملفهوم 
املذكور،واملطلع على خمتلف النصوص القانونية املنظمة 

الواقع  هلذا العقار، يستنتج أن وسائل توفريه ،ترتاوح يف
املطلب (القتناء الوديبني، وسيلة أصلية تتمثل يف ا

رى استثنائية تتمثل يف الشفعة ونزع ، وأخ)األول
).                                 املطلب الثاين(امللكية من أجل املنفقة العامة 

القاعدة في توفير العقار السياحي : المطلب األول
  :التراضي

املقصود بالرتاضي يف هذا املقام ما يعرف        
كوسيلة   املشرع اجلزائري  هلقد نظم،و الودي  باالقتناء
يف القانون  ،العقار السياحي املوجه لالستثمار لتوفري
ميز بني نوعني من و ، املشار إليه سابقا 03/03رقم 

، العقار السياحي اململوك العقار الذي يتم اقتناؤه
العقار السياحي التابع و  ،)الفرع األول(ة خاصة ملكي

  ).الفرع الثاين(لألمالك الوطنية اخلاصة 
المملوك السياحي  العقار اقتناء :الفرع األول

  :ملكية خاصة لألفراد

                                                                               

العقــار الســياحي القابــل للبنــاء مــن األراضــي احملــددة هلــذا الغــرض 
يف خمطــــط التهيئــــة الســــياحية ويضــــم األراضــــي التابعــــة لألمــــالك 

 »الوطنية العمومية واخلاصة وتلك التابعة للخواص
املنطقــة  ونمــن نفــس القــان 03فقــرة  02عّرفــت املــادة رقــم  )3(

ـــا جـــزء مـــن منطقـــة التوســـع أو موقـــع ســـياحي غـــري  «:احملميـــة بأ
قابل للبناء ويسـتدعي محايـة خاصـة قصـد احملافظـة علـى مؤهالتـه 

 .»الطبيعية أو األثرية أو الثقافية 
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،من القانون 01فقرة  22جاء يف نص املادة        
 اقتناءميكن « :يلي ما -السابق الذكر-03/03رقم 

ابل للبناء، لدى اخلواص طبقا العقار السياحي الق
 »... ،ودي بني الطرفني التفاق
االقتناء إجراءات املشرع على طريقة و   مل ينص      
إىل القواعد العامة،  ، مما يعين بالضرورة الرجوعالودي

 االقتناءيتم ، إذ طريقًة وإجراءات االقتناءاملعروفة يف 
وكالة ال اهليئة املسرية املتمثلة يف بنيودي باتفاق 

للعقار املالك من جهة، و  )1(الوطنية للتنمية السياحية
مبوجب عقد  ،من جهة ثانية اقتناؤهاملراد  يالسياح

السيد أمام  هحترير إعداده و  يتم بني الطرفنيبيع مربم 
، وذلك وفقا للشكليات القانونية والتنظيمية  املوثق

ا يف هذا اجملال  بعد إعداد وحترير العقد، و املعمول 
 ،)2(له الشهر العقاريو تم مباشرة إجراءات التسجيل ي

عقد لدى مصلحة التسجيل الل جأنن يسفبعد 
تأيت عملية  حتصيل رسوم التسجيل العقاري،و الطابع و 

فقا ملكان ، و ه لدى احملافظة العقارية املختصةشهر 
واحلكمة من الشهر واضحة  ،موقع العقار حمل العقد
كالة الوطنية للتنمية الو  املربم بني، كون أن عقد البيع 

                                                            
ـــا  )1( ـــد قانو ـــة الســـياحية ومت حتدي ـــة لتنمي ـــة الوطني أنشـــأت الوكال

ـــــــــــــم األس  املـــــــــــــؤرخ يف 98/70اســـــــــــــي مبوجـــــــــــــب القـــــــــــــانون رق
املؤرخـــة يف  11اجلريـــدة الرمسيـــة عـــدد رقـــم  21/02/1998
 .30، ص01/03/1998

املـــؤرخ يف  76/105األمـــر رقـــم يـــنظم التســـجيل العقـــاري  )2(
املعـــدل و املـــتمم ، اجلريـــدة الرمسيـــة، العـــدد  12/1976/ 09
ويـــنظم  ،1212ص 18/12/1977املؤرخـــة يف  81رقـــم 

 /11/ 12املــــؤرخ يف  75/74رقــــم   األمــــرالشــــهر العقــــاري 
املتضمن إعداد مسح األراضي العام و  ،املعدل واملتمم 1975

 92تأســـــيس الســـــجل العقـــــاري، اجلريـــــدة الرمسيـــــة، العـــــدد رقـــــم 
وكــــــــذا املراســــــــيم  ،1206ص 11/1975/ 18املؤرخــــــــة يف

 .التنفيذية لألمر

، مما من التصرفات الناقلة للملكية املالكالسياحية و 
                          )3(يستوجب شهره قانونا 

العقار السياحي التابع لألمالك  اقتناء :الفرع الثاني
  :الوطنية الخاصة

من القانون  03فقرة  22جاء يف نص املادة        
التابعة  باع األراضيت «:يلي ما ،03/03رقم 

املتواجدة داخل مناطق  لألمالك الوطنية اخلاصة
التوسع و املواقع السياحية، و الضرورية إلجناز الربامج 

احملددة يف خمطط التهيئة السياحية، للوكالة  االستثمارية
  »ودي التفاقالوطنية للتنمية السياحية طبقا 

لذي ا لالقتناء، أن هذا النصيتضح من خالل        
يتم من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، 

وجعله ال خيرج  صرح به املشرع اجلزائري ه،الذيغرض
كأوعية إلجناز برامج   استخدامها عن غرض
، حمددة يف خمطط التهيئة السياحية،و يف استثمارية

القانون  من 02فقرة  14تنص املادة  اإلطارهذا 
التهيئة يشمل خمطط «:يلي على ما 03/03رقم 

                                                            
مــــــــن األمــــــــر رقــــــــم  793ويف هــــــــذا اإلطــــــــار تــــــــنص املــــــــادة  )3(

القــــــــانون  املتضــــــــمن ،26/09/1975،املــــــــؤرخ يف 75/58
املؤرخــــــــــــــــة يف  ،78املدين،اجلريــــــــــــــــدة الرمسيــــــــــــــــة عــــــــــــــــدد رقــــــــــــــــم 

ال تنتقــــــل « :علــــــى مــــــا يلــــــي ،990، ص 30/09/1975
امللكية و احلقوق العينيـة األخـرى يف العقـار سـواء كـان ذلـك بـني 

يـنص إال إذا روعيـت اإلجـراءات الـيت  املتعاقـدين أم يف حـق الغـري
صــــلحة الشــــهر بــــاألخص القــــوانني الــــيت تــــدير معليهــــا القــــانون و 

املراســـــــيم ، و 75/74وهـــــــذه القـــــــوانني هـــــــي األمـــــــر  »العقـــــــاري
منـه الـيت  17ومما جـاء يف أحكـام األمـر نـص املـادة التنفيذية لـه،

الـيت ترمـي إىل  االتفاقات اإلداريةإن العقود « :تنص على ما يلي
حــــق عيــــين ال انقضــــاء إنشــــاء أو نقــــل أو تصــــريح أو تعــــديل أو 

إال مـــن تـــاريخ نشـــرها يف جمموعـــة  يكـــون هلـــا أثـــر، بـــني األطـــراف
 »البطاقات العقارية
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على أساس أهداف  استثماراتإجناز -:...السياحية
ا إحداث تنمية متعددة األشكال  حمددة من شأ
ا مناطق التوسع السياحي و  للمساحات اليت تزخر 

 االستثماريةتشجيع املشاريع  كمان،»املواقع السياحية
املتعلق ، 03/01السياحية من أهداف القانون رقم 

سياحة، حيث نص هذا القانون بالتنمية املستدامة لل
يهدف «: يلي منه على ما 01 قرةف 02يف املادة 

هذا القانون إىل إحداث حميط، مالئم و حمفز، من 
و تطوير الشراكة يف  االستثمارترقية -: أجل

نفس من  18 ،فضال على أحكام املادة»...السياحة
تتخذ الدولة إجراءات و أعمال « :القانون اليت تنص

املالية و  االمتيازاتقدم املساعدات و متنح الدعم، و ت
السياحي، قصد  باالستثماراجلبائية النوعية اخلاصة 

إحداث ة السريعة و املستدامة للسياحة و تشجيع التنمي
كما تسعى يف هذا ،الوطين االقتصادثار إجيابية على آ

أدوات لدعم عملية التنمية  استحداثإىل  اإلطار
  .»السياحية

ولتعلقها االقتناء الوديجراءات نسبة إلأما بال      
ما  إنف،بأوعية عقارية مملموكة ملكية خاصة للدولة

 هابيعأن  هذا اإلطار القاعدة العامة يف تقضي به
طبقا  األصل املزاد العلين هذا يف عن طريقيكون  

التنفيذي رقم من املرسوم  90املادة  لنص
 أما  ، )1( 16/12/2012املؤرخ يف  12/427
أن البيع يتم عن طريق الرتاضي طبقا فهو  ستثناءاال

                                                            
،احملـــــدد 16/12/2012املـــــؤرخ يف  12/427املرســـــوم  )1(

لشروط وكيفيات إدارة وتسيري األمـالك العموميـة واخلاصـة التابعـة 
املؤرخــــــــــــة يف  ،69اجلريــــــــــــدة الرمسيــــــــــــة عــــــــــــدد رقــــــــــــم  للدولــــــــــــة،

 .14، ص 19/12/2012

ثالث  ، وذلك يفمن نفس املرسوم 91للمادة 
  :حاالت هي

اهليئات البيع لفائدة الواليات والبلديات و  -
 االقتصاديةاملؤسسات العمومية و  العمومية

البيع لفائدة -صالبيع لفائدة اخلوا-اجلمعياتو 
 فيهااهليئات الدولية اليت تكون اجلزائر عضوا 

القنصليات املعتمدة وللبعثات الدبلوماسية و 
 .باجلزائر

 ، أي البيع لفائدةما يهم هو احلالة األوىلو        
 يف الواقع إىل فهذه األخرية تنقسم،اهليئات العمومية 

EPC، EPA، E P E،  الوكالة الوطنية للتنمية و
أي هيئة عمومية ذات  EPC ـمن نوع الالسياحية 

 - 98/70سب القانون حري طابع صناعي وجتا
و بالنتيجة ميكن بيع أمالك وطنية  ،-السابق الذكر

خاصة تابعة للدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية 
 .السياحية

الوزير املكلف باملالية و الوزير  بنييتم البيع و       
العقد تعده و ممثل من قبل الوكالة، املكلف بالسياحة 

،      وخيضع لشكليات ةمديرية أمالك الدولة املختص
أما  .يف احملافظة العقارية املختصة التسجيل، والشهر

إذا كان العقار السياحي مملوك للوالية أو البلدية، 
فيربم  العقد بني الوايل، و الوزير املكلف بالسياحة 

بني  وممثل يف الوكالة بالنسبة لألمالك التابعة للوالية، 
الوكالة و  يم والتسيري العقاريللتنظ الوكالة العقارية احمللية

بالنسبة لألمالك التابعة الوطنية للتنمية السياحية 
تاريخ صدور قانون  1990، هذا بعد سنة للبلدية

ويف كلتا حاليت  .73 مادته سيماالالتوجيه العقاري 
االقتناء الودي ميكن للدولة أن تتخذ التدابري الالزمة  

 خاصة يف إطار لتدعيم أسعار العقار السياحي وتدابري
قوانني املالية لتشجيع ودعم االستثمارات ذات الطابع 

حسب الفقرة األخرية من املادة وهذا  ،السياحي
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املذكور  03/03من القانون رقم  31، واملادة 22
       . )1(أعاله

عقار االستثناء في توفير ال: المطلب الثاني    
  :السياحي الشفعة ونزع الملكية

لشفعة ونزع امللكية من أجل املنفعة تعترب ا         
 ،ستثنائيتني لتكوين امللك وتوفريهالعمومية وسيلتني ا

يتم اللجوء إليهما يف حالة فشل وسيلة االقتناء الودي 
طرق وفقا ملا سبق بيانه،وملا كان كذلك يستوجب الت

املنفعة زع امللكية من أجل ، ون)الفرع األول(إىل الشفعة
  ).ينالفرع الثا( العمومية

توفير الشفعة كوسيلة ل: الفرع األول
 :العقار السياحي

و جربية، تلجأ  استثنائيةتعترب الشفعة طريقة          
توفري أوعية عقارية مناسبة إلقامة إليها الدولة بغية 

منح  من أجل ذلك مت، مشاريع استثمارية سياحية
 الوطنية للتنمية السياحية يفلوكالة ل حق أصيل

من  21ملادة تنص ا يف هذا السياقو ،  تهاممارس
حيق للدولة ممارسة «:يلي على ما 03/03القانون 

 ،واملواقع السياحية حق الشفعة داخل مناطق التوسع
                                                            

، يف تلــك ارات الســياحيةات املدعمــة لالســتثمتتمثــل التحفيــز  )1(
ــــة املنصــــوص عليهــــا مبوجــــب  اإلعفــــاءات أو التخفيضــــات اجلبائي

مـــن اإلعفـــاء ( خمتلـــف قـــوانني املاليـــة املتعاقبـــة وأبرزهـــا يف التطبيـــق 
ــــل الرســــم العقــــاري وشــــهر  تســــجيل، أو رســــم بعــــض الرســــوم مث

العقــارات، وكــذا خمتلــف التخفيضــات اجلبائيــة مثــل التخفــيض يف 
وأكــد علــى  ،)الدولــة املفروضــة علــى املســتثمر مبلــغ إتــاوة أمــالك

ـــــف هـــــذه اإلعفـــــاءات و  ـــــا عديـــــدة خمتل التخفيضـــــات وكـــــرس مزاي
ألكثـر تفصـيل راجـع القـانون  –، قانون االستثمار اجلديـد أخرى
املتعلـــــــق برتقيـــــــة  03/08/2016املـــــــؤرخ يف  16/09رقـــــــم 

ـــــــــم  ـــــــــة عـــــــــدد رق ـــــــــدة الرمسي ، املؤرخـــــــــة يف 46االســـــــــتثمار، اجلري
 .18، ص03/08/2016

متارس الوكالة الوطنية للتنمية السياحية هذا احلق على  
املنجزة يف إطار هذا  كل العقارات أو البناءات

املتواجدة داخل منطقة التوسع القانون، و 
وتكون موضوع نقل ملكية إراديا بعوض أو ،السياحي

   .»بدون عوض

إن أول مالحظة ميكن تسجيلها على هذه          
 املادة أن املشرع أقر حق الوكالة يف ممارسة حق الشفعة

حيمل يف حالة نقل امللكية بعوض أو من دونه،واألول 
يعاب بالتايل أول ما ، و على البيع واآلخر على اهلبة

من القانون  793شرع أنه ناقض املادة  على امل
املدين اجلزائري اليت أقرت الشفعة يف حالة البيع فقط، 

ديدا للشفعة مبفهوم املخالفة املشرع أعطى مفهوما ج
 خاصا غري مقبول أن قانونا، و 03/03يف القانون 

  .يناقض شريعة عامة
 أعاله، 21ثاين مالحظة حول نص املادة         

شرع مل حيدد مرتبة الدولة ممثلة  يف أن امل تتمثل يف
ق الشفعة، حل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ممارسةً 

 خالفا ملا فعله يف قانون التوجيه  العقاري ملا قرر ما
و اجلماعات احمللية يف الشفعة  ينشأ حق الدولة«: يلي

بغية توفري احلاجات ذات املصلحة العامة و املنفعة 
ر عن اللجوء احملتمل إىل إجراء العمومية بصرف النظ

وتطيق حق الشفعة املذكور، مصاحل و ،نزع امللكية
ميارس و  التنظيم،هيئات عمومية معينة حتدد عن طريق 

 هذا احلق يف املرتبة اليت تسبق ما هو حمدد يف املادة
 26املؤرخ يف  75/58 :من األمر رقم 795 :رقم

         .)2(»املذكور أعاله 1975 /09/
بالتايل كان األجدر على املشرع اجلزائري أن و        

حيدد مرتبة الوكالة يف ممارسة حق الشفعة مقارنة مع 

                                                            
 18املـؤرخ يف  ،90/25مـن القـانون رقـم  71املادة  أنظر )2(
التوجيـــــه العقـــــاري، اجلريـــــدة الرمسيـــــة  ناملتضـــــم، 1990 /11/

 .1560، ص 18/11/1990، املؤرخة يف 49عدد رقم 
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من القانون  795احلاالت الواردة يف نص املادة 
وبالنسبة . )1( املدين حىت تكون الصورة واضحة

، فإن ممارسة حق الشفعة من قبل الوكالةجراءات إل
من القانون  21من املادة  األخريةلفقرة املنطلق هو ا

حتدد كيفيات تطبيق هذه « :اليت تنص 03/03
وبالرجوع إىل التنظيم جند  ،»املادة عن طريق التنظيم

: املؤرخ يف 06/385املرسوم التنفيذي رقم 
28/10/2006 )2(         

طبقا « :ما يلي هذا املرسوم مما جاء يفو        
املؤرخ  03/03من القانون رقم  21ألحكام املادة 

و املذكور أعاله، متارس  2003فرباير  17يف 
الوكالة حقها يف الشفعة على كل عقار أو بناء يقع يف 

هو  اجلزء القابل للبناء ملنطقة التوسع السياحي، كما
املوافق عليه، و املنجز  حمدد يف خمطط التهيئة السياحية

 17املؤرخ يف  03/03يف إطار أهداف القانون رقم 
، و املذكور أعاله و الذي يكون 2003فرباير 

  .»بدون مقابلأو  بمقابل موضوع تنازل
طبقا ألحكام  « :يلي ما جاء يف املرسومكما      
 17املؤرخ يف  03/03من القانون رقم  28املادة
واملذكور أعاله، يتعني على مالك  2003 فرباير

خمطط التهيئة  إطارالعقار أو البناء  املنجز يف 
تقدمي تصريح مسبق  بيع أمالكهندما يقرر السياحية، ع

                                                            
مــــن 21األفضــــل علــــى املشــــرع أن يــــنص صــــراحة يف املــــادةو  )1(

ـــــة -بعـــــد تعـــــديلها -03/03القـــــانون رقـــــم  ـــــة الوكال  علـــــى مرتب
وحبــــذا لـــــو يف ممارســـــة حــــق الشــــفعة  يــــة للتنميــــة الســــياحيةالوطن

القـانون املـدين، ألن ذلـك  املقـررة يفيعطيها أولوية على احلـاالت 
لتـــوفري األوعيـــة العقاريـــة الســـياحية املوجهـــة يشـــكل ضـــمانة هامـــة 

 .لالستثمار
املـــــــــــــــــــؤرخ يف  06/385املرســـــــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــم  )2(

وكالــــة الوطنيـــــة ، احملــــدد لكيفيــــات ممارســــة ال28/10/2006
املواقــــع ة حــــق الشــــفعة داخــــل منــــاطق التوســــع و للتنميــــة الســــياحي

 05املؤرخــــــة يف ، 70الســــــياحية، اجلريــــــدة الرمسيــــــة عــــــدد رقــــــم 
 .07، ص 2006 /11/

للوزير املكلف بالسياحة، يعد طبقا لنموذج، حيدد 
       . )3( »مبوجب قرار من الوزير املكلف بالسياحة

من  03 بالتايل هناك تناقض واضح بني املادةو        
من القانون  21و املادة  06/385املرسوم 

يف ررت حق الشفعة ، كون أن األوىل ق03/03
، بينما الثانية يف حالة البيع أو اهلبة، حالة البيع فقط

كثر من ذلك املشرع كان غريبا و وقع يف فخ  األ
رسوم نفسه، بني املادتني التناقض  ضمن أحكام امل

ملادة وافق مضمون ا ،02، ففي املادة 03و  02
، ويستشف ذلك من 03/03من القانون  21

بينما يف  ،"مقابلكل تنازل بمقابل أو بدون "عبارة  
الرتمجة، وال يوجد خطأ يف  .ذكر البيع فقط 03املادة

من  03املادة  يتبني أنإىل النص الفرنسي  فبالرجوع
العبارة تتضمن  06/385املرسوم التنفيذي رقم 

 décide de mettre en vente:"التالية

son bien." مما يطرح الكثري من التساؤالت ،
. )4(فيها املشرع  خبصوص التناقضات اليت وقع

إلجراءات العملية ملمارسة حق الشفعة فقد ل وبالعودة
التنفيذي رقم بينها املشرع يف نفس املرسوم 

  :يلي امل وفقا 06/385
يقوم الوزير املكلف بالسياحة بعد إخطاره،  -       

بالتصريح بالبيع بإشعار الوكالة يف أجل مخسة عشر 
سة حقها يف يوما، قصد السماح هلا مبمار ) 15(

   ،04حسب املادة  ،الشفعة

                                                            
 .نفس املرسوم التنفيذي من 03و  02أنظر، املواد،  )3(
ا هلـذا دبالتايل جيب على املشرع أن يراجع نفسـه و يضـع حـو  )4(

تعـديل  -:يقرتح عليه االقرتاح البسيط األيتبأس أن  الالتناقض و 
بإضــافة اهلبــة  06/385نفيــذي رقــم مــن املرســوم الت 03املــادة 

 ":حبـــذف كلمـــة البيـــع و تعويضـــها مبصـــطلح جـــامع مـــانع هـــو و 
بيـع و اهلبـة، و فيشـمل بالتـايل ال "التنازل مبقابـل أو بـدون مقابـل 

مـن  02 و املـادة 03تناسـق قـانوين بـني املـادة بالنتيجة تطـابق و 
مـن جهـة ثانيـة تطـابق املـادتني و ، ، من جهـة06/385املرسوم 

 .03/03من القانون رقم  21مع نص املادة 
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 ابتداءأشهر ) 03(للوكالة أجل ثالثة مينح  -       
من الوزير املكلف بالسياحة،  من تاريخ إشعارها

، ويتعني على الوكالة األمالك املعنية اقتناءللفصل يف 
د دراسة إياها، أن تلتزم بإعدا املمنوحة اآلجاليف إطار 

الوسائل م و ياحملتوى و التقيتقنية تربز فيها الوصف و 
حسب املادة ،األمالك املعنية القتناءاملالية الضرورية 

  ،           )1(منه 05
عندما تقرر الوكالة مباشرة حقها يف الشفعة  -       

 اآلجالتقوم بإعالم الوزير املكلف بالسياحة يف 
املطلوبة مع تربير ردها، بعد انقضاء هذا األجل و يف 

ا حالة عدم ا لرد من الوكالة، تعد هذه األخرية كأ
، حسب املادة تنازلت عن ممارسة حقها يف الشفعة

  منه،  06
يف حالة ممارسة الوكالة حق الشفعة يلتزم  -         

الوزير املكلف بالسياحة بإعالم املالك يف أجل مخسة 
من تاريخ انتهاء األجل،  ءيوما ابتدا) 15(عشر 

  منه، 07حسب املادة  ،هأعال 05املذكور يف املادة

يف حالة أشهر و ) 4(عند انتهاء أجل أربعة  -       
يصرح للمالك مباشرة البيع  ةوزير السياحعدم رد 

  منه، 08حسب املادة  ،املقرر

املالك، مع  يف حالة غياب اتفاق بالرتاضي -       
امللكية  اقتناءصة مثن تاهليئة القضائية، املخ دحتد

  .منه 09حسب املادة  موضوع حق الشفعة

توفير وسيلة لكنزع الملكية   :الفرع الثاني
  :العقار السياحي

                                                            
ـــا 05املـــادة املالحـــظ علـــى  )1( فـــت مـــا جـــاء يف لخا أعـــاله، أ

 30مــن القــانون املــدين الــيت منحــت الشــفيع مــدة  799املــادة 
 مــــربر بفكــــرة هــــذا االخــــتالفيومــــا ملمارســــة حقــــه يف الشــــفعة، و 

 .اخلاص يقيد العام

جعل املشرع اجلزائري نزع امللكية من أجل 
 ، 03/03القانون رقم  مبوجب املنفعة العمومية

األراضي املتواجدة داخل  وسيلة استثنائية القتناء
واعتماد ،  املوجهة لالستثمار مناطق التوسع السياحي

يؤدي اللجوء إىل كل عندما  ال يتحقق إالاإلجراء  هذا
وهو ما يستشف الوسائل الرضائية إىل نتيجة سلبية، 

 -السابق الذكر-03/03أحكام القانون رقم من 
عندما يفضي اللجوء إىل كل « :الذي جاء فيه ما يلي

الوسائل األخرى إىل نتيجة سلبية، ميكن للدولة بناء 
هذه  اقتناءبالسياحة ، على طلب من الوزير املكلف 

األراضي، طبقا للتشريع والتنظيم الساري املفعول، 
 ،)2(»املنفعة العمومية أجلنزع امللكية من باملتعلقني 
بناء على حينئذ حتريك إجراءات نزع امللكية  فيمكن
،لتتم وتستكمل الوزير املكلف بالسياحة من طلب

رقم  أحكام القانونعمليا وفقا للكيفيات احملددة يف 
واملراسيم   ،)3(04/1991/ 27يف املؤرخ91/11

   .التنفيذية له

توفري العقار أمهية هذه الوسيلة يف رغم         
الذي يطرح السؤال  السياحي املوجه لالستثمار، إال أن

رد وعي للفّ يف ظل الالّ  تهامدى جناع يتمحور حول
ذا اإلجراء بأوجه املنفعة العمومية  زائرياجل املخاطب 
بة ،والسياحية االستثمارية خاصة،مبعىن فاعلية هذه قاط

االستثمار ( الوسيلة يف حتقيق غرض احلال املنشود

                                                            
مــــــن القــــــانون رقــــــم  22نظــــــر الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن املــــــادة ا  )2(

 .، السابق الذكر2003 /02/ 17املؤرخ يف  03/03
 27/04/1991يف  خ، املــــــــؤر 91/11القــــــــانون رقــــــــم   )3(

تمم املعـــدل واملـــ املتضـــمن  قـــانون نـــزع امللكيـــة للمنفعـــة العموميـــة،
املؤرخــــــــــــــــــــة يف  ،21:قـــــــــــــــــــم،اجلريـــــــــــــــــــدة الرمسيـــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــدد ر 

 .693، ص 08/05/1991
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مقرون مبدى تقبلها من الشخص  ،)السياحي
ا استعدادا منه للتنازل عن ملكيته، ومعيار  املخاطب 
القبول درجة الوعي السياحي االستثماري التنموي 

بت يف كثري من لديه، ذلك أن الواقع العملي أث
قف سليب جتاه هذا اإلجراء، ااألحيان وجود تعنت ومو 

مبشاريع كربى مثل مشروع الطريق فلو تعلق األمر 
املشاريع األقل، كالنزع  السيار شرق غرب، بل حىت

إلنشاء مرافق ضرورية متس جوانب أكثر حساسية 
لدى املواطن، إنشاء جامعات أو مستشفيات أو 

ع مواقف عديدة و منازعات صطدم مال، مثال مدارس
مستعصية تطرح على مستوى القضاء، سواء بالنسبة 
للتعويض أو بالنسبة للطعن يف القرارات املفضية إىل 

الفرد  فهل يكون هذا اإلجراء مقبول لدى النزع،
إقامة مشاريع نزع أمالكه  إذا كان غرض  اجلزائري

  . ؟استثمارية سياحية

ية للمنفعة وبالتايل فإن إجراء نزع امللك  
ال يلقى صدى  -بوجه االستثمار السياحي-العمومية 

حىت بل  وجتاوب من قبل الفرد اجلزائري يف دنيا الواقع،
       .)1(اجلزائرية  العمومية اإلدارة من

                                                            
جملس الدولة الـذي جـاء  نالصادر عيتضح ذلك من القرار   )1(

أن النــزاع احلــايل يتمحــور حــول عــدم نظاميــة ا مبــ« : فيــه مــا يلــي
التنـــــازل الـــــذي مت لفائـــــدة املســـــتأنف عليـــــه، مـــــن طـــــرف الوكالـــــة 

، الســـياحي االســـتثمارالعقاريـــة، عـــن قطعـــة أرضـــية، مـــن اجـــل 
ومت إفـراغ هـذه العمليـة،مبوجب  هكتـار 638ر مساحتها بتقد

، ومت شـــــــــهره يف 21/03/1997يف  عقـــــــــد تـــــــــوثيقي، حـــــــــرر
ــــــة  أنا مبــــــو  ،06/05/1997 ــــــأن الوكال العــــــارض يتمســــــك ب

امللكيـة، حـىت العقارية، تنازلت عن ملك، الغري،إذ مل تنتقل إليها 
أنــــــــه بــــــــالرجوع إىل القــــــــرار حمــــــــل و  ،...ميكنهــــــــا التصــــــــرف فيهــــــــا

طرف مـدخل يف اخلصـام ، فإن مديرية أمالك الدولة نافاالستئ
  إلغــاء العقــد حمــل  والتمســتمتســكت بــأن العقــار ملــك للدولــة

  المبحث الثاني

  لعقار السياحي في مجال االستثمارآليات دمج ا 

بعد توفري األوعية العقارية السياحية وفقا          
ينبغي دمج هذه األوعية يف  لألدوات السابق ذكرها،

جمال االستثمار،واألكيد أن هذا املسعى لن يتأتى إال 
وفقا آلليات قانونية حمددة،وحينئذ تطفوا إىل السطح 

) املطلب األول(آلية التهيئة والتخطيط هلذا العقار
قصد حتديد األولويات وضبط املواصفات التمهيدية، 

ا قانونا مث طرحه لالستغال ل وفقا لآللية املعمول 
قصد إقامة مشاريع استثمارية مباشرة ) املطلب الثاين(

ائية   .و

التحضير لدمج العقار  :المطلب األول
السياحي في مجال االستثمار وفقا آلليتي التهيئة 

  :والتخطيط

 ، تلك العملية التنظيميةاملقصود بالتهيئة إن         
شروط استعماله، فالتهيئة جملال معني وذلك بتحديد 

، )2( نتيجة حمددة إىلهي فن يؤدي يف النهاية  إذن
وقد عرف املشرع اجلزائري التهيئة السياحية يف املادة 

املتعلق ، 03/01من القانون رقم  05 قرةف 03

                                                                               

، الوكالة العقارية، تصرفت يف ملك الغري، لفائـدة واعتربتالنزاع، 
االســـــــتثمار املـــــــدعي، املســـــــتأنف عليـــــــه، احلـــــــايل حتـــــــت غطـــــــاء 

ن، ولــيس مــن و يف حــني أن هــذا اإلجــراء خمــالف للقــان الســياحي
الصـــادر  6426نظـــر، القـــرار رقـــم ا -»...صـــالحيات الوكالـــة 

اجمللـة الفضـائية،  الدولـة،ن جملـس ، ع08/04/2002بتاريخ 
 .202ص ، 2002 ، لسنة02العدد رقم 

(2 )   Linda  Alloui  –  Ami  moussa,  cours 

d’aménagement  touristique,  office  des 

publications  universitaires,  Benaknoun  – 

Alger, 2011, p12 
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التهيئة « :بالتنمية املستدامة للسياحة كما يلي
اجناز املنشآت القاعدية  جمموعة أشغال: السياحية

الستقبال استثمارات ضاءات ومساحات موجهة لف
د يف الدراسات اليت حتدد طبيعة تتجس سياحية

للمنشآت  األنشطةعمليات التهيئة وطبيعة مشاريع 
 .»املراد حتقيقها

ا  أما           السلطةالتخطيط فهو عملية تقوم 
العمومية وذلك على املستوى القومي، لتحديد خمتلف 

شرح مشاريع ل إجراءو فه، والتدخالت األنشطة
والتقنيني والتسيري  اإلنتاجأدوات  إطاريف  ،اجملتمع

هو جمموعة  إذنفالتخطيط ،للمجال احلضري 
اليت حتدد رؤية  واألعمالالتحضريات والتدخالت 

،وقد جعل املشرع اجلزائري وفقا  )1( واضحة للمستقبل
لتخطيط عدة أعاله ل املذكور 03/01للقانون 

تنموية، بيئية، وسياحية بالدرجة  ،اقتصادية،أبعاد
 .)2(قصد تطويرها وتشجيع االستثمار يف إطارها األوىل

   

يف التهيئة  اجلزائري اعتمد املشرعوقد        
للعقار السياحي على خمططني قطاعيني، والتخطيط 

، )الفرع األول(التوجيهي للتهيئة السياحية طاملخط
   ).الفرع الثاين(وخمطط التهيئة السياحية 

                                                            
(1)  Brahim  Benyoucef,  Analyse  urbaine 

(éléments  de méthodologie),  3eme  éditions, 

office  des  publications  universitaires,  Ben 

aknoun Alger, 2011,p20  

انظر حسن محيـدة، التخطـيط البيئـي كآليـة للتنميـة املسـتدامة  )2(
ختصـــص قـــانون عقـــاري دكتـــوراه،  وحـــة،أطر يف التشـــريع اجلزائـــري 

ــــــــدة،  وزراعــــــــي ، ــــــــب البلي ــــــــة احلقــــــــوق، جامعــــــــة ســــــــعد دحل كلي
 .292، ص 2009

المخطط التوجيهي للتهيئة  :الفرع األول    
  :السياحية

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أداة ميثل        
هو أداة مرجعية و يف اجلزائر،  للعقار السياحيموجهة 

ملختلف االستخدامات احملددة مبوجب خمطط التهيئة 
سياسة طابعها  رهنبالسياحية،وهذا املخطط كان 

دم الثبات يف التوجيه،يف نفس الوقت التطور واملرونة وع
هو  يف النهاية ما عدم نسيان بأن هذا املخططجيب 

إال أداة تنفيذية  للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 
وبالتايل جيب أن تكون أحكامه منسجمة مع هذا 

ذلك؟ أم انه  اجلزائري شرعاملاألخري لكن هل حقق 
  .؟نيةقانو  يف مفارقات للدخول والوقوعفسح اجملال 

خضع املخطط التوجيهي  من ناحية أولى        
فلم يكن ، ملحوظ للتهيئة السياحية يف اجلزائر لتطور

هناك خمطط واحد بل عدة خمططات يف حقب زمنية 
المخطط كل من   معينة، وتتمثل باختصار يف

 )3( 1980التوجيهي للتهيئة السياحية لسنة 
ق فاآو  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،و 

مت الشروع يف إعداده منذ سنة  هذا األخري ،2030
،  وهو صاحل إىل 2008، وبدا سريانه سنة 2007

   .2030غاية 

                                                            
 :ونـــتج عنـــه ،شـــرتاكيةاال األيدلوجيـــة هـــذا املخطـــط صـــاحب )3(
هـذا املخطـط   :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للشمال"

عـــــدة منـــــاطق  واليـــــة، وحـــــدد) 14(كـــــان خيـــــص أربعـــــة عشـــــرة 
المخطط التـوجيهي للتهيئـة السـياحية  ،ياحيةللتوسع ومواقع س

واليـة يف ) 13(هـذا املخطـط خيـص ثالثـة عشـرة  :في الجنـوب
واليت حتتوي على ثروات طبيعية، وتـراث مـادي، ومـوارد  اجلنوب،

 .اقتصادية أخرى
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 - من جهة  - املخطط كانت له إن هذا         
قانونية مادية بين  دعامةقاعدة وخلفيات أو باألحرى 

له سابقا وحتديد أهدافه  مت التحضري إذ  ،عليها
 01/20رقم القانون الل سيما من خ، الوغاياته

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي اعترب  ،)1(
أدوات تنفيذ املخطط  بني من، منه 22حسب املادة 

الوطين لتهيئة اإلقليم، وبالتحديد من املخططات 
التوجيهية للبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية 

 فإن املشرع كذلك  هذات املنفعة الوطنية، وباعتبار 
متدرجة ومسرتسلة ومرتيثة وعقالنية يف  اعتمد سياسة

 رقم القانون، كما جند )2( وضع وجتسيد هذا املخطط
تنموية ذات أبعاد  الذي أبان على سياسة 03/01

 سنتني من إصدار القانون  ، فبعدخمتلفة للمخطط
املتعلق بالتنمية هذا القانون جاء  01/20رقم

التوجيهي للتهيئة املستدامة للسياحة، فذكر املخطط 
السياحية، وجعله مرجعية لكل نشاط من أنشطة 

باإلضافة إىل ذلك، ألزم املشرع  التنمية السياحية،

                                                            
، 12/12/2001 املــــــــــؤرخ يف 01/20رقــــــــــم القــــــــــانون  )1(

  عــدد ،ة الرمسيــةاملتعلــق بتهيئــة اإلقلــيم وتنميتــه املســتدامة،  اجلريــد
 .18، ص  15/12/2001، املؤرخة يف 77رقم،

 رقــــــم يف أحكــــــام القــــــانون ملموســــــانإن الرتيــــــث والعقالنيــــــة  )2(
 منـه الـيت تـنص علـى 38ويستشف ذلك مـن املـادة ، 01/20
حيـــدد املخطــــط التـــوجيهي للتهيئــــة الســـياحية كيفيــــات «:يلــــي مـــا

ا األساســــية مــــع مرا  -: عــــاةتطــــوير األنشــــطة الســــياحية ومنشــــآ
ا،االحتياجــــــــــات االقتصــــــــــادية  خصوصــــــــــيات املنــــــــــاطق وإمكانا
واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة،واجبات االســــــتغالل العقــــــالين واملتســــــق 
ذه الصـــــــفة حيـــــــدد قواعـــــــد  للمنـــــــاطق والفضـــــــاءات الســـــــياحية،و
احملافظــة علــى املواقــع ومنــاطق التوســع الســياحي،  وشــروطها كمــا 

ـــــه،حيـــــدد شـــــروط تـــــوطني املشـــــاريع الســـــياحية وكي وأصـــــناف  فيات
التجهيــــزات وخصائصـــــها وطريقــــة اســـــتغالل املواقــــع مـــــن خـــــالل 

 .»حتديد دفاتر الشروط

بضرورة االنصياع للمواصفات احملددة يف هذا املخطط 
، كما االستثمارية عند القيام بإجناز املنشآت السياحية

التنمية املنسجمة للمنشات -:(حدد دوره املتمثل يف
ياكل السياحية واالستغالل العقالين ملناطق التوسع واهل

السياحي واملواقع السياحية، وكذا احلفاظ عليها 
يئة اإلقليم  وإدماج األنشطة السياحية يف أدوات 

  . )3( )والتعمري

كشف املخطط التوجيهي ،  أخرىومن جهة         
أبعاد ورؤى مستقبلية منها ما للتهيئة السياحية على 

هو باقي رهني  جيسد بعد،  ومنها ماحتقق ومل 
رض أحتققت نظريا، ومل جتسد على ، فاألوىل املستقبل
فلم تتجاوز  ،، وبقيت جمرد حرب  على ورقالوقع بعد

تمثل فيما يسمى تو مرحلة الدراسة والتصور، 
باألقطاب السياحية أو بعبارة أخرى  أقطاب اجلاذبية 

ا السماح  السياحية، اليت تشكل دعامة قوية من شا
 يكلة اإلقليم الوطين واملسامهة النشيطة يف تشكيل

 ،جه إليهااملقصد السياحي للجزائر والتو  ودعم 
حول تتمركز توليفة عبارة عن فالقطب السياحي هو 

، معني من القرى السياحية لالمتيازفضاء جغرايف 
بالتآزر املختلفة، وذلك واألنشطة والشبكات السياحية 

، أما الثانية )4(الوطين ة لإلقليممشاريع تنمويمع 
                                                            

، 12، 10،  06، أنظــر يف كــل ذلــك، أحكــام املــواد رقــم )3(
، املــــــــؤرخ يف 03/01رقــــــــم  مــــــــن القــــــــانون 02و 01ف 13
 .، السابق الذكر17/02/2003

 إن هـــذه األقطــــاب الســـياحية لالمتيــــاز مـــدعوة لكــــي تصــــبح )4(
وجهـــــة ســـــياحية : لوجهـــــة اجلزائـــــر اجلديـــــدة " واجهـــــات رمزيـــــة"

مســـتدامة،  تنافســـية متجـــددة، أصـــلية، ونوعيـــة، ويتشـــكل  كـــل 
قطـــــب للجاذبيـــــة الســـــياحية مـــــن عـــــدة مكونـــــات وفقـــــا لقدراتـــــه 

أقطـــاب للجاذبيـــة الســـياحية  )7(ومت حتديـــد ،وجلاذبيتـــه اإلقليميـــة
اذبيــة قطــب اجل -قطــب اجلاذبيــة الســياحية مشــال شــرق، -هــي:
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من األهداف البعيدة إذ أن  ،فمرتوكة للمستقبل
تهيئة السياحية حتقيق تنمية لللمخطط التوجيهي ل

منسجمة للمنشات واهلياكل السياحية وفق مواصفات 
 اللعقار السياحي وكذعاملية، واستغالل عقالين ورشيد 

حتقيق أن هذا املخطط يرمي إىل ا كم  ،احلفاظ عليه
هدف نبيل وامسي يتمثل يف ضرورة إشراك كل الشركاء 

مؤسسات الدولة، أعوان  االجتماعني مجاعات إقليمية،
يف حتقيق وجتسيد  ،ومتعاملني اقتصاديني،مواطنني

االستثمار مبادئ وغايات سياسة الدولة يف جمال 
أهداف بالفعل رهينة  وهي السياحي التنموي املستدام،

للعقار الواقع العملي املر  :أمههااب املستقبل لعدة أسب
احلايل للبلد على مجيع األصعدة  عالسياحي، الوض
واجتماعية على اخلصوص، نقص  ةسياسية، اقتصادي

  .ةاجلزائري واإلدارة وقلة الوعي السياحي لدى املواطن

فإن املفارقات القانونية من ناحية ثانية،        
الثبات أن عدم  كقائمة خبصوص هذا املخطط، ذل

 م يكنواالستقرار مسة بارزة يف هذا السياق،فل
التقطع  دائم النبض، إمنا يف اجلزائر التخطيط السياحي

، ودليل ذلك أن الدولة وقعت يف فراغ والتأخر صفته
سنوات، بدأ من سنة  08يف هذا اجلانب ملدة 

                                                                               

-قطب اجلاذبية السياحية مشـال غـرب، -السياحية مشال وسط،
ــــــة الســــــياحية جنــــــوب شــــــرق ، قطــــــب اجلاذبيــــــة -قطــــــب اجلاذبي

قطــــب اجلاذبيــــة الســــياحية اجلنــــوب  -الســــياحية جنــــوب غــــرب،
ألكثـر  -أخريا قطب اجلاذبيـة السـياحية للجنـوب الكبـري-الكبري،

 29املـــــؤرخ يف  10/02 رقـــــم القـــــانون تفصـــــيل أنظـــــر أحكـــــام
ــــــوطين  ،2010 /07/ ــــــى املخطــــــط ال املتضــــــمن املصــــــادقة عل

، املؤرخــــــة يف 61لتهيئــــــة اإلقلــــــيم، اجلريــــــدة الرمسيــــــة عــــــدد رقــــــم 
عدد مستقل وخاص نشـر فيـه  ، 88ص  ،21/10/2010

الـــــوطين لتهيئـــــة  حصـــــر وقصـــــرا قـــــانون املصـــــادقة علـــــى املخطـــــط
 .اإلقليم

اية أفاق املخطط التوجيهي للتهيئة  2000 تاريخ 
 2008سنة  غاية إىل ،1980السياحية لسنة 

تاريخ املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة 
، وميتد إىل 2007السياحية الثاين الذي اعد سنة 

وهذا الفراغ كان له األثر على  ،2030أفاق 
سواء  العقار السياحي، وعلى وضعية لبلدالسياحة يف ا

االستثمارية من الناحية القانونية، أو من الناحية 
  .يةالتنموية الواقع

عدم الوضوح والتنسيق واالنسجام أن ا كم       
حقيقة  يف جتسيد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

 أشري إليه،كما سبق وان أخرى ال ميكن إنكارها،ف
أداة تنفيذية للمخطط الوطين  هذا املخطط يعترب

لتهيئة اإلقليم، وبالتايل جيب أن يكون األول موافقا 
أمر بديهي، ومن الناحية  ومنسجما مع الثاين، هذا

الزمنية جيب أن يكون الثاين اسبق يف التطبيق 
املشرع والسريان من األول، وهذا هو احملري عند 

  .)1(اجلزائري

  :مخطط التهيئة السياحية :الفرع الثاني    

                                                            
و أداة للتهيئــــة الســــياحية، هــــ تــــوجيهيبــــالرغم مــــن أن املخطــــط ال )1(

تنفيذية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وبالتايل فالعالقة بينهما عالقة 
أي بـدا  وعـرف املصـادقة،صـدر كـان أول مـن جزء من الكل، إال انـه  

، وهل يعقل أن اجلزء اسـبق يف الـزمن املخطط الوطين يسري زمنيا قبل
ومتـت  2001فاملخطط الوطين لتهيئة اإلقليم اعـد سـنة  من الكل؟،

، بينمــــــا املخطـــــط التـــــوجيهي للتهيئــــــة 2010صـــــادقة عليـــــه ســـــنة امل
أي سـنتني  2008وصودق عليـه سـنة  2007السياحية اعد سنة 

مفارقـة  هو ما يعدو  ،لى املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمقبل املصادقة ع
ذلــك أن املصــادقة تعــين الســريان وهــذا األخــري يعــين التنفيــذ،  ،قانونيــة

 سريان مصدرها واصلها ؟  وهل تسري وتنفذ األداة قبل
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أداة لتنفيذ  خمطط التهيئة السياحيةيعترب          
اجلزئيات احملددة يف املخطط التوجيهي للتهيئة 

من ويف نفس الوقت مير بإجراءات مطولة  ،السياحية
 ،وملا كان كذلك فإن املخطط ،اإلعداد والتنفيذ حيث
إذ ورد ذلك  ،وتسيري العقار السياحيأداة لتهيئة عد 

، 03/03 رقم القانون صراحة  ضمن أحكام 
القسم الثاين من الفصل الثاين حتت  وبالتحديد يف

، "سع واملواقع السياحيةيئة وتسيري مناطق التو "عنوان 
أن على أحكام هذا القسم يتضح  عوباإلطال

مواصفات خمطط التهيئة السياحية مرجعية أساسية يف 
يئة وتسيري منطقة التوسع ،إذ أن عملية عملية التهيئة 

وفق مواصفات خمطط التهيئة  تتم واملوقع السياحي
ر السياحية الذي تعده اإلدارة املكلفة بالسياحة يف إطا

يندرج كما ،وري ومصادق عليه عن طريق التنظيمتشا
يئة اإلقليم  خمطط التهيئة السياحية  يف إطار أدوات 
والعمران، ويف هذا الصدد يعادل رخصة جتزئة لألجزاء 

عند الضرورة  هفي أن يرد ميكنكما  ،القابلة للبناء
إىل تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته  اإلشارة

يقع على عاتق الدولة إعداد و  ثمار،للتهيئة واالست
شغال التهيئة واجناز املنشآت القاعدية أدراسات و 

، ومن يف هذا السياق ملناطق التوسع واملواقع السياحية
خمطط التهيئة  أجل ذلك عد من أبرز أهداف

محاية اجلمال الطبيعي واملعامل الثقافية اليت  السياحية
 ب السياحييشكل احلفاظ عليها عامال أساسيا للجذ

ا  ثابتةاجناز استثمارات على أساس أهداف و  من شا
شكال للمساحات اليت تزخر إحداث تنمية متعددة األ

وعليه يشمل  ،مناطق التوسع واملواقع السياحية ا
حتديد املناطق القابلة  املخطط بيان عدة نقاط أمهها،

حتديد  ،املناطق اليت جيب محايتهاو للتعمري والبناء 

الوظائف املتطابقة  معالنشاطات املزمع اجنازها برنامج 
لتهيئات البنيوية املزمع ا وكذا واالستثمارات املناسبة

إعداد التجزئة املخصصة للمشاريع املراد  ،اجنازها
ويف مجيع ، حتقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك

يتعلق  نظاما ،يتضمن خمطط التهيئة السياحيةاحلاالت 
خمططات تقنية للتهيئة  ،قاتحبقوق البناء واالرتفا

  .)1(واملنشآت القاعدية

إجراءات إعداد وتنفيذ خمطط أما خبصوص          
اصدر املشرع يف هذا إذ  ،مطولةفهي التهيئة السياحية 

املؤرخ  07/86الشأن املرسوم التنفيذي رقم 
حدد من خالله إجراءات  ،)2( 01/03/2007يف

، نفيذوالتحضري للمخطط،  وأخرى للتلإلعداد 
تتمثل تحضير العداد و اإلجراءات إلفبالنسبة 

يقرر إعداد خمطط -( :يليباختصار شديد فيما 
التهيئة السياحية بقرار من الوزير املكلف بالسياحة 
ا ومصنفة  لكل منطقة توسع سياحية حمددة ومصرح 

عدة نقاط ويرسل من  حيدد هذا القرار ،... وبانتظام
ة املعنيني اللذين يراسلون الوزير إىل الوايل أو الوال

رؤساء اجملالس الشعبية الوالية والبلديات املعينة من 
يكلف مكتب  ،... اجل القيام بنشره ملدة معينة

مؤهل بإعداد املخطط طبقا دراسات معتمد قانونا و 
بعد ذلك تستشار إجباريا  ،... للتنظيم املعمول به

                                                            
، مــن القــانون  17-12أحكــام املــواد  مــن : أنظــر يف كــل ذلــك )1(

  .، السابق الذكر17/02/2003، املؤرخ يف 03/03رقم 

، املــــــــــــــــــــؤرخ يف 07/86املرســـــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــم   )2(
، احملــــــدد لكيفيــــــات إعــــــداد خمطــــــط التهيئــــــة 11/03/2007

ية،  اجلريـــدة الرمسيــــة الســـياحية ملنـــاطق التوســــع و املواقـــع الســــياح
 .10، ص  03/2007/ 14، املؤرخة يف 17عدد رقم 
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عدة إدارات عمومية ومصاحل غري ممركزة للدولة 
مث ينظم مدير  ،... أخرى إدارات ومصاحل عموميةو 

السياحة بالتنسيق مع رؤساء اجملالس الشعبية البلدية 
املعنية جلسات تشاور يف خمتلف مراحل إعداد 

 قَ يصادَ ل ملخطط مع خمتلف الشركاء االجتماعينيا
على مشروع املخطط مبداولة اجمللس أو اجملالس 

لوايل مشروع املخطط مث يبلغ ا الشعبية للوالية املعنية
ا  لإلدارات واهليئات واملصاحل اليت طلبت استشار

يوما،يتقرر مشروع  30سابقا إلبداء رأيها يف اجل 
املخطط بقرار من الوايل بناء على اقرتاح مدير السياحة 

لوالية ويتضمن عدة نقاط أمهها تعيني احملافظ أو ل
 لعموميتواريخ فتح وغلق التحقيق او احملافظني احملققني 

يبلغ الوايل على سبيل العرض نسخة ل ,هكيفيات سري و 
من القرار إىل الوزير املكلف بالسياحة وتكون مدة 

يف إطار ذلك تدون و يوما  60التحقيق العمومي 
املالحظات الناجتة عن التحقيق العمومي يف سجل 
خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الوايل وميكن إبداء 

حافظ احملقق أو إرساهلا هذه املالحظات شفهيا للم
انقضاء األجل القانوين  يغلق  مبجرد إليه كتابيا ،

سجل التحقيق ويوقعه احملافظ احملقق وحيرر حمضر غلق 
يوما التالية ) 15(التحقيق يف اجل مخسة عشرة 

امللف ويرسله إىل الوايل املعين ابتداء من تاريخ استالمه 
ريا يصادق خأ ،موافقة هعد رأيوعند انقضاء األجل يُ 

لوالئي املعين على مشروع خمطط ااجمللس الشعيب 
التهيئة السياحية مرفق بسجل التحقيق وحمضر غلق 

    . )1() ورأي الوايل  قالتحقيق  ونتائج احملافظ احملق

                                                            
من نفس املرسوم  15- 05أنظر املواد من  ،تفصيل كثرأل )1(

 .التنفيذي

تتمثل باختصار فمخطط الإجراءات تنفيذ أما       
يتوىل الوزير املكلف بالسياحة -( :شديد فيما يلي

الوايل املعين تنفيذ وتسيري خمطط التهيئة باالتصال مع 
يتم حتديد األجزاء  السياحية اليت متت املوافقة عليه،

تستمر   لبناء  واألجزاء األخرى يف املخطط،لالقابلة 
كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة لتهيئة والتعمري 
املوافق عليها يف إطار اإلجراءات السابقة لتاريخ 

تكون  عندما ال آثارهايف إنتاج  املوافقة على املخطط
مدرجة داخل اجلزء القابل للبناء ملنطقة التوسع 
السياحي أو يتعارض مع املواصفات امليدانية من طرف 

يعدل خمطط التهيئة السياحية ويراجع ،  هذا األخري
       . )2() بنفس اإلشكال املقررة إلعداده

الدمج النهائي للعقار  :المطلب الثاني
  :في مجال االستثمار وفقا آللية استغاللهالسياحي 

مل يعرف استغالل العقار السياحي املوجه          
 صلالستثمار وحدة اآللية واستقرار النصو 

القانونية،وإمنا خضع لتطور بارز يف هذا اجملال، فمن 
إىل  ،)3(البيع أو التأجري أو االمتياز كآليات الستغالله

                                                            
من نفس املرسوم  23- 19أنظر املواد من  ،تفصيل كثرأل )2(

 .التنفيذي
أســس املشــرع اجلزائــري للبيــع أو التــأجري أو االمتيــاز كآليــات  )3(

ة الســتغالل العقــار الســياحي مبوجــب نصــوص القــانون رقــم متاحــ
، وجعــــل اللجــــوء هلــــذه اآلليــــات مقــــرتن حصــــرا بإقامــــة 03/03

مشاريع استثمارية علـى األوعيـة العقاريـة السـياحية وفقـا ألحكـام 
ومواصـــــفات املخطــــــط التـــــوجيهي للتهيئــــــة الســـــياحية ، وخمطــــــط 

، 28-25، أنظــر املــواد مــن ألكثــر تفصــيل–التهيئــة الســياحية 
،املــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 03/03مــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 

هــــــــذه  ،الســــــــابق الذكر،وفصــــــــل املشــــــــرع يف17/02/2003
اآلليـــــات مبوجـــــب مرســـــوم خـــــاص، هـــــو املرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

ــــــات  ،2007 /01/ 28املــــــؤرخ يف  07/23 احملــــــدد لكيفي
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من سنة  ابتداءك ، وذلاالمتياز كآلية لالستغالل
املؤرخ يف  08/04رقم  األمرتاريخ صدور  2008

فهذا األخري ألغى أمناط  ،)1( 09/2008/ 01
االستغالل السابقة اليت كانت خاضعة للقانون رقم 

، وملا كان كذلك فإن )2(ونصوصه التنفيذية 03/03
عقد االمتياز هو اآللية الوحيدة حاليا الستغالل 

لالستثمار،وعلى هذا األساس  العقار السياحي املوجه
، )الفرع األول(هوم هلذه اآللية يستوجب إعطاء مف

  . )الفرع الثاين( بيان آثارها القانونيةو 

مفهوم عقد االمتياز كآلية : الفرع األول
  :الستغالل العقار السياحي الموجه لالستثمار

كان وال زال عقد االمتياز أبرز وسائل           
تمد عليها يف التسيري واالستغالل، القانون العام املع

وهو مبثابة العصا املتينة املعتمد عليها يف هذا اإلطار، 
                                                                               

ـــــاطق التوســـــع واملواقـــــع  ـــــع األراضـــــي الواقعـــــة داخـــــل من إعـــــادة ببي
جلريـــدة الرمسيـــة عـــدد رقـــم ا ،اأو مـــنح حـــق امتيـــاز عليهـــ الســـياحة

ورغــــــــــــــم أن ، 04ص ،31/01/2007يف ، املؤرخــــــــــــــة 08
إال أن مضـــــمونه  عنـــــوان هـــــذا املرســـــوم مل يتضـــــمن آليـــــة اإلجيـــــار

                 .03/03أحكام القانون  عنفضال  حتدث عليها،
احملــدد  01/09/2008، املــؤرخ يف08/04األمــر رقــم   )1(

ى األراضـــي التابعـــة لألمـــالك كيفيـــات مـــنح االمتيـــاز علـــلشـــروط و 
، اجلريــــدة املوجهــــة الجنــــاز مشــــاريع اســــتثماريةاخلاصــــة للدولــــة و 

، ص  09/2008/ 03املؤرخــة يف  49الرمسيــة،  عــدد رقــم 
03. 

مــن هــذه األمــر الــيت جــاء  15ويتضــح ذلــك مــن نــص املــادة  )2(
ســيما تلــك تلغــى كــل األحكــام املخالفــة هلــذا األمــر وال«: :فيهــا

ــــــــــــــــــــــــواردة يف ال املــــــــــــــــــــــــؤرخ يف  ،03/03قــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــم ال
 واملتعلــق مبنــاطق التوســع واملواقــع الســياحية ،17/02/2003

ـــا ،» الن املشـــرع نظـــم  ضـــمين إلغـــاء فعـــال كمبفهـــوم املخالفـــة هن
جديـد  نلالسـتثمار مـمسألة أو موضوع العقـار السـياحي املوجـه 

بعـــد أن كـــان ينظمـــه القـــانون القـــدمي يف الســـابق، هـــذا يف الواقـــع 
 .من القانون املدين 02ملادة اعمال بنص 

ومن  وعند املشرع اجلزائري جمال خصب للعمل به،
 ،العقار السياحي املوجه لالستثمارأبرز أوجه ذلك، 

  .الذي يستغل وفقا آللية عقد االمتياز

ياز، وإمنا مل يعرف املشرع اجلزائري عقد االمت         
ذلك العقد أو النمط "تكفل الفقه بتعريفه ليعىن به، 

حقا معينا ملدة  ،ول مبوجبه الدولةخت االستغاليل الذي
على قطعة أرضية متوفرة وتابعة ألمالكها  حمددة

 اخلاصة سواء كان املستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا
")3( .    

ة بيد أنه بني أطراف العقد،لتتمثل يف الدول       
من جهة،واملستثمر  -باملفهوم العام هلا كسلطة عامة–

العام املتمثل يف املؤسسات واهليئات العمومية،أو 
األشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني للقانون 
اخلاص من جهة أخرى، وهذا ما يتضح من نص املادة 

املعدل واملتمم،  08/04من األمر رقم  03
جلزائرية يف املستثمر واملالحظ عدم اشرتاط اجلنسية ا

واجلدير بالذكر  اخلاص ،مبعىن ميكن أن يكون أجنبيا،
) 99(سنة وأقصاها ) 33(أن العقد يربم ملدة أدناها 

  .  من نفس األمر 04حسب املادة  سنة،

أما بالنسبة  لكيفيات إبرام العقد فينبغي          
قبل سنة  مرحلة ما عندها التمييز بني مرحلتني،

حيث  ،)4(صدور قانون املالية التكميليتاريخ  2011

                                                            
بــوجردة خملــوف، العقــار الصــناعي، الطبعــة الثانيــة، دار هومــة  )3(

 .69،  ص2006للنشر والتوزيع بوزريعة، اجلزائر، 
،  18/07/2011املــــــــؤرخ يف  11/11القــــــــانون رقــــــــم   )4(

 املعـدل واملـتمم، ،2011املتضمن قانون املالية التكميلـي لسـنة 
 07/2011/ 20املؤرخــة يف  40، رقــم عـدد اجلريـدة الرمسيــة

 .04، ص 
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صيغة املزاد العلين وصيغة  كان مينح االمتياز بصيغتني،
أصبح  ،11/11الرتاضي، أما بصدور القانون رقم 

يرخص مبنح االمتياز عن طريق الرتاضي بقرار من الوايل 
الوكالة الوطنية  ، بعد موافقة دفرت شروط أساسعلى 
التابعة ملنطقة التوسع  األراضيالسياحة على  للتنمية

    . )1(وبعد موافقة الوزير املكلف بالسياحة  السياحي

وبعد الرتخيص مبنح االمتياز يتم تكريسه             
بعقد إداري تعده مديرية أمالك الدولة مرفقا بدفرت 
أعباء حيدد بدقة برنامج االستثمار وكذا بنود وشروط 

األمر رقم من  10منح االمتياز، وهذا حسب املادة 
العقد بعد ذلك، ويشهر لدى  ل، ليسج08/04

  .املصاحل املختصة

آثار عقد االمتياز كآلية : الفرع الثاني
  :        الستغالل العقار السياحي الموجه لالستثمار

 ،اليت يرتبها العربة من التصرف القانوين أثاره        
اكتسابا  وما هي إال انعكاس طبيعي ملركز الطرفني،

حبث وق وحتمال لاللتزامات، ومن احلصيف للحق
ويفرضها  له قوق والتزامات املستثمر اليت مينحهاح

الوارد على العقار املوجه لالستثمار  عقد االمتيازعليه 
، مع اإلشارة حلقوق السلطة املتعاقدة يف هذا السياحي
  .السياق

  :حقوق المستثمر:الأو    

ي قصد تسهيل وضمان اإلجناز الفعل           
للمشروع االستثماري على الوعاء العقاري السياحي، 

                                                            
 08/04 األمــر رقــم، مــن 3ف 05و 03انظــر املــادتني   )1(

ــــــــم مبوجــــــــب القــــــــانون هابعــــــــد تعــــــــديل يف  خ، املــــــــؤر 11/11 رق
 .الذكر ق، الساب18/07/2011

، مجلة من العقد للمستثمر صاحب االمتياز حمين
  :ما يلياحلقوق ميكن تلخيصها في

 بحق احلصول على رخصة البناء، حس -       
  08/04من األمر رقم  11الفقرة األوىل من املادة 

)2(.    

قرض حق تأسيس رهن رمسي لصاحل هيئات ال -      
على احلق العيين العقاري الناتج عن االمتياز، وكذا 

متها على األرض املمنوح على البنايات املقرر إقا
، وذلك لضمان القروض املمنوحة لتمويل امتيازها

حسب  املشروع االستثماري شريطة أن تتم مباشرته،
  .   أعاله 11 الفقرة الثانية من املادة

نايات املنجزة من احلق يف تكريس ملكية الب -     
ازها مببادرة من قبله املستثمر على األرض املمنوح امتي

يف التنازل عن ملكية  ،كما له احلقوبعقد موثق
احلق العيين العقاري الناتج عن حق االمتياز البنايات و 

فور اإلجناز الفعلي للمشروع االستثماري املعاين من 
قة املصاحل املختصة اليت تعد وتسلم شهادة للمطاب

بذلك، والبدء يف النشاط بعد املعاينة الفعلية من قبل 
 14حسب املادة -الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

  .)3(من نفس األمر

                                                            
يـــتم احلصـــول علـــى رخصـــة البنـــاء وفقـــا للنصـــوص التشـــريعية   )2(

ــا يف جمــال التهيئــة و  التعمري،بعــد االستشــارة والتنظيميــة املعمــول 
املسبقة لوزارة املكلفة بالسياحة، هـذا يف الواقـع طبقـا لـنص املـادة 

،املــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 03/03،مــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــــــــــم 24
 .،السابق الذكر17/02/2003

،مــــــن املرســــــوم 19 ،18ويف نفــــــس املضــــــمون أنظراملــــــادتني  )3(
،احملـدد 02/05/2009،املـؤرخ يف 09/152التنفيذي رقم 

مـــنح االمتيـــاز علـــى األراضـــي التابعـــة لألمـــالك  لشـــروط وكيفيـــات
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إن يف متكني املستثمر من حق كهذا األخري           
،يرتاوح ما بني التربير والغرابة ، فهو من جهة مربر 

ية العقارية بالنظر ملا هو موجود قانونا، كون أن األوع
حمل العقد تندرج ضمن األمالك الوطنية اخلاصة التابعة 

، وهذه 08/04للدولة وفقا ألحكام األمر رقم 
ا قابلة للتصرف فيها عمال  األخرية من خصائصها أ
مبضمون قانون األمالك الوطنية ، وملا كان كذلك 
يكون للمستثمر حق اكتساب ملكية هذه األوعية 

  .من بنايات أقامها العقارية وما عليها

ومن جهة أخرى يكون متكني املستثمر من          
حق كهذا غريب بالنظر ملا ينبغي أن يكون من حيث 
املبدأ القانوين، إذ أن السؤال املوجه للمشرع اجلزائري 

 األمالكهل االمتياز مينح على :يف هذا اإلطار،هو
فاملشرع ناقض الفقه  العامة ؟ أمالوطنية اخلاصة 

الن االمتياز مينح على مرفق عام، وناقض  دارياإل
 ،08/04صدور األمر رقم  ويف نفس سنة ألنهنفسه 

هو القانون املعدل ،آخر قانون من خاللمنح امتياز 
وذلك  ، )1( 90/30رقم  لقانون األمالك الوطنية

 أمالكلكنه منحه على ،مكرر منه 64مبوجب املادة 
  .ةخاص وطنية أمالكوطنية عمومية وليس 

                                                                               

الوطنية اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية،اجلريدة 
، ص  06/05/2009،املؤرخــــــة يف 27الرمسيــــــة عــــــدد رقــــــم 

04. 
، 2008 /20/07املــــــؤرخ يف  ،08/14 القــــــانون رقــــــم )1(

 01املـــــــــــؤرخ يف  90/30قـــــــــــانون رقـــــــــــم لل املعـــــــــــدل واملـــــــــــتمم
و املتضــــمن قــــانون األمــــالك الوطنيــــة، اجلريــــدة ، 04/1990/

ص  ،08/2008/ 03، املؤرخــــة يف 44عــــدد رقــــم  الرمسيــــة
10. 

يراجع نفسه  أنوبالتايل جيب على مشرعنا          
ومينح االمتياز على أمالك  08/04رقم  األمريف 

بالنسبة  األقلعلى  وطنية عمومية وليست خاصة،
 ألراضي الواقعة داخل مناطق التوسع واملواقع السياحيةل

القابلة للبناء وإقامة مشاريع استثمارية ،ذلك أنه من 
آل هذه األوعية اليت كانت يف املفروض أن يكون م

مملوكة ملكية خاصة،أو ملكية وطنية خاصة (األصل 
كا وطنية ،ألن تصبح أمال )بالدولة أو الوالية أو البلدية
، بعد اقتنائها من قبل عمومية ذات طابع سياحي

الوكالة الوطنية للتنمية السياحة وفقا للوسائل السابق 
ا يف إطار ذكرها،وذلك قصد تسهيل عملية استغالهل

من الشفافية واحملافظة على الثروة العقارية السياحية 
ملشاريع استثمارية، أما والوضع احلايل  ةاملوجه

 اإلدارة والفردمع خصوصية –يؤديسلالستغالل، 
، إىل تالعب وصفقات عقارية مشبوهة –اجلزائري 

ريُب◌ُ الوب  و املوجه لالستثمار لعقار السياحيل نتيجة 
خاصة إذا كان مينح األساسية، وجهتهته و يف طبيعغيري ت

  .من الوايل وعن طريق الرتاضي

احلق يف االستفادة من االمتيازات واإلعفاءات   -
ومبوجب  )2(احملددة مبوجب قانون االستثمار 

  .)1(قوانني املالية 

                                                            
ــ )2( ز قــانون ترقيــة االســتثمار  بــني ثالثــة أنــواع مــن املزايــا الــيت مّي

وتتمثـــل  ال يتســـع املقـــال للخـــوض فيهـــا يســـتفيد منهـــا املســـتثمر
علـــــى مرحلتـــــي  مزايـــــا ومشـــــتركة لكـــــل أنـــــواع( باختصـــــار يف

ـــا إضـــافية بالنســـبة لالســـتثمارااالنجـــاز واالســـتغالل   ت،مزاي
ذات االمتيــاز والمنشــئة لمناصــب شــغل ،المزايــا االســتثنائية 
ــــــة الخاصــــــة لالقتصــــــاد  ــــــدة االســــــتثمارات ذات األهمي لفائ

من قـانون  17-12ملواد من ألكثر تفصيل أنظر ، -)الوطني
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  :التزامات المستثمر :ثانيا    

يفرض عقد االمتياز مجلة من االلتزامات          
  :ميكن تلخيصها يف ما يلي على املستثمر

دفع مبلغ اإلتاوة اإلجيارية السنوية احملددة من  -      
من  08قبل مصاحل أمالك الدولة، وفقا لنص املادة 

من املرسوم التنفيذي  15 واملادة ،08/04األمر 
  .09/152 :رقم

إجناز املشروع االستثماري حتت مسؤوليته ويف  -      
ددة يف دفرت شروط منح االمتياز إطار التقيد بالبنود احمل

من األمر، وملا كان   12وفقا ملضمون نص املادة 
كذلك فإن املستثمر ملزم باحرتام قواعد التعمري ومحاية 
البيئة وحتمل االرتفاقات املثقلة للعقار وكل ذلك يف 
إطار واحملافظة على الطابع السياحي للوعاء العقاري 

      . )2(حمل املشروع االستثماري 

                                                                               

املــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف ، 16/09رقـــــــــــــــــــــــــم  ترقيـــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــتثمار
 . سابق الذكر، ال03/08/2016

يســتفيد املســتثمر صــاحب االمتيــاز مــن التخفــيض يف مبلــغ   )1(
اإلتـــاوة الســـنوية بنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن اجمللـــس الـــوطين لالســـتثمار 

، مــــن األمــــر رقــــم  08أنظــــر املــــادة -وبقــــرار مــــن جملــــس الــــوزراء
، من القانون رقـم 15، املعدلة واملتممة مبوجب املادة 08/04
مـــــــــــــــن القـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم  62 ةومبوجـــــــــــــــب املـــــــــــــــاد ،11/11
،املتضــمن قــانون املاليــة 30/12/2014،املــؤرخ يف 14/10

،املؤرخـــــــة يف 78،اجلريـــــــدة الرمسيـــــــة عـــــــدد رقـــــــم 2015لســـــــنة 
هــــذا األخــــري الــــذي تعفــــي املــــادة ،03ص ،31/12/2014
منــه املســتثمر مــن دفــع حقــوق التســجيل ورســم شــهر عقــد  60

 .االمتياز
تياز عن طريق الرتاضـي منوذج دفرت شروط منح االمأنظر بنود  )2(

املـــــــــؤرخ  ،09/152امللحـــــــــق ثانيا،باملرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
  .السابق الذكر ،02/05/2009يف

اإلشراف  ،وحيق للدولة يف إطار كل ما سبق           
والتوجيه للمستثمر وإمكانية تعديل شروط وبنود 
العقد، مع توقيع جزاءات على املستثمر املخل 
بالتزاماته على غرار إسقاط حقه، وهو ما يتبني من 

، واملرسوم 08/04نصوص متفرقة يف أحكام األمر 
  .09/152التنفيذي رقم 

  :خاتمة    

ختاما ملا سبق فإن الذي يستنتج من دراسة          
أن املشرع اجلزائري حقيقة وضع آليات  هذا املوضوع،

قانونية لتوفري ودمج العقار السياحي يف جمال 
االستثمار،فتمثلت آليات توفريه يف االقتناء الودي 

، والشفعة ونزع امللكية ألجل املنفعة )الرتاضي(أصال
حني تراوحت آليات دجمه بني  العمومية استثناء، يف

التهيئة والتخطيط كآلية متهيدية حتضريية تصورية 
حمددة لألولويات وأوجه االستخدامات ، وعقد 
ائية لالستغالل، وال ينكر ناكر القيمة  االمتياز كآلية 

  .القانونية املوضوعية هلذه  اآلليات

بيد أن هذا يقال بتحفظ ، ألن ذلك ال          
بتوفق املشرع اجلزائري ،يف حتقيق مبتغى  يكفي للحكم

التوفري والدمج الفعلي للعقار السياحي يف جمال 
االستثمار ،وال يكفي للحكم بفاعلية وجناعة اآلليات 
اليت وضعها يف هذا اجملال،فيجب التأكيد على تلك 
احلقيقة الساطعة اليت مفادها الغموض والنقص وعدم 

إىل حد التناقض  التناسق والتكامل إىل درجة وصلت
أحيانا، للنصوص القانونية املنظمة لبعض اآلليات 

فعة، وآلية االمتياز ،هذا من على غرار وسيلة الش
  .جهة
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ومن جهة أخرى بعض اآلليات ال ُيصدقها          
الواقع وال تعرف انعكاس وسهولة يف التطبيق العملي 
يف هذا اجملال، على غرار وسيلة نزع امللكية من أجل 

نفعة العامة ، والسبب يف ذلك راجع لقلة الوعي امل
والثقافة السياحية لدى الفرد أحيانا واإلدارة اجلزائرية 
أحيانا أخرى، مع األسف الشديد،كمان آلية التهيئة 
والتخطيط متيزت بعدم الثبات واالستقرار من 
جهة،الوقوف عند حد التصور والدخول يف مفرقات 

  .قانونية من جهة أخرى

–وعلى هذا األساس ووفقا ملا سبق          
ولتحقيق فاعلية وجناعة حقيقة، آلليات توفري ودمج 

 تقدم التوصيات -االستثمارالعقار السياحي يف جمال 
  :التالية

حتديد مرتبة الوكالة الوطنية للتنمية السياحة  -       
  يف ممارسة حقها يف الشفعة ومنحها أولوية يف ذلك،          

إزالة الغموض والتناقض بني نصوص القانون  -       
، 06/385، واملرسوم التنفيذي رقم 03/03رقم 

  .خبصوص حاالت ممارسة الوكالة حلق الشفعة

توفري اإلمكانيات املادية ووسائل الدعم  -       
اللوجسيت للوكالة الوطنية للتنمية السياحية املكلفة 

 هة لالستثمار،باقتناء األوعية العقارية السياحية املوج
مع ضرورة إجياد فروع حملية هلذه الوكالة نظرا 

ا الواسعة،   لصالحيا

إعادة النظر يف أحكام األمر رقم  -       
االمتياز على أمالك وطنية عمومية،  ح، ومن08/04

خصوصا بالنسبة لألوعية العقارية السياحية املوجهة 
ادتني أو على األقل إعادة النظر يف نص امل لالستثمار،

  .من هذا األمر 14و  13

ضرورة القيام بعملية تصحيحية واسعة وبناءة  -       
للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وخمطط التهيئة 
السياحية، باعتبارمها آليتني لرسم سياسة الدولة 
والتجسيد املباشر هلا، يف جمال التهيئة والتخطيط 

ستثمار،مع لألوعية العقارية السياحية املوجهة لال
إشراك أهل االختصاص واخلرباء والتقنني يف هذا 

  .اجملال
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اإلسالمي الشريعة في الصحة في اإلنسان حق حماية  

  نابد بلقاسم،  باحث يف الدكتوراه.أ
 .، اجلزائرالشلف امعةأستاذ مؤقتت جب

  :ملخص
، ومن أجل ذلك اإلنسان يف سالمة صحته مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية حبقأن نبني من خالل هذا املقال حاولنا 

والذي يعترب من  ،والعالج يداو حق اإلنسان املريض يف التّ و تطرقنا إىل محاية حق اإلنسان يف احلياة ويف سالمة جسده، 
ا الشريعة اإلسالمية،  وياتاألول واملتمثلة يف إباحة  ة التصرف يف جسم اإلنسان من عدمه،طبيعمث إىل اليت اعتنت 

  .يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة. املريض اجتاه صحة اإلنسانواجبات الطبيب  الطبيب، باإلضافة إىلعمل 

 Summary  :  

        In this article, we tried to show the extent to which Islamic law is concerned 
about the human right to health, and for that we have addressed the protection of the 
human right to life and the integrity of his body and the right of the sick person to 
cure and cure, The nature of the disposition of the human body or not, and the 
permissibility of the work of the doctor, in addition to the doctor's duties towards the 

health of the patient. In the Holy Quran and Sunnah. 

  :مقدمة
ال شك أن الشريعة اإلسالمية هي أفضل 
وسيلة على اإلطالق حلماية حقوق اإلنسان عامة، 
وحلماية حقه يف سالمة صحته بشكل خاص، فحق 
اإلنسان يف سالمة صحته حق واسع يندرج حتته عدد  

قوق اليت ال ميكن أن تنفك عنه، وال ميكن كبري من احل
ذه  أن يتمتع اإلنسان حبقه يف الصحة إال إذا متتع 

ن نطرح أاحلقوق مجيعها، وملعرفة هذه احلقوق ميكننا 
هي حقوق  ما: الكثري من التساؤالت أمهها ما يلي

ته الواردة يف الشريعة اإلنسان املتعلقة بسالمة صح
مت الشريعة اإلسالمية وإىل أي مدى اهت ؟اإلسالمية

 مدى على وللتعرف .حبق اإلنسان يف سالمة صحته؟
 حق جمال يف الشريعة إليها وصلت اليت احلماية
 إىل هذا موضوعنا بتقسيم قمنا الصحة، يف اإلنسان
 جسده، سالمة ويف احلياة يف اإلنسان حق مبحثني ؛

 من اإلنسان جسم يف التصرف حرمة الثاين؛ أما
  .عدمه

  

  األول بحثالم
  في سالمة جسده حق اإلنسان في الحياة و

 
ضمان صحة اإلنسان يتطلب محاية حقه إن 
ويف محاية سالمة جسده، باإلضافة إىل  يف احلياة،

العالج وحرمة التصرف يف و  يالّتداو محاية حقه يف 
هو بنفسه أو شخص آخر كالطبيب جسده، سواء 

حناول يف هذا املبحث التطرق ملسألة حق . مثال
نسان يف احلياة من جهة، وحقه يف سالمة جسده اإل

من جهة أخرى من خالل مطلبني اثنني على النحو 
  . اآليت

حماية حق اإلنسان في  :ولالمطلب األ  
  .الحياة وفي حماية جسده

 سالمة ويف احلياة يف اإلنسان حق إن            
 الشريعة ا اعتنت اليت األولويات من جسده

 وهو األرض، يف اهللا خليفة فهو ء،الّسمحا اإلسالمية
 حياته على فاحملافظة لذا فيها، اهللا خملوقات أهم

 األرض ليعمر منها البد ضرورة جسده وسالمة
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 األرض تعمري ميكن وال ويطورها، فيها ويستخلف
 .وعقليا بدنيا األمراض من معاىف سوي شخص بدون

 َكرَّْمَنا َوَلَقدْ  (:لقوله تعاىلمكرما اهللا معززا  هولقد خلق
يف حال نفسه على  االعتداءوحَرم  ،)1)(آَدمَ  َبِين 

بنصوص قطعية من الكتاب والسنة  حياته ومماته،
حيث عد القتل جرمية حمرمة واعتربها  النبوية الشريفة،

ه جبدون و ه، و ألنه يؤدي إىل إزهاق روح، من الكبائر
 َفَسادٍ  وْ أَ  نـَْفسٍ  ِبَغْريِ  نـَْفساً  قَـَتلَ  َمن (:لقوله تعاىل ،حق
َا اَألْرضِ  ِيف  يعاً  النَّاسَ  قَـَتلَ  َفَكَأمنَّ َا َأْحَياَها َوَمنْ  مجَِ  َفَكَأمنَّ

يعاً  النَّاسَ  َأْحَيا  َوَال ( : وكذلك قوله تعاىل ،)2)(مجَِ
وقوله ، )3...)( بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  تـَْقتُـُلوا
 َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَـَعمِّداً  ْؤِمناً مُ  يـَْقُتلْ  َوَمنْ (  :وجل عز

 َعَذاباً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلداً 
 ).4)( َعِظيماً 

بأعضائه وأجزائه (واحلفاظ على النفس والبدن    
فهو  صد الشريعة اإلسالمية،ايعد من أهم مق)وصحته

  )5(.عليهافاظ من الضروريات اخلمس اليت جيب احل
 اإلنسان حممية يف الشريعة اإلسالمية، إن حياة      

فحق اجلنني أيضا  ،حلماية لتشمل اجلننياومتتد هذه 
وذلك عن طريق جترمي  مصان يف الشريعة اإلسالمية،

، لكونه اعتداء على كائن موجود ،)6(اإلجهاض

                                                            

 ).70(ـ سورة اإلسراء، اآلية  1

  ).32( ة، اآليسورة املائدةـ  2 

 ).33( يةآلا، سورة اإلسراءـ  3

 ).93( يةاآل، سورة النساءـ  4

ار،الطبيـــــب أدبـــــه حممـــــد علـــــي الب.زهـــــري أمحـــــد الســـــباعي و د 5
 ،ةوالـــــــــــــــدار الشـــــــــــــــاميدمشـــــــــــــــق  دار القلـــــــــــــــم، ،2ط وفقهـــــــــــــــه،
 .91ص ،1997بريوت،

اء حياة اجلنني أو إعدامـه قبـل أن تكتمـل  :اإلجهاضـ  6 هو إ
 يط،ز مفتـــاح حممـــد أقـــ.د:راجـــع ســـم أمــه،جخلقتــه وينفصـــل عـــن 

احلمايـــة املدنيـــة واجلنائيـــة للجنـــني بـــني الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون 
ومــا  207ص ،2006 مصــر، لكتــب القانونيــة،دار ا الوضــعي،
اإلجهــــاض بــــني  شــــحاته عبــــد املطلــــب حســــن أمحــــد،و  بعــــدها،

وتفرض عقوبة على الشخص الذي يتسبب يف 
أة قذفت ر ن امأربنا السنة خت، حيث إجهاض اجلنني

فأمر رسول  أخرى حامال حبجر أدى إىل إجهاضها،
بأن تدفع األوىل تعويضا إىل صلى اهللا عليه وسلم  اهللا

أن :( رضي اهللا عنه عن أيب هريرة يحيث رو  الثانية،
فطرحت  امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى،

فيها صلى اهللا عليه وسلم  جنينها،فقضى رسول اهللا
عبد أو (ويف رواية أخرى ... عبد أو وليدة غرةب
 )7(.)مةآ

والشريعة اإلسالمية عاملت املرأة احلامل         
ااحملكوم عليها  وجبنينها  باإلعدام معاملة إنسانية رمحة 

فقد قدمت احلماية حلق اجلنني  وبوليدها بعد والدته،
برفعها الضرر عن  يف احلياة ولو يف أول مراحل تكوينه،

القصاص أو احلد حلمل وذلك بإرجاء تنفيذ عقوبة ا
إذا كانت قد جنت على نفس حىت تضع  ،عليها

ا على صحة ظاملولود وبعد مرور فرتة على الوضع حفا
كان املولود قد نتج أوحياة الطفل املولود حديثا سواء 

 وفقا ملا عن زواج شرعي أم عن عالقة غري شرعية،
كان قد رد  أنهم صلى اهللا عليه وسل عن النيب يرو 

فلما رجعت إليه  الغامدية حيث أقرت بالزىن حىت تلد،
فلما  ،بعد امليالد قال هلا اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه

                                                                               

 دار اجلامعة اجلديدة للنشر، احلظر واإلباحة يف الفقه اإلسالمي،
 .13 -10. ص ،2006 اإلسكندرية،

فـــتح البـــاري شـــرح  أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالين، ـ 7
ــــة دار ال ،3ط ،12صــــحيح البخــــاري ج ــــاض، ســــالم،مكتب  الري

ويقـــدر الفقهـــاء الديـــة  ومـــا بعـــدها، 308ص، بـــاب جنـــني املـــرأة
ـــار أو ـــة والد )ســـتمائة درهـــم(خبمســـني دين ـــا، ةيف حال  اجلنـــني ميت

أمــا إذا  دينــارا،)500(وتعــادل عشــر ديــة أم اجلنــني واملقــدرة مببلــغ
 الديــة كاملــة، فتوجــب مــه حيــا مث تــويف،أخــرج اجلنــني مــن رحــم 
ـذا الصـددوهناك آراء فقهية أخـ  موطـأ اإلمـام مالـك،:راجـع.رى 

أبـو  مـا بعـدها، و 297ص ،1986بـريوت، دار البحار، ،1ط
 السـعودية، مكتبة العلوم واحلكمة، م،لمنهاج املس بكر اجلزائري،
 .409ص بال سنة طبع،
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فقالت هذا يا  ،فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز
وهذا .فأمر برمجها نيب اهللا قد فطمته وقد أكل الطعام،

إن دَل  األمر بتأجيل تنفيذ عقوبة الرجم بالغامدية،
على شيء إمنا يدل على إنسانية التشريع اجلنائي 

  . (1)اإلسالمي نصا وتطبيقا

ومل تكتف الشريعة بالنهي عن القتل فقط         
بل  للمحافظة على حياة اإلنسان وسالمة جسده،

حرمت كل عمل يؤدي إىل أذى لإلنسان ولو كان 
فكل عمل ميس جسم اإلنسان بأذى أو يؤثر  بسيطا،
ويف ، يعد حمرماواإليذاء مته،كالضرب واجلرح يف سال

    .اآلخرين عليهاعتداء هذا محاية لإلنسان من 

كما محت الشريعة اإلنسان من اعتدائه على       
 ِإنَّ  أَنـُْفَسُكمْ  تـَْقتُـُلوا َوَال  (:لقوله تعاىل ،سدهجنفسه و 

 اْ تـُْلُقو  َوالَ  (:وقوله تعاىل .)2()رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ 
صلى اهللا  وقول الرسول .)3( )التـَّْهُلَكةِ  ِإَلى بِأَْيِديُكمْ 

                                                            
 بــن اهللا عبــد أبــو الصــحيحني، علــى املســتدرك احلــديث متــون  1
 ،1998 النشــر ســنة فــة،املعر  دار النيســابوري، احلــاكم اهللا عبــد

 مــــــــن امــــــــرأة رجــــــــم حكايــــــــة)  احلــــــــدود كتــــــــاب(  ،05 اجلــــــــزء
 عبـد بـن حممـد أنبـأ ، يعقـوب بـن حممد العباس أبو غامد،حدثناه

 ، أنــس بــن مالــك أخــربين وهــب، ابــن أنبــأ ، احلكــم عبــد بــن اهللا
 أتـت امـرأة أن أبيـه، عـن التيمـي، طلحـة بـن يزيـد بن يعقوب عن

ـــا فقالـــت وســـلم آلـــهو  عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول  وهـــي زنـــت إ
 اذهـيب: " وسـلم وآلـه عليـه اهللا صلى اهللا رسول هلا فقال ، حبلى
 اذهـــيب: " فقـــال جاءتـــه، وضـــعت فلمـــا فـــذهبت"  تضـــعي حـــىت
 حــــــىت اذهــــــيب:" فقــــــال جاءتـــــه، أرضــــــعته فلمــــــا"  ترضــــــعيه حـــــىت

 هـــذا" .  احلـــد عليهـــا فأقـــام جاءتـــه اســـتودعته فلمـــا"  تســـتودعيه
 طلحــة بــن يزيــد كــان إن الشــيخني طشــر  علــى صــحيح حــديث
 أنــس بــن مالــك.  وســلم وآلــه عليــه اهللا صــلى النــيب أدرك التيمــي
  .املدنيني حديث يف احلكم

  ).29(اآلية  سورة النساء،ـ  2
الحتمــال اللفــظ . واآليــة عامــة) 195(ســورة البقــرة اآليــة ـ  3

عبـد : لذلك، إذ العربة بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص السـبب، راحـع
 .48ص ،)4( سامل الغامدي، مصدر سابق، هامشاهللا بن 

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم ( :عليه وسلم
                                                                                         .)4( )القيامة

 ضرارمنع اإل مقاصد الشريعة،ك يعد من أهم لكذو     
واخلبائث واملضرات ومنع األسباب املؤدية إىل املرض 

وكذلك أحَل اهللا  ىل الضعف،إوسد الوسائل املوصلة 
ا، لإلنسان الطيبات اه  وأمر  وحرم عليه اخلبائث و

 َوُيَحرِّمُ  الطَّيَِّباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ  (:لقوله تعاىل عنها،
لى اهللا عليه قد ورد عن النيب صف ،)5()ثَ اْلَخَبائِ  َعَلْيِهمُ 

                                                            
. شـرح النـووي علـى مسـلم. النووي زكريا أبو شرف بن حييي  ـ 4

:/ رقــم الطبعــة. م1996/ هـــ 1416 :ســنة النشــر. دار اخلــري
باب  .مياناإل كتاب .مسلم صحيح ..ستة أجزاء :األجزاءعدد 

حتــرمي قتــل اإلنســان نفســه وأن مــن قتــل نفســه بشــيء يعــذب بــه 
عبــد اهللا بــن ســامل للمزيــد راجــع .وأنــه ال يــدخل اجلنــة إال مســلم

حكــم التعــدي علــى اإلنســان . 51ص.مصــدر ســابق .الغامــدي
بإزهــــاق روحــــه أو إتــــالف بعــــض أعضــــائه، أو إصــــابته جبــــرح يف 

    جسمه

 أذيتــه، أو املــؤمن قتـل اجلــاين يقصــد أن وهـو عمــدا، كــان إذا ــ أ 
ــا  اجملــين يعفــو أن أو اجلــاين، علــى الديــة أو القصــاص توجــب فإ
 ســـلم و عليـــه اهللا صـــلى لقولـــه اجلـــاين عـــن) عليـــه املعتـــدى( عليـــه

 إحـدى بـني باخليـار فهـو -جـرح أي -خبـل أو بـدم أصـيب من(
 أو -الديـــــــــة أي -العقـــــــــل يأخـــــــــذ أو يقـــــــــتص أن إمـــــــــا: ثـــــــــالث
  .....)يعفو

ــ ب    دون اجلنايــة اجلــاين يقصــد أن هــو و عمــد، شــبه كــان ذاإ ـ
 أو عــــادة تقتــــل ال خفيفــــة بعصــــا يضــــربه كــــأن اجلــــرح، أو القتــــل
 الديـــة اجلــاين علـــى يتوجــب أنـــه فحكمــه لـــذلك، فيمــوت يهــدده
   .عليه الكفارة و عاقلته على

و هو أن يفعل الشخص ما يباح له فعله  ج ـ إذا كان خطأ،    
فتصـــيب أحـــد فيمـــوت بـــذلك أو جيـــرح، . مـــن رمايـــة أو اصـــطياد

 ُمْؤِمنـاً  قـَتَـلَ  َوَمـن :(لقولـه تعـالىفحكمه أيضا الدية و الكفـارة، 
َبــــةٍ  فـََتْحرِيــــرُ  َخطَئــــاً   َأن ِإالَّ  َأْهِلــــهِ  ِإلَــــى مَُّســــلََّمةٌ  َوِديَــــةٌ  مُّْؤِمَنــــةٍ  رَقـَ

والدية هنا خمففة و اجلـاين  ).92(سورة النساء،اآلية ) َيصَّدَُّقواْ 
 . خبالف شبه العمد فإن فيه مغلطة و اجلاين آمث غري آمث

    

 ).157( اآلية سورة األعراف،ـ   5
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 لقوله ،حترمي كل ما هو ضرر وأذى ومفسدة وسلم
ولذلك ، )1()ضرار ال ضرر وال(:لى اهللا عليه و سلمص

ى الرسول عن الوصال يف لى اهللا عليه وسلم ص فقد 
واملريض  كما أعطت الشريعة الرخصة للكبري،)2(الصيام
لإلفطار يف رمضان  واألم احلامل واملرضع واملسافر

( :يقول تعاىل، حفظا للنفس وصونا هلا من اخلطر
 أَيَّامٍ  مِّنْ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  َأوْ  مَّرِيًضا ِمنُكم َكانَ  َفَمن
 َطَعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَهُ  الَِّذينَ  َوَعَلى ۚ◌  ُأَخرَ 

 َواْشَربُوا وَُكُلوا (:وأيضا يقول تعاىل، )3()...ِمْسِكينٍ 
 فقد دعت .)4()اْلُمْسرِِفينَ  ُيِحبُّ  ال ِإنَّهُ  ْسرُِفواتُ  َوال

 األكل والشرب ملا فيه من حفظ النفس،هذه اآلية إىل 
ت عن اإلسراف يف املأكل واملشرب ملا يف ذلك من  و

الرسول  ويف ذلك يقول مسببات لألمراض والعلل،
 ِمنْ  َشرّاً  ِوَعاءً  آدِميٌّ  مألَ  َما :(صلى اهللا عليه وسلم

 َكانَ  فِإنْ  ُصْلُبُه، يُِقْمنَ  ُأُكالتٌ  آدمَ  ابن ِحبْسبِ  طِنه،بَ 
 )لِنَـَفِسهِ  َوثـُُلثٌ  ِلشراِبِه، وثـُُلثٌ  لَطَعاِمِه، فَثُلثٌ  َحماَلَة، ال
)5(.  

                                                            

ــ  1 أن رســول : رضــي اهللا عنــه أيب ســعيد بــن ســنان اخلــدري عــنـ
حـــديث  ال ضـــرر وال ضـــرار، :اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال

ــــــن ماجــــــة حســــــن رواه  وغريمهــــــا مســــــندا، ورواه قطــــــين والــــــدار اب
 . يف املوطأ مرسال الكم
قَـاَل : روى البخاري ومسلم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقالَ ـ  2

. ِإنَّــَك تـَُواِصــلُ : قَــاُلوا. ال تـَُواِصــُلوا: ( النَّــِيبُّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّمَ 
فَـلَــْم .  َوَيْســِقيِين ِإينِّ َلْســُت ِمــثْـَلُكْم، ِإينِّ أَبِيــُت ُيْطِعُمــِين َريبِّ : قَــالَ 

ـــالَ  ـــْن اْلِوَصـــاِل، َق ـــوا َع فَـَواَصـــَل ِِـــْم النَّـــِيبُّ َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْيـــِه : يـَْنتَـُه
َلتَـْنيِ ُمثَّ َرَأْوا اهلِْالَل، فَـَقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه  َوَسلََّم يـَْوَمْنيِ َأْو لَيـْ

َر اهلِْالُل لَ : َوَسلَّمَ   .) زِْدُتُكْم، َكاْلُمَنكِِّل َهلُمْ َلْو تََأخَّ
 ).184( ة، اآليسورة البقرةـ  3

 ).31( ة، اآليسورة األعرافـ   4

ـــــان يف  5 ـــــن حب ـــــن ماجـــــة واحلـــــاكم و اب ـــــذي واب ـ رواه الرتمي
ــــة، الطــــب : صــــحيحهما، راجــــع شــــرح احلــــديث ــــن قــــيم اجلوزي اب

ـــــق ومراجعـــــة ـــــوي، حتقي ـــــد اخلـــــالق، دار كـــــرم : النب ـــــد الغـــــين عب عب
 .16ة والنشر دمشق، بال سنة طبع، صللطباع

على فقد أسبغت الشريعة محايتها  وأخريا،      
حيث شرع  إلنسان وجسده وكرامته حىت بعد موته،ا

ة عليهم وحرم نبش غسل املوتى وتكفينهم والصال
ى عن التمثيل باجلثة، القبور،  فقد صح عن النيب و

 اْلَميِّتِ  َعْظمِ  َكْسرُ  :(أنه قال لى اهللا عليه وسلمص
كتاب ( وأخرج البخاري يف صحيحه .)6()َحيًّا َكَكْسرِهِ 
لى اهللا عليه وسلم ص أن جنازة مرت بالنيب )اجلنائز

 فقال! إنه يهودي:بعض أصحابه هلا، فقالفوقف 
فدَل ذلك على  )أليست نفسا:(لى اهللا عليه وسلمص

  .)7( مسلما وكافرا اإلنسان حيا وميتا، احرتامه

طبيعة حق اإلنسان في الحياة  :ثانيالمطلب ال     
  .وفي سالمة جسده

إما أن يكون هللا  احلق يف الشريعة اإلسالمية،      
وحق اهللا  احلقان معا،تمع تعاىل أو للعبد أو قد جي

عاىل هو ما يتعلق به النفع العام من غري اختصاص ت
وهذا  يف العبادات واحلدود، ويتجسد أساسا بأحد،

احلق ال خرية فيه للمكلف وال يسقط بإسقاطه فال 
 أما حق العبد،، اإلبراء أو الصلح جيري فيه العفو أو

 ة لألفراد،يفهو ما يتعلق مبصلحة خاصة كاحلقوق املال
وجيوز فيه العفو  ،ط العبدوهذا احلق يسقط بإسقا

 فيه حق اهللا وحق العبد،جيتمع أما ما  .واإلبراء والصلح
 فقد يكون حق اهللا تعاىل هو الغالب كحد القذف،

                                                            

جــابر بــن عبــد  بإســناده عــن ابــن منيــع روى: ـ  قصــة احلــديث 6
رسـول اهللا صـلى  خرجنـا يف جنـازة مـع: رضي اهللا عنهما قـال اهللا

اهللا عليـــه وســـلم حـــىت إذا جئنـــا القـــرب فـــإذا هـــو مل يفـــرغ، فجلـــس 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم على شفري القرب وجلسنا معه، فـأخرج

فذهب ليكسـرها، فقـال النـيب  -ساقا أو عضدا  -احلفار عظما 
ال تكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك : صلى اهللا عليه وسلم

إيـــــــــــاه حيـــــــــــا، ولكـــــــــــن دســـــــــــه يف جانـــــــــــب القـــــــــــرب، وكـــــــــــذا رواه 
 .أيب داود يف حاشية السيوطي اإلمام

فـــتح البـــاري مـــن . أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالينـ    7
 . 229، ص3ر سابق، جصحيح البخاري، مصد
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وقد يكون حق العبد هو الغالب ومثاله القصاص من 
     .)1(القاتل العمد

ويعد احلق يف سالمة احلياة واجلسد من احلقوق       
هللا حبق العبد والرأي الغالب يف اليت خيتلط فيها حق ا

 حيث أن الفقه يذهب إىل رجحان حق اهللا تعاىل فيه،
 ا مرة العبد،احلق خيتص على هذا  االعتداءجوابر 

ا حق اهللا  وهذا هو حال القصاص والدية، ويتعلق 
وإذا كان احلق يف  .وهذا هو حال الكفارة مرة أخرى،

طائفة احلقوق  احلياة ويف السالمة اجلسدية يدخالن يف
فإن مؤدى ذلك  العبد،وحق  ق اهللاحاليت جيتمع فيها 

أنه إذا جاز للعبد أن يسقط جزئيات احلق الذي 
 .فإنه ال جيوز له إسقاط احلق يف جمموعة ينسب إليه،

كما أنه ليس للعبد إسقاط حقه إذا أدى ذلك إىل 
ليس للعبد أن  وتطبيقا لذلك، .إسقاط حق اهللا تعاىل

وال ميلك أن  عضوا من أعضائه،يتلف أو يقتل نفسه 
فإذا أكمل اهللا تعاىل على عبده  يأذن لغريه بذلك،

حياته وجسمه وعقله الذي يتم به القيام مبا كلف به 
  . )2(فال يصح للعبد إسقاط شيء من ذلك

حق اإلنسان المريض في : لث المطلب الثا
  والعالج يالتداو 

وي بالتدالى اهللا عليه وسلم ص أمر الرسول
ى عن التواكل واإل والعالج وحَث عليه، مهال، ودعا و

باألسباب وبذل اجلهد يف حماربة الداء  الناس لألخذ
                                                            

و لقـــــد اختلـــــف الفقهــــاء أي مـــــن احلقـــــني هـــــو الغالـــــب ـ   1
عبــــد الكــــرمي : راجــــعالعتبــــارات خمتلفــــة، و ملزيــــد مــــن التفاصــــيل 
، مؤسســـــــة الرســـــــالة، 6زيـــــــدان ، الـــــــوجيز يف أصـــــــول الفقـــــــه، ط

 .86 -82، ص1997بريوت

إبـراهيم علـي التايـه، مسـؤولية الطبيـب اجلنائيـة : للمزيـد راجـعـ  2
ـــــارق للطباعـــــة و الن1لشـــــريعة اإلســـــالمية، طيف ا شـــــر، ، دار البي

. زهـــري أمحـــد الســـباعي و .11، ص1999األردن،  -عمـــان 
  .77حممد علي البار، مصدر سابق، ص. د

حىت يقوى اإلنسان وحيافظ على استمرارية صحته، 
بو داود وابن ماجة بسندهم أمحد واحلاكم و أفقد روى 

لى اهللا كنت عند النيب ص :سامة بن شريك قالأعن 
رسول اهللا  يا:اعراب فقالو وجاءت األ عليه وسلم
 ملَْ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َتَداَوْوا اللَّهِ  ِعَبادَ  يَا نـََعمْ ( :فقال أنتداوى؟

 َداءً  ِإال َدَواءً  َقالَ  َأوْ  ِشَفاءً  َلهُ  َوَضعَ  ِإال َداءً  َيَضعْ 
لى اهللا عليه ص وقال. )اهلََرمُ  :قال هو؟ ما :قالوا ،َواِحًدا
   .)3( )ِشَفاءً  َلهُ  أَنـَْزلَ  ِإالَّ  َداءً  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  َما (:وسلم

ذا الصدد يذهب د       الين إىل يجنيب الك.و
هتمام بالعالج أو التداوي واجب ديين الاف" :القول

فالعالج جزء  من ناحية أخرى قد خيفى على الكثريين،
ألن عالج أي مرض قد جينب غريه  من الوقاية،

ومن مث فإن  ،...اإلصابة باملرض إذا كان املرض معديا
األمر بالتداوي ليس جمرد حفاظ على فرد بعينه ولكنه 

  .)4( "وقاية للمجتمع ككل

بالتحرز لى اهللا عليه وسلم ص وقد نصح الرسول    
ا، فقالمن العدوى واال  - حتياط من إصابة الناس 

 َذاإِ  :(يف حديث الطاعون -  لى اهللا عليه وسلمص
ْعُتمْ   بَِأْرضٍ  َوَقعَ  َوِإَذا ،َتْدُخُلوَها َفال ضٍ بَِأرْ  بِالطَّاُعونِ  مسَِ
َا َوأَنـُْتمْ  َها َختُْرُجوا َفال ِ   .)5( )ِمنـْ

                                                            

بــاب .كتــاب الطــب . ســنن ابــن ماجــة. تــون الحــديثـ م 3
محمــد بــن يزيــد القزوينــي . مــأنزل اهللا داء اال أنــزل لــه شــفاء

  . 1138ص. 2ج .المكتبة العلمية .

 
ـــ 4 ـــدين، ـ وحممـــد علـــي  .39، صمصـــدر ســـابق أمحـــد شـــرف ال

ـــارة للنشـــر  خالقيـــات الطبيـــب،أاملســـؤولية الطبيـــة و  البـــار، دار املن
حبــث مقـــدم جملمــع الفقـــه اإلســالمي يف دورتـــه ، 1993 والتوزيــع

ــــــاي ــــــة املنعقــــــدة يف برون ــــــه 27-21دار الســــــالم يف  ،الثامن  يوني
 .67- 66 ص ،1993

ــــ  5 ــــدين،ـ ــــة، أمحــــد شــــرف ال  األحكــــام الشــــرعية لألعمــــال الطبي
 -34 ص ،1983 اجمللــــس الــــوطين للثقافــــة والفنـــــون واآلداب،
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أنه   - لى اهللا عليه وسلمص -  ثبت عن الرسولفقد 
 ما ىليوجه أمته إ وكان كان يوصي بالعالجات الطبية،

كالعسل واحلبة السوداء واحلجامة  فيه دواء،
  .)1( واألعشاب

لى اهللا عليه وسلم  أن ننوه إىل أن النيب صوال بد       
ومع ذلك كان يعود إىل  كان يوصي بالدواء الطبيعي،

 :لكي يتصدوا للعالج، وعن جابر املختصني يف الطب
ه يبعث إل ،ي اهللا عنهضر  أنه ملا مرض أيب بن كعب

فقطع منه عرقا  طبيبا،لى اهللا عليه وسلم ص رسول اهللا
أن رسول اهللا عنها  ي اهللاضر  وعن عائشة .مث كواه

عندما تقدم به  ،أمراضه لى اهللا عليه وسلم كثرتص
  . )2( طباء فيعاجلونهه األيفكان يقدم عل السن،

                                                                               

مـــا يـــذكر يف  بـــاب ،الطـــب كتـــاب. البخـــاري صـــحيح .35
قــــــــال  شــــــــعبة حــــــــدثنا عمــــــــر بــــــــن حفــــــــص حــــــــدثنا( الطــــــــاعون
قــال  إبــراهيم بــن ســعد قــال مسعــت ثابــت أيب بــن حبيــب أخــربين
صــلى اهللا عليــه  -عــن النــيب  ســعدا حيــدث زيــد بــن أســامة مسعــت
 وإذا تــدخلوها فــال بــأرض بالطــاعون مسعــتم إذا قــال أنــه - وســلم
 فقلـت أنـت مسعتـه حيـدث منهـا خترجـوا فـال ـا وأنتم بأرض وقع

 ).وال ينكره قال نعم سعدا

فـتح البـاري مـن صـحيح .أمحد بن علي بن حجر العسـقالين ـ  1
 .167ص 10ج مصدر سابق، البخاري،

ــــ  2 فقــــه  عبــــد اهللا حممــــد اجلبــــوري، :اجــــعملزيــــد مــــن التفاصــــيل ر ـ
 ).25( جملة احلكمـة العـدد، الطبيب وأدبه يف املنظور اإلسالمي

روى مســـلم يف صـــحيحه مـــن حـــديث أيب الـــزبري  .28 -27ص
أنــه  - صــلى اهللا عليــه وســلم - عــن جــابر بــن عبــد اهللا عــن النــيب

قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بـرأ بـإذن اهللا عـز وجـل 
 -لصحيحني عـن عطـاء عـن أيب هريـرة قـال قـال رسـول اهللا ويف ا

مــا أنــزل اهللا مــن داء إال أنــزل لــه شــفاء،  - صــلى اهللا عليــه وســلم
ويف مسند اإلمام أمحد من حديث زياد بن عالقة عن أسامة بـن 
شــــريك قــــال كنــــت عنــــد النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم وجــــاءت 

يا عبد اهللا تـداووا األعراب فقالوا يا رسول اهللا أنتداوى فقال نعم 
فإن اهللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له شفاء غـري داء واحـد، 
قــالوا مــا هــو قــال اهلــرم، ويف لفــظ إن اهللا مل ينــزل داء إال أنــزل لــه 

  المبحث الثاني

  .طبيعة التصرف في جسم اإلنسان من عدمه

لإلحاطة بطبيعة التصرف يف جسم اإلنسان         
من عدمه نتطرق إىل ذلك يف مطلبني، األول يتعلق 

أن ة عمل الطبيب، واليت من شروط مزاولة مهنته بإباح
عالج  وأن يقصد من ذلكيكون مؤهال علميا 

، أن يعمل طبقا لألصول الفنية ملهنة الطب، و املريض
، أما أن حيصل على إذن املريض أو من يقوم مقامهو 

يف املطلب الثاين فنتناول فيه أهم الواجبات املختلفة 
اإلنسان  احرتامة يف للطبيب اجتاه املريض، واملتمثل

له،  رعاية شاملةوضمان  .ضمان خصوصيةو املريض 
 ،بطبيعة مرضه هتبصري و  ،على العالج تهأخذ موافقو 
  .ه لغريهرضار مسر أكتمان و 

 (إباحة عمل الطبيب: األولالمطلب            
  )مشروعية العمل الطبي

من املتفق عليه بني علماء الشريعة اإلسالمية       
تعلم الطب ودراسته والعمل به فرض من  الغراء أن

وأنه واجب حتمي على كل شخص  فروض الكفاية،
ال يسقط عنه إال أذا قام به غريه وذلك حلاجة اجملتمع 

على أن التطبيب يعد  .للتطبيب وألنه ضرورة اجتماعية
واجبا كفائيا كلما وجد أكثر من طبيب يف مكان 

طبيب يكون فإذا مل يوجد إال طبيب واحد فالت واحد،

                                                                               

شفاء علمه من علمـه وجهلـه مـن جهلـه ويف املسـند مـن حـديث 
ابن مسعود يرفعه إن اهللا عز وجـل مل ينـزل داء إال أنـزل لـه شـفاء 

الطب النبـوي، حممـد بـن راجع .ن علمه وجهله من جهلهعلمه م
 .751سـنة الوفـاة / 691سنة الوالدة .أيب بن أيوب الدمشقي

حتقيــق عبــد الغــين عبــد اخلــالق، لناشــر دار الفكــر، مكــان النشــر 
 .08 ، ص1بريوت، عدد األجزاء 
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 غري قابل للسقوطواجبا عليه أي أنه يصبح فرض عني 
)1(.  

ومبا أن احلق يف احلياة ويف سالمة اجلسد من     
 لذا احلقوق اليت جيتمع فيها حق اهللا تعاىل وحق العبد،

 فإنه يلزم إلباحة املساس مبحل هذين احلقني أن يأذن
ما  عن  صاحبيهما إذن واحد من فال يغين به،أصحا

ن عدم مساءلة من يقوم بعمل إف ذن اآلخر وهكذا،إ
ه املساس مبحل احلق يف احلياة أو احلق يف ييرتتب عل

السالمة اجلسدية يفرتض توافر إذن الشرع إضافة إىل 
  .)2( إذن الفرد

فإن عمل الطبيب يف جسد  وبناء على ما تقدم،    
اإلنسان ال يصح إال إذا كان هناك إذن من الشارع 

حيث يذهب الرأي الراجح يف الفقه  ملريض،وإذن من ا
اإلسالمي إىل أن أساس عدم مسؤولية الطبيب أو 

لذا فقد وضع  ،)3(اجلراح هو إذن الشرع وإذن املريض
 الفقهاء املسلمون عدة شروط إلباحة عمل الطبيب،

  :كاأليت  بإجياز نذكرها

أن يكون مؤهال علميا ذا حذق ومهارة يف  - 1    
ئمة األربعة على إجياب الضمان على وقد اتفق األ. فنه

 ،)أي بدون ترخيص مبزاولة املهنة( من طبب بغري إذن
تطبَّب ومل يُعلم  من(:لى اهللا عليه وسلمص لقوله

                                                            
حبـــث قـــدم يف  جنيـــب الكـــيالين يف رحـــاب الطـــب النبـــوي،ـ   1

 ،ـ هـ1400الدوحة  السنة النبوية، للسرية ومؤمتر العاملي الثالث 
 السـلوك الطـيب اإلسـالمي، حممود احلاج قاسم حممـد، :نقال عن 

 .17ص ،2004 العراق، -املوصل اجلمعية الطبية اإلسالمية،
فتح الباري من صحيح .أمحد بن علي بن حجر العسقالين ـ   2

 .179 ص ،10ج مصدر سابق، البخاري،
ــ  3 حممــد و  .41صســابق، مصــدر دين، الــأمحــد شــرف  :راجــعـ

 .68 -67ص ،مصدر سابقالبار، علي 

، منه للشخص الذي فال جيوز  ،)4( )فهو ضامن ِطبٌّ
ومينع من جيهل أصول مهنة الطب معاجلة املرضى، 

العمل الطيب وإذا قام ب عمله ألنه يفسد أبدان الناس،
أو اجلراحي فهو متعد ألنه غري مأذون له من جهة 

ويلزمه  ر املريض،أن بادعائه الطب غرَ  كما الشرع،
ومينع شرعا من ممارسة  وحيجر عليه، حينئذ الضمان،

  .)5( الطب

أن قصده عالج املريض وشفاؤه وحبسن نية  - 2    
أي جيب أن يكون الباعث على  .وليس اإلضرار به

أو بصفة عامة رعاية  ،بيب هو عالج املريضعمل الط
فاملفروض يف الطبيب عند مباشرته  ،مصلحة مشروعة

مهنة الطب أن يكون حسن النية يقصد من عمله نفع 
فال يقوم بأعمال يقصد منها تلف عضو من  ،املريض

أو إجراء  أعضاء املريض أو قتله أو زيادة املرض
 جه،اكتشاف علمي على املريض دون أن يقصد عال

  .)6( فإذا خرج عن ذلك كان مسؤوال

 .أن يعمل طبقا لألصول الفنية ملهنة الطب - 3
وموافقا  أي يكون عمله حسب ما تقرره أصول املهنة،

وإذا  للقواعد اليت يتبعها أهل الصنعة يف مهنة الطب،
أخطأ الطبيب يف عمله فإنه ال يسأل عن هذا اخلطأ، 

                                                            
 ،6ج ،اجلـــــــــــــامع الصـــــــــــــغري وشـــــــــــــرحه أورده الســـــــــــــيوطي،ــــــــــــــ  4

رواه أبــو داود والنســائي وابــن ماجــة  ،106ص ،ـهــ1356مصــر
 .وقال السيوطي صحيح واحلاكم واملستدرك،

مســؤولية حممــد علــي البــار، حســان مشســي باشــا، و : راجــع ـ   5
 2004 القــــــانون ، دار القلــــــم، دمشــــــقفقــــــه و الطبيــــــب بــــــني ال

ــــــار، مصــــــدر ســــــابق، ص حممــــــد علــــــي او  .58و ص 40ص لب
عبــــــــد اهللا حممــــــــد اجلبــــــــوري، مصــــــــدر ســــــــابق، و .106-107
 .45ص
مســرية و  .49 -48ص ،مصــدر ســابق أمحــد شــرف الــدين، ـ  6

 .37ص ،مصدر سابق عايد الديات،
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تقره أصول فن  إال إذا كان خطأ فاحشا، وهو ما ال
  .)1( الطب وال يقره أهل العلم بفن الطب

والضمان الواجب عن خطئه عند مجهور 
أقل من إذا كان مقدار التعويض :كاآليتالفقهاء هو  

أما إذا كان الثلث  ثلث الدية فهو من مال الطبيب،
وإن مل تكن  .أو أكثر فيجب على عاقلة الطبيب

ويقابله  (ملالللطبيب عاقلة فهو من مال أو من بيت ا
حيث  )نقابة األطباء يف الوقت احلاضر التأمني و

  .)2( لكذللعلماء قوالن يف 

أن حيصل على إذن املريض أو من يقوم  - 4    
وال شك أن الذي يقرر قبول التداوي والعالج  .مقامه

إذا كان ناقص  من عدمه هو املريض ذاته أو وليه،
احلصول على  من ضرورة ويستثىن األهلية أو معدومها،

إذن املريض أو وليه احلاالت العاجلة اليت تتطلب 
تدخال طبيا أو جراحيا سريعا إلنقاذ حياته بسبب 

ميكن احلصول  وال تعرضه لإلصابة حبادث أو غريه،
وعدم وجود  فيها على إذن املريض لفقده الوعي،

وإذا تولد عن عمل الطبيب احلاذق تلف  .)3(وليه
فال الشروط، تماع هذه النفس أو العضو بعد اج

ألن  ضمان على الطبيب ال يف النفس وال يف العضو،
بأن اجلواز الشرعي ينايف  :القاعدة الكلية تقول

  .)4( الضمان

                                                            
 .41ص ،مصدر سابق عبد اهللا حممد اجلبوري، ـ  1
مصـــدر ، حممـــد علـــي البـــار و  ،ســـان مشســـي باشـــاحراجـــع ـ   2

 .120و ص، 117ص ،سابق
 ،مصــدر ســـابق حممــد علـــي البــار،و  ،حســان مشســـي باشــاـ   3

 .57-56ص
عبـــد و  41ص ،مصـــدر ســـابق ،أمحـــد شـــرف الـــدينع جـــراـ   4

 "املبـــــــاديء الشـــــــرعية للتطبيـــــــب والعـــــــالج "ة الســـــــتار أبـــــــو غـــــــد
  :يف املوقع االنرتنيتحبث منشور على  .12 -11ص

Arabic/  www.Islamset.Com/
aethics/abogadil.html. accessed in: ( 

15/6/2006).                   

 إلطار العام ملمارسة مهنة الطب،التزام بوبغية اال    
فقد وضع األطباء املسلمون أساس الرقابة الطبية على 

دوا فيه األركان عوا لذلك نظاما حدفشرَ  حنو عصري،
  :اليت جيب أن يدور عليها عالج الطبيب وتدبريه وهي

  .حفظ الصحة املوجودة - 1
 .رد الصحة املفقودة حبسب اإلمكان  - 2

 . إزالة العلة أو تقليلها حبسب اإلمكان  - 3

 . دىن املفسدتني إلزالة أعظمهاأاحتمال   - 4

 تفويت أدىن املصلحتني لتحصيل أعظمها  - 5
)5(.  

حملتسب يف ديوان وأناطوا تطبيق ذلك با
الذي كان إضافة إىل واجباته األخرى يف  احلسبة،

يقوم مبراقبة الصحة العامة  مراقبة مرافق الدولة،
هو  (ويقوم احملتسب. والسلوك املهين لألطباء والصيادلة

أيضا باختبارهم ومنحهم إجازة املمارسة  )كبري األطباء
وكان له حق حجب  القسم الطيب أمامه، بعد أداء

وحتميل املقصر  جازة ممن جيد منه تقصريا أو عجزا،اإل
  .)6( مسؤولية فعلته

                                                            
اجلمعيـة .السلوك الطـيب اإلسـالمي حممود احلاج قاسم حممد،ـ   5

 ،وائل حممـد الشـهايبو .143ص.2004العراق .املوصل. الطبية
ـــ ـــد ال صـــفات ومســـؤوليات الطبيـــب يف  رزاق العـــزاوي،وريـــاض عب

نقابـة األطبـاء  اجمللـة الطبيـة العراقيـة، العصور اإلسـالمية الوسـطى،
 ،مصـدر سـابق ،ابن قـيم اجلوزيـة .9ص .1989لعام  38اجمللد
 .118ص

حنـــني بــــن ( ن ميـــتحن األطبـــاء مبـــا ذكـــرهأوكـــان للمحتســـب ــــ  6
وأمــــا  نوس،جلــــالي )ة الطبيــــبنــــحم ( يف كتابــــه املعــــروف )اســــحاق

الكحــــالون فيمتحــــنهم احملتســــب بعشــــر مقــــاالت يف العــــني مــــن  
أمــا اجملــربون فلــم يكــن حيــل ألحــد  ).حنــني بــن اســحاق( كتــاب

مــنهم بالتصــدي للجــرب إال بعــد أن حيكــم معرفــة املقالــة السادســة 
حيـــــون ئوأمـــــا اجلرا يف اجلـــــرب، )األجـــــانيطي ( مـــــن كنـــــاش بـــــولص

م بقاطاجــانس يف فيجــب علــيهم كتــاب جــالينوس املعــروف باســ
وهكـــذا ...اجلراحـــات واملـــراهم وأيضـــا كتـــاب الزهـــراوي يف اجلـــراح

جند بأن أهل احلسبة يدققون جدا يف صفات الطبيـب والصـيديل 
يــأذنون هلــم بالعمــل  الو  اخل،...واجملــرب )طبيــب العيــون( والكمــال
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حيث كان احملتسب يف العصور الوسطى يأخذ     
الذي أخذه على سائر األطباء   )1( عليهم عهد أبقراط

 وال يركبوا مسا، وال وحيلفهم أال يعطوا دواء مضرا،
وال يذكروا للنساء  يصنعوا التمائم عند أحد العامة،
للرجال الدواء الذي  الدواء الذي يسقط األجنة وال

وليغضوا أبصارهم عن احملارم عند  يقطع النسل،
يهتكوا  وال يفشوا أسرارهم، وال دخوهلم على املرضى،

  .  األستار
ة يف اإلسالم من النظم الرائعة بويعد نظام احلس      

وكان من  اليت طبقت للحفاظ على املصلحة العامة،
أن منع  ق نظام احلبسة يف اجملال الطيب،نتائج تطبي

الذين يدعون مهنة الطب  )األطباء( دخول املتطببني
ا، إىل ميدان الطب   كالعرافني واملشعوذين، وجيهلو

ممهباملرضى ويو  كيال يضروا بالناس ويغرروا  وهم بأ
  .يعرفون شيئا من الطب أطباء وهم ال

  
اتجاه واجبات الطبيب  :ثانيالمطلب ال

  .المريض اإلنسانصحة 
تقع على عاتق  الشريعة اإلسالمية، ملبادئوفقا       

 ،املريض عدة واجبات صحة اإلنسان الطبيب جتاه
 مبادئنبطها الفقهاء املسلمني من روح و واليت است

                                                                               

وممارسة املهنة إال بعد أن ميتحنوهم بواسطة أهـل اخلـربة والفـن يف  
حممـــد علـــي  :راجـــع .ل حســـب ختصصـــه ويف بابـــهوكـــ كـــل نـــوع،

 ،وائــــــل حممــــــد الشــــــهايبو .41-40ص ،مصــــــدر ســــــابق ،البــــــار
         .10ص ،مصدر سابق ،رياض عبد الرزاق العزاويو 
ــ  1 إلزالــة الشــركيات والقســم بآهلــة قــام املســلمون بتعــديل القســم ـ

وجعلـــه قســـما بـــاهللا ســـبحانه وتعـــاىل  اخل،...اليونـــان وأســـقليبوس 
طبـــاء أكـــرب وأهـــم أوأبقـــراط هـــو  لـــى مـــا ال غبـــار عليـــه،وابقـــوا ع

 نه هو الذي وضع نظريةأاليونان وهو واضع القسم املشهور كما 
األخــالط ويتبعــه يف ذلــك جــالينوس الــذي أتــى بعــده وســار علــى 

وائــل و  .19ص ،مصــدر ســابق ،حممــد علــي البــار :أنظــر جــه،
 ص ،مصـدر سـابق،ريـاض عبـد الـرزاق العـزاوي و  ،حممد الشـهايب

6-7. 

إىل باب خاص  وقد مت ترمجتها الشريعة اإلسالمية،
بواجبات الطبيب حنو املريض يف وثيقة دولية 

ألخالقيات الطبية للعاملي امليثاق ا"تسمى
وهذه الواجبات تشكل باملقابل حقوقا ، )2("والصحية
طبيبه وسنحاول ذكر أهم تلك  علىملريض لإلنسان ا

 :بالشكل اآليت الواجبات برتكيز واختصار و

  :المريضاإلنسان احترام ـ  أوال      
ستماع لشكوى على الطبيب أن حيسن اال      

ن حيسن معاملة مجيع مرضاه وأ ،املريض لفهم معاناته
وأن يساوي بينهم يف الرعاية الصحية دون متييز بسبب 

أو شعوره  ،جتماعيةاالو  تباين مراكزهم األدبية
بسبب جنسهم أو انتمائهم الشخصي حنوهم أو 

وعليه جتنب التعايل على املريض أو  ،الديين أو العرقي
ان ستهزاء أو السخرية به مهما كالنظرة الدونية أو اال

فكلما زاد الطبيب  ،جتماعيمستواه العلمي أو اال
يقول اإلمام  تواضعا كلما ازداد علما وجناحا يف عمله،

واعلم أن التواضع يف هذه الصنعة زينة  ":الرازي
  .)3( "ومجال

وعليه أيضا أن يراعي الرفق باملريض عند      
وأن يتجنب إيالمه إذا مل تكن هناك ضرورة  ،الفحص

كما عليه أن يستخدم مهاراته يف  شاعره،وأال جيرح م
 ويف ذلك يقول الرسول .طمأنة املريض وختفيف آالمه

 وبشِّروا تعسِّروا، وال يسِّروا :(لى اهللا عليه وسلمص
يب قلبه يألن تفريج نفس املريض وتط ،)4( )والتنفِّروا

                                                            
أقره املؤمتر العاملي الثامن للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيـة يف ـ  2

  :متاح على املوقع اإللكرتوين .14/12/2004القاهرة يف
www.  Islam online . Net/Arabic/ 
news/2004/12/15/article 07 . shtml. accessed 

in :(3/6/2007)    

 . 52 ص ،قمصدر ساب عبد اهللا حممد اجلبوري،ـ  3

فـتح البـاري مـن صـحيح .أمحد بـن علـي بـن حجـر العسـقالينـ  4
ــ » األدب كتــاب ( البخــاري صــحيح ،البخــاري اب قــول النــيب ب

يســـــروا وال تعســـــروا، وكـــــان حيـــــب  - صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم -
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وإدخال ما يسره عليه له تأثري كبري يف شفاء علته 
لى اهللا عليه ص - لرسولويف ذلك يقول ا وخفتها،
 أَجِله؛ يف له فنَـفِّسوا مريٍض، على دَخْلتم إذا( :-وسلم

  .)1( )نفسه ويطيِّب شيًئا، يردُّ  ال ذلك فإنَّ 

  :المريض اإلنسان ضمان خصوصيةـ  ثانيا       

فالطبيب املسلم مسؤول عن احلفاظ على عورة       
فال حيل للطبيب أن يكشف أو جيس من  املريض،

طالع إلفال جيوز للطبيب ا ،)2( حاجة له يض ما الاملر 
على عورة املريض إال بالقدر الذي تقتضيه عملية 

ستئذان من وبعد اال الفحص والتشخيص والعالج،
وأن حيرتم  وعليه أن يتقي اهللا يف مرضاه، ،املريض
املريض ودينه وعاداته أثناء عملية  اإلنسان عقيدة

رص على عدم وأن حي والتشخيص والعالج، الفحص
   .)3( ارتكاب أية خمالفات شرعية مع مرضاه

  :للمريض لإلنسان الرعاية الشاملةـ  ثالثا        
                                                                               

التخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف واليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
ســـعيد بـــن أيب  عـــن شـــعبة أخربنـــا النضـــر حـــدثنا إســـحاق حـــدثين
 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول بعثــه ملــا قــال جــده عــن أبيــه عــن بــردة
 تنفــرا وال وبشــرا تعســرا وال يســرا هلمــا قــال جبــل بــن ومعــاذ موســل

  وتطاوعا
ــــ 1 مصــــدر  ،حممــــد علــــي البــــارو ، زهــــري أمحــــد الســــباعي :راجــــع ـ

يثـــــاق املمـــــن  )3و2( املـــــواد :وأيضـــــا.107-106 ص ،ســـــابق
فَعـْن َأِيب َسـِعيٍد  .اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبيـة والصـحية

ِإَذا : (-َصـلَّى اللَّهـم َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  -وُل اللَّـِه َقاَل َرُسـ :اْخلُْدرِيِّ َقالَ 
ــُتْم َعَلــى اْلَمــرِيضِ  ــُه ِيف اَألَجــلِ , َدَخْل ــُردُّ , فَـنَـفُِّســوا َل ــِإنَّ َذلِــَك ال يـَ َف

 )َوُهَو َيِطيُب بِنَـْفِس اْلَمرِيضِ , َشْيًئا
ــــ  2 مصــــدر  .وحممــــد علــــي البــــار ،حســــان مشســــي باشــــا :راجــــعـ

وأمــا  ( :يف مغــين احملتــاج للشــافعية وجــاء .28 -27ص ،ســابق
مباحان لقصد وحجامة وعالج ، ولـو عند احلاجة فالنظر واملس 

ألن يف التحــرمي حينئــذ حرجــا  ،ىل ذلــكإة ئــيف فــرج للحاجــة امللج
 )ولـيكن ذلـك حبضـرة حمـرم أو زوج، رجل مداواة املرأة وعكسهللف

 .48 -47ص .مصدر سابق.عبد اهللا حممد اجلبوري  :راجع
ــ  3 مــن امليثــاق اإلســالمي العــاملي لألخالقيــات  )4( انظــر املــادةـ

  .الطبية والصحية

على الطبيب أن يبذل ما يف وسعه لعالج        
وأن يعمل على ختفيف آالمهم بكل ما  ،مرضاه

يستطيعه وما حيتاج له من وسائل عالجية نفسية 
 ،العناية به ورعايته ومادية وإشعار املريض حبرصه على

وأن يقوم بتسجيل احلالة الصحية للمريض والسرية 
وذلك قبل  ،املرضية الشخصية والعائلية اخلاصة به

وعليه أيضا التزام الدقة  .الشروع يف التشخيص والعالج
الفحص الطيب والتشخيص ومن مث وصف العالج   يف

  .)4( مقاديرهكتابة وخبط واضح مع حتديد 
بيب أن حيرص على إجراء الفحوص وعلى الط     

تتطلبها  الطبية الالزمة للمريض دون إضافة فحوص ال
وأن ميتنع عن استخدام طرق تشخيصية  ،حالته املرضية

غري  أو ،أو متعارف عليها أو عالجية غري معتمدة،
ا علميا فاإلسالم حيث الطبيب على أن  ،)5(معرتف 

عليه لى اهللا ص حيذق يف صناعته ويتقنها لقوله
 ،)6()من تطبب ومل يعلم منه طب فهو ضامن:(وسلم

لعمله أمر واجب  إذن فحذق الطبيب لعمله واتقانه
  .)7(وهو مسؤولية عليه أن يعطيها حقها

                                                            
ولألطبـــاء املســـلمني القـــدامى آراء ســـديدة يف بيـــان مـــدى ـ   4

وحتميلـه  اليت جيب أن يقـدمها الطبيـب للمـريض، الصحية الرعاية
مصـــــدر  .حممــــد علـــــي البــــار.  املســــؤولية إذا مــــا قصـــــر يف عملــــه

 .39 -38ص .سابق

خالقيـات أللمـن امليثـاق اإلسـالمي العـاملي  )5(اجع املادة ر ـ   5
 .الطبية والصحية

ـ سنن ابن ماجة،كتاب الطب، باب من تطبـب ومل يعلـم منـه  6
قـــاال  وراشـــد بـــن ســـعيد الرملـــي هشـــام بـــن عمـــار طـــب، حـــدثنا

عمـــــرو بـــــن  عـــــن ابـــــن جـــــريج حـــــدثنا الوليـــــد بـــــن مســـــلم حـــــدثنا
قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  قــال جــده عــن أبيــه عــن شــعيب
 ).من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن( :وسلم

 ،مصـــدر ســـابق ،وحممـــد علـــي البــار ،زهـــري أمحـــد الســباعيـ   7
 .49ص ،مصـدر سـابق ،رف الدينشأمحد و  .112-111ص

 .37ص .مصدر سابق ،حممود احلاج قاسم حممدو 



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

252 
 

 أخذ موافقة المريض على العالجـ  رابعا        
  ).ليتهاحترام استقال(

فيما  املريض دون رضاه ة اإلنسانجيوز معاجل ال       
 ت اليت تتطلب تدخال طبيا طارئا ويتعذرعدا احلاال

أو إذا كان  فيها احلصول على املوافقة ألي سبب كان،
 ،مرضه معديا أو مهددا للصحة أو السالمة العامة

ويتحقق رضاء املريض مبوافقته الشفهية أو الضمنية إن 
كان كامل األهلية أو مبوافقة وليه أو من يقوم مقامه 

   .)1( ليةإن كان عدمي أو ناقص األه

 ويعد رضا املريض على العالج حقا من حقوق
املريض وإحدى الشروط اهلامة إلباحة عمل  اإلنسان

الطبيب يف عالج املريض كما سبق وأن أشرنا إىل 
وهو ما يعرب عنه البعض باحرتام استقاللية  ذلك
  .املريض

المريض بطبيعة اإلنسان تبصير ـ  خامسا      
  :مرضه

حتري الصدق يف إخبار املريض أو على الطبيب       
ا  ا ومضاعفا من ينوب عنه باحلالة املرضية وأسبا

وتعريفهم ، وفائدة اإلجراءات التشخيصية والعالجية
بالبدائل املناسبة للتشخيص أو العالج بأسلوب 

وذلك بالقدر الذي  ،وواضحالئق ومبسط  إنساين
  .تسمح به حالة املريض اجلسمية والنفسية

على محاء السّ اإلسالمية الشريعة كد تعاليم وتؤ      
التلطف باملريض والرفق به يف التعريف مبرضه مراعاة 

 حيث يقول الرسول ،النفسية والثقافيةالصحية و حلالته 

                                                            
أمحــد و  .69ص ،مصــدر ســابق،حممــد علــي البــار  :راجــعـ   1

 .51-50 ص ،مصدر سابق ،شرف الدين

 قْدر على الناسَ  ُنكلِّمَ  أن أُِمْرنا :(لى اهللا عليه وسلمص
  .)2( )عقوِهلم

يض ل أمام املر ؤ التفاكما هذه األخرية إظهار       
التصريح خبطورة  وحماولة تطمينه ورفع معنوياته وعدم

 ويف ذلك يقولوإعالم ذويه املقربني بذلك، مرضه 
إذا دخلتم على املريض فنفسوا  :(لى اهللا عليه وسلمص

له يف األجل فإن ذلك ال يرد شيئا وهو يطيب نفس 
 يسِّروا( :لى اهللا عليه وسلم أيضاصويقول  ،)3(املريض
ألنه عندما يبعث ، )4( )تنفِّروا وال وبشِّروا تعسِّروا، وال

فإن ذلك يساعده  ،نينة يف نفس املريضأالطبيب الطم
فالطمأنينة والسكينة  ،على سرعة الربء من مرضه

 ويرفعان من روحه املعنوية، يشدان من عزمية املريض،
ذا الصدد وقد علم أن األرواح مىت ":ويقول ابن القيم 
يعة تعاونا على رفع الداء قويت قويت النفس والطب

                                                            

ـــــ اآلداب الشــــرعية واملــــنح الرعيــــة حممــــد بــــن مفلــــح بــــن حممــــد  2
 املقدســــــي، فصــــــل خماطبــــــة النــــــاس علــــــى قـــــــدر عقــــــوهلم،

عـن شـيء مـن أمـر  أبـا عبـد اهللا سـألت :املـروذي قـال. 155ص
يف  ابـن عقيـل ا فإنك ال تدركه قالال تسأل عن هذ: العدل فقال

حــــرام علــــى عــــامل قــــوي اجلــــوهر أدرك جبوهريتــــه وصــــفاء : الفنــــون
حنيزته علما أطاقـه فحملـه أن يرشـح بـه إىل ضـعيف ال حيملـه وال 

حنـــن معاشــــر : (المحيتملـــه، فإنـــه يفســــده، وهلـــذا قـــال عليــــه الســـ
. انتهـى كالمـه ) األنبيـاء أمرنـا أن نكلـم النـاس علـى قـدر عقـوهلم

مـن أصـحابنا يف كتـاب العقـل  أبو احلسـن التميمـي وهذا اخلرب رواه
رضــي اهللا عنهمــا عــن النــيب صــلى اهللا  ابــن عبــاس لــه بإســناده عــن

حنــن معاشـر األنبيــاء خناطــب النــاس علــى  : (عليـه وســلم أنــه قــال
  ).قدر عقوهلم

ــ  3 رواه الرتمــذيُّ وابــن ماجــه، ولــه شــاهٌد مــن حــديث : ضــعيفـ
ضعيف : لباينأشدُّ ضعًفا، قال األ: جابر، لكنَّه كما قال احلافظ

 ).488(" ضعيف اجلامع: "جدًّا؛ انظر

صـلى  -قـال رسـول اهللا : قـال -رضـي اهللا عنـه  -عـن أنـس ـ  4
ـــروا،: ((-اهللا عليـــه وســـلم  ـــروا وال تعسِّ ـــروا وال تنفِّـــروا يسِّ ؛ ))وبشِّ

 .متفق عليه
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فاإلسالم هنا ال يضع حدودا ضيقة وال   .)1( "وقهره
وإمنا يطالب الطبيب أن يتصف  ،يقف مواقف صلبة

 وأن يتعامل مع كل حالة حبسب ما تتطلبه باحلكمة،
)2(.  

  :المريض اإلنسان كتمان سرـ   سادسا     

على الطبيب أن يصون أية معلومات وصلت إليه      
وروح الشريعة اإلسالمية تؤكد  ،ل مزاولة مهنتهمن خال

املريض يف أن يصون الطبيب  اإلنسان على محاية حق
 ( :لى اهللا عليه وسلمص سره الذي ائتمنه عليه لقوله

ولكن إذا كان املريض مصابا  ،)3( )املستشار مؤمتن
جته أو سائر أفراد و مبرض معد وخيشى أن ينتقل إىل ز 

الضرر املتوقع بإصابته األبرياء فإن  ،أسرته أو جمتمعه
 ،ان حالهيأعظم من الضرر الذي ينال املريض نفسه بب

ل عن ذلك أو ئوحينئذ يبقى على الطبيب البيان إن س
  .)4( اقتضته احلال

ويف ذلك يقول اإلمام الرازي يف إحدى 
واعلم يا بين أنه  ":نصائحه املوجهة إىل أحد تالميذه

ا لغيبهم  ظبالناس حافينبغي للطبيب أن يكون رفيقا 
فإنه رمبا يكون  سيما أسرار خمدومه، كتوما ألسرارهم،

ببعض الناس من املرض ما يكتمه من أخص الناس 

                                                            

 96 ص ،مصـدر سـابق ،ابن القيم اجلوزية :راجع يف ذلك ـ   1
 .117و

 ،مصـــدر ســـابق ،اعي وحممـــد علـــي البـــارزهـــري أمحـــد الســـبـ   2
 .111-107ص

صـلى  قـال رسـول اهللا: ــ رضـي اهللا عنـه ـ قـال أيب هريرة عن  - 3
 . الرتمذي رواه ) املستشار مؤمتن : (اهللا عليه وسلم 

: ل حاالت إباحة السر الطيب راجعللمزيد من التفاصيل حو ـ  4
 .40 -39ص ،مصدر سابق ،حممود احلاج قاسم حممد

م وأمه وولده، مثل أبيه ،به  ،وإمنا يكتمونه خصوصيا
  .)5( ةىل الطبيب ضرور إويفشونه 

أهم الواجبات امللقاة على  ختصارابهذه 
 مبادئألحكام و  عاتق الطبيب جتاه مريضه وفقا

ريض نسان املاليت تعد حقوقا لإلاإلسالمية و الشريعة 
الشريعة ذلك ـ أي فمن حق املريض وفق  ،على طبيبه
أن حيرتم من قبل طبيبه ويعامل معاملة  ـ اإلسالمية

وبدون أي متييز بني مريض وآخر وألي  حسنة وجيدة
سبب كان، كما من حقه أن حترتم خصوصيته 

وأن يتم عالجه وفقا ألصول  الشخصية، وعقائده
 وأن ال الطب العلمية املتعارف عليها يف علم الطب،

يتم عالجه إال بعد إبداء موافقته على العالج بعد 
وأخريا  ،تبصريه بطبيعة مرضه واحللول الالزمة لعالجه

فإن من حق املريض على طبيبه حفظ أسراره الطبية 
ا دم أن ويتضح لنا من كل ما تق .والشخصية وكتما

الشريعة اإلسالمية قد أبدت اهتماما واضحا حبقوق 
عموما ه صحتوإن احلماية املقدمة ل املريض،اإلنسان 

واجلوانب اليت روعيت من خالهلا حقوق املريض 
  .وافية بالنسبة لتلك العصور القدمية عديدة و

  :خاتمة

إن النتائج املتوصل إليها من خالل استعراض مدى     
لتها الشريعة اإلسالمية حلماية حق احلماية اليت كف

:                                                            اإلنسان يف الصحة 

ـ أن من أولويات مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ 
الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل 

   . واملال

                                                            
 ص ،مصـــدر ســـابق ،أمحـــد الســـباعي وحممـــد علـــي البـــار زهـــري 5

115.  

 



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

254 
 

ـ إن حق اإلنسان يف الصحة حق واسع يندرج حتته 
عدد من احلقوق اليت ال ميكن أن تنفك عنه وال ميكن 

ال إذا متتع أن يتمتع اإلنسان حبقه يف سالمة صحته إ
                                               .ذه احلقوق مجيعها

ـ إن اإلسالم جيرم االعتداء على حق اإلنسان يف 
ويقرر على ذلك عقوبات تتمثل يف  ،مة صحتهسال

احلدود والقصاص والتعزيرات، أو تعويضات تتمثل يف 

الديات وتشرتك مع اإلسالم يف جترمي االعتداء على 
  . الصحة جل التشريعات مبا يف ذلك الدويل واإلقليمية

وأخريا وكما أسلفنا ذكره ومما ال شك وال ريب أن      
فضل وسيلة على اإلطالق الشريعة اإلسالمية هي أ

حلماية حقوق اإلنسان عامة، وحلماية حقه يف صحته 
 . بشكل خاص
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  الجزائري التشريع وفق الصورة في القاصر حق طبيعة

  ،01 وهران جبامعة الدكتوراه يف باحث علي، باقل.أ
  .اجلزائر تيسمسيلت، اجلامعي باملركز مؤقت أستاذ

  :ملخص
 احلـق فيـه؛ اُختلـف مـا بـني ومـن عليـه، اُتفـق عّمـا النظـر بغـض للتجـدد، قابال حيويا جماال اخلصوصية، جمال تربيع

 شخصــية مـن املعنـوي ال املـادي اجلانـب يشـمل لكونـه اخلاصـة، احليــاة يف احلـق عـن مسـتقال حقـا اعتبـاره بـني الصـورة، يف
ـا بـه، ارتباطـا وأكثرهـا اخلاصـة حليـاةا يف احلـق عناصـر مـن عنصـر أنّـه آخـرون يـرى بينمـا الفـرد،  عـن يعـرب شـيء أكثـر لكو
  .عليها االعتداء من تأثره درجة ويظهره ونفسيته، روحه

 فيتــواله للراشــد بالنســبة دائمــا حاضــرا يبقــى عنهــا الــدفاع جمــال أن إالّ  االخــتالف طبيعــة مــن يكــن ومهمــا      
 مـن غالبـا ـا يتواجـد أمـاكن عدة ويف االنتهاكات، هلذه ةعرض أكثر يكون الذي القاصر بالنسبة ذلك فكيف شخصيا،
 ميكــن مــدى فمــا نيــة، حســن عــن أو بالقــانون جهــال إّمــا ذلــك، مــنهم يُتوقــع ال أشــخاص مــن ورمبــا ،...ومــدارس بيــوت
  .ق؟احل هذا عن الدفاع قانونا له َخيول ومن األماكن، هذه ويف احلالة هذه يف للخصوصية انتهاكا الصور التقاط اعتبار

 أهـال القاصـر اعتبـار وحـدود اإلنابة طبيعة وكذا احلالة، هذه يف اخلصوصية انتهاك معيار ببيان هذا وسيتجلى    
  .ونشرها تصويره على للموافقة

  .اخلصوصية يف احلق انتهاك القاصر، الصورة، يف احلق: املفتاحية الكلمات
  

The right of a minor to being photographed according to the Algerian law. 
 
 Summary: 
       Since privacy is a vital issue that has to be permanently updated, its content 

has always been raising controversy. The right to be taken a photo is an example 
considered by some people as independent of privacy whereas others claim that it is 
one of its features. They argue that it is closely linked to it since it reflects its physical 
and psychological nature. This can be noticed in the harm caused when this photo is 
used aggressively. Defending one’s right to not being photographed is easier for 
adults; however, when it comes to minors being spontaneously photographed at home, 
in street or in school, the issue of violating privacy rises significantly. To what extent 
can photographing be considered privacy violation and in what setting? Who is 
legally assumed to defend this minor’s case of violation? This can be enlightened 
after knowing the limits of privacy violation and the limits to which a minor can be 
asked permission for photographing. 

  :مقدمة

صــــــورة و إىل وقــــــت قريــــــب ظــــــل مــــــن احلــــــق يف ال      
احلقــوق املختلــف فيهــا، حــول إمكانيــة إدراجهــا ضــمن 
ــــه األمــــر ضــــمنها يف  احلقــــوق اخلاصــــة، إىل أن اســــتقر ب

أغلـــب التشـــريعات، ومبـــا فيهـــا التشـــريع اجلزائـــري، ومـــن 
املعلــوم أن هــذا اإلدراج مل يظهــر إالّ مــن خــالل احلمايــة 

شـــــخاص الـــــيت ُأضـــــفيت عليـــــه يف احلـــــاالت العاديـــــة لأل
مكتملـــــي األهليـــــة، أم نطاقهـــــا يشـــــمل الُقصـــــر خاصـــــة 
عــــدميي التمييــــز، حبيــــث ميكــــن االكتفــــاء بتطبيــــق هــــذه 
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القواعد العامة، أم أنه البـد مـن إعمـال نصـوص خاصـة 
يف هذا الشأن، وإذا سلمنا أنه يلزم للقاصر مراقبة مجيـع 
تصــــرفاته القانونيــــة فيمــــا يتعلــــق حبقوقــــه، أو توكيلهــــا إىل 

وين، فهل يصدق ذلك على احلق يف الصـورة، نائبه القان
ومـا نطــاق ذلـك يف ظــل معطيـات الواقــع، إذا مـع العلــم 
أن هـــــذه األخـــــرية صـــــار ســـــهًال التقاطهـــــا دون اعتبـــــار 
للمكــــــان والزمــــــان، وكــــــذا األشــــــخاص الــــــذين يقومــــــون 

  .بذلك؟

: وهـــــذا مـــــا ســـــنحاول اإلجابـــــة عنـــــه يف مســـــألتني مهـــــا 
صـــر، أمـــا املســـألة تكييـــف احلـــق يف الصـــورة بالنســـبة للقا

الثانية فتتعلق مبعايري انتهاك احلق يف اخلصوصية بالنسـبة 
  .للقاصر

  المبحث األول

 تكييف الحق في الصورة بالنسبة للقاصر

رغـــــم اخلـــــالف الفقهـــــي حـــــول احلـــــق يف احليـــــاة         
اخلاصــــة ومــــا ينــــدرج ضــــمنها ليطــــال احلــــق يف الصــــورة، 

األمــور الســرية الــذي مل يســتبعده األفــراد يف اعتبــاره مــن 
الـــيت يرفضـــون رفضـــا قاطعـــا أن ُجتْعـــل حمـــال النتهاكـــات 
تلوكهــا األلســنة، ممّــا جعــل التشــريعات تُغــدقها بنــوع مــن 
ـــا خترجهـــا عـــن نطـــاق اخلـــالف لتـــدرجها  احلمايـــة، وكأ

، وأدرجهــا املشـــرع 1ضــمن احلقــوق اللصـــيقة بالشخصــية
 04 – 09صراحة ضمن هذا اإلطار مبوجـب القـانون 

ـــــــــؤرخ يف املتضـــــــــمن القواعـــــــــد  2009عشـــــــــت  05 امل

                                                            
فهـــد حمســـن الـــدحياين، الطبيعـــة القانونيـــة للحـــق يف الصـــورة  - 1

ــــة يف القــــانون الكــــوييت، مقــــال منشــــور  ــــه املدني الشخصــــية ومحايت
ــــــــد  ــــــــدريب، اجملل ــــــــة والت ــــــــة للدراســــــــات األمني ، 28باجمللــــــــة العربي

 .199، ص 56العدد

ــــــات  ــــــة مــــــن اجلــــــرائم املتصــــــلة بتكنولوجي اخلاصــــــة للوقاي
، دون حتديــــــــــد 2اإلعــــــــــالم و االتصــــــــــال و مكافحتهــــــــــا

لشـــخص الضـــحية يف هـــذه احلالـــة وأهليتـــه، ســـواء كـــان 
  .راشدا أم قاصرا، مميزا أم غري مميز

ــــاة : المطلــــب األول عالقــــة الصــــورة بالحي
  .الخاصة

ورة هـــو ذلـــك االســـتئثار الـــذي احلـــق يف الصـــ        
يتــيح للشــخص منــع غــريه مــن أن يرمســه أو أن يلــتقط لــه 
صـــورة دون إذن صـــريح أو ضـــمين منـــه، حبـــث خيـــول لـــه 

إْذ . 3ذلـــك االعـــرتاض علـــى نشـــر صـــورته أمـــام اجلمهـــور
تعتـــــرب الصـــــور انعكاســـــا لشـــــخص اإلنســـــان يف مظهـــــره 
املادي و كذا املعنوي، فهي تعكـس مكنونـات اإلنسـان 

اســيس ورغبــات ومشــاعر دفينــة، وكــل هــذا مــن مــن أح
شــــأنه أن يتجســــد علــــى تقاســــيم الوجــــه، إذن فالصــــورة 

وأمـــام . جتســـيد لكيـــان اإلنســـان ومـــن مث وجـــب محايتهـــا
التطور الـذي عرفتـه احليـاة يف خمتلـف أمناطهـا، بـات مـن 
غري العسري اسـتغالل صـور األفـراد، وإظهارهـا علـى غـري 

وإذا . ة بشخصـــيتهحقيقتهـــا، ورمبـــا مشـــوهة للفـــرد ماســـ
ــا التقــاط صــور  وضــعنا يف احلســبان التقنيــات الــيت يــتم 
ــــا يف  األشــــخاص، دون علمهــــم أو االقــــرتاب مــــنهم، إّم
حالة الثبات أو التحرك، يف علم منهم بـذلك أو دونـه،  
كمـــا تعكســـه كـــامريات اهلواتـــف النقالـــة أو تلـــك املثبتـــة 
علـــــــى املالبـــــــس كـــــــأزرار أو أدوات للزينـــــــة، إضـــــــافة إىل 

ـــراهن بســـبب عـــدم ســـ هولة انتشـــار الصـــور يف الوقـــت ال

                                                            
 .2009أوت  16الصادر بتاريخ  47اجلريدة الرمسية العدد  -2
عبــد احلــي حجــازي، املــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة، نظريــة  -3

م، ص 1980، مطبوعـــــــــات جامعـــــــــة الكويـــــــــت، 2احلـــــــــق، ج 
185. 



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

257 
 

وجـــود آليـــات تضـــبط قـــانون اســـتخدام مواقـــع التواصـــل 
  .االجتماعي

ووفقــــا هلـــــذا اعتــــرب هـــــذا الــــنمط مـــــن التقـــــاط       
الصـــور جرميـــة متكاملـــة األركـــان، وهـــذا مـــا أيـــده املشـــرع 

مكـرر الـيت  303اجلزائري يف قانون العقوبـات يف املـادة 
أشــهر إىل ثــالث  6بس مــن ســتة يعاقــب بــاحل: " تــنص

دج إىل  50000ســـــــــــــــــنوات، وبغرامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ) 3(
دج، كـــل مـــن تعمـــد املســـاس حبرمـــة احليـــاة  300000

  :اخلاصة لألشخاص، بأي تقنية كانت و ذلك

بالتقــــاط أو تســــجيل أو نقــــل مكاملــــات  -1
أو أحاديــث خاصــة أو ســرية، بغــري إذن 

 .صاحبها أو رضاه
بالتقــــــــاط أو تســــــــجيل أو نقــــــــل صــــــــورة  -2

يف مكــــان خــــاص، بغــــري إذن  لشــــخص
 .صاحبها أو رضاه

يعاقــــب علــــى الشــــروع يف ارتكــــاب اجلنحــــة املنصــــوص 
ــــا املقـــررة للجرميــــة  عليهـــا يف هـــذه املــــادة بالعقوبـــات ذا

  ".ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية. التامة

إذن فالتقــــــــــاط الصــــــــــورة للشــــــــــخص ويف املكــــــــــان 
ــا اخلــاص، دون علمــه يعــد جرميــة خمتلــف يف عــدد  أركا

بــني الفقهــاء، فهنــاك مــن قــال بركنيهــا املــادي واملعنــوي، 
وهنــــاك مــــن قــــال بثالــــث وهــــو احملــــل وموضــــوع اجلرميــــة، 

، إالّ أنــــه ميكــــن 1الــــذي هــــو حمــــور املســــاس باخلصوصــــية
حصر اخلـالف يف أن للجرميـة أربعـة مـن العناصـر تتمثـل 

  :فيما يلي

                                                            
رســـالة ( نــويري عبـــد العزيــز، احلمايـــة اجلزائيــة للحيـــاة اخلاصــة  -1

ـــائي م، جامعـــة احلـــاج 2011/ 2010) دكتـــورة يف القـــانون اجلن
 .76، ص خلضر باتنة

أن يكون هناك مساس حبرمـة احليـاة اخلاصـة،  -1
يستشــــف ذلــــك مــــن الضــــرر الــــذي يلحــــق وميكــــن أن 

 .بصاحب الصورة، وجيليه سخط وعدم رضا الضحية
أن يتمثـــــــــــــل االنتهـــــــــــــاك يف فعـــــــــــــل التقـــــــــــــاط  -2

األحاديـث والصــور بــأي تقنيـة أو وســيلة كانــت، علــى 
أن يكــون مســتهدفا شخصــا معينــا يف مكــان خــاص، 
وال تقوم اجلرمية إالّ بتصوير شـخص دون غـريه كشـيء 

يف مكـــان خــــاص يشــــعر فيــــه مـــثال، ومرتبطــــا بوجــــوده 
الشخص بالطمأنينة واأللفة، بعيدا عـن تطفـل النـاس، 
هلــذا تســتبعد األمــاكن العامــة مــن انتهــاك اخلصوصــية، 
ولعــل املكــان اخلــاص هــو الــذي يطمــئن فيــه الشــخص 
إىل ممارســة خصوصــية، ممّــا جيعــل التقــاط الصــورة أثنــاء 

 .تواجده به دليال صرحيا على نية اإلجرام املبيتة
ث التقـــــــاط الصـــــــورة يف غيـــــــاب رضـــــــا حـــــــدو  -3

الضــــــحية، حــــــىت وإن كانــــــت الوقــــــائع الــــــيت تعكســــــها 
الصورة صحيحة، مهما كان غـرض املعتـدي ولـو كـان 

، وهـذا مــا أيـده قــرار احملكمـة العليــا 2غرضـا رحبيـا حمضــا
الصــــــاد عــــــن الغرفــــــة  575980الفاصــــــل يف امللــــــف 

، الـــذي اعتـــرب أن 2010جويليـــة  22املدنيـــة بتـــاريخ 
الصورة، يف غياب املوافقة الصرحية املكتوبـة، اإلشهار ب

يعــــد مساســـــا حبــــق مـــــن احلقــــوق املالزمـــــة للشخصـــــية 
لكــن املالحــظ علــى هــذا . 3مســتوجبا تعــويض املتضــرر

احلكم أنه اقتصر على التعويض املـدين املقـرر يف املـادة 
 .، دون وجود رادع جزائي4من القانون املدين 47

                                                            
بــن ذيــاب عبــد املالــك، حــق اخلصوصــية يف التشــريع العقــايب  - 2

، جامعــــة احلــــاج )رســــالة ماجيســــرت يف العلــــوم اجلنائيــــة(اجلزائــــري 
 .70، ص 2013. خلضر باتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسية

جملة احملكمة العليا، قسم الوثائق لدى احملكمـة العليـا، العـدد  - 3
 .160 -157م، ص  2010/  2
لكـــل شـــخص وقـــع : " مـــن القـــانون املـــدين 47تـــنص املـــادة  - 4

عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة لشخصـيته، 
 ".أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما حلقه من ضرر
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ـــــد التقـــــاط الصـــــ -4 ـــــة اإلجـــــرام عن ورة، تبييـــــت ني
وذلـــك بالنقـــل و التســـجيل واالحتفـــاظ حبيـــث يكـــون 
تــداول الصــورة ونشــرها دلــيال علــى تبيــت نيــة اإلجــرام، 

 .1وهو ركنها املادي
  

فإذا وضـعنا هـذه العناصـر املكونـة للجرميـة، بصـدد مثـال 
املعلمـــة الـــيت صـــورت فيـــديو جملريـــات درس ألقتـــه علـــى 
تالميـــــــذها بقاعــــــــة التــــــــدريس، ومت تداولــــــــه يف مواقــــــــع 

لتواصل االجتماعي، جند أن العناصـر املتعلقـة باجلـاين ا
قــد ال تظهــر يف شــخص املعلمــة، إْذ ال وجــود للقصــد 
اإلجرامــــي أو انتهــــاك اخلصوصــــية، وبالنســــبة للمكــــان 
فــأن يؤخــذ عليــه الكثــري مــن اجلــدل حــول اخلصوصــية، 
أّما عن الضحية وهـم التالميـذ فهـذا يسـيل هـو اآلخـر 

  .نبينه يف املطلب املوايلالكثري من احلرب وهذا ما س

  

  .حق الصورة بالنسبة القاصر: المطلب الثاني

مـــــع العلـــــم أن املشـــــرع اجلزائـــــري ال يعتـــــد يف       
جرمية انتهاك اخلصوصية بالنسـبة للحـق يف الصـورة إالّ 
إذا كــان ذلــك بغــري رضــا الضــحية، وهــذا يف حالــة مــا 
إذا كــــان راشــــداً عــــاقال مكتمــــل األهليــــة، فمــــاذا عــــن 

 .ر مميزا كان أو غري مميز؟القاص

ـــذا الصـــدد فـــنحن ســـنناقش مـــدى أهليـــة القاصـــر      و
ـا، أم  للتعامل مع خصوصياته، بنشـرها أو االسـتئثار 
أن نطــــاق النيابـــــة القانونيـــــة ميتـــــد إىل هـــــذا النـــــوع مـــــن 

                                                            
شــنة زواوي، احلمايـــة القانونيــة حلـــق الشــخص علـــى صـــورته،  - 1

، ص 2015جــوان  ،13جملــة دفــاتر السياســة والقــانون، العــدد 
362. 

احلقوق، حبيث البد مـن األخـذ بـرأي ممثلـه القـانوين؟، 
املميــز وغــري ويف هــذه احلالــة ينبغــي التفريــق بــني الصــيب 

    .املميز

  .القاصر غير المميز: الفرع األول

إذا كان ال يثبت للقاصر أي عمل ذي قيمـة       
، وأن كــل تصــرفاته تقــع موقــع الــبطالن يف مجيــع 2قانونيــة

األحوال إذا تعلق األمر بالتزامات مالية، وهذا من بـاب 
احملافظة عليها، وبالتايل فإن ما تعلق احلياة اخلاصة كـان 

ىل بالصَّْون واحلماية، بعد أن نسـلم لـه حبقـه يف احليـاة أو 
اخلاصـــة، وذلـــك لكـــون النـــاس تكـــون يف هـــذه املســـائل 
أكثـــر حـــذرا وحتوطـــا، ويهـــون املـــال يف ســـبيلها، ولنـــربط 

  .هذا احلق بأهلية الوجوب

هذا ما جيعـل الـويل أو الوكيـل بالنسـبة للقاصـر غـري      
احلــــــق  املميــــــز، صــــــاحب احلــــــق يف احلفــــــاظ علــــــى هــــــذا

وممارسة كل التصرفات القانونية املتعلقة باحلياة اخلاصة، 
  .مبا فيها احلق يف الصورة

كمــــا ال نعتقــــد بوجــــود خــــالف حــــول املســــألة يف       
مجيـع التشــريعات، مبــا فيهــا مـا اجتــه إليــه املشــرع اجلزائــري 

، فيمــا خيــص أحكــام النيابــة 3يف قــانون األســرة اجلزائــري
  .الشرعية

                                                            
دراســــة –صــــفية بشــــاتن، احلمايــــة القانونيــــة للحيــــاة اخلاصــــة  - 2

، رســالة دكتــورة، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، كليــة -مقارنــة
 .196، ص 2012احلقوق والعلوم السياسية، مايو 

مــن قــانون األســرة املعــدلتان بــاألمر رقــم  82و  81املادتــان  - 3
: اللتــان تنصــان علــى 2005ي فيفــر  27املــؤرخ يف  02 – 05
مـــن كـــان فاقـــد األهليـــة أو ناقصـــها لصـــغر ســـن أو : " 81املـــادة

جنون أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ويل أو وصـي أو مقـدم 
مــــن مل يبلــــغ ســــن :"  82املــــادة ". طبقــــا ألحكــــام هــــذا القــــانون
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  .القاصر المميز :الفرع الثاني

إذا كــان األمــر يتعلــق بااللتزامــات املاليــة فــإن          
للقاصــــر نوعـــــا مـــــن احلريـــــة أو احلـــــق يف إبـــــرام تصـــــرفات 
ا، فهل حيق له ذلك إذا تعلـق األمـر بـاحلق  قانونية بشأ
يف الصــورة كشــكل مــن أشــكال احلــق يف احليــاة اخلاصــة 

نون، وهذا األمر حمل خالف بني فقهاء وباحثي القا. ؟
ويرجــــع هــــذا اخلــــالف إىل طبيعــــة وخصوصــــية احلــــق يف 
الصــورة مــن جانــب اعتبارهــا حــق ملكيــة وال عالقــة لـــه 
باحليـــــــاة اخلاصـــــــة، أو باعتبـــــــاره مـــــــن ضـــــــمنيات احليـــــــاة 
اخلاصة، ويشرتط لـذلك أهليـة مـن نـوع خـاص تتماشـى 
وطبيعــــة احلــــق يف الصــــورة،  هــــو مــــا ســــيأيت تفصــــيله يف 

  .املبحث املوايل

  نيالمبحث الثا

  معايير انتهاك الحق في الصورة بالنسبة للقاصر

عند البحث عن تفاصيل هـذه املعـايري جنـدها       
على منطني، إّما موضوعية تتعلق باملكان والزمـان، وكـذا 
شــــــخص املنتهــــــك للخصوصــــــية، أو معــــــايري شخصــــــية 
تتعلـــق بشـــخص القاصـــر ومـــدى اعتبـــاره أهـــال للموافقـــة 

ــــــه اخلاصــــــة وحت ــــــى التصــــــرف يف حيات ــــــد حقــــــه يف عل دي
  .الصورة

متـــــــــى يقـــــــــوم انتهـــــــــاك : المطلـــــــــب األول
   .خصوصية القاصر بالنسبة لحقه في الصورة ؟

                                                                               

مـــن القـــانون املـــدين تعتـــرب  42التمييـــز لصـــغر ســـنه طبقـــا للمـــادة 
  ".باطلة مجيع تصرفاته 

 

ســـبق القـــول أن هـــذه اجلرميـــة ال تثبـــت إالّ إذا         
ثبــت ركنهــا املــادي املتمثــل يف التعــدي علــى اخلصوصــية 
مبــــا يســــوء الضــــحية، فهــــل يعتــــرب جمــــرد التقــــاط الصــــورة 

اخلاصـــة أم أنـــه يشـــرتط يشـــرتك للقاصـــر انتهاكـــا حلياتـــه 
املساس باحلرمة، مبعىن هل تقوم اجلنحة مبجـرد الفعـل أم 
بــــــالنظر إىل النتــــــائج املرتتبــــــة علــــــى هــــــذا الفعــــــل، وهنــــــا 

  .تضاربت أراء الفقهاء يف املسألة

قيـــام الجنحـــة بمجـــرد فعـــل : الفـــرع األول
  .التقاط الصورة

يرى هذا اجلانب مـن الفقـه بـأن اجلنحـة تقـوم         
جرد فعـل التقـاط الصـورة، أي مبجـرد كـون الفعـل دون مب

ـــــاة  رضـــــا املعـــــين ويف مكـــــان خـــــاص فهـــــو مســـــاس باحلي
اخلاصة، وكأن هذا الرأي يبين اجلنحة على جمرد الشروع 

، وكــأن هــذا الــرأي حــل وقــائي قبــل وقــوع 1والبــدء فيهــا
اجلنحــة، لكــن يعــاب عليــه صــعوبة التطبيــق مــن ناحيــة، 

احيــة أخـرى، إذ قــد جيعــل وهـو مــدعاة للتجـاوزات مــن ن
ـا، حـىت  جمرد استعمال هـذه التقنيـات جرميـة يف حـد ذا
وإن مل حيدث ضررا للغري، وهـذا ال يتناسـب مـع املنطـق 
الســليم ومقتضــى العقــل، وال يقبلــه الواقــع، خصوصــا يف 
الوقت الراهن الـذي شـاع فيـه اسـتعمال هـذه التقنيـات، 
 .وقـــد حيـــدث ذلـــك دون أي قصـــد مـــن ملـــتقط الصـــورة

وحســب هــذا الــرأي فمــن لــه حــق رفــع الــدعوى انتهــاك 
اخلصوصية ؟، إذا سلمنا بأن التقاط الصور لألشخاص 

ا   .بقصد أو دونه، جرمية قائمة حبد ذا

                                                            
نقـــال ( نـــويري عبـــد العزيـــز، احلمايـــة اجلزائيـــة للحيـــاة اخلاصـــة  - 1

 . 79، ص ) Bécuortعن الفقيه 
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ضــــرورة أن يكــــون التقــــاط : الفــــرع الثــــاني   
  .الصورة ماسا بالحرمة

هــــذا الشــــرط يفــــرتض أن يأخــــذ يف احلســــبان         
ـــه الوقـــائع املصـــاحبة اللتقـــاط الصـــ ورة، و هـــذا الشـــرط ل

دور أساســـــي قبـــــل بقيـــــة الشـــــروط، وهـــــو اجتـــــاه الفقيـــــه 
Gassin ـــــث يقـــــول إنّـــــه فعـــــال مـــــن املمكـــــن :" ... حي

إحلاق مسـاس حبرمـة احليـاة اخلاصـة عـن طريـق اسـتعمال 
وســــائل أخــــرى غــــري تلــــك اجملرمــــة، وإنــــه بــــالعكس مــــن 
ذلك، ال يكفي اسـتعمال وسـائل حمظـورة لقيـام اجلرميـة، 

أن يرتتــب عــن اســتعمال تلــك الوســائل  بــل جيــب أيضــا
ويبــــــدو أن املشــــــرع . 1"مســــــاس حبرمــــــة احليــــــاة اخلاصــــــة

مــن قــانون  330اجلزائــري اجتــه إىل هــذا الــرأي يف املــادة 
العقوبـــــــات مكـــــــرر معتمـــــــدا علـــــــى صـــــــراحة العبـــــــارة يف 

كل من تعمد املساس حبرمة احلياة اخلاصة :" ... النص
  ...".لألشخاص، بأية تقنية كانت 

يبدو أن اعتماد مثل هذا الرأي ال يستدعي و       
مباشـــــــرة إجـــــــراءات التحقيـــــــق يف اجلرميـــــــة إالّ إذا اقـــــــرتن 
التقاط الصورة باملساس حبرمة احلياة اخلاصة، ممّـا جيعلهـا 
متوقفة على دعوى املتضرر، وهـو مـا نستشـفه مـن نـص 
املادة السالفة الذكر جبعل صفح الضحية حـدا للمتابعـة 

ن هــــذا االجتــــاه هــــو األنســــب فإنــــه ومبــــا يكــــو . اجلزائيــــة
يســـتدعي منـــا دراســـة حيثيـــات اخلصوصـــية مـــن اجلانـــب 

  .املوضوعي

  .ضابط المكان و الزمان: أوال   

                                                            
1  - Gassin (R) : « vie privée (atteinte a) »rep . 
dalloz . pénal ,1974 , p5. 

كمـــا أســـلفنا الـــذكر فـــإن املكـــان اخلـــاص هـــو          
الـــذي يطمـــئن فيـــه اإلنســـان علـــى ممارســـة خصوصـــياته، 
ولكـــن مـــاذا يعـــين املكـــان اخلـــاص بالنســـبة للقاصـــر، إذا 

ـــــــه شـــــــيء يـــــــراه مـــــــن علمنـــــــا أ ـــــــيس ل ن هـــــــذا األخـــــــري ل
اخلصوصـــيات، خاصـــة يف مرحلـــة مـــا دون التمييـــز، مـــع 
ـــــة  ـــــاه بفعـــــل غلب العلـــــم أن أغلـــــب تصـــــرفاته تشـــــد االنتب
العفويــة عليهــا دون تصــنع أو تكبــد عنــاء إضــفاء التميــز 
ـــاه مـــن يراهـــا، ويف أي  ـــا حمـــط انتب عليهـــا، و تكـــون غالب

ــا مكــان، وتثــري لــه الرغبــة يف االســتئثار بتــذ  كارات هلــا إّم
بالتقاط صـور أو تسـجيل فيـديوهات، وهـو املعـروف يف 
جمتمعنـــا خبلـــوه مـــن التعـــدي، وأن رضـــا النائـــب الشـــرعي 

  .للقاصر بشأنه ال حيتاج إىل تبينه

  .معيار األشخاص: ثانيا

هنــا حنــن لســنا بصــدد حبــث شــخص املعــين بــاحلق       
يف الصــــــورة وهــــــو القاصــــــر، لكــــــن حنــــــن بصــــــدد حبــــــث 

ســــب إليــــه جنحــــة انتهــــاك هــــذا احلــــق، شــــخص مــــن تن
ـــز بالنســـبة للقاصـــر، إذا  ـــة انعـــدام التميي خاصـــة يف مرحل
علمنا أن الويل أو الوصي هو شخص واحـد ال يفـرتض 
تعدده، لكن آخذ الصورة قد يكون من املقـربني اللـذين 
ال يُتوقــع مــنهم ســوء النيــة، إمــا لصــلة قــرابتهم بالقاصــر  

ــــــــك  كاألصــــــــول مــــــــثال، أو مــــــــن املســــــــتأمنني ع لــــــــى ذل
فهــل . كاألســاتذة واملعلمــني مــثال كمــا يف قضــية املعلمــة

يعقل منطقيا و من الناحية الواقعية، إدانة هـؤالء جبنحـة 
انتهاك احلق يف الصورة ؟، أم أنه البد من تكييف آخـر 

  .  على املشرع اجلزائري استدراكه بالنسبة هلذه الفئة

  .وقت تحرى رضا صاحب الحق: ثالثا
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هو املوافقة، لكنه يف اجملال اجلنـائي يأخـذ الرضا         
ــــــول  ــــــرب اجتــــــاه اإلرادة إىل قب ــــــه يعت تصــــــنيفا آخــــــر، لكون

، وهـذا ال يصـح 1االعتداء على مصلحة حيميها القـانون
يف األصـل كونـه متعلقــا بالنظـام العـام، والرضــا هنـا لــيس 
ـــــه اســـــتثناء مـــــن القواعـــــد  ـــــداء، لكن ســـــببا إلباحـــــة االعت

را علـى املصـلحة العامـة أوال العامة، كونه ال يشـكل ضـر 
و أن اإلرادة هنــا تكـــون واعيــة غـــري خاضــعة لإلكـــراه أو 

لكــن الــذي يعنينــا يف مســألة أخــذ رضــا النائــب . 2الغــش
الشــــرعي خبصــــوص احلــــق يف الصــــورة بالنســــبة للقاصــــر، 
فمىت يكون هذا الّرضا، قبل التقاط الصـورة أم بعـدها؟، 

د التقـاط و ما مدى صحة الرضا الصادر من النائب بع
  .الصورة ؟

واألصــل يف الرضــا أن يكــون ســابقا للفعــل صــحيحا     
صـــرحيا خاليـــا مـــن عيـــوب اإلرادة، و بغـــض النظـــر عـــن 

، ال يكـون مـؤثرا 3شكله طاملا حدث املقصود من الّرضا
ســـواء قبـــل أو بعـــد التقـــاط الصـــورة، مـــا دام صـــادرا ممـــن 
خيوله القانون ذلـك، وهـو مـا يتبـني مـن عمـوم اللفـظ يف 

       .مكرر من قانون العقوبات 330ملادة ا

مـــــدى إمكانيـــــة اعتبـــــار : المطلـــــب الثـــــاني
  .القاصر أهال للموافقة على تصويره

                                                            
آدم عبـد البــديع آدم حســني، احلـق يف احليــاة اخلاصــة ومــدى  - 1

قســم ) رســالة دكتــورة ( قــانون اجلنــائي احلمايــة الــيت يكفلهــا لــه ال
م، ص 2000القــانون اجلنــائي، كليــة احلقــوق، جامعــة القــاهرة ، 

883. 
سليم جـالد، احلـق يف اخلصوصـية بـني الضـمانات والضـوابط  - 2

رســـــالة ماجيســـــرت يف (يف التشـــــريع اجلزائـــــري والفقـــــه اإلســـــالمي، 
 ، قســــــم العلــــــوم اإلســــــالمية، جامعــــــة وهــــــران)الشـــــريعة والقــــــانون
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كان الفقهاء على ثالثـة اجتاهـات مـن املسـألة بـني        
مؤيد ومعارض، وجميـز بشـروط، ونبـني كـل منهـا يف فـرع 

  .من الفروع

اعتبـــــــــار القاصـــــــــر أهـــــــــال : الفـــــــــرع األول
  .على نشر صورتهللموافقة 

يــــرى أصــــحاب هــــذا االجتــــاه بقــــدرة القاصــــر          
املميــز علــى نشــر صــوره، وكــل مــا يتعلــق حبياتــه اخلاصــة، 
دون الرجـوع إىل نائبـه واستشـارته، ألن توسـيع ســلطات 
هذا األخري أكثر مـن الـالزم ودون مـربر منطقـي، يـؤدي 
إىل ســـــــــــلب القاصـــــــــــر مميزاتـــــــــــه يف عناصـــــــــــره املكونـــــــــــة 

ــــــــة الــــــــيت يكســــــــبها ، وأ4لشخصــــــــيته ن األهليــــــــة القانوني
الشخص ببلوغـه سـن الرشـد، تتعلـق بالتصـرفات املاليـة، 

  .دون احلقوق املتعلقة بالشخصية

أيضــــا إذا كــــان مــــن املمكــــن للقاصــــر قانونــــا    
التصرف يف مكتسباته املاديـة لعملـه، فكيـف مينـع ذلـك 
بالنســــبة ملــــا تعلــــق بــــاحلقوق الشخصــــية، ويبــــالغ الفقيــــه 

LINDON ــــــــــ ت لــــــــــه ذلــــــــــك مبوجــــــــــب أهليــــــــــة ويثب
، لكــــن يتــــدخل بعــــض أنصــــار هــــذا االجتــــاه 5الوجــــوب

لتعـــــديل هـــــذا الـــــرأي بلـــــزوم بلـــــوغ ســـــن معينـــــة حيـــــددها 
القــانون أو يــتم تقــديرها بنــاء علــى القــدرة علــى التمييــز، 

  .على أساس واقعي

اجتماع الرضـا مـن النائـب و : الفرع الثاني
  .القاصر معا
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ىل عـــــدم إنســـــانية ذهـــــب أنصـــــار هـــــذا االجتـــــاه إ        
قواعــد األهليــة يف جتاهلهــا لــرأي القاصــر، الــذي يفــرتض 
إعداده وتأهيله مبسائل تتعلق حبياته، يف اجلوانب املاديـة 
وتلــــك املتعلقــــة باحليــــاة اخلاصــــة، كمــــا ال يســــتبعد رأي 
النائـــب كموجـــه ومراقـــب، جيـــب تدخلـــه يف األمـــور الـــيت 
تســـــتدعي تدخلـــــه، حبيـــــث يكـــــون هـــــذا مبثابـــــة التعـــــاون 

، إذا أخذنا يف احلسبان أن للقاصـر القـدرة علـى 1بينهما
وهـذا يتماشـى . وعي ما ميس بشخصه، وحياته اخلاصة

ــــــة والوصــــــاية يف التشــــــريع  ــــــه نظــــــام الوالي مــــــع مــــــا يتطلب
اجلزائري، الذي يرى أنّه مـن الواجـب تأهيـل القاصـر مبـا 
ا، حبيـــث  خيـــدم كفاءتـــه املســـتقبلية، ولـــيس علـــى حســـا

ـــــر يكـــــون دور الـــــويل وا لوصـــــي مبثابـــــة املراقـــــب الـــــذي يقِّ
التصــرفات النافعــة، وبتــدخل ملنــع الضــارة منهــا، خاصــة 
إذا أخــــذنا يف احلســــبان مــــا ميكــــن أن جتــــود بــــه الصــــورة 
املروجـــة ملهـــارات وقـــدرات اســـتثنائية تتـــوفر لـــدى بعـــض 

م   .القصر يف جماالت التنافس بينهم حبسب زما

ضـــــرورة موافقـــــة النائـــــب : الفـــــرع الثالـــــث
  .وحده

يـــرى أصـــحاب هـــذا االجتـــاه بضـــرورة إعمـــال          
قواعد األهلية يف مجيع املسـائل املتعلقـة بـاحلقوق املاليـة، 
أو تلــــك املتعلقــــة باحليــــاة الشخصــــية، وضــــرورة صــــدور 
الرضــــا و اإلذن مــــن النائــــب القــــانوين وحــــده إىل حــــني 

، وهـــــذا يرجـــــع إىل عـــــدة 2بلوغـــــه ســـــن الرشـــــد القـــــانوين
  .3أسباب نذكر منها
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احليــاة اخلاصــة، منعقــد  الفرنســي، حبــث مقــدم يف مــؤمتر احلــق يف

عطاء سلطة للقاصر يستلزم نـزول األب عـن إن إ -
ســلطته، وهــذا ال يفــرتض بــل يلــزم منــه إجــراءات 

 .خاصة
االعــرتاف للقاصــر بأهليــة يف جمــال معــني يســتلزم  -

 .إتباعه بإجراءات قانونية معينة
مــن مســتلزمات الواليــة أن تشــمل جــانيب الــنفس  -

واملــــــال، والــــــدفاع عــــــن احليــــــاة اخلاصــــــة للقاصــــــر 
لعرف، وهو من مهام الويل، تقضي به الضرورة وا

شـــأنه يف ذلـــك شـــأن احلضـــانة الـــيت تكـــون حقـــا 
خالصا وواجبا لألم، وأيضـا اختيـار االسـم الـذي 
هــو مـــن حـــق األبـــوين، وهــذه مـــن مهـــام األوليـــاء 

  .قبل أن تكون حقوقا للقاصر
  :خاتمة

بعد ذكر أهم تفاصيل احلق يف احلياة اخلاصة    
لصــــورة و حنــــن بالنســــبة للقاصــــر، مبــــا فيهــــا احلــــق يف ا

نسلم بأن هذا األخري لـيس مبكتمـل الرؤيـة و الوضـوح 
يف تصـــــــــرفاته املتعلقـــــــــة حبقوقـــــــــه الشخصـــــــــية، وهــــــــــذا 
ـــه، لكـــن يف حـــدود مـــا  يســـتوجب تـــدخل وليـــه أو نائب
يســـــــــــمح للقاصـــــــــــر بتأهيلـــــــــــه للتصـــــــــــرف يف حقوقـــــــــــه 

  .الشخصية

إضافة إىل أن التقـاط الصـورة لـيس دائمـا ويف 
أو رضـــاه لـــيس حمـــال  غيـــاب اإلذن القـــانوين مـــن وليـــه،

ليـــــدرج يف بـــــاب جنحـــــة انتهـــــاك هـــــذا احلــــــق، إالّ إذا 
أثبتـــت القـــرائن عكـــس ذلـــك، وجتلـــت للعيـــان معـــايري 
االنتهــــــاك، خصوصــــــا إذا أخــــــذنا يف احلســــــبان ضــــــيق 

                                                                               

، ص 1987جـوان  6بكلية احلقـوق، جامعـة االسـكندرية يـوم  
228. 
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نطـــــاق اخلصوصـــــية بالنســـــبة للقصـــــر، خاصـــــة عـــــدميي 
  .التمييز

هلذا يتوجب على املشرع اجلزائري اسـتحداث    
 هــذا الشــأن دون االكتفــاء نصــوص قانونيــة صــرحية يف

بالقواعــد العامــة لألهليــة واحلــق يف الصــورة، مــن أجــل 
امـــــات مـــــن  أن ال تبقـــــى هـــــذه احلـــــوادث عرضـــــة لال

 .جهة، وحمل دفاع من جانب آخر
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 اإلثبات في المواد اإلدارية في التشريع الجزائري

  ،)ب(العريب وردية، أستاذة حماضرة . د
  .كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، اجلزائر

  
  :مقدمة

ــــــق يف الفصــــــل إن ــــــاره التحقي ــــــا إجــــــراء باعتب  جوهري
 التــــدابري يف البحــــث يســــتوجب العــــام، بالنظــــام متعلقــــا

 اخلاصـــــــة الوســـــــائل حتديـــــــد مث ومـــــــن لـــــــذلك، املعتمـــــــدة
 إجرائيـا جانبـا يشـكل األخـري هذا أن باعتبار باإلثبات،

 إىل للتوصــــل وســــيلة لكونــــه الــــدعاوى، افــــةك يف هامــــا
  . احلقيقة

ــــة عــــن البحــــث يف املقــــرر القاضــــي دور إن  يف األدل
 أساســه جيــد اإلداريــة، القضــائية اهليئــات أمــام اخلصــومة

ـا، التوجيهي الطابع يف  يف املسـاواة عـدم ويـربره إلجراءا
 املــدعى وهــي اإلدارة حتكــم إىل إضــافة األطــراف، مراكــز
 حيتاجهــــا الـــيت اإلثبــــات أدلـــة يف يهــــا،ف -عـــادة - عليـــه

 واسـعة سـلطات للقاضي منح الوضع هذا إن. خصمها
ا، املطلوب الوقائع فحص يف  أدلتها، عن والبحث إثبا

  .  فيها الالزمة التحقيق وسائل وتقدير

ـا علـى لإلثبـات، األساسـية القواعد وتعرف  تلـك أ
 جودو  فال. القاضي إلقناع املستخدمة املختلفة الوسائل
 الــيت املاديــة الواقعــة أو التصــرف، إثبــات دون حــق ألي
 إلقنـــــاع الواقعـــــة إثبــــات جيـــــب أنـــــه حيــــث عنهـــــا، ينشــــأ

 حييــي الــذي هــو وحــده فاإلثبــات. احلــق بوجــود القاضــي
  .األمهية كبرية فائدة ذا وجيعله احلق،

 اإلثبــات، أدلــة مــن معينــا عــددا املشــرع ذكــر ولقــد 
 قـــد الـــذي كالاإلشـــ لكـــن. األساســـية قواعـــدها وحـــدد
 إذا مــــا حتديــــد يف يتمثــــل الصــــدد هــــذا يف نفســــه يطــــرح
 متعلقـــــة جوهريـــــة قواعـــــد تعتـــــرب القواعـــــد هـــــذه كانـــــت
 مواجهــة يف ــا حيــتج هــل أي عدمــه؟ مــن العــام بالنظــام

 باســــــتطاعة فقــــــط، مكملــــــة قواعــــــد هــــــي أم الطــــــرفني،
 تعــــديل علــــى الطرفــــان يتفــــق فقــــد خمالفتهــــا؟ األطــــراف
 مبجــــــرد يكتفيــــــان قــــــد كمــــــا اإلثبــــــات، قواعــــــد بعــــــض

 لإلثبـات، إجـراءات مـن أمامهما يقع ما على السكوت
ـــازال هـــذا ويعـــد  تتعلـــق بقاعـــدة التمســـك عـــن منهمـــا تن

  .باإلثبات

 هذه تقسيم علينا يتوجب اإلشكالية هذه على لإلجابة
: األول املبحــث خــالل مــن نبــني: مبحثــني إىل الدراســة
ـــــــات وســـــــائل  ئيةالقضـــــــا اهليئـــــــات أمـــــــام املعتمـــــــدة اإلثب
 القانونيـــــة للطبيعـــــة الثـــــاين املبحـــــث وخنصـــــص اإلداريـــــة،
  .اإلدارية املنازعة يف اإلثبات لقواعد

وسائل اإلثبات المعتمدة أمام  : المبحث األول
  الهيئات القضائية اإلدارية

يعترب اإلثبات وسيلة من وسائل اإلقناع اليت 
يقدمها األشخاص للدفاع عن واقعة معينة تستلزم 

مة الدليل على وجود واقعة ما، أو فهو إقا. ذلك
وهو ما ينطبق على كل الطرق اليت . حقيقة قيام احلق

يستعملها اخلصم إلقناع القاضي بصحة ما يدعيه، 
وعلى هذا األساس، فال . وصحة أقواله، وإدعاءاته

يتأتى لشخص احلصول على حق ادعى به أمام 
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القضاء، إال إذا أقام الدليل على وجوده، أو أقام 
 .ملقابل خصمه أدلة نفي وجود ذلك احلقبا

كما ميكن للقاضي اإلداري أن يلجأ إىل جمموعة 
من الوسائل العامة لإلثبات يف الدعوى اإلدارية، حال 

 .قيامه بدوره يف حتضريها، متهيدا للفصل فيها

ولقد نص املشرع على جمموعة من هذه القواعد، 
ة واإلدارية، واألدلة األساسية يف قانون اإلجراءات املدني

( و اليت تتباين بني تلك اليت يباشرها القاضي بنفسه 
، وبني تلك اليت يباشرها القاضي )املطلب األول

  ).املطلب الثاين(بواسطة أعوان القضاء 

الوسائل التي يباشرها القاضي : المطلب األول
  بنفسه

الوسائل التحقيقية املباشرة هي تلك األدلة اليت 
ا القاضي اإل داري بنفسه حبيث أن له دور يقوم 

ا وتسيريها ففي هذه الوسائل يكون . إجيايب يف إدار
اعتقاد القاضي اإلداري فيها مبالمسته للوقائع بصورة 

  :وميكن حصر هذه الوسائل فيما يلي. مباشرة

   المعاينة واالنتقال إلى األماكن: الفرع األول

إن تكوين فكرة مادية حمسوسة عن وقائع 
 د ال يتحقق إال من انتقال القاضي منالدعوى، ق

 بإجراء اخلصوم، للقيام من بطلب أو نفسه، تلقاء
 متثيل أو إعادة معاينات، أو تقييمات، أو تقديرات،

املكان  عني إىل االنتقال ضرورية، مع يراها اليت الوقائع
 .1اقتضى األمر ذلك إذا

                                                            
 18، املـؤرخ يف 09-08القـانون رقـم مـن  146انظر، املادة ـ 1

، املتضــــمن قــــانون 2008فربايــــر  25املوافــــق ل  1429صــــفر 
  .2008لسنة  9دد ر الع.اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج

واالنتقال إىل عني املكان، يؤدي يف كثري من 
 اقتناع القاضي، ويبدو يف مثل هذه األحيان إىل

ذلك أن إطالع . احلاالت أفضل من االكتفاء باخلربة
القاضي شخصيا على واقع املكان، والتحري يف 
ظروف النزاع، والقيام مبعاينات، أو تقييمات، أو 
تقديرات، أو إعادة متثيل الوقائع، يعطيه الوسائل 

عن طريق  الالزمة ملعرفة شخصية للواقع دون النظر فيه
ما أكدته العديد من قرارات الغرفة  وهو. 2اخلبري

  .4، وبعد ذلك جملس الدولة3اإلدارية للمحكمة العليا

 ويوم، مكان، اجللسة، القاضي خالل كما حيدد
اخلصوم إىل حضور  ويدعو .االنتقال وساعة

  .العمليات

 تشكيلة طرف من األماكن إىل االنتقال تقرر وإذا
  .طرف القاضي املقرر من هتنفيذ ميكن مجاعية،

 تطلب إذا بتقنيني االستعانة للقاضي كما ميكن
تنقله  وميكن له أثناء .تقنية معارف االنتقال موضوع
طلب  على بناء أو نفسه، تلقاء من شخص أي مساع

                                                            
ذيب عبد السالم ، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديـد،  ـ2

. ، ص2009ترمجــة للمحاكمــة العادلــة، مــوفم للنشــر، اجلزائــر، 
157.  

ـــ 3 القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف ـ
ـــــة 27/01/1991 ، يف قضـــــية معـــــوش عيســـــى ضـــــد وايل والي

حلســني بــن الشــيخ آث ملويــا، :  معــه، مقتــبس مــناجلزائــر ومــن 
مبــــــادئ اإلثبــــــات يف املنازعــــــات اإلداريــــــة، دار هومــــــة، اجلزائــــــر، 

  .165. ، ص2005
ــــــــــــــ4 ــــــــــــــؤرخ يف  ـ ــــــــــــــة، امل ــــــــــــــس الدول القــــــــــــــرار الصــــــــــــــادر عــــــــــــــن جمل

، قضــــية فرحــــي الطــــاهر ضــــد 389، فهــــرس 26/06/2000
: موادنــة بومجعــة ومديريــة أمــالك الدولــة لواليــة قاملــة، مقتــبس مــن

ســــني بــــن الشــــيخ آث ملويــــا، مبــــادئ اإلثبــــات يف املنازعــــات حل
  .167.، صنفسه اإلدارية، املرجع
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 له كما جيوز. يف ذلك ضرورة رأى اخلصوم، إذا أحد
 . اخلصوم مساع

ألماكن، ا االنتقال إىل عن حمضرا وبعد ذلك حيرر
ضمن األصول  يودع .الضبط وأمني القاضي يوقعه
 من نسخ على احلصول للخصوم وميكن. الضبط بأمانة
 . 1احملضر هذا

  سماع الشهود: الفرع الثاني

يعترب اإلثبات بواسطة شهادة الشهود، من 
اإلجراءات التحقيقية اليت يلجأ إليها القاضي اإلداري 

  .إلقامة اإلثبات

 إلثبات ذه الوسيلة ال يكون إاله لكن اللجوء إىل
 الطريق، ويكون التحقيق فيها ذا لإلثبات قابلة وقائع
 الطريق هذا سلوك ميكن فال. 2للقضية ومفيدا جائزا

ا التصرفات اليت فرض إلثبات  طريق عن املشرع إثبا
  .الرمسية

إىل  150ولقد نصت على هذه الوسيلة املواد من 
نية واإلدارية، اليت من قانون اإلجراءات املد 162

من ذات القانون، دون أن  859أحالت عليها املادة 
  .تستثين أية مادة منها

الذكر،  سالف القانون من 860 املادة أن غري
يقوم  للقاضي املقرر الذي أو احلكم، لتشكيلة أجازت
 إىل تلقائيا يستمع يستدعي، أو الشهود، أن بسماع

 هلا أيضا أجازت كما. مساعه مفيدا يرى شخص أي

                                                            
 لنيل بشري حممد، إجراءات اخلصومة أمام جملس الدولة، رسالةـ 1

ت، .العـام، جامعـة اجلزائـر، د القـانون فـرع دكتـوراه دولـة، درجـة
  .283. ص

  .داريةمن قانون اإلجراءات املدنية واإل 150انظر، املادة ـ 2

 لتقدمي حضورهم طلب أو اإلدارة، أعوان مساع
   .اإليضاحات

كما ميكن تكليف الشاهد باحلضور بسعي من 
اخلصم وعلى نفقته، بعد إيداع املبالغ الالزمة لتغطية 
م يف  التعويضات املستحقة للشهود، لإلدالء بشهاد

وإذا استحال على الشاهد احلضور، جاز . اليوم احملدد
ن حيدد له أجال آخر، أو ينتقل لتلقي للقاضي أ

شهادته، أو إصدار إنابة قضائية لذلك إذا اقتضت 
  .الضرورة

 اآلمر احلكم يف سبق، ملا تبعا القاضي، وحيدد
 يسمعون حوهلا، اليت الوقائع الشهود، شهادة بسماع
 للحضور، اخلصوم دعوة مع لذلك، احملدد والتاريخ
 للجلسة حملدديناليوم والساعة ا يف شهودهم وإحضار

. 

 يف أو حبضور انفراد على شاهد كل كما يسمع
 قرابته، ويته، وعالقته، ودرجة ويعرف اخلصوم، غياب

 على اليمني ويؤدي .للخصوم تبعيته أو مصاهرته، أو
 نص ألي قراءته احلق، ويديل بشهادته دون أن يقول
  يتضمن حمضر يف أقواله وتدون مكتوب،

 .الشاهد مساع وساعة مكان، ويوم، - 

 .اخلصوم غياب أو حضور، - 

 . الشاهد وموطن ومهنة، ولقب، اسم،  - 

قرابته،  الشاهد، ودرجة طرف من اليمني أداء  -
  .هلم تبعيته اخلصوم، أو مع مصاهرته أو

 عند الشاهد ضد املقدمة التجريح أوجه  -
 .االقتضاء

ا والتنويه الشاهد أقوال  -   . عليه بتالو
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ي أثناء مساع الشاهد، سواء من تلقاء وميكن للقاض
يطرح على  نفسه، أو بناء على طلب اخلصوم، أن

وال . الشاهد األسئلة اليت يراها مفيدة يف التحقيق
ميكن ألي كان باستثناء القاضي، أن يقاطع الشاهد 

  .أثناء اإلدالء بشهادته، أو أن يسأله مباشرة

 الضبط أمني طرف من أقواله الشاهد على وتتلى
 . ا اإلدالء فور

 القاضي، وأمني من احملضر توقيع كما جيب
وجيوز . أصل احلكم مع ويلحق الشاهد، الضبط، ومن

 . منه نسخة على احلصول للخصوم

 له كانت إذا كشاهد شخص أي مساع جيوز وال
 . أحد اخلصوم مع مباشرة مصاهرة أو قرابة،

 عدم بسبب الشهود يف التجريح كما ميكن
سبب جدي  ألي قرابتهم، أو أو هادة،للش أهليتهم

 سبب ظهر إذا إال بالشهادة، آخر قبل اإلدالء
 مساع شهود آخرين أثناء أو ا، اإلدالء بعد التجريح

.1 

  االستجواب: الفرع الثالث

قد ال تكون العرائض املتبادلة بني اخلصوم قادرة 
أحيانا على شرح طلبات األطراف على النحو الذي 

ويف هذه احلالة . لفصل يف القضيةيسمح للقاضي با
م  .2ميكن له أن يأمر حبضور اخلصوم، واستجوا

ويعد االستجواب إجراء من اإلجراءات التحقيقية، 
والذي يلجأ إليه القاضي اإلداري قصد الوصول إىل 

                                                            
  .283. بشري حممد، املرجع السابق، ص ـ1
أمحـــد علـــي حممـــد صـــاحل، الـــدور اإلجيـــايب للقاضـــي املـــدين قبـــل  ــــ2

، الـــــديوان 64وأثنـــــاء مباشـــــرة الـــــدعوى، نشـــــرة القضـــــاة، العـــــدد 
  .375. ، ص2008الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 

وهذا اإلجراء يتمثل يف األسئلة اليت يطرحها . احلقيقة
قضائية اإلدارية القاضي، أو املستشار املقرر، أو اهليئة ال

على اخلصوم باجللسة، أو أثناء التحقيق يف الدعوى 
بغية استدراج اخلصوم إىل اإلقرار بواقعة أو تصرف 

ولقد أجاز املشرع للقاضي اللجوء إىل هذا . 3ما
فيأمر اخلصوم، . 4اإلجراء مىت استدعت الضرورة ذلك
  . أو أحدهم باحلضور شخصيا أمامه

اخلصوم، أو أحدهم  وبعد االنتهاء من استجواب
م يف  وفقا ملا حدده القانون، يتم تدوين تصرحيا
م أو رفضهم  حمضر، ويشار فيه عند االقتضاء إىل غيا

م   .اإلدالء بتصرحيا

مث يتم التوقيع على احملضر من طرف اخلصوم فور 
ويف حالة رفض، . تالوته عليهم من طرف أمني الضبط

لذي جيب أن التوقيع يشار إىل ذلك يف احملضر، ا
يتضمن مكان، وتاريخ، وساعة حتريره، مث يتم التوقيع 

  .عليه من طرف القاضي وأمني الضبط

الوسائل التي يباشرها القاضي : المطلب الثاني
  بواسطة أعوان القضاء

وسائل اإلثبات غري املباشرة يف الدعوى اإلدارية، 
هي جمموعة الوسائل اليت ال يباشرها القاضي بنفسه، 

تقدم إليه إما من طرف اخلصوم يف الدعوى لكنها 
اإلدارية أو تتم بواسطة أعوان القضاء، وهي ما سيتم 

  :التفصيل فيه وفقا للفروع التالية

  تبليغ األدلة الكتابية: الفرع األول

                                                            
 حلســـني بـــن الشـــيخ آث ملويـــا، مبـــادئ اإلثبـــات يف املنازعـــات ــــ3

  .171.اإلدارية، املرجع السابق، ص
ــــ 4 ومــــا بعــــدها مــــن قــــانون اإلجــــراءات املدنيــــة  98انظــــر، املــــواد ـ

  .واإلدارية
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الحرتام مبدأ الوجاهية، واتسام اخلصومة بالصدق 
من قانون اإلجراءات  838يف التقاضي، تؤكد املادة 

اإلدارية وما بعدها، على ضرورة تبليغ كل املدنية و 
دعما  خصم األوراق، والسندات، والوثائق اليت يقدمها

ومعىن ذلك أن هذا . الدعاءاته خلصمه، ولو مل يطلبها
اإلجراء يعد واجبا وضعه القانون على اخلصوم لتوخي 

  . 1الشفافية يف املعاملة بينهم

غ الرمسي فطبقا للمواد أعاله، فإنه وباستثناء التبلي
لعريضة افتتاح الدعوى، الذي يتم عن طريق حمضر 
قضائي كأصل عام، مثلما هو مقرر أمام القضاء 

  :العادي، فإن باقي التبليغات تتم على النحو التايل

تبلغ املذكرات، ومذكرات الرد مع الوثائق  -
ا إىل اخلصوم عن طريق أمانة الضبط املكلفة  املرفقة 

 .لقاضي املقررباستالمها، حتت إشراف ا
تبلغ نسخ الوثائق املرفقة للعرائض،  -

  .واملذكرات إىل اخلصوم بنفس الطريقة املذكورة أعاله
تبلغ كل اإلجراءات املتخذة، وتدابري  -

التحقيق إىل اخلصوم برسالة مضمنة مع اإلشعار 
باالستالم كقاعدة عامة، وعن طريق حمضر قضائي 

 .عند االقتضاء
عذارات، تبلغ طلبات التسوية، واإل -

وأوامر االختتام، وتاريخ اجللسة بنفس األشكال 
 . املذكورة يف النقطة السابقة أعاله

كما جيب أن يشار يف تبليغ العرائض واملذكرات، 
إىل أنه يف حالة عدم مراعاة األجل احملدد من طرف 
القاضي لتقدمي مذكرات الرد، ميكن اختتام التحقيق 

 .2دون إشعار

                                                            
  .139. ذيب عبد السالم، املرجع السابق، ص ـ1
بربــارة عبـــد الــرمحن، شـــرح قــانون اإلجـــراءات املدنيــة واإلداريـــة، ـــ 2

  .446. ، ص2009طبعة أوىل، منشورات بغدادي، اجلزائر، 

ألدلة الكتابية يعترب واجبا وبذلك، فإن تبليغ ا
يضعه القانون على اخلصوم لتوخي الشفافية يف املعاملة 

وهو واجب قائم يف حد ذاته يطبق بتلقائية، . بينهم
ومن مث فلما تقدم . وال يتطلب مبادرة اخلصم اآلخر

وثيقة مل تبلغ للخصم يف األجل احملدد، وحسب 
 الكيفيات احملددة، ميكن للقاضي استبعادها من

  .3املناقشة، لتعلق هذا اإلجراء بالنظام العام

ومن مث، فإن مبدأ الوجاهية يعترب واجبا على 
اخلصوم احرتامه، وعلى القاضي مراعاته، باعتباره أمرا 
حيتمه حق الدفاع، والذي يعترب أصال من أصول 
التقاضي، واإلخالل به يؤدي إىل اإلضرار بسري 

  .4العدالة

  اإلقرار: الفرع الثاني

إلقرار أو االعرتاف على النفس من أدلة اإلثبات ا
. املطلقة، وقد يكون اإلقرار قضائيا، أو غري قضائي

الذي ) احملكمة العليا(وعلى خالف القضاء املدين 
أخذ باألول فقط، فإن جملس الدولة اعرتف بصحة 

  .اإلثبات حىت بواسطة اإلقرار غري القضائي

لى نفسه فاإلقرار القضائي هو اعرتاف اخلصم ع
ا عليه، وذلك أثناء  أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى 

ذه الواقعة ويعترب حجة . السري يف الدعوى املتعلقة 
  . قاطعة على املقر

واإلقرار ال يتجزأ إال إذا انصب على وقائع 
متعددة، وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتما وجود 

  .نهالوقائع األخرى، كما ال جيوز الرتاجع ع
                                                            

  .139. ذيب عبد السالم ، املرجع السابق، ص ـ3
حممود مصطفى يونس، حنو نظرية عامـة لفكـرة النظـام العـام يف  ـ4

قــــانون املرافعــــات املدنيــــة والتجاريــــة، الطبعــــة األوىل، دار النهضــــة 
  .163 - 162. ، ص1996العربية، القاهرة، 
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ويعد اإلقرار القضائي من األدلة القاطعة أمام 
 .اجلهات القضائية اإلدارية

أما اإلقرار غري قضائي، فهو الذي ال يتم أمام 
ولقد اعتربت الغرفة املدنية باحملكمة العليا بأن . القضاء

اإلقرار غري القضائي، ال يعتد به إذا كان خارج 
االقضاء، وهو ما أثبتته يف العديد من قرا   .1را

وعلى خالف ذلك، فقد ذهب القضاء اإلداري، 
وعلى األخص قضاء جملس الدولة، إىل اعتبار اإلقرار 

  غري القضائي منتجا آلثاره 

وصحيحا، وأنه يلزم صاحبه، حىت ولو كان ذلك 
وهذا ما أكده قرار جملس الدولة . اإلقرار أمام اخلبري

 .2يف قضية بلدية آيت عيسى ميمون ضد أودعي أمحد

  الخبرة: الفرع الثالث

تعترب اخلربة أهم الوسائل اليت تعتمدها اهليئات 
القضائية اإلدارية على اإلطالق للتحقيق يف 

وال يتم اللجوء إليها، إال . اخلصومات املعروضة عليها
لتوضيح واقعة مادية تقنية، أو علمية حمضة أساسية يف 

ط يف ، فتعيني اخلبري يتم فق3اخلصومة املعروضة عليها
القضايا اليت تستدعي إنارة القاضي حول موضوع 

                                                            
ـــ 1 ـــةـ ، جنـــد مـــثال القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة املدني

حلســـني بـــن الشـــيخ : ، مقتـــبس مـــن07/12/1988املـــؤرخ يف 
آث ملويـــــــا، مبـــــــادئ اإلثبـــــــات يف املنازعـــــــات اإلداريـــــــة، املرجـــــــع 

  .189.السابق، ص
، 28/06/1999القرار الصادر عن جملس الدولة، املؤرخ يف ـ 2

يف قضــية بلديــة آيــت عيســى ميمــون ضــد أودعــي أمحــد، مقتــبس 
ئ اإلثبـات يف املنازعـات حلسني بن الشيخ آث ملويـا، مبـاد: من

  .189.اإلدارية، املرجع نفسه، ص
  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 125انظر، املادة ـ 3

وبالتايل فال . 4علمي، أو تقين خيرج عن معارفه العادية
تسند إىل اخلبري مهمة الفصل يف مسألة قانونية، ألن 

  .هذه األخرية تعترب من االختصاص األصلي للقاضي

ولقد أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ذلك 
ا،    : ملا صرحت بأنهيف أحد قرارا

 تقنية، مبسألة يتعلق األمر أن مبا و أنه، حيث" 
 العناصر الضرورية من هلا ليست العليا احملكمة فإن
 تقديرا الوقائع فيه املطعون القرار قدر ما إذا القول أجل
  . سليما

 يتعني للعدالة، احلسن السري أجل من وأنه
 .5"طلبها املدعي اليت اخلربة لطلب االستجابة

: ما أكدت ذلك يف قرار آخر هلا، مصرحة بأنه ك
 األرض معاينة فين جتب طابع ذات القضية أن حيث "

 الطاعن، ومن مث جيب انتداب طرف من ا املطالب
 اشرتى عمن والتأكد املكان، إىل عني لالنتقال خبري
قرار  يوجد وهل الطاعن، باسم هي وهل األرض، هذه
  .6" ...... األرض هذه لنصف إدماج

وختضع اإلجراءات املتعلقة بتعيني اخلبري، وأدائه 
ملهامه، للقواعد العامة اليت تضمنها  قانون اإلجراءات 

فيعني القاضي تبعا لذلك تلقائيا، أو . املدنية واإلدارية
بطلب من أحد اخلصوم خبريا، أو عدة خرباء من 

                                                            
  .149.ذيب عبد السالم ، املرجع السابق، صـ 4
القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف  ــــ5

، 291، فهـــــــــــرس 79295، ملـــــــــــف رقـــــــــــم 21/04/1991
  .280.بشري حممد، املرجع السابق، ص: بس منمقت

القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف  ــــ6
، 309، فهـــــــــــرس 85526، ملـــــــــــف رقـــــــــــم 21/04/1991

  .280.بشري حممد، املرجع السابق، ص: مقتبس من
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نفس التخصص، أو من ختصصات خمتلفة مبقتضى 
  :حكم يتضمن

اب اليت بررت اللجوء إىل عرض األسب -
 .اخلربة، وعند االقتضاء تربير تعيني عدة خرباء

بيان اسم، ولقب، وعنوان اخلبري أو  -
 .اخلرباء املعينني مع حتديد التخصص

 .حتديد مهمة اخلبري حتديدا دقيقا -
حتديد أجل إيداع تقرير اخلربة بأمانة  -
 .الضبط

وعليه، ومبا أن اخلربة جيب أن تبقى استثنائية 
الستعمال، فإن هذا القانون حدد العناصر األساسية ا

اليت جيب أن يتضمنها احلكم القضائي بإجراء اخلربة، 
وذلك حىت ميكن مراقبة مدى التزام القاضي باحلاالت 
املستوجبة للخربة، وتفادي التعيينات املبالغ فيها 

 .1للخرباء

ويقوم اخلبري غري املقيد يف جدول اخلرباء، بتأدية 
أمام اجلهة القضائية اليت عينته، كما تودع  اليمني

  .نسخة من حمضر أداء اليمني يف ملف القضية

أيام من تاريخ تبليغه  8وميكن رد اخلبري خالل 
ذا التعيني، ألسباب قرابة مباشرة، أو غري مباشرة 
لغاية الدرجة الرابعة، أو لوجود مصلحة شخصية، أو 

 .ألي سبب جدي آخر

خلبري بأمر على عريضة، يف وميكن أن يستبدل ا
لكنه قد . حالة رفضه أداء مهامه، أو تعذر عليه ذلك

يتعرض للحكم عليه باملصاريف، والتعويضات عن 
األضرار اليت تسبب فيها، إضافة إىل إمكانية استبداله 

 .يف حالة عدم أدائه ملهمته بعد قبوهلا

                                                            
  .150-149. ذيب عبد السالم ، املرجع السابق، ص ـ1

كما جيب أن تتم اخلربة بطريقة وجاهية، يتم 
فيها بيوم، وساعة، ومكان إجرائها عن  إخطار اخلصوم

كما حيق هلم اإلدالء . 2طريق حمضر قضائي
م، واليت يلتزم اخلبري  بتصرحيات، وكذا تقدمي مالحظا

  .بتسجيلها يف تقرير اخلربة

ويف هذا الصدد، فقد أصدر جملس الدولة قرارا يف 
قضية مديرية الضرائب لوالية ميلة ضد شركة التضامن 

ط، أسست فيه قرارها على أساس أن عدم إلنتاج البال
استدعاء اخلبري لطريف اخلصومة باعتبار أن هذا اإلجراء 
هو وجويب، مما ترتب عنه بطالن اخلربة طبقا للمادة 

ولقد اعترب ). امللغى(من قانون اإلجراءات املدنية  53
جملس الدولة إجراء إخطار اخلصوم باأليام، والساعات 

بري بأعمال خربته، إجراءا اليت سوف يقوم فيها اخل
. جوهريا، ويرتتب على خمالفته بطالن اخلربة برمتها

ولكون ذلك اإلجراء جوهريا، فإنه يتعلق بالنظام العام، 
وجيوز جمللس الدولة إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة 

 .3إىل الدفع به، أو إثارته من طريف النزاع

وعلى أساس ذلك، فقد جعل املشرع إجراء 
ر اخلصوم بيوم، وساعة إجراء اخلربة، إجراء إلزاميا إخطا

يقع على عاتق اخلبري، وعلى القاضي تطبيقه، احرتاما 
 .ملبدأ الوجاهية يف اإلجراءات

ويهدف مبدأ الوجاهية أثناء عملية إجراء اخلربة إىل 
حتقيق املساواة بني أطراف النزاع، وبالتايل فإنه مبدأ 

  .يتعلق بالنظام العام

                                                            
  .281-280.ق، صبشري حممد، املرجع السابـ 2
 23/10/2000القرار الصـادر عـن جملـس الدولـة، املـؤرخ يف ـ 3

حلســني بــن الشــيخ آث ملويــا، املنتقــى يف قضــاء : ، مقتــبس مــن
  .369. ، ص2006، دار هومة، اجلزائر، 1جملس الدولة، ج
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هذا املبدأ يتعلق بوجوب احرتام حقوق كما أن 
  .الدفاع أمام اخلبري بني طريف النزاع

واعتبار مبدأ الوجاهية يف هذا الصدد إجراء متعلقا 
  :بالنظام العام، فإنه يرتتب عليه نتيجتني هامتني مها

تتمثل يف أن ختلف ذلك اإلجراء : النتيجة األوىل
من  قابل لإلثارة، أو الدفع بتخلفه أمام القضاء

الطرفني، ويف أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو للمرة 
وباستطاعة . األوىل أمام جهة النقض أو االستئناف

  .القاضي إن مل يثريه اخلصوم، إثارته من تلقاء نفسه

تتمثل يف أن جزاء ختلف ذلك : النتيجة الثانية
اإلجراء، هو بطالن اخلربة بطالنا مطلقا، حبيث ال 

وأن قرار القاضي بالبطالن هو . يهاميكن املصادقة عل
 .قرار كاشف وليس منشئا له

وعليه، فإن تقرير اخلربة املخالف إلجراء اإلخطار، 
. باعتباره إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام، يعد باطال

ويكشف عن البطالن بقرار قضائي، بغض النظر عن 
فال . عدم نص القانون صراحة على ذلك البطالن

نص القانون على أن عدم احرتام إجراء يشرتط أن ي
. اإلخطار من طرف اخلبري، يقع حتت طائلة البطالن

ينتج ضرر بأحد طريف النزاع نتيجة  كما ال يشرتط أن
  .1عدم احرتام ذلك اإلجراء

 املستندات منهم يطلب أن للخبري كما جيوز
 يأمرهم أن وميكن للقاضي .خربته ألداء الضرورية
  . ديدية غرامة حتت بتقدميها

تعددهم،  حالة يف معا أعماهلم اخلرباء يؤدي
 غري. آراؤهم اختلفت وإن حىت واحدا تقريرا ويعدون

                                                            
حلسني بـن الشـيخ آث ملويـا، املنتقـى يف قضـاء جملـس الدولـة،  ـ1
  .378إىل  369من . ، املرجع السابق، ص1ج

 تسبيب احلالة هذه يف منهم واحد كل على يفرض أنه
 . رأيه

 : اخلربة وتتضمن

م األطراف، ومستندات أقوال، -  .ومالحظا

 إطار يف وعاينه به، قام عما حتليلي عرض -
 . له ددةاحمل املهمة

 . اخلربة نتائج  -

مستوفية،  غري اخلربة عناصر أن للقاضي تبني وإذا
 له استكمال الالزمة، كما جيوز اإلجراءات اختاذ ميكنه

 منه ليتلقي أمامه اخلبري حضور التحقيق، أو
 . التوضيحات، واملعلومات الضرورية

 نتائج على حكمه يؤسس أن للقاضي وميكن
تبعادها، ويكون ذلك بقرار كما ميكنه اس. اخلربة
 .2مسبب

إذن، فإن القاضي اإلداري يتمتع بسلطة تقديرية 
واسعة يف األمر بتعيني خبري، أو عدم تعيينه، وكذا 

  .االستجابة، أو عدم االستجابة لطلب ندب اخلبري

لكن، وبالرغم من ذلك، فإن القاضي ليس حرا 
بل يف إسناد ما يريد للخبري دون رقابة عليه من أحد، 

البد له من احرتام القواعد اجلوهرية، واألساسية يف 
توضيحها، لتعلقها بالنظام  جمال ندب اخلبري السابق

فالبد أن تكون اخلربة بغرض توضيح نقاط فنية، . العام

                                                            
  .281. بشري حممد، املرجع السابق، ص ـ2
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وال ميكن بأي حال من األحوال أن تشمل مسائل 
  .1قانونية

  مضاهاة الخطوط: الفرع الرابع

نفي  أو إثبات إىل اخلطوط، مضاهاة طلب يهدف
ويتم اللجوء . 2عريف حمرر على التوقيع اخلط، أو صحة

إىل هذه الوسيلة، إذا ما أنكر أحد اخلصوم اخلط، أو 
التوقيع املنسوب إليه، أو أنه ادعى عدم تعرفه على 

وإنكار اخلط ال يكون مقبوال، . خط، أو توقيع الغري
إال إذا كان من طرف الشخص املسند إليه اخلط أو 

كما جيب أن يتعلق طلب مضاهاة . توقيع، أو ورثتهال
  . 3اخلطوط بسند سبق، وأن قدم أثناء اخلصومة

وقد أورد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أحكاما 
تفصيلية وحد فيها إجراءات حتقيق اخلطوط، تضمنتها 

فأجاب بذلك على تساؤالت . منه 165خاصة املادة 
ذ بني بلغة واضحة، املمارسني للدعوى القضائية، إ

إذا أنكر أحد : " مبسطة ال حتتمل إال معىن واحد، أنه
اخلصوم اخلط، أو التوقيع املنسوب إليه، أو صرح بعدم 
االعرتاف خبط، أو توقيع الغري، جيوز للقاضي أن 
يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غري 

  .منتجة يف الفصل يف النزاع

شر القاضي على الوثيقة ويف احلالة العكسية، يؤ 
حمل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما 
يأمر بإجراء مضاهاة اخلطوط، اعتمادا على 

                                                            
ـــ1 نعيمـــة تراعـــي، اخلـــربة القضـــائية يف مـــادة و  نصـــر الـــدين هنـــوين ـ

-44. ، ص2007املنازعـــــات اإلداريـــــة، دار هومـــــة، اجلزائـــــر، 
45.  

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 164انظر، املادة ـ 2
ـــ 3 ـــوجيز يف اإلجـــراءات اـ ـــة، جحممـــد ابراهيمـــي، ال ، ديـــوان 2ملدني

  .61- 60. ، ص2001املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

املستندات، أو على شهادة الشهود، وعند االقتضاء، 
  ...".بواسطة خبري

فهذا النص هو املرجع يف مجيع حاالت حتقيق 
حمرر اخلطوط، سواء تعلق األمر مبضاهاة اخلطوط يف 

عريف، أو دعوى تزوير فرعية، أو أصلية يف حمرر عريف 
فتوحد بذلك اإلجراء، وأصبح عمل القاضي . أو رمسي

ويف هذه احلالة يقوم القاضي . واضحا، ومتسلسال
بالتأشري على الوثيقة حمل اإلنكار، أو الطعن بالتزوير، 

الضبط  أصلها أمانة حىت ال تستبدل بغريها، وإيداع
 أو الشهود، شهادة املستندات، أو ىعل باالعتماد
وأخريا يأمر بإجراء مضاهاة اخلطوط . خبري بواسطة

ا مناسبة فقد ال يتعدى األمر . بالطريقة اليت يرى أ
مقارنة هذه الوثيقة بأصلها، أو بوثيقة أخرى ال ينازع 

وقد حيتاج األمر إىل مساع شهود شاهدوا . املنكر فيها
ويف . قة حمل الطعن أو التزويراملنكر حيرر، أو يوقع الوثي

احلاالت الغالبة، يستلزم األمر االستعانة خببري خمتص 
  .يف مضاهاة اخلطوط

ا لتقدمي العامة للنيابة القضية ملف ويقدم  طلبا
 على عند عرضها فيها الفصل إرجاء ويتم .املكتوبة
 .اجلزائية الدعوى يف الفصل حني إىل اجلزائي القاضي

يرتكز عليها قانون اإلجراءات  ومن األحكام اليت
املدنية واإلدارية يف جمال مضاهاة اخلطوط هي تعزيز 
دور القاضي اإلجيايب يف تسيري إجراءات اخلصومة 
دف أساسا إىل  املتعلقة مبضاهاة اخلطوط، واليت 
حسن سري مرفق القضاء، والفصل يف النزاع يف آجال 

 لقائيا،يأمر، ولو ت أن للقاضي فلقد أجاز . 4معقولة
                                                            

ملزي عبد الرمحن، املستحدث من األحكام اإلجرائيـة ملضـاهاة ـ 4
املتضــمن قــانون اإلجــراءات املدنيــة  09-08اخلطــوط يف قــانون 

، الـــديوان الـــوطين لألشـــغال 64واإلداريـــة، نشـــرة القضـــاة، العـــدد 
  . 508 - 507.، ص2008الرتبوية، اجلزائر، 
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أو  األصل، ديدية، بإحضار غرامة طائلة وحتت
 مقارنتها كانت حبوزة الغري، إذا اليت الوثائق نسخة من

  . مفيدة فيه املنازع باحملرر

من القانون  171كما أن هناك قرينة يف املادة 
مفادها أن غياب املدعى عليه املبلغ شخصيا  1أعاله

 إقرارا منه يف دعوى مضاهاة اخلطوط األصلية، يعترب
بصحة احملرر حمل املضاهاة وصدوره منه، بشرط أن 

أما إذا . يكون قد تسلم التكليف باحلضور شخصيا
بلغ تبليغا رمسيا، ومل يستلم التكليف شخصيا، أو 
حضر وأنكر، فإن القاضي يقوم باملضاهاة وفقا 

  . من نفس القانون 165لإلجراءات املقررة يف املادة 

 يف نادر الوسيلة هذه استعمال أن ويالحظ
 أن أساسها، اإلدارية، باعتبار اخلصومة يف التحقيق
 حدد اليت اإلدارية، دعوى إلغاء القرارات يف وخاصة
  .2إلبطاهلا طرقا املشرع

  اإلنابات القضائية: الفرع الخامس

من قانون اإلجراءات املدنية  865طبقا للمادة 
من  124 إىل 108واإلدارية اليت حتيل إىل املواد من 

ذات القانون، فإنه ميكن للقاضي اإلداري اللجوء إىل 
اإلنابات القضائية يف املنازعات املرفوعة أمام احملاكم 

  :اإلدارية، سواء كانت إنابات داخلية أو دولية

اإلنابات القضائية  .1
  :الداخلية

                                                            
ــــ 1 يعتــــرب القاضــــي عــــدم " : أعــــاله علــــى أنــــه 171تــــنص املــــادة ـ

حضـــور املـــدعى عليـــه املبلـــغ شخصـــيا يف حالـــة اإلدعـــاء األصـــلي 
ملضاهاة اخلطوط إقرارا بصحة احملرر، ما مل يوجد له عـذر شـرعي 

."  
  .284. بشري حممد، املرجع السابق، صـ 2

فقد يكون انتقال القاضي خارج دائرة اختصاصه 
صوم، أو الغري إلجراء معاينات، أو مساع أحد اخل

وعليه، فقد نظم املشرع . صعبا أو مكلفا للخصوم
ا قاض آخر باالنتداب  إجراءات التحقيق اليت يقوم 

وتتم العملية عن طريق إصدار . من أحد زمالئه
القاضي الناظر يف اخلصومة إلنابة قضائية ترسل للجهة 
القضائية اليت ينفذ يف دائرة اختصاصها اإلجراء، قد 

  .فس الدرجة أو درجة أقلتكون من ن

ويقوم أمني الضبط بإرسال اإلنابة القضائية مرفقة 
بالوثائق الالزمة إىل أمانة ضبط اجلهة القضائية املعينة 

ومبجرد تلقيها، تقوم اجلهة القضائية املنابة . لتنفيذها
بتنفيذ اإلنابة القضائية، أو يعني رئيسها قاضيا لنفس 

  .الغرض

املكلفة بالتنفيذ باستدعاء وتقوم اجلهة القضائية 
وتلتزم . اخلصوم، أو كل شخص معين باإلنابة القضائية

جبميع القواعد احملددة قانونا، خاصة منها تلك املتعلقة 
بالنظام العام، واملتعلقة أساسا مببدأ الوجاهية، وحق 

  .اخل...الدفاع، ومساع اخلصوم

وبانتهاء عملية التحقيق املطلوبة، ترسل أمانة 
جلهة القضائية املنابة ألمانة ضبط اجلهة ضبط ا

القضائية املنيبة احملاضر احملررة يف شأن ما مت القيام به، 
  .مرفقة باملستندات واألشياء امللحقة أو املودعة

اإلنابات القضائية  .2
 :الدولية

ميكن اللجوء إىل اإلنابات الدولية لنفس األسباب 
الداخلية، اليت ميكن على أساسها اللجوء إىل اإلنابات 

إذ أنه ميكن للقاضي أن يكلف جهة قضائية أجنبية 
خمتصة لتحل حمله يف القيام بإجراء من إجراءات 
. التحقيق، أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

274 
 

وميكنه لنفس الغرض تكليف السلطات الدبلوماسية، 
وترسل اإلنابة . أو القنصلية اجلزائرية بنفس املهام

العام بعد ترمجتها إىل لغة الدولة  القضائية إىل النائب
ويرسل النائب العام إىل وزارة . املنابة من طرف اخلصوم

 .العدل الطلب إلرساله عن الطريق الدبلوماسي

وإذا تعلق األمر بتنفيذ إنابة قضائية أجنبية، يقوم 
وزير العدل حافظ األختام بإرساهلا للنائب العام 

هة القضائية املختص، والذي يرسلها بدوره إىل اجل
  .صاحبة االختصاص قصد التنفيذ

وتقوم على الفور اجلهة القضائية، أو القاضي 
الذي يعينه رئيسها، بتنفيذ اإلنابة القضائية حسب ما 
يقتضيه القانون اجلزائري، ما مل يطلب القاضي املنيب 
تنفيذها بشكل معني، بشرط أن ال يتعارض مع 

  .1التشريع الوطين

بالنسبة لإلنابة الدولية، مقارنة  وهنا خيتلف الوضع
باإلنابة الداخلية من حيث وجوب استجابة القاضي 

فاإلنابة القضائية الداخلية واجبة وملزمة نظرا . املناب
إال أن . خلضوع اجلهة املنيبة واملنابة لسيادة دولة واحدة

ا غري  األمر ليس كذلك بالنسبة لإلنابة الدولية، لكو
العتبارات وطنية، وأخرى تتعلق  حمصنة بطابع اإللزام

  .2بالسيادة، وأمن الدولة، وبالنظام العام

إذن فمن خالل ما سبق، يتضح أن املشرع 
اجلزائري قد وضع جمموعة من الوسائل القانونية اليت 
ميكن اللجوء إليها سواء من طرف القاضي أو 
اخلصوم، للوصول إىل احلقيقة، وإثبات احلق املتنازع 

قد يثري اإلشكال يف هذا الصدد، هو لكن ما . فيه
الطبيعة القانونية هلذه الوسائل، هل تعترب وسائل 

                                                            
  .148 - 147. ذيب عبد السالم، املرجع السابق، ص ـ1
  .127.بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص ـ2

متعلقة بالنظام العام حبيث ال جيوز ال للقاضي، وال 
للخصوم االتفاق على خمالفتها، أم أنه ال تأثري هلذه 

  الفكرة يف ذلك؟

الطبيعة القانونية لقواعد : المبحث الثاني      
  زعة اإلداريةاإلثبات في المنا

لقد أحال قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فيما 
يتعلق بالقواعد اإلجرائية يف اإلثبات واألدلة املعتمدة 

اخل، يف املواد ...قانونا كاخلربة، واالنتقال للمعاينة
وما بعدها من  125وما بعدها، إىل املواد  858

  .ذات القانون

أدلة اإلثبات  أما فيما خيص القواعد املوضوعية، أو
الكالسيكية، كالكتابة، والبينة، والقرائن، 

اخل، فإن القواعد اإلجرائية اخلاصة ...واليمني
باملنازعات اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية 
واإلدارية، وكذا قانوين احملاكم اإلدارية وجملس الدولة، 

وبالتايل . مل حييال إىل تلك القواعد واألدلة الكالسيكية
ل تعترب أدلة اإلثبات يف املنازعات اإلدارية من فه

  النظام العام أم ال؟

يستوجب األمر يف هذا الصدد التفريق بني إثبات 
الوقائع املادية، وإثبات التصرفات القانونية، وحتديد 

  :الطبيعة القانونية لكل منهما

  إثبات الوقائع المادية: المطلب األول

أن يتحقق جبميع إن إثبات الوقائع املادية ميكن 
وسائل اإلثبات، من أوراق، أو قرائن، أو شهادة 

وهي وقائع ال ميكن توقعها يف غالب . اخل...الشهود
فال يتصور حتضري وسيلة إثبات هلا، كما هو . األحيان

ومن الوقائع املادية، . عليه احلال يف التصرفات القانونية
حوادث املرور، وحوادث : نذكر على سبيل املثال
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مل جبميع أنواعه، وكذا احلوادث اليت تتسبب فيها الع
الطبيعة كالفيضانات، واجنراف الرتبة، والزالزل، 

  .اخل، وكذا األعمال اإلجرامية...والرباكني

هذا، ولقد أكدت العديد من قرارات الغرفة 
اإلدارية سابقا، وجملس الدولة حاليا إمكانية إثبات 

، وكذا بواسطة الوقائع املادية بواسطة حماضر الشرطة
حماضر إثبات حالة اليت حيررها احملضر القضائي، بالرغم 
من اعتبار القانون لكال احملضرين مبثابة معلومات 

ا إال على سبيل االستدالل ومن مث . بسيطة ال يؤخذ 
فقد قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ 

يستخلص من حمضر : " ... بأنه 05/05/1990
رر من طرف مصاحل الشرطة بتاريخ التحقيق احمل

بأن مسؤولية بلدية تيزي وزو  19/09/1982
 .واضحة

وأن إيصال الكهرباء مت من طرف املصاحل التقنية 
للبلدية إليضاح األجنحة اخلاصة ببيع اخلضر والفواكه 

  .لسوق السبت

وأن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، هي اليت 
، ...ئي املغناطيسيقامت برتكيب هذا اخلط الكهربا

وأن هذه العناصر تكفي إلثبات اإلمهال ونقص احليطة 
واحلذر الذي يؤدي إىل قيام مسؤولية املستأنفني  

  .1 ..."كاملة

كما أكدت ذلك يف قرار آخر هلا بتاريخ 
فهذا الدفع : "... ملا قضت بأنه 13/01/1991

                                                            
ـــ 1 القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف ـ

ش لبلديــــة تيــــزي وزو ومــــن معــــه .م.، قضــــية ر05/05/1990
حلســــني بــــن الشــــيخ آث : ع ومــــن معــــه،  مقتــــبس مــــن.ضــــد ع

رجـــع الســـابق، ملويـــا، مبـــادئ اإلثبـــات يف املنازعـــات اإلداريـــة، امل
  .145.ص

غري قانوين إذ أنه كيف ميكن استبعاد مسؤولية 
انتحار الضحية، مادام قد قُِبل الضحية املستشفى عن 

يف هذه املؤسسة الصحية قصد املعاجلة، ووضع يف 
حجرة خاصة باملصابني عقليا، وأن ما أثبته حتقيق 

، الذي مل يقم بتفقد )ز ( الشرطة هو إمهال املمرض 
هذا املريض ليلة انتحاره، ومل يعلم بذلك إال بعد أن 

متدليا يف سقف ذهب ليقدم له فطور الصباح فوجده 
  .الغرفة

حيث أن مسؤولية املستشفى املدنية ثابتة، وال 
جمال لقبول الدفع املقدم من الطاعنة من أن املريض 
هو املتسبب يف ذلك مادام فاقدا لقواه العقلية، 
ومطلوب من عمال املستشفى تفقده باستمرار نظرا 

  .2 ..."حلالته الصحية املتميزة

ملادية بواسطة حمضر كما جيوز إثبات الوقائع ا
إثبات حالة، طبقا ملا قضت به احملكمة العليا يف قرارها 

حيث : " ... مؤكدة بأنه 27/04/1998املؤرخ يف 
أن البلدية املستأنف عليها بالتعدي على اجلدار دون 
احلصول على حكم يرخص هلا ذلك، ألن املستأنف 
قد استظهر برخصة البناء، ومبحضر إثبات حالة على 

 ..."مل يغلق جمرى مياه الوادي كما تدعي  البلديةأنه 

3.  

                                                            
القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف  ــــ2

، قضـية املركــز اجلــامعي بسـطيف ضــد فريــق ك 11/01/1991
حلســني بــن الشــيخ آث ملويــا، مبــادئ : ومــن معهــم، مقتــبس مــن

  .146.اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع نفسه، ص
كمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف القـــرار الصـــادر عـــن احمل ــــ3

: د ضد بلدية بونـورة، مقتـبس مـن.، قضية ش27/04/1998
حلســــني بــــن الشــــيخ آث ملويــــا، مبــــادئ اإلثبــــات يف املنازعــــات 

  .146.اإلدارية، املرجع نفسه، ص
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قد ذهب جملس الدولة يف ذات السياق، ملا أكد 
مدى إمكانية إثبات واقعة االعتداء باالستناد على 

 28/06/1999حمضر إثبات حالة يف قراره املؤرخ يف 
وحمضر إثبات حالة : "...والذي صرح مبوجبه بأنه

جود حفر أرض يثبت و  25/10/1995املؤرخ يف 
املستأنف عليهم، مما يتبني أن االعتداء ثابت والبلدية 
قامت به، وعليه فقد أصاب القرار املستأنف يف تقدير 
الوقائع، وأحسن يف تطبيق القانون، عندما ألزم 
املستأنفة بالتخلي عن القطعتني، ودفعها للمستأنف 

دج تعويضا عن األضرار  50.000عليهم مبلغ 
م، األمر الذي جيعل جملس الدولة يؤيد الالحقة بأرضه

  .1 ..."القرار املعاد يف مجيع تراتيبه

ومن مث، فإن إثبات الوقائع املادية ال يعترب من 
ا بأي وسيلة ميكن  النظام العام، مادام أنه جيوز إثبا

  .بواسطتها الوصول إىل احلقيقة

 إثبات التصرفات القانونية: المطلب الثاني

قانونية يف شكل عقود، أو يف تكون التصرفات ال
ففي احلالة . شكل تصرفات منفردة، أي بإرادة واحدة

األوىل جندها يف صورة عقد مكتوب ما بني اإلدارة 
ويف احلالة الثانية تتجسد يف شكل قرار إداري . والفرد

وال يثار غالبا مشكل دليل اإلثبات . تنظيمي أو فردي
فرغ يف قالب بشأن التصرفات القانونية، فهي تصاغ وت

مكتوب، أضف إىل ذلك أن مشكلة ماهية إلزامية 
قواعد اإلثبات ال تطرح، ألن القاضي اإلداري له اليد 

وبالتايل . العليا يف التحقيق، فدوره يفوق دور اخلصوم
                                                            

القــــــــــــــرار الصــــــــــــــادر عــــــــــــــن جملــــــــــــــس الدولــــــــــــــة، املــــــــــــــؤرخ يف  ـــــــــــــــ 1
لبلديــة أوال  ، قضــية رئــيس املندوبيــة التنفيذيــة 23/10/2000

: ضد ضـيف عبـد اهللا ومـن معـه، مقتـبس مـن) املسيلة ( منصور 
حلســــني بــــن الشــــيخ آث ملويــــا، مبــــادئ اإلثبــــات يف املنازعــــات 

  .146. اإلدارية، املرجع نفسه، ص

ال يتصور اتفاق األفراد واإلدارة على خمالفة قواعد 
ا تكون دائما كتابية كما أن املنازعات . اإلثبات، لكو

وجيب أن . تتم حول مدى مشروعية القرارات اإلدارية
يكون القرار اإلداري املطعون فيه قد بلغ للفرد، أو مت 

  .نشره

فاإلثبات يف التصرفات القانونية يعد من النظام 
العام، لكون القانون أوجب على اإلدارة احرتام الشكل 

ا   .الكتايب يف تصرفا

أثناء ومن جهة اإلجراءات، جيب على الطرفني 
حتريك الدعوى اإلدارية، احرتام مواعيد اإلثبات أمام 
القضاء اإلداري، وإال فقد اإلثبات مفعوله، باعتبار 
املواعيد من النظام العام، لكون القواعد اليت حتكمها 
ذات صبغة آمرة، وناذرا ما تكون اإلدارة هي املدعية، 
فال ميكن أن حيصل اتفاق مع الفرد حول وسائل 

  .اإلثبات

ولقد أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن 
قواعد اإلثبات املنصوص عليها يف القانون املدين من 
النظام العام، حبيث أنه ال جيوز للخصوم خمالفتها، وال 

وهو ما ثبت يف . للقاضي اإلداري القضاء مبا خيالفها
وتتمثل . 2ضد بلدية العلمة) م .ر، و.ب( قضية 

دعوى أمام ) م.ر، و.ب(رفعتا : " هوقائع القضية يف أن
ما  الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء سطيف ذكرتا فيها أ

مرتا  222مالكتا ألرض صاحلة للبناء، مساحتها 
مربعا، تقع ببلدية العلمة، اشرتتاها مبوجب عقد عريف 

، وثبت البيع بعد ذلك 01/01/1973بتاريخ 
، وسجل بإدارة 28/05/1978مبوجب حكم يف 

                                                            
القـــرار الصـــادر عـــن احملكمـــة العليـــا، الغرفـــة اإلداريـــة، املـــؤرخ يف  ــــ2

مــة، ضــد بلديــة العل) م.و(و ) ر.ب(، قضــية 25/07/1993
حلســني بــن الشــيخ آث ملويــا، مبــادئ اإلثبــات يف : مقتــبس مــن

  .148. املنازعات اإلدارية، املرجع نفسه، ص
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واإلشهار بسطيف بعد تبليغه إىل رئيس  التسجيل
  :بلدية العلمة

وبعد شروع املدعيتان يف البناء على هذه القطعة، 
، مصادق عليها 06/06/1984وقعت مداولة يف 

 .03/10/1988من السلطة الوصية يف 

أصدرت الغرفة اإلدارية  27/11/1990بتاريخ 
  .مبجلس قضاء سطيف قرار قضى برفض دعوامها

استأنفتا ذلك القرار  26/11/1992وبتاريخ 
 .أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا

قضت الغرفة اإلدارية  25/07/1993وبتاريخ 
باحملكمة العليا بتأييد القرار املستأنف بسبب عدم 
تسجيلهما للحكم القضائي القاضي باعتبار العقد 

  .العريف صحيحا

  :وقد جاء يف أسباب قرار احملكمة العليا ما يلي

حيث أن املستأنفتان تعيبان على القرار القضائي " 
املستأنف، كونه رفض دعوامها الرامية إىل احلكم على 
بلدية العلمة بتسليمهما القطعة األرضية اليت اشرتتاها 

 1978بعقد عريف، وثبت البيع سنة  1973سنة 
مبوجب حكم قضائي، والذي اعترب البيع العريف 

   . صحيحا ويعد مبثابة العقد

حيث أنه، بالرجوع إىل نص احلكم احملتج به من 
، فإنه 28/05/1978طرف املستأنفتان، واملؤرخ يف 

يأمر بتسجيل هذا احلكم، وإشهاره لدى مصلحة 
الشهر العقاري، وهو اإلجراء الذي مل يتم، مما يفقده 
احلجية املطلقة ضد البلدية مالكة العقار املذكور 

ة حمل النزاع املعروفة مبوجب قرار دمج القطعة األرضي
هكتار،  5البالغة مساحتها اإلمجالية ) بورفرف( ب 

سنتيار، واململوكة لفريق صخري، مداولة  72آر و 65
  .30/04/1977يف 

من القانون  328حيث أنه، بالرجوع إىل املادة 
ا حتدد احلاالت اليت ميكن االحتجاج  املدين، فإ

ي أن يكون له مبقتضاها بالعقد العريف على الغري، وه
  :تاريخ ثابت، والذي يكون يف حاالت ثالث

 .من يوم تسجيله -
من يوم ثبوت مضمونه يف عقد آخر  -

  .حرره موظف عام
من يوم وفاة أحد الذين هلم على العقد  -

 .خط وإمضاء
أعاله قد  328حيث أنه، مادامت املادة 

اشرتطت التاريخ الثابت على العقد العريف، وهو 
احملتج من طرف املدعيتني قد تسجيله، وأن احلكم 

اختل فيه هذا الشرط، لذا يعد فاقدا احلجية يف 
 .مواجهة الغري واملتمثل يف بلدية العلمة

حيث أنه مادام القرار املستأنف قد أصاب فيما 
توصل إليه من رفض دعوى املدعيتني ضد بلدية 
العلمة من استحقاق قطعة األرض املباعة هلما جمانا، 

هلما عن األرض اليت اكتسبتاها  ويوجه التعويض
مبوجب احلكم احملتج به من طرفهما، فيكون هذا 

من القانون املدين  328احلكم صحيحا، وطبق املادة 
  ".تطبيقا صحيحا، مما يستوجب القضاء بتأييده

وبذلك، فقد اعتربت الغرفة اإلدارية للمحكمة 
من القانون املدين  328العليا مقتضيات املادة 

غري أن تغليب احلقيقة . من النظام العام اجلزائري
اإلجرائية على احلقيقة الواقعية، يشكل حرمانا 
للمدعيتني من احلصول على أرضهما، واليت اشرتتاها 

يف حني أن القاضي اإلداري يف . مبوجب عقد عريف
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مهمته يستوجب عليه احلصول على احلقيقة الفعلية، 
  . 1والواقعية بأية وسيلة إثباتية

مث، يظهر دور النظام العام يف قواعد اإلثبات ومن 
املتعلقة بالتصرفات القانونية، على درجة كبرية من 

  . األمهية واالتساع

  :خاتمة

إن الدعوى اإلدارية تتميز عن غريها من الدعاوى 
القضائية بطابعها اخلاص، خاصة فيما يتعلق بأطرافها، 

ع منح لذا فإن املشر . نظرا لوجود طرفني غري متساويني
للقاضي اإلداري سلطات واسعة خاصة يف جمال 
اإلثبات، فدوره يتطلب استكمال وسائل اإلثبات يف 

  . الدعوى اإلدارية مبساعدة األطراف فيها

ومن خالل هذا البحث تبني لنا بأن القاضي 
اإلداري غري ملزم بإتباع طرق معينة يف اإلثبات، 

ائل وبالتايل فإن حريته تكون أكرب يف حتديد وس
كما أنه يتمتع بسلطة . اإلثبات اليت سيعتمد عليها

وعلى أساس . واسعة يف تقدير مدى االقتناع بنتيجتها
ذلك، فبإمكانه االستعانة بوسائل اإلثبات املشار إليها 
يف القانون اخلاص، بالقدر الذي يتوافق مع الدعوى 
اإلدارية، مع استبعاد الوسائل اليت تعتمد على املشاعر 

ة، وإن كانت مقبولة أمام القضاء العادي، الشخصي
ا تتوافق مع اإلثبات يف القانون اخلاص، ومنها  أل
ا مستبعدة من جمال اإلثبات  اليمني بأنواعها، إال أ

  .أمام القاضي اإلداري

                                                            
ـــ 1 حلســـني بـــن الشـــيخ آث ملويـــا، مبـــادئ اإلثبـــات يف املنازعـــات ـ

  .151إىل  144من . اإلدارية، املرجع السابق، ص

غري أنه وباإلضافة إىل ذلك، وما الحظناه من 
خالل هذه الدراسة، أن املشرع اجلزائري مل حيدد 

نصوص قانونية متعلقة بإجراءات  بصورة واضحة
اإلثبات يف املواد اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية 
واإلدارية، وإمنا أحاهلا إىل القواعد العامة اخلاصة 
باإلثبات، مع مراعاة القواعد اليت حتد من اللجوء إليها 

مما جعل للقاضي سلطات واسعة . يف الدعوى اإلدارية
ي إىل حتمله عبء اإلثبات من يف هذا اجملال، مما يؤد

  . أجل التوصل إىل حل للقضية املعروضة عليه

وعلى هذا األساس، فإنه جيدر باملشرع اجلزائري 
إعادة النظر يف هذه النقطة، وحتديد مجيع وسائل 
اإلثبات اخلاصة بالدعوى اإلدارية، وذلك لتخفيف 
العبء على القاضي اإلداري، وحىت ال يكون مضطرا 

ع إىل القواعد العامة لتحديد وسائل اإلثبات إىل الرجو 
  .املالئمة للفصل يف القضية املعروضة عليه
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  الحديثة؛ االلتزامات ببعض المبيع عيوب بضمان االلتزام عالقة
  )باإلعالم وااللتزام بالمطابقة االلتزام(

  .جامعة الشلف، اجلزائر، فاطمـة الزهـــراء قلــــواز. أرباحي أمحد، . د

   :ملخص

األمر الذي حيول  ا،يعد عقد البيع من أهم العقود الناقلة للملكية، غري أن الشيء املبيع عادة ما يكون معيب
دون استفادة املشرتي منه، وال يتوقف األمر عند هذا احلد، بل قد يتسبب يف إحلاق الضرر باملشرتي ومن يف حكمه 

ة التصدي للموضوع بإصدار جمموعة من القوانني قصد معاجلة مما حدا  بالتشريعات الوطنية والدولي. وأمواله األخرى
 140، مث  جاء بنص املادة 89/02ر أول قانون لالستهالك رقم األضرار الناجتة عن عيوب املبيع، فقام املشرع بإصدا

ة جاء فيه بعد 89/02الذي ألغى القانون رقم  09/03، مث القانون رقم 2005مكرر بتعديل القانون املدين سنة 
التزامات على عاتق البائع أمهها االلتزام باإلعالم وااللتزام باملطابقة فذهب بعض الفقه بإمكانية االعتماد على هذين 

أما اجلانب اآلخر من . دين لتعويض املضرور دون اللجوء لضمان عيوب املبيع خاصة العيوب اخلفيةيااللتزامني اجلد
بني ضمان عيوب املبيع وهذين االلتزامني اجلددين لدرجة تدق معها التفرقة الفقه فرأى بأن هناك فعال التباس وتداخل 

ذا فال . ويبدو أن هذا االجتاه هو األقرب إىل الصواب .بينهما؛ غري أن هذا ال يعين عدم وجود حدود فاصلة بينهما و
شرع، إذن فلكل موجود يف جمال ألي مفهوم قانوين أن يقوم مقام األخر وإال ما الفائدة من النص عليه من طرف امل

  . الوجود غرض يؤديه

  : الكلمات الدالة
    .اختالل العالقة بني طريف العقد، عقد البيع، ضمان عيوب املبيع، االلتزام باإلعالم، االلتزام باملطابقة

Summary: 

Starting from the idea of allowing the lesse to benefit from the rented property, the 
lessor is bound to deliver this latter to the lessee in a condition useful  for its usages. So as the 
enjoyment will be calm and complete, in addition to that, he should warranty it. This 
mortgaging is devided into two classes : 

The empeachment warranty, and the warranties against hidden defects. The 
empeachment  achieved when the lessor or other third party acts or behaves in a way that it 
impacts negatively on the lessee’s enjoyment and, in fine, on the possession. These are two 
types of individual empeachment : from the lessor and another empeachment from a third 
party. Thus, the lessor should commit himself by preventing the lessee from all forms of 
individual empeachment for the rented property enjoyment or its outbuildings. This warranty 
includes the legal and the material empeachment, and this induces its achievement through 
the lesse’s right in executing the enjoyment warranty  or its avoidance, request the termination 
of the lease or the rental price reduction. The lessor warranties the legal empeachment 
deriving from a third party. In this case,  the lessee will have the right to be indemnified and 
the right to repel by using all the possession applications in facing the opponent. If the lessor 
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fails to repel this empeachment and the opponent needs the rented property this leads to 
deprive the lessee from its enjoyment and whereas he is bound to ensure this enjoyment. This 
latter will have the right to terminate the contract or benefit from a rental price reduction 
without prejudice of his right to be indemnified. Moreover, the lessor warranties any potential 
defects in the rented property which may impede the tenant from enjoying or lessening 
concretly his enjoyment ; meaning defects necessairy to warranting all evils brought about to 
the rented property which do not usually encounter in ordinary cases which handicap the 
lessee’s enjoyment or lessen sensibly its use. The lessor warranties all the defects except the 
ones known as tolerated. The lessor warranties also the rented property from absence of the 
aspects he promised to provide for. So, the existence of defects induces the lessee’s right in 
the implementation, rental price reduction or termination with compensation.     

Key-words : 

Quiet enjoyment, empeachment warranty, warranty of deserve, warranty of hidden 
defects. 

  : مقدمة

تعد أهم ميزة ميزت هذا العصر هي كثرة 
السلع وتعدد أصنافها بسبب حرية التجارة والصناعة 
بانتهاج سياسة السوق احلر، وقد انتهجت اجلزائر هذا 

الذي أكد مبدأ  19961النهج من خالل دستور 
جاء نصها  37حرية التجارة والصناعة بنص املادة 

التجارة والصناعة مضمونة ومتارس يف إطار  حرية"
وجسدت هذا املبدأ باتفاق الشراكة مع ". القانون

الذي دخل حيز التنفيذ  20022االحتاد األورويب سنة 
فأصبحت األسواق تعج مبختلف السلع   2005سنة 

األصلية منها واملقلدة، وعلى درجة عالية من الدقة يف 
التعرف على تركيبها مما يصعب على مستهلكها 

األصلح واألنفع، وبالنظر للعيوب اليت قد تلحق هذه 
                                                            

 438 -96رســوم رئاســي رقــم املعــدل بامل 1996دســتور  - 1
 28املصـــــادق عليـــــه يف اســـــتفتاء  1996يســـــمرب د 7مـــــؤرخ يف 

 07، املعــدل واملــتمم بتــاريخ 76، ج ر، العــدد 1996نــوفمرب 
   14ر، العدد .، ج2016مارس 
املتعلــــق  2005أفريــــل  27املرســــوم الرئاســــي املــــؤرخ يف  - 2

باملصــــادقة علــــى اتفــــاق الشــــراكة بــــني اجلزائــــر واإلحتــــاد األورويب، 
  .31ر العدد .ج

واملنتوجات  خاصة بعد تغري نطاقها، فبعد ما   السلع
كانت العيوب تؤثر على اجلدوى االقتصادية بالسلب 
وفقا لنوعية املنتوجات اليت كانت معروفة آنذاك فقط، 
أصبحت مع التطور الصناعي والتجاري تتجاوز حدود 

تجاري لتمس بالسالمة اجلسدية للمضرور الضرر ال
وأمواله األخرى، األمر الذي حدا بالتشريعات الوطنية 
والدولية بإصدار جمموعة من القوانني لدعم قصور 

فقام املشرع . القواعد العامة يف توفري احلماية الالزمة
مكرر بتعديل القانون  140باستحداث نص املادة 

قانون محاية إىل جانب  20053املدين يف سنة 
واملراسيم التنفيذية املنظمة له   094/03املستهلك رقم 

 ، األمر الذي تغري معه 13/3275كاملرسوم رقم 

                                                            
املعـــدل  78ر، العـــدد  ، ج30/09/1975القـــانون  - 3
  .املدين.واملتمم
، 2009فيفـــري  25املـــؤرخ يف  03-09القـــانون رقـــم  - 4

مـــــارس  8املتعلـــــق حبمايـــــة املســـــتهلك وقمـــــع الغـــــش الصـــــادر يف 
2009  

  .15ر،  العدد .ج
ذي  20املــــؤرخ يف  13/327املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  - 5

الـــذي   2013ســـبتمرب ســـنة  26املوافـــق  1434القعـــدة عـــام 
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 " المبيع الشيء " من     مصطلح حمل عقد البيع

، هذا األخري بينت أنواعه  1"بالمنتوج" وأصبح يعرف بـ
يعترب :" ..... مكرر قانون مدين كما يلي 140املادة 
منقول ولو كان متصال بعقار،   كل مال  منتوجا
سيما املنتوج الزراعي والصناعي، وتربية احليوانات وال

والصناعة الغذائية  والصيد البحري والربي والطاقة 
وكذلك الفقرة العاشرة من املادة الثالثة  ، "الكهربائية 

عرفت املنتوج كما  03-09من القانون رقم 
مة ميكن أن تكون املنتوج هو كل سلعة أو خد:"يلي

فرتتب على هذا ". موضوع تنازل مبقابل أو جمانا
حمل عقد البيع من حيث التسمية  التعديل تغيري

، واستحداث التزامات قانونية جديدة مل 2والرتكيب
تكن معروفة من قبل أمهها االلتزام باإلعالم وااللتزام 
باملطابقة كالتزامني حديثني يكفي االعتماد عليهما يف 

وجود عيب باملبيع دون اللجوء لاللتزام بضمان حال 
ذا تطرح اإلشكالية التالية. عيوب املبيع ما املقصود : و

بعيوب املبيع؟ وما عالقة ضمان هذه العيوب ببعض 
ة له؟ وهل ميكن هلذه  املفاهيم القانونية احلديثة املشا
املفاهيم القانونية احلديثة أن تسعف املضرور يف كل 

                                                                               

ــــز  حيــــدد شــــروط وكيفيــــات وضــــع ضــــمان الســــلع واخلــــدمات حي
  .49ر، العدد .التنفيذ، ج

ـــة، لكـــن   -1 كـــان مصـــطلحا خاصـــا باملفـــاهيم االقتصـــادية البحت
التطــــورات احلاصــــلة يف جمــــال الصــــناعة والتجــــارة وظهــــور قــــانون 

، راجـع  يف هـذا قـادة باالقتصـاداألعمال سـاهم يف ربـط القـانون 
دار اجلامعـة  -دراسـة مقارنـة  –املدنية للمنتج  شهيدة، املسؤولية
  . 12و 11، ص 2007اجلديدة   مصر، 

وقــد أصــبح كــل مــن البــائع، املــوزع، املنــتج، املهــين، احملــرتف  - 2
يدخل حتت أسم املتـدخل وفقـا ملـا ورد بـنص املـادة األوىل الفقـرة 

املتـدخل هـو كـل " جـاء فيهـا  09/03السابعة مـن القـانون رقـم 
عـــي أو معنـــوي يتـــدخل يف عمليـــة عـــرض املنتوجـــات شـــخص طبي
   "  لالستهالك

 يكون فيها الشيء املبيع معيب؟ هذا ما احلاالت اليت
 األول سيتم التطرق إليه من خالل مبحثني يشمل

مفاهيم حول معىن عيوب املبيع وااللتزام باملطابقة 
فيتناول مقارنة  الثانيأما املبحث . وااللتزام باإلعالم

االلتزام بضمان عيوب املبيع بااللتزام باملطابقة وااللتزام 
                  .        باإلعالم

  المبحث األول

  مفاهيم عامة حول الموضوع

إىل وقت غري بعيد كان االعتماد على  
ضمان العيوب اخلفية كاف إلنصاف مشرتي الشيء 
املبيع، ولكن مع التطور الصناعي واالقتصادي وظهور 
نوعية جديدة من املنتوجات ذات الرتكيب املعقد، 

نصت على  اضطرت التشريعات لسن قوانني جديدة
التزامات جديدة كااللتزام باملطابقة وااللتزام باإلعالم 

ملعرفة عالقة و لضمان سالمة املشرتي ومن يف حكمه،
ضمان عيوب املبيع بااللتزام باملطابقة وااللتزام باإلعالم 

وحتديد ) مطلب أول( جيب حتديد معىن عيوب املبيع
 ويف األخري) مطلب ثالث( معىن االلتزام باملطابقة
   ) مطلب ثالث( معرفة االلتزام باإلعالم

تحديد معنى عيوب : المطلب األول    
  المبيع

األصل أن البائع ينقل للمشرتي مبيعا سليما 
صاحلا لالستعمال، إال أن هذا ال يكون دائما، بل قد 
يعرتض الشيء املبيع عيوب حتد من صالحيته ونفعه، 

 حد وقد يتجاوز ضرر هذه العيوب الشيء املبيع يف
ذاته ليلحق ضرر بشخص املشرتي ومن يف 
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مما يتطلب ) مستعمل ومستهلك الشيء املبيع(حكمه
فرع (حتديد املقصود بعيوب املبيع وفقا للقواعد العامة

، مث حتديد املقصود بعيوب املبيع وفقا القواعد )أول
  ). فرع ثان(اخلاصة

المقصود بعيوب المبيع  :الفرع األول    
   امةوفقا للقواعد الع

تم التشريعات بإعطاء تعريف لعيوب  مل 
املبيع املوجبة للضمان، لكن الفقه والقضاء قد اهتم 
ذا األمر، خاصة الفقه اإلسالمي الذي يعترب املصدر 
األساسي لكل التعاريف اليت وردت بشأن تعريف 

 اآلية الكرمية نص لعيب، وقد اعتمدوا يف ذلك علىا
لسفينة فكانت لمساكين أَما ا ..." :اليت جاء فيها

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
وقد أورد له ابن  .1" ... ملك يأخذ كل سفينة غصبا

العيب ما خيلو عنه أصل " التعريف التايل  2عابدين
وعرفه ". الفطرة السليمة من اآلفات العارضة هلا 

كل ما أوجب نقصان القيمة : " الكساين كما يلي 
وما . يف عادة التجار فهو عيب يوجب اخلياروالثمن 

  . 3"ال يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب
فقهاء القانون فأوردوا له عدة تعريفات تصب   أما -

إذ عرفه . كلها يف نفس املعىن وإّن اختلفت يف اللفظ

                                                            
  .من سورة الكهف 79 :رقم جزء من اآلية -1
حممــــد أمــــني الشــــهري بــــابن عابــــدين، رد املختــــار علــــى الــــّدر  -2

املختــــار، شــــرح تنــــوير األبصــــار خلامتــــة احملققــــني مــــع تكملــــة ابــــن 
ر الكفالــة، ط خاصــة، دا -عابــدين لنجــل املؤلــف، كتــاب البيــوع

   .167، ص 2003عامل الكتب، الرياض، 
عـــالء الـــدين الســـمرقندي، حتفـــة الفقهـــاء وهـــي أصـــل بـــدائع  -3

الَصــنائع للكســاين، بــدون طبعــة، دار الفكــر العــريب، لبنـــان، ص 
261.  

هو آفة تصيب :"األستاذ أمحد حسن قدادة كما يلي
 4ادية ومن نفعهالشيء املبيع فتنقص من قيمته االقتص

: " أّما األستاذ حممد صربي السعدي فعرفه كالتايل". 
يعترب الشيء معيًبا إذا حلقه تلف عارض جيعله على 

  ".5 اليت يكون فيها يف الوضع العادي غري احلال

وجيب اإلشارة إىل أن املشرع مل يكتف بإلزام      
بل أحلق " اآلفة الطارئة"البائع بضمان العيب مبعىن 

ذا املعىن للعيب وأعطاها حكمه بدليل ختل ف الصفة 
يكون « : م اليت جاء فيها ما يلي.ق 379نص املادة 

البائع ملزًما بالضمان إذا مل يشتمل املبيع على 
 وجودها وقت التسليم إىل املشرتيالصفات اليت تعهد ب

... « .  

المقصود بعيوب المبيع  :الفرع الثاني 
  وفقا للقواعد الخاصة

الصناعة  جمال يف احلاصل للتطورنظرا 
والتجارة ظهرت فئة جديدة من املنتوجات، مل يعد 
العيب فيها يتمثل يف ما يطرأ على الشيء املبيع فيؤثر 

على مالكه  تأثريًا بالًغا على قيمته أو نفعه، ممَا يفوت
فرصة االستفادة منه بالصورة اليت يريدها املشرتي؛ بل 

" اآلفة الطارئة"ب مبعىن قد ال يكون باملنتوج أي عي
ولكن صفته اخلطرة أو مالبسات استعماله تكسبه 
صفة منتوج معيب وهو ما تناوله املشرع من خالل 

                                                            
خليـــل أمحـــد حســـن قـــدادة، الـــوجيز يف شـــرح القـــانون املـــدين  -4

 ديــــوان املطبوعــــات اجلامعيــــة، )عقــــد البيــــع( 4اجلزائــــري، ج 
  .173، ص 2000

حممــــد صــــربي الســــعدي، الواضــــح يف شــــرح القــــانون املــــدين،  -5
عقــــد البيــــع واملقايضــــة، دراســــة مقارنــــة يف القــــوانني العربيــــة، دار 

  .368، ص 2008هدى عني ميلة، اجلزائر، 
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 مكرر قانون مدين ونص املادة 140نص املادة 
 03-09من القانون رقم  12-13 -3/11

يف إشارة : على التوايلبإعطائه لثالث معاين للعيب 
عيب الناتج عن استعمال منه إىل العيب اخلفي وال

املنتوج خطري والعيب الناتج عن التكوين اخلطر 
متأثرا يف هذا مبا جاء به املشرع الفرنسي  1للمنتوج

وقبله التوجيه األورويب بأن أصبح للعيب ثالثة صور 
لتصنيع عيوب التصميم وعيوب الرتكيب وا: 2تتمثل يف

ما يعرف بعيوب ( يوعيوب اإلعالم والتحذير أ
  ). يقالتوث

وترتيبا ملا سبق يتضح أّن مفهوم عيوب املبيع وفقا      
ملا جاء به التشريع اجلزائري وباقي التشريعات املقارنة 
احلديثة؛ مل تعد تنحصر يف العيوب اخلفية، بل اتسع 
نطاقها لتشمل كل عيب ميّس باملصاحل االقتصادية 
والسالمة اجلسدية للمضرور حىت ولو كان العيب 

العيب : " ذا ميكن تعريف العيب كما يليو  !ظاهرا
هو آفة استثنائية قد تصاحب خلق الشيء وتكوينه؛ 
وقد تكون طارئة، فتؤثر بالسلب على صالحية املبيع 
للغرض املنتظر منه أو تنقص من نفعه، وقد تتجاوز 
هذا لتمس بصحة وسالمة املشرتي ومن يف حكمه 

  ."وأمواله األخرى

  د بااللتزام بالمطابقةالمقصو  :المطلب الثاني

                                                            
حممـــد حـــاج بـــن علـــي، دروس ألقيـــت علـــى طلبـــة املاســـرت  - 1

 11/03، يــــــــــــوم 2013/2014جبامعـــــــــــة الشـــــــــــلف، دفعـــــــــــة 
  .حلادية عشر إىل الثانية عشر ونصفمن ا 2014/
ســــيقر ميــــت، املرجــــع العـــــاملي إلدارة اجلــــودة، ترمجــــة خالـــــد  -2

، 2007، دار فـــــاروق للنشـــــر والتوزيـــــع، مصـــــر، 1العمـــــري، ط
  . 57و 33ص

باعتبار املطابقة من االلتزامات القانونية املستحدثة فإّن 
املشرع مل يتطرق هلا من خالل القواعد العامة إّال 

ولكن مت . بصفة عابرة من خالل التزام البائع بالتسليم
التطرق إليها يف قانون االستهالك، فقد عرفتها املادة 

تعلق حبماية امل 03-09 رقم من القانون 3/18
استجابة كل منتوج " : املستهلك وقمع الغش مبا يلي

موضوع لالستهالك للشروط املتضمنة يف اللوائح 
الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن 

من نفس القانون  11وجاء يف نص املادة  " اخلاصة به
جيب أن يليب كل منتوج معروض " : ما يلي

ت املشروعة للمستهلك من حيث لالستهالك، الرغبا
طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته األساسية وتركيبته ونسبة 
مقوماته الالزمة وهويته وكمياته وقابليته لالستعمال 

  .واألخطار النامجة عن استعماله

 كما جيب أن يستجيب للرغبات املشروعة للمستهلك  
... "   

وقد نص املشرع الفرنسي كذلك على االلتزام    
 Lاملطابقة يف قانون االستهالك الفرنسي بنص املادة ب

يلتزم البائع بأن يسلم شيئا : " جاء فيها 211/4
مطابًقا للعقد ويضمن عيوب املطابقة املوجودة عند 

 ".3 التسليم
ا من خالل نص املادة      مبا  L 211/5وبّني حاال
  : 4يلي

                                                            
 Art l211/4 « leجــاء نصــها بالفرنســية كمــا يلــي  -3

vendeur et tenu de livrer un bien conforme au 

contrat et répond des défaut»   من  2/3تقابلها املادة
  قانون االستهالك املصري

4 - Philippe le tourneau et Jérôme Fischer et 
Emmanuel tricoire, principaux contrat civils et 
commerciaux, paris, ellipse, 2005, p271     
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للمشرتي أّن يشرتط مطابقة املنتوجات بصفة  -1
منها، مث من  بالنظر لالستعمال العادي املنتظرعامة 

مناذج، إىل جانب  خالل ما يقدمه البائع من عيينات و
للمشرتي، أو من خالل ما يّصرح به  الرغبة املشروعة 

  .البائع أو من ميثله خاصة اإلشهار
تتمثل املطابقة فيما يتم االتفاق عليه بني البائع  -2

لالستعمــال احملدد من واملشرتي، أو ما يطلبه املشرتي 
  .طرفه شريطة أن يعلم به البائع ويقبله

تعهد البائع بأن يكون « : أّما الفقه فعرفها كما يلي  
املبيع وقت التسليم موافًقا للشروط املتفق عليها يف 
العقد صراحة أو ضمًنا وحمتويا على املواصفات اليت 
جتعله صاحلًا لالستعمال حبسب طبيعته ووفًقا لغرض 
املشرتي مبا يشمل حسن االنتفاع به وتوقي أضراره 

 « 1.  

بناء على ما جاءت به النصوص السابقة يتضح أّن    
  :املطابقة تشمل العديد من املعاين تتمثل فيما يلي

مطابقة الشيء املبيع لألوصاف اليت يطلبها  -
املستهلك من حيث مكوناته وصفاته مع النصوص 

 .اريخ الصالحية وغريهاالقانونية باحرتام الوسم، ت

مطابقة املقاييس واملوصفات املعتمدة، خاصة ما  -
  . 04/042جاء به قانون التقييس رقم 

  مالمقصود بااللتزام باإلعال :الثالثالمطلب 

                                                            
ممـــدوح حممـــد علـــي مـــربوك، ضـــمان مطابقـــة املبيـــع يف نطـــاق  -1

،  ص 2008ستهلك بدون طبعة، دار النهضة العربية، محاية امل
10. 

، 2004جــــــــوان  13املــــــــؤرخ يف  04-04القــــــــانون رقــــــــم  -2
ر،  العــدد .، ج2004املــؤرخ يف جــوان  27املتعلــق بــالتقييس، 

41.  

ا الفقه بصدد   لقد تعددت التعاريف اليت جاء 
 : االلتزام باإلعالم، نذكر منها التعريف التايل

تعريف البائع احملرتف للمستهلك " االلتزام باإلعالم هو
بكيفية استعمال السلعة بالشكل الذي حيقق أقصى 

ذا ". 3 مدى من األهداف اليت يبتغيها من شراءه و
يتضح أّن االلتزام باإلعالم هو التزام يقع على أحد 
الطرفني يفرتض فيه العلم والدراية، وهذا ما مييزه عن 

مر الذي جيربه الطرف اآلخر؛ ويرّجح الكفة لصاحله األ
على ضرورة اإلّدالء بكل ما يتعلق مبا يقدمه للطرف 
اآلخر، من طريقة االستعمال إىل نصائح من سوء 
االستعمال ويتجّسد يف فكرتني تبدو خمتلفتني ولكنهما 

  :  4متكاملتني، مها االلتزام باإلفضاء وااللتزام بالتحذير

  االلتزام باإلفضاء -

ات املتعلقة باملنتوجات على يتمثل يف اإلدالء بالبيان
أكمل وجه وخاصة ما يتعلق باملنتوجات اخلطرة، 
فانعدام البيانات السابق ذكرها حيول دون استفادة 

                                                            
حممــــد حــــاج بــــن علــــي، متيــــز االلتــــزام بــــاإلعالم عــــن االلتــــزام  -3

ة مقارنــة  بالنصــيحة لضــمان الصــفة اخلطــرة يف الشــيء املبيــع دراســ
. 75، ص 2011أكادمييــة الدراســات االجتماعيــة واإلنســانية، 

ولغـــة هـــو حتصـــيل حقيقـــة الشـــيء ومعرفتـــه والتـــيقن منـــه راجـــع يف 
هــذا بوحليــة مخــيس، القواعــد العامــة حلمايــة املســتهلك واملســؤولية 

، ص 2000املرتتبـــــة عنهــــــا يف التشــــــريع اجلزائــــــري، دار هــــــدى، 
50.  

ضــل االكتفــاء مبصــطلح اإلفضــاء هنــاك جانــب مــن الفقــه يف -4
بــــدل االلتــــزام بــــاإلعالم، علــــى اعتبــــار هــــذا األخــــري أوســــع مــــن 
اإلفضـــاء ويتعلـــق بتوصـــيل األحـــداث للجمهـــور عـــن طريـــق عـــدة 
وسائل قد تكون مرئية، مكتوبة وتشـرتط فيـه املصـداقية والوضـوح 
راجع يف هذا زهيـة حوريـة سـي يوسفــ،، االلتـزام باإلفضـاء عنصـر 

س،  جامعــة .ع.ق.ن.ن الســالمة املســتهلك ممــن عناصــر ضــما
ـــاين،  مولـــود معمـــري ، 55، ص 2009تيـــزي وزو، العـــدد الث

  .1اهلامش رقم 
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مستهلك املنتوج ممّا اقتناه ويعرضه للخطر، وجيب أّن 
  .1يكون اإلفضاء واضًحا ظاهرًا والصًقا باملنتوج

  االلتزام بالتحذير -

ملستهلك بالطرق السليمة جيب على احملرتف إحاطة ا
الستخدام املنتوج، وذلك بأّن حيدد له الكيفية اليت 

 .2جتنبه أضراره

االلتزام  أنّ  ويف هذا الصدد جيب اإلشارة إىل      
بالتحذير، قد يؤدي إىل إحجام املستهلكني عن شراء 
بعض املنتوجات جتنًبا ملا قد ينتج عنها من أضرار، يف 

طات، األمر الذي يؤثر على حالة إغفال بعض االحتيا
ا، خاصة من املنظور التجاري للبائع  عملية البيع ذا
عكس توضيح طريقة االستعمال اليت تشجع اإلقبال 

  .3على الشراء

بناء على ما سبق يرى بعض الفقه بأّن االلتزام    
باإلعالم يقتصر على املتعاقد الذي جيهل املعلومات 

                                                            
إلعالم عــــن االلتــــزام حممــــد حــــاج بــــن علــــي، متيــــز االلتــــزام بــــا -1

وزاهيـــــة حوريـــــة ســـــي . 75املرجـــــع الســـــابق، ص. ..بالنصـــــيحة، 
، نفـس ...يوسف  االلتـزام باإلفضـاء عنصـر مـن عناصـر ضـمان 

  .68و  67و  62املرجع السابق، ص 
املرجــع ، ...لــي، متيــز االلتــزام بــاإلعالم عــنحممــد حــاج بــن ع -2

االلتــــزام  وزهيــــة حوريــــة ســــي يوســــف،. 77و 76الســــابق، ص 
  .65، املرجع السابق، ص ...باإلفضاء عنصر من 

حممـــــد شـــــكري ســـــرور، مســـــؤولية املنـــــتج مـــــن األضـــــرار الـــــيت  -3
دار الفكــــــر العــــــريب، مصــــــر،   ،1تســــــببها منتوجاتــــــه اخلطــــــرة، ط

  .24ص    1983

ضرورة االستعالم  يعفيه –مربرًا  –جهال مشروًعا 
  .4والتحري بنفسه

وبالرجوع للتشريعات املقارنة جند أّن الدول      
احلديثة، قد عمّدت إىل إلزام املنتجني واملوزعني بإعطاء 
املعلومات الكافية للمستهلك حىت يكون على بينة من 
أمره يف إبرام العقود، هذه املعلومات تتجاوز حدود 

ة املراد بيعها، وذلك معلومات مبينة لنوعية السلع
مبصارحة املستهلك بعدم جدوى الّسلعة اليت يريد 
شراءها للهدف الذي يسعى لتحقيقه من وراءها، أو 
عدم مطابقتها للغرض املتوخى منها فاملطلوب من 
املنتج ومن حكمه، أي عدم اختاذ موقًفا سلبيا؛ ويرتك 
د املستهلك يسعى للتأّكد ممّا هو مقدم عليه إلمتام العق

  ؟ 5أم ال

وقد جّسد املشرع مبدأ االلتزام باإلعالم من خالل     
عدة نصوص؛ ويف أكثر من موضع بدأ بالقواعد 
العامة، مث ما جاءت به القواعد سيتم ذكرها حسب 

  .ترتيبها الزمين

فبالنسبة للقواعد العامة، جند أّن املشرع قد أشار    
ص املادة إىل االلتزام باإلعالم بداية من نص املادة ن

قانون مدين املتعلقة بالعلم بالشيء املبيع اليت  352
ا " : جاء فيها ما يلي

ً
جيب أن يكون املشرتي عامل

باملبيع علًما كافًيا ويعترب العلم كافيا إذا اشتمل العقد 

                                                            
فرحـــــات رميــــــوش، االلتـــــزام بــــــاإلعالم، رســـــالة لنيــــــل شــــــهادة  -4

، ص 2012، كليــــــــــة احلقــــــــــوق، 1دكتــــــــــوراه، جامعــــــــــة اجلزائــــــــــر
  .290و 289

النكــاس مجــال، محايــة املســتهلك وأثرهــا علــى النظريــة العامــة  -5
لثــاين، العــدد اللعقــد يف القــانون الكــوييت، جملــة احلقــوق الكويــت، 

  . 90ص ، 1989سنة 
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على بيان املبيع وأوصافه األساسية حبيث ميكن التعرف 
  . . ".. عليه

يف احلالة اليت يكون وهنا جيب اإلشارة إىل أنّه       
املبيع بسيطا؛ يستطيع املشرتي أّن حييط به علًما عن 
طريق تفقده، ولكن ملا يتعلق األمر بالسلع ذات التقنية 
العالية فال ميكن للمشرتي أّن حييط به علًما ممّا يلقي 

إضافة هلذا؛ فإّن  1بااللتزام باإلعالم على عاتق البائع
يستفيد منه املشرتي هذا النص يعترب إعالما خاًصا 

  .2فقط

                                                            
حلســـن بـــن شـــيخ آت ملويـــا، املنتقـــي يف عقـــد البيـــع، دراســـة  -1

فقهيـــــة، قانونيـــــة وقضـــــائية مقارنـــــة، نصـــــوص للمطالعـــــة أعمـــــال 
  .311، ص 2008دار هومة،  3تطبيقية، ط

ـــــــك،  -2 ـــــــة موال ـــــــة للمســـــــتهلك يف التشـــــــريع خبت ـــــــة اجلنائي احلماي
حوريــــة  وزهيـــة. 35، ص 2، رقـــم37س، ج.ق.ع.اجلزائـــرى، م

ومــن  .60ســي يوســف االلتــزام باإلفضــاء، املرجــع الســابق، ص 
من  4النصوص اخلاصة اليت جاءت بنفس املعىن جند نص املادة 

يتعـــني : " الـــيت جـــاء فيهـــا مـــا يلـــي 06/306املرســـوم التنفيـــذي 
على العون االقتصادي إعالم املستهلكني بكل الوسـائل املالئمـة 

إىل جانـــب نـــص   " ... ســـلعبالشـــروط العامـــة واخلاصـــة لبيـــع ال
املتعلـق باملمارسـات التجاريـة  02-04من القانون رقـم  4املادة 

يتوىل البائع وجوبا إعـالم الزبـائن بأسـعار " :اليت جاء فيها ما يلي
 5كما تؤكد املادة    ". وتعريفات السلع واخلدمات وشروط البيع

ا  اإلعالم بـالنص التـ "  : ايلمن نفس القانون الكيفية اليت يتم 
جيـــــب أن يكـــــون إعـــــالم املســـــتهلك بأســـــعار وتعريفـــــات الســـــلع 

قـــات أو واخلـــدمات عـــن طريـــق وضـــع عالمـــات أو وســـم أو معل
كما ركز علـى محايـة فئـة خاصـة  " ... بأية وسيلة أخرى مناسبة

ـــــة األطفـــــال مـــــن خـــــالل نـــــص املـــــادة  مـــــن املســـــتهلكني وهـــــم فئ
تـوج عـرض املن" :الـيت جـاء فيهـا مـا يلـي 09/03من  4و10/3

وومســه والتعليمــات احملتملــة اخلاصــة باســتعماله وإتالفــه وكــذا كــل 
فئـات املسـتهلكني . اإلرشادات أو املعلومات الصادرة عـن املنـتج

املعرضــــــــني خلطــــــــر جســــــــيم نتيجــــــــة اســــــــتعمال املنتــــــــوج خاصــــــــة 
  . " األطفال

أّما بالنسبة للقواعد اخلاصة، فقد أّكد املشرع مرة    
أخرى ويف مواقع خمتلفة على أمهية اإلعالم حيث اعتربه 
آلية من اآلليات من الفّعالة يف حتقيق أمن وسالمة 
املستهلك سعيا منه لتحقيق التوازن بني طريف العقد؛ 

مساواة بني طرفيه الذي أصبح غري متوازن بسبب الال 
فإعالم  " من العالج الوقاية خير" طبًقا لقاعدة

املستهلك عن كل الّصفات الضرورية عن املنتجات 
اليت يقتنيها تصل به مستوى من يتعامل معه من حيث 

 17ومن أهم هذه النصوص جند نص املادة  .3العلم
املتعلق حبماية املستهلك  03-09من القانون رقم 
جيب على كل متدخل : "فيها ما يليوقمع الغش جاء 

أن يعلم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة باملنتوج 
الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع 

ويعترب .  " ... العالمات أو أية وسيلة أخرى مناسبة
. 4نص هذه املادة األصل العام لاللتزام باإلعالم
اية وبنفس املعىن جاء املشرع الفرنسي يف قانون مح

إذ جاء فيها   1/111Lاملستهلك الفرنسي يف مادته 
كل حمرتف بائع ملنتوجات أو مقدم " : ما يلي

خدمات جيب عليه قبل إبرام العقد أن يضع املستهلك 
يف وضع يسمح له مبعرفة اخلصائص األساسية للمنتوج 

  ". 5أو اخلدمة

                                                            
ذهبيـــــة حـــــامق، االلتـــــزام بـــــاإلعالم يف العقـــــود، رســـــالة لنيـــــل  -3

، ص 2009، كليـــة احلقـــوق، 1جلزائـــرجامعـــة ا ،شــهادة دكتـــوراه
166.  

خبتــــة موالــــك، دروس خاصــــة مبســــؤولية املنتــــوج ألقيــــت علــــى  -4
، كليــــــــة احلقــــــــوق، دفعــــــــة 1طلبــــــــة املاجســــــــتري جامعــــــــة اجلزائــــــــر

2011/2012.  
5  - Article L111-1«tout professionnel vendeur 
des bien ou prestataire des services doit, avant 
la conclusion du contrat  mettre la 
consommateur en mesure de connaitre les 
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يتضح ممّا سبق أّن اإلعالم املقصود من هذه        
تقدمي معلومات موضوعية عن الّسلع  النصوص هو
ذا فهو خيتلف عن جمّرد  واخلدمات املعروضة، و

إعالم  -  إذن فهو -اإلشهار - 1 اإلعالن والدّعاية
  ـ  تنوير ال إعالم دعاية

وترتيًبا ملا سبق، وبعدما مت حتديد معىن اإلعالم بكل    
وضوح، يبدو جليا أّن هناك أوجه التقاء وأوجه 

وبني ضمان عيوب املبيع ممّا أدى إىل  اختالف بينه
ذا الشأن   . تباين موقف الفقه 

  المبحث الثاني

مقارنة االلتزام بضمان عيوب المبيع ببعض 
  االلتزامات الحديثة

بعد ما مت حتديد معاين كل من عيوب املبيع وااللتزام 
باملطابقة وااللتزام باإلعالم اتضح أن هناك تداخل بني 

وااللتزام باملطابقة وااللتزام  ضمان عيوب املبيع
باإلعالم، األمر الذي يتطلب ضرورة إجراء مقارنة بني 
                                                                               
carteristique essentielles des bien ou du 
servies ». 

ــــم  3/2وقــــد جــــاء تعريــــف اإلشــــهار املــــادة  -1 مــــن القــــانون رق
كـــل إعـــالن يهـــدف بصـــفة مباشـــرة إىل "  : كمـــا يلـــي  04-02

سـائل االتصـال ترويج بيع سلع واخلدمات مهما كان املكان أو و 
. وعـــــادة مـــــا يكـــــون اإلشـــــهار مضـــــلال للمســـــتهلك " املســـــتعملة

وكمثـــال حـــي لعــــدم صـــدق اإلعـــالن والدعايــــة جنـــد أن شــــركات 
ـا هـي عبـارة عـن حليـب   صناعة احلليب اجملفـف تعلـن أّن متوجا

يحتـــوي جميـــع المكونـــات األساســـية التـــي يفتـــرض  –كامـــل 
وميكـن  – تواجدها في الحليب حتـى يطلـق عليـه غـذاء كامـل

أّن يعــــوض حليــــب األم، إال أن منظمــــة الصــــحة العامليــــة أثبتــــت 
عكــــــس ذلــــــك، إذ تســــــبب احلليــــــب املصــــــنع يف مــــــوت ماليــــــني 

، راجـــع يف األطفـــال بســـبب اعتمـــادهم الكلـــي يف غـــذائهم عليـــه
اهلـــامش رقـــم  4هـــذا حممـــد شـــكري ســـرور، املرجـــع الســـابق، ص 

1.  

، )مطلب أول(ضمان عيوب املبيع وااللتزام باملطابقة
وإجراء مقارنة بني ضمان عيوب املبيع واإللتزام 

حىت ميكن حتديد أمهية ودور كل ) مطلب ثان(باإلعالم
  . التزام باآلخر

نة ضمان عيوب المبيع مع مقار  :المطلب األول
  االلتزام بالمطابقة

حبث مقارنة املصطلحات مع بعضها البعض يتطلب  
حتديد معىن املصطلحني ملعرفة نقاط االشرتاك مث نقاط 
االختالف وفقا ملا تتطلبه الدراسة املقارنة بني اثنني، 
ذا يتم حبث أوجه االلتقاء بني االلتزام بضمان  و

ولتكتمل ) فرع أول(باملطابقة  عيوب املبيع وااللتزام
املقارنة جيب معرفة أوجه االختالف بني االلتزام 

  ).فرع ثان(بضمان عيوب املبيع وااللتزام باملطابقة 

أوجه التقاء االلتزام بضمان عيوب  :ولاألفرع ال
  المبيع بااللتزام بالمطابقة

تتمثل أوجه االلتقاء بني االلتزام بضمان عيوب املبيع 
  : باملطابقة  فيما يلي وااللتزام

 tourneau ph et'' يبدو جلًيا ووفًقا ملا جاء به  -1

cadiet   le'' ففيما  2أّن هناك تداخال بني العنصرين
يتعلق بتوفر شروط عيوب املبيع تبدو يسرية يف حالة  
كون الشيء املبيع يتمثل يف حيوانات وبعض 

توجات املنتوجات البسيطة  ولكن ملّا يتعلق األمر باملن
واخلدمات الفنية احلديثة، كالربامج االلكرتونية واآلالت 
امليكانيكية املتطورة تّدق التفرقة بني كون املنتوج 

                                                            
، ... ملعيبــــةية املنــــتج عــــن منتوجاتــــه احممــــد بــــودايل، مســــؤول -2

  .89مرجع سابق، ص 
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معيب، وجمرد تسليم منتوج غري مطابق لالحتياجات 
اليت طلبها املستهلك عند إبرامه العقد، إذ أّن القضاء 
يف بعض أحكامه جيمع بني الفكرتني وذلك بفحص 

م املطابقة عند عدم توفر شروط العيوب شروط عد
 . 1اخلفية

 16وما يؤّكد التداخل بني املفهومني نص املادة  -3
إذ هناك  19962جويلية  23من القرار املؤرخ يف 

حاالت ميكن معها للمعهد اجلزائري للتقييس، أّن 
يسحب حق املهين من استعمال عالمة املطابقة، ومن 

فقرة الرابعة منها جاء هذه احلاالت ما ورد يف نص ال
إذا أثبت أن املنتوج حمل الرتخيص باستعمال : " فيها

عالمة املطابقة يظهر عيوبا مل يكشف عنها فحوص 
 ... ".  ملطابقةا

، أنّه كلما كان هناك احرتاًما 3يرى بعض الفقه -4
للمقاييس واملوصفات كلما كان املنتوج أكثر أمًنا 

هما، ويف نفس وسالمة، أي أّن هناك تداخال بين
املنحى سار املشرع الفرنسي من خالل قانون 

املسّمى بقانون السالمة للمستهلك  21/07/1983
الذي يهتم بكل ما من شأنه حتقيق السالمة 
للمستهلكني عند استعماهلم للّسلع واألدوات بوضع 
املواصفات واملقاييس املختلفة لتحقيق الغرض املتوخى 

                                                            
حممد حسن الرفاعي العطار، البيـع غـري الشـبكة االلكرتونيـة،  -1
  .118، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 1ط
احملــــدد لشــــروط مــــنح  1996جويليــــة  23القــــرار املــــؤرخ يف  -2

عالمة املطابقة للمواصفات اجلزائرية وسحبها واإلجـراءات املتبعـة 
  .33العدد يف ذلك، ج ر، 

وزاهيـة حوريـة سـي . 64مجال النكاس، املرجع السابق، ص  -3
. 183، مرجــــــع الســــــابق،  ص ...يوســــــف، املســــــؤولية املدنيــــــة 

 Yves Picod, Hélène Davo, droit de laو

consommation, Dalloz ,2005, p 223.  

عب املقاييس واملواصفات منها بأقل خطر ممكن، إذ تل
دورًا مهًما يف ضمان سالمة املستهلك وصحته، كما 

'' A.F.N.O.R''و'' F.N''تبني العالمة 
املوجودة باآلالت إجراء التحقق من مطابقتها 
للمواصفات عن طريق التجارب والتحاليل وذلك 
لتحقيق الّسالمة وحتول دون تداول اآلالت اليت ختلو 

يضع ) املستهلك(جيعل املشرتي من هذه العالمات، ما
  .ثقته يف املنتوجات اليت حتمل هذه العالمات

من القانون رقم  3/18بالرجوع لنص املادة  -5
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  03 -09

ابقة تبدو العالقة السالفة الذكر واليت تولت تعريف املط
 . بني املفهومني

قيق نتيجة، وقد التزام بتح االلتزامنييعترب كال  -6
أّكد هذا الطرح املشرع، خاصة مع صدور القانون رقم 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش الذي  03 -09
جعله ضمانا قائما بقوة القانون وفقا ملا جاءت به 

مكرر قانون مدين  140منه ونص املادة  13املادة 
املتعلق  03 - 09من القانون رقم  12و 11واملادتان 
ملستهلك وقمع الغش املتعلقتان بااللتزام حبماية ا

باملطابقة، إىل جانب إقرار اجلزاء اجلنائي يف حالة 
ختلف االلتزامني إضافة للمسؤولية املدنية، حسب ما 

املتعلق حبماية  03 -09جاء به القانون رقم 
 73: املستهلك وقمع الغش يف نصوص املواد التالية 

لفقه، يرى أّن وإّن كان هناك جانب من ا.  75، 74
االلتزام باملطابقة هو التزام ذو طبيعة مزدوجة، فهو 
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والتزام  التزام عقدي بتحقيق نتيجة وفقا للقواعد العامة
 .1قانوين فرضته قوانني االستهالك بقواعد آمرة

من خالل نص املادة  2يرى بعض الفقه الفرنسي -7
قانون مدين فرنسي أنّه إذا كان العيب جيعل  1641

املنتظر منه، فعدم املطابقة   لالستعمالع غري صاحل املبي
 لالستعمالكذلك ينتج عنه عدم صالحية املبيع 

املنتظر منه من طرف املشرتي، وهو ما يسمح باخلّيار 
وقد عّمد القضاء الفرنسي منذ زمن بعيد إىل . بينهما

إزالة احلواجز بني جمال املطابقة وجمال العيب اخلفي، 
ام املطابقة إّال من خالل فال ميكن كشف انعد

استعمال الشيء املبيع، ما ُميّكن للمشرتي من اللجوء 
ذا يتخلص من األجل القصري املتعلق  ألي منهما، و
بالعيب اخلفي ويستفيد من طول األجل اخلاص 
باملطابقة، وهكذا قارب القضاء بني املفهومني إّال أّن 

فرنسية قد قضاء الغرفة املدنية األوىل مبحكمة النقض ال
تراجع عن موقفه السابق وحسم األمر بالفصل بني 
 3عدم املطابقة وضمان العيوب اخلفية بالنص التايل

إن عدم مطابقة الشيء لالتفاقات اخلاصة لطريف "
وإمنا يتعلق  ...قد ال تتعلق بااللتزام بالتسليم الع

بالعيوب اليت جتعل الشيء غري صاحل لالستعمال 
ا  املخصص له حسب معىن العيوب اليت جاءت 

إذن فهو األساس . قانون مدين فرنسي 1641املادة 
" للسّخان املائي" الذي تُبىن عليه مسؤولية الصانع 

                                                            
 .114مرجع السابق، ص ممدوح حممد علي مربوك،  -1

2-.  François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op- cit, p266, 269, 277. 
3 - Cass-Civ.,3em,14-2-1996 :bull. Civ111, n°4 

نقـــال عـــن أســـامة أمحـــد بـــدر، ضـــمانات املشـــرتي يف عقـــد البيـــع 
 ،2011، دار اجلامعـة اجلديـدة،  -دراسة مقارنـة -اإللكرتوين، 

.114ص   

وهو األمر ". بسبب العيب املصاحب لعملية الرتكيب
الذي جعل املشرع الفرنسي يُقدم على تعديل املادة 

قانون مدين فرنسي وفقا ملا جاءت به املادة  1648
بأّن حدد مدة رفع  17/02/2005من مرسوم  3

دعوى ضمان العيب اخلفي بسنتني حتسب من تاريخ 
   .4اكتشاف العيب

ويؤيّد بعض الفقه املصري هذا الرّأي كذلك،       
بقوله بأّن عدم السماح للمشرتي باللجوء إىل دعوى 
التسليم املطابق القائمة على القواعد العامة، ينتج عنه 

رفض حق املشرتي يف اللجوء لدعوى عدة مشاكل، ف
املسؤولية العقدية، يفيد بأّن مشرتي املنتوجات اليت ال 
تتطابق مع املواصفات املطلوبة، وغري مرتبطة بالعيب 
اخلفي يكون وضعه أفضل ّممن يشرتي منتوًجا معيًبا له 
أضرارا مادية وجسمانية، فاألول يستفيد من مهلة 

سؤولية العقدية، يف حني الطويلة املعروفة يف دعوى امل
ال يكون أمام الثاين سوى دعوى ضمان العيوب اخلفية 

   . 5بشروطها

                                                            
عقـــــــد البيـــــــع يف  أســـــــامة أمحـــــــد بـــــــدر، ضـــــــمانات املشـــــــرتي - 4

وقــد جــاء الـــنص . 114ص  اإللكــرتوين، نفــس املرجــع الســابق،
  : الكامل حملكمة النقض الفرنسية كما يلي

''la non – conformité de la chose aux 
spécifications convenues par les parties est une 
inexécution de l’obligation de délivrance …les 
défauts qui rendent la chose impropre à sa 
destination normale constituent des vices 
définis par l’art 1641 qui est donc l’unique 
fondement possible de l’action formée contre 
le fabricant d’un « chauffe-eau » qui aprésenté 
à l’intérieur une fuite provenant d’un défaut de 
montage م فرنسي كما يلي .ق 1648وقد جاء نص المادة "  
«l’action résultant des vices rédhibitoire doit 
être intentée par l’acquéreur (ord. No 2005-136 
du 17 févr.2005, art.3) ‘dans un délai de - deux 
ans – à compter de la decouverte du vice)   

عـــي، مســـؤولية املنـــتج عـــن األضـــرار حســن عبـــد الباســـط مجي .-5
ــــة  ــــه املعيب ــــيت تســــببها منتجات ــــة يف ضــــوء تطــــور  –ال دراســــة مقارن
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جاء قانون االستهالك بالتزام عام للمطابقة  -9
عاجل باملرّة مطابقة  1/212Lحسب نص املادة 

 الشيء ملا مت طلبه مثل ما جاءت به املادة 
L213/1 ومطابقة القوانني واملواّصفات املعتمدة

نظر للّسالمة املنتظرة من الشيء املبيع، ليتناول  بال
كذلك ضمان العيوب اخلفية يف كتابه الثاين بالعنوان 

متبعا يف هذا  « sous l’intitulé « conformitéاألول
الصادر  44/1999ما جاء به التوجيه األورويب رقم 

يف الفقرة الثانية من مادته  1999 1 وماي 25يف 
الذي يبّني  اجلمع  ،2لثالث منهاالثانية خاصة اجلزء ا

أّما .               3بني معىن املطابقة والعيوب اخلفية
 2009 4 سنة بالنسبة للتوجيه األورويب الصادر يف

الواجب  االلتزامفقد اعترب أّن ضمان املطابقة هو 
 -التطبيق يف البيوع اليت تتم بني املهنيني واملستهلكني

                                                                               

الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولية املنتج  .القضاء
، دار النهضــــة العربيــــة، 1998 ومــــاي 19عــــن عيــــوب املبيــــع يف 

  61ص ، 2000مصر  
1 -
http://lexinter.net/UE/directive_du_29_mai_19
99_en_matiere_de_responsabilite_des_produit
s_defectueux.htm    
2- Art 2/2/3 - « S’il présente la qualité et les 
prestations habituelles d’un bien du même type 
auxquelles le consommateur peut 
raisonnablement s’attendre, eu égard à la 
nature du bien et le cas échéant…. »  
3 - Philippe le tourneau, responsabilité des 
vendeurs et fabricants, Dalloz référence,2001, 
p142 op- cit,p266, 269, 270,et  François 
Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, 

الصــادرة عـــن  469/2009الئحــة اجلماعــة األوروبيــة رقــم  -4
بشــــــأن شــــــهادة  2009مــــــايو  6الربملــــــان األورويب واجمللــــــس يف 

انظـــــــر ) طبعـــــــة مقننـــــــة(احلمايـــــــة اإلضـــــــافية للمنتجـــــــات الطبيـــــــة 
Official Journal of the EU L 152, 

16/06/2009, p. 1  

أّما ضمان العيوب  -دما يفيد اعتبارمها شيء واح
  .5اخلفية فيطبق بالنسبة لباقي البيوع األخرى

إّن ما يؤّكد ارتباط االلتزام باملطابقة مع ضمان  -10
باريس  6عيب انعدام الّسالمة كذلك، موقف حمكمة

القائل بأّن  1958جوان  3يف حكمها الصادر يف 
عدم احرتام القواعد اليت تنظم صناعة املستحضرات 

والقيام ببيع املستحضر الدوائي دون االهتمام الصيدلية 
مبطابقة الصيغة الرتكيبية، يعد سببا يف وقوع األضرار 
اجلسيمة نتيجة إغفال الرقابة املفرتضة ملطابقة املنتوج 

 .للصيغة الكيمائية احملدد له مسبًقا

ترتيبا ملا سبق ذكره، يتضح أّن هناك تداخل بني    
بينهما خاصة فيما يتعلق  املفهومني، إذ تّدق التفرقة

باملفهوم املادي للمطابقة، وباألخص املفهوم الوظيفي 
هلا غري أّن األمر على ما يبدو خيتلف عن ما جاءت 

  .املفهومنيبه اآلراء املؤيدة للتداخل بني 

أوجه اختالف االلتزام بضمان عيوب  :الفرع الثاني
  المبيع عن االلتزام بالمطابقة

االلتقاء بني املفهومني سيتم ذكر بعدما مت ذكر أوجه  
  :بينهما، كما يلي االختالفأوجه 

                                                            
5- Jean calais- auloy et Henri Temple, droit de 
la consommation, 8éd, DALLOZ ,2010 p 283. 

6- Tribunal, correctionnel, seine, 19 décembre 

ـــ  1957 ة نقـــال عـــن زاهيـــة حوريـــة ســـي يوســـف، املســـؤولية املدني
 .181املرجع السابق، ص... للمنتج
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احملرتف مبطابقة املنتوجات واخلدمات  االلتزامإّن  -1
يغلب عليه الطابع الالئحي أو التنظيمي أكثر من 

 . 1الطابع التعاقدي

ألزم املشرع كل متدخل؛ بإجراء رقابة قبلية وذلك  -2
ة والتنظيمية واملواّصفات بأّن يتقيد باملقاييس القانوني

املطلوبة يف املنتوج املعروض لالستهالك، أّي ما يعرف 
من  12باملطابقة الذاتية حسب ما جاءت به املادة 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع  03-09القانون رقم 
يتعني على كل متدخل إجراء رقابة « الغش كما يلي 

ألحكام مطابقة املنتوج قبل عرضه لالستهالك طبًقا ل
وقبل هذا  » ... التشريعية والتنظيمية السارية املفعول
 2 29/65رقم  فقد أصدر املشرع املرسوم التنفيذي

بإلزام كل متدخل القيام بإجراءات التأّكد من اجلّودة 
واملراقبة عن طريق الفحوصات الالزمة لذلك سواء عن 
 .طريق خمتصني أو بالتعاقد مع مراكز املختصة يف ذلك

عتمد املطابقة على مبدأ الوقاية؛ الذي يتطلب ت -4
تكاليف أقل مقارنة بتكاليف العالج اليت تتطلبها 
األضرار احلاصلة بسبب العيوب اليت تصيب الشيء 

   ".الوقاية خير من العالج"وفقا للمبدأ القائل . 3املبيع

                                                            
قلــــوش الطيــــب، التــــزام احملــــرتف بضــــمان مطابقــــة املنتوجــــات  -1

واخلـــــدمات، مـــــذكرة ماجســـــرت، كليـــــة احلقـــــوق، جامعـــــة وهـــــران، 
  64ص    2008

 12/02/1992املـؤرخ يف  92/65املرسوم التنفيـذي رقـم  -2
املـــــــؤرخ يف  93/47املعـــــــدل واملـــــــتمم باملرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 

املتعلـــق مبراقبـــة مطابقـــة املـــواد املنتجـــة حمليـــا أو  06/02/1993
، 4، 3، 1،2، املــواد 1993الســنة  9املســتوردة، ج ر، العــدد 

5.  
  17كرمي بن سخرية، املرجع السابق، ص   -3

إىل جانب هذا قد تقوم املصاحل املختصة  -6
من القانون رقم  25املنصوص عليها يف نص املادة 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش  09-03
من نفس القانون  59حسبما جاءت به املادة 

بالسحب املؤقت يف حالة االشتباه يف عدم املطابقة، 
خبالف املشرع الفرنسي الذي جاء بعالج حاالت 

ونص  L211/9عدم املطابقة من خالل نص املادة 
 :كما يلي  L211/10املادة 

اإلصالح، : هي مخس حاالت نذكرها على التوايلو    
هذه احلالة (الثمن أو فسخ العقد  إنقاصاالستبدال، 

األخرية تتماثل مع ما جاءت به القواعد العامة لضمان 
تعويض األضرار والفوائد  متأثرا يف هذا ) العيوب اخلفية

الصادر يف  44/99رقم  4مبا جاء به التوجيه األورويب
1999 .  

سم املشرع اجلزائري األمر بينهما، من قد ح -7
خالل سلسلة اإلصدارات القانونية بدًء من نص املادة 

379   

مكرر من القانون املدين، مث القانون رقم  140واملادة 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش من  09-03

منه إىل  13واملادة  101واملادة  95خالل نص املادة 

                                                            
4-Philippe le tourneau et Jérôme Fischer et 

Emmanuel tricoire, principaux contrat civils 
…op- cit. p273 Et Yves Picod, Hélène Davo, 

op-cit, p 233.   ــذا يبــدو أن كــل منهمــا جيمــع بــني معــىن و
ــــيت تناوهلــــا القــــانون الفرنســــي وفقــــا  ــــة ال ــــوب اخلفي املطابقــــة، والعي

 ,Philippe le tourneauللقواعد العامة راجع يف هذا املعـىن 

responsabilité des vendeurs…,op- cit , p142  
نتوجــات املوضــوعة لالســتهالك مضــمونة جيــب أن تكــون امل"  -5

املشـروع املنتظـر منهـا  وأن  لالسـتعمالوتتوفر على األمـن بـالنظر 
  "  ...بصحة املستهلك وأمنه ومصاحله ال تلحق ضررا 
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رسوم التنفيذي رقم من امل 12جانب نص املادة 
وهي النصوص اليت تتعلق بعيوب املبيع يف  13/327

حني جاء النص االلتزام باملطابقة من خالل  نص 
املتعلق حبماية  03-09من القانون رقم  11املادة 

  .املستهلك وقمع الغش

وما يؤّكد الفرق بينهما كذلك، وخاصة ضمان   -8
 03-09من قانون  15العيوب اخلفية، نص املادة 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش اليت جاء نصها  
يستفيد كل مقتين ألي منتوج مذكور يف « : كما يلي

من هذا القانون من حق جتربة املنتوج  13املادة 
وعليه فإّن كانت جتربة املنتوج تسمح بالتأّكد  » املقتين

ا ال تعفي من ضمان  ّ من تقدمي منتوج مطابق فإ
من  11حسب ما جاءت به املادة  العيوب اخلفية،

ميكن « كما يلي   13/327املرسوم التنفيذي رقم 
دون  ... تجريب املنتوج املقتين،املستهلك أن يطالب ب

  .»إعفاء املتدخل من إلزامية الضمان 

خبالف هذا، فإّن هناك من الفقه يرى بأّن التميز  -9
بني العيوب اخلفية واملطابقة  يكون على أساس زمين 

ط  وهو أّن عدم املطابقة تظهر فورًا وقت التسليم فق
وتسقط بقبول املبيع بدون حتفظات، يف حني يرتاخى 

                                                                               
يتعــني علــى كــل متــدخل احــرتام إلزاميــة أمــن املنتــوج الــذي "  -1

  : يضعه لالستهالك فيما خيص
  ...مميزاته وتركيبه   -  
 جـــات األخـــرى عنــد توقـــع اســـتعمالهري املنتـــوج علــى املنتو تــأث  - 

...  
  ... عرض املنتوج وومسه  -  
  ... ملستهلكني املعرضني خلطر جسيمفئات ا  -  
حتـــــدد القواعـــــد املطبقـــــة يف جمـــــال أمـــــن املنتوجـــــات عـــــن طريـــــق   

  ."التنظيم 

ظهور العيوب إىل ما بعد التسليم فدعوى العيوب 
اخلفية األصل فيها أّن البائع سلم املبيع إّال أنّه مصاب 
بعيب ما أّما فيما يتعلق بدعوى التسليم غري املطابق، 

تماد على االلتزام باملطابقة إّال إذا كان فال ميكن االع
هناك اختالفا بني ما مت تسليمه وما اتفق عليه يف 
ا كسر باحملرك أو أي  العقد، ففي حالة بيع سيارة 
ا  فنكون بصدد عيب أّما يف حالة   تلف بأحد أجهز
كون احملرك أقل ممّا مت االتفاق عليه، فاألمر هنا يتعلق 

  .2لدعوى التسليمباملطابقة اليت ختضع 

الفرنسي بأنّه إذا كان العيب  3يرى بعض الفقه -10
 لالستعمالاخلفي جيعل الشيء املبيع غري صاحل 

املخصص له، فإّن عدم املطابقة يتعلق بغياب النوعية 
عليه،  االتفاقاملطلوبة أو أّن الشيء غري مطابق ملا مت 

إىل جانب هذا؛ فإن ضمان العيب اخلفي قد يرتتب 
التزام تبعي يتمثل يف مسؤولية البائع بتعويض  عليه

 .األضرار اليت تصيب املشرتي يف حالة علمه بالعيب

قد يكون الشيء املبيع يتميز بالنوعية اجلّيدة  -11
ولكنه خيتلف  وخال من أّي عيب حيول دون استعماله

عليه وهذا ما يعرف بعدم املطابقة،  االتفاقعما مت 
ما كذلك يف أّن العيب الظاهر وتّكمن أمهية الفرق بينه

ال يضمنه البائع، ولكن عدم مطابقة هذا الشيء املبيع 
 .4عليه يثري مسؤولية البائع االتفاقملا مت 

                                                            
عبــــد احلميــــد الديســــطي عبــــد احلميــــد، املرجــــع الســــابق، ص  -2

  .165و 164
3 -  François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op- cit, p265,266, 276,277. 
4 - François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op- cit,p203. 
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تتمثل شروط عيوب املبيع يف اخلفاء و القدم و  - 12
ا حسب نص املادة   379التأثري وعدم علم املشرتي 

لبائع عند أّما فيما يتعلق بالرجوع على ا. قانون مدين
إخالله باملطابقة؛ فإذا كانت تشرتك مع ضمان عيوب 
املبيع كأمر بديهي من حيث اخلفاء وعدم علم املشرتي 

ا ال تتطلب شرطي القدم والتأثري ّ ويف هذا . 1ا، إّال أ
من قانون  211/7الصدد يشار إىل أّن املادة 

االستهالك الفرنسي قد افرتضت انعدام املطابقة وقت 
أو  أقدميةم وأعفت املستهلك من عبء إثبات التسلي

 2أسبقية انعدام املطابقة خالل ستة أشهر بعد التسليم
عيوب املطابقة اليت تظهر خالل « يف النص التايل 

مدة ستة أشهر بداية من تسليم الشيء املبيع تعترب 
ميكن .  » موجودة وقت التسليم ما مل يثبت العكس

ضع ملبدأ حرية املنافسة أّن خي  -باملطابقة -لاللتزام 
فاملستهلك يفرتض فيه العلم خبصائص املنتوجات 

ميكنه  –بناًء على االلتزام باإلعالم  –املعروضة للبيع 
ولكن ملّا يتعلق األمر   3اختيار ما يتماشى ومصاحله

بضمان عيوب املبيع، فال ميكن أن ختضع صحة 
بدأ وسالمة األفراد  ملبدأ حرية املنافسة مهما كان مل

حرية الصناعة والتجارة من مكانة فال ميكن هلذه 

                                                            
  .39و  38املرجع السابق، ص ممدوح حممد علي مربوك،  -1
 50املرجـــع الســـابق، ص ممـــدوح حممـــد علـــي مـــربوك، نفـــس  -2
  .54و
3- J.Cailais-Auloy, droit de la consommation 

précise Dalloz, 5e, 2000, n° 250, P 275  نقـال عـن
  .264املرجع السابق  صعلي فتاك 

األخرية أّن تُفّضل على صحة وسالمة األشخاص 
  .4الرتباطها باملصلحة العليا يف اجملتمع

إّن تطبيق نفس القواعد على كل من املطابقة  - 13
والّسالمة املنتظرة من املنتوج تكتسب به مسألتني 

ية، فعدم احرتام ختتلفان يف درجة اخلطورة نفس األمه
املقاييس واملواصفات املعتمدة تتعلق باملصاحل 
االقتصادية البحتة، يف حني جند أّن تعيب املنتوج قد 
يرتتب عليه الّسالمة اجلسدية، وعليه فالعمل بالقواعد 
اخلاصة بضمان مطابقة املنتوجات ال تسمح بتعويض 
األضرار احلاصلة بسبب انعدام الّسالمة املنتظرة من 

  . 5ملنتوجاتا

يف الضرر  االختالفإىل جانب ما سبق، يبدو  - 14
املرتتب عليهما؛ إذ ينتج عن انعدام املطابقة ضرًرا 
جتاريًا حمًضا، يف حني يرتتب على عيوب املبيع إىل 
جانب الضرر التجاري، ضررًا ميّس جبسد املتضرر 

مكرر  140وأمواله األخرى وفًقا ملا جاءت به املادة 
ذا يبدو أّن القواعد اخلاصة باملطابقة . قانون مدين و

وحدها ال تكفي يف احلاالت اليت يتعلق فيها األمر 
باملساس بالسالمة اجلسدية، فصحة وسالمة 
األشخاص تتجاوز جمرد احرتام املقاييس واملواصفات 

                                                            
املسؤولية التقصرية للمنتجني واملوزعني،  ،جابر حمجوب علي -4

دراســـــة مقارنـــــة بـــــني القـــــانون املصـــــري والفرنســـــي، القـــــاهرة، دار 
عــن علــي فتــاك املرجــع الســابق،  نقــال 287النهضــة العربيــة، ص 

  .264ص 
5- J.Cailais-Auloy, ne mélangeons …, Op-Cit, 

P 132 ـــد القـــادر أقصاصـــي ، االلتـــزام بالضـــمان نقـــال عـــن عب
، 2010، دار الفكـر اجلـامعي، مصـر، 1السالمة يف العقـود  ط

  .238، ص 
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معينة يرجتي من وراءها حتقيق أهداف مادية 
  . 1واقتصادية

من القـانون رقم  12بالرجـوع لـنص املـادة  – 16
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش اليت  09-03

يتعني على كل متدخل  « جـاء فيـها ما يلـــي 
يتضح أّن كل متدخل يف عرض املنتوج » ...

لالستهالك مسؤول عن عدم مطابقة املنتوج 
للمواصفات واملقاييس والرغبات املشروعة للمستهلك 

- 09من القانون رقم  11املنصوص عليها يف املادة 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش وباعتبار هذا  03

مرتبط بقوانني االستهالك، يبدو أنّه ال يقع إّال  االلتزام
إىل  2على البائع املهين، وقد ذهب املشرع الفرنسي

النص صراحة على إّن البائع املهين هو من يعترب مدنيا 
من قانون  311/3ذا االلتزام حسب نص املادة 

ويف حالة كون الشيء املبيع حمال . االستهالك الفرنسي
للبيوع املتتالية، فإّن للمستهلك حق رفع الدعوى ضد 

الذي  2005البائع املباشر حسب قانون الصادر يف 
 وماي 25أخذه عن التوجيه األورويب الصادر يف 

ويرجع بائعه على بائعه السابق حىت يصل   1999
من قانون  211/4حسب نص املادة األمر إىل املنتج 

وذهب املشرع املصري إىل أّن . االستهالك الفرنسي
السلعة حسب نص  3املدين لاللتزام باملطابقة هو مورد

                                                            
، مرجــع ...ايــة املسـتهلك يف قــانون املقــارن حممـد بــودايل، مح -1

  .401ص سابق، 
2-Jean calais auloy, Une nouvelle …OP. Cit P, 

P 704 et 707   نقـال عـن ممـدوح حممـد علـي مـربوك، مرجـع
  .122سابق، ص 

، وقـــد 123مرجـــع ســـابق، ص ممـــدوح حممـــد علـــي مـــربوك،  -3
كــــل " جــــاء تعريــــف املــــورد حســــب نــــص املــــادة األوىل كمــــا يلــــي

من قانون االستهالك املصري، إذ ميلك  08/1املادة 
املستهلك أّن يرجع على أي أحد ممن يدخل أمسه 

تزام يف حني يقوم أساس االل. ''مورد '' ضمن  لفظ 
 03-09من القانون رقم  11بنص املادة  4 باملطابقة

  .املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش

مقارنة االلتزام بضمان عيوب  :المطلب الثاني
  المبيع بااللتزام باإلعالم

حبث مقارنة املصطلحات مع بعضها البعض يتطلب  
حتديد معىن املصطلحني ملعرفة نقاط االشرتاك مث نقاط 

وفقا ملا تتطلبه الدراسة املقارنة بني اثنني،  االختالف
ذا يتم حبث أوجه االلتقاء بني االلتزام بضمان  و

ولتكتمل ) فرع أول(عيوب املبيع وااللتزام باإلعالم
املقارنة جيب معرفة أوجه االختالف بني االلتزام 

  ).فرع ثان(بضمان عيوب املبيع وااللتزام باإلعالم 
اء ضمان عيوب المبيع نقاط التق :الفرع األول

  باإلعالمبااللتزام 
تتمثل أوجه االلتقاء بني ضمان عيوب املبيع وااللتزام  

  : باإلعالم فيما يلي

ذهب البعض إىل اعتبار االلتزام باإلعالم مظهًرا  -1
إذ يعد األول  5من مظاهر ضمان العيوب اخلفية

                                                                               

توزيــــع أو شــــخص يقــــوم بتقــــدمي خدمــــة أو بإنتــــاج أو اســــرتاد أو 
عــرض أو تــداول أو االجتــار يف أحــد املنتجــات أو التعامــل عليهــا 
ــدف تقــدميها إىل املســتهلك أو التعاقــد أو التعامــل معــه  وذلــك 

... "   
جيـب أن يلـيب " : أما بالنسبة للمطابقة فجاء النص كما يلـي -4

 الك الرغبــات املشــروعة للمســتهلككــل منتــوج معــروض لالســته
... " . 
5-Cross (Bernard), la notion d’obligation de 

garantie dans le droit des contrat, thèse 
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، باعتبار األول األصل فيه أّن يكون 1امتدادا للثاين
انعقاد العقد، أّما الثاين فاألصل فيه أّن يكون بعد قبل 

 .تسليم املبيع

للمشرتي فرصة اخلّيار بينهما، خاصة ملا يوصد  -2
الباب أمام املشرتي يف دعوى ضمان العيوب اخلفية 
نظًرا لقصر املهلة احملددة لرفعها ما يؤّكد التداخل 

  .2بينهما

 3ذهب االجتاه احلديث الذي جاء به الفقه -3
الفرنسي، إىل أّن االلتزام باإلعالم يرتبط ارتباطا وثيًقا 
بااللتزام بالسالمة، أي عيب نقص الّسالمة واألمان 

ويعد  املنتظران من املنتوجات لدرجة تطابق االلتزامني
باإلعالم عنصرا من العناصر املكونة لعيب  االلتزام

                                                                               

doctorat, Nancy, 1963  مـد بـودايل، االلتـزام نقال عـن حم
  .15و  14، مرجع سابق، ص ... بالنصيحة

عبـــد العزيـــز املرســـي محـــود، االلتـــزام قبـــل التعاقـــد بـــاإلعالم يف  -1
ولوجيــــة احلديثــــة، بــــدون دار عقــــد البيــــع يف ضــــوء الوســــائل التكن

  . 74، ص2005النشر،
، محايــــة املســــتهلك يف ضــــوء عبـــد احلميــــد الديســــطي عبــــد احلميــــد -2

، دار 2009القواعـــــد القانونيـــــة ملســـــؤولية املنـــــتج دراســـــة مقارنـــــة، ط 
ويف هـــــــذا  .199، ص 2009الفكـــــــر القـــــــانون، املنصـــــــورة، مصـــــــر، 
ن املقــدم بــرفض الطعــ" Coen"الصــدد جــاء تأكيــد حمكمــة اســتئناف 

فيما ذهب إليه، ألن البائع بـاع للمشـرتي مبيـدات طفيليـة غـري صـاحلة 
 Cass-Civألداء الغرض منها دون أن نبني له ذلـك راجـع يف هـذا 

1er P7, février 1979, bull, Civ, n77-13735, 

legifrance. gouv. Fr.  وهــو احلكــم الــذي يبــدو مــن وراءه
ق مــع مــا مت االتفــاق عليــه يف العقــد  عــدم التــزام البــائع بتقــدمي مبيــع يتفــ

عبـد احلميـد إىل جانب إخالل البائع بااللتزام باإلعالم، راجـع يف هـذا 
وهــو احلكــم الــذي . 199ص مرجــع ســابق،  الديســطي عبــد احلميــد،

  .يبدو من خالله اخللط بني املفهومني

ــــتج يف القــــوانني  -3 ســــامل حممــــد رديعــــان العــــزاوي، مســــؤولية املن
، دار الثقافـــة، عمـــان، األردن،  1فاقـــات الدوليـــة، طاملدنيـــة واالت

  .166ص  2008

عيب الرتكيب، عيب التصنع وعيب  –انعدام الّسالمة 
وسار على هذا  –م أو ما يعرف بعيب التوثيق اإلعال

إىل  4النهج أغلبية الفقه، وقد توصل الفقه الفرنسي
اعتبار كل إخالل يف عرض املنتوج مبثابة عيب جيب 

وتأّكيًدا ملا سبق جاء املشرع . على البائع ضمانه
 «: جاء فيها ما يلي 1386/4الفرنسي بنص املادة 

ان ال يقدم بصفة ك   ...يكون املنتوج معيًبا إذا
مشروعة السالمة اليت ميكن انتظارها منه بصفة 

تأخذ بعني االعتبار كل الظروف مشروعة جيب أّن 
   » سيما طريقة عرض املنتوجال

يلتقيان كذلك من حيث طبيعة التزام كل منهـما  -4
وال ميكن أّن يكونا  5بتحقـيق نتيجـة التزامنيباعتبارمها 

القة العقدية، وقد أّكد غري ذلك بالنظر لطريف الع
املشرع هذا الطرح، خاصة مع صدور القانون رقم 

املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش الذي  09-03
جعله ضمانا قائما بقوة القانون وفقا ملا جاءت به 

 140منه إىل جانب نص املادة  17و 13املادة 
  مكرر قانون مدين 

يت حيصل بأّن احلالة ال 6يري بعض الفقه الفرنسي -5
فيها الضرر بسبب عيب انعدام السالمة املنتظرة من 

احلق يف ) املستهلك(الشيء املبيع يكون للمشرتي
الرجوع على البائع املهين ومن يف حكمه سواء على 

                                                            
4-Claret (H), étiquetage, éd, juris-classeur, 

con, consommation, fascule 874, 2002, N109, 

P15   172نقال عن ذهبية حامق  املرجع السابق، ص.  
وإن كان بعض الفقه يرى بأن التزام باإلعالم هو التزام ببذل  -5

عناية، راجع يف هـذا عبـد احلميـد الديسـطي عبـد احلميـد، مرجـع 
  .231و 230و 229و 228سابق، ص 

6- François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op- cit, p250, 251.  
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ا القانون   وماي 19أساس املسؤولية اليت جاء 
أو على أساس ضمان العيوب اخلفية، أو  1998

 .على أساس االلتزام باإلعالم

نقاط اختالف ضمان عيوب المبيع  :الفرع الثاني
  باإلعالمااللتزام عن 

بالرغم من وجود العناصر املشرتكة بني املصطلحني  
فال ميكن إنكار وجود نقاط اختالف بينهما وهي  

  : كالتايل

باإلعالم إىل حتقيق التوازن العقدي  االلتزاميهدف  -1
خبالف  )املستهلك( 1واملشرتي )البائع(بني املنتج 

ضمان عيوب املبيع الذي يهدف للمحافظة على 
اجلدوى االقتصادية للمبيع وحتقيق السالمة املنتظرة 

  .منه

أّن االلتزام باإلعالم هو التزام ما  2يرى بعض الفقه -2
قبل التعاقدي باإلعالم وال ميكن أّن يكون الحقا 

شراء  )املستهلك(للتعاقد، إذ ال يُعقل قبول املشرتي 
بعكس . واملنتوجات وبعدها يتم إعالمه عنهاالسلع 
بضمان العيوب؛ فاألصل فيه أّن يكون بعد  االلتزام
 .التعاقد

باإلعالم هو عمل وقائي، قد حيول دون  االلتزام -3
بالضمان فهو عمل  االلتزامفسخ أو بطالن العقد، أّما 

 . 3عالجي

                                                            
 264إسالم هاشم عبد املقصود سعد، مرجع السابق، ص  -1
، ص إسالم هاشم عبد املقصود سـعد، نفـس املرجـع السـابق -2

266  
إســـــالم هاشـــــم عبـــــد املقصـــــود ســـــعد، املرجـــــع الســـــابق، ص  -3

266  

 االلتزاميرى بعض الفقه الفرنسي بأّن األصل يف  -4
م أنّه يقوم يف حق الّصانع إّال أّن البائع املهين باإلعال

، إذ تقوم يف جانبه 4ليس يف منئى من هذه املسؤولية
قرينة العلم بالعيب كما ال ميكنه احلد من املسؤولية 
املرتتبة عليه، أّما البائع العرضي فهو ملزم بتقدمي 
. معلومات يف حدود ما تسمح به معرفته للشيء املبيع

قانون االستهالك الفرنسي، عمد املشرع وبعد صدور 
من املادة ( 5إىل ختصيص عنوان كامل لاللتزام باإلعالم

1/111L  33/115إىل املادةL( وجاء نص املادة ،
1/111L  من قانون االستهالك الفرنسي صرًحيا وفيه
أن يضع املستهلك يف وضع يسمح ... كل حمرتف  «

أّما حمكمة  . » له مبعرفة اخلصائص األساسية للمنتوج
النقض الفرنسية فقد رأت يف حكمها أّن املوزع يلتزم 
بإعالم املستهلك حىت مع إغفال الّصانع وضع بطاقة 

 االلتزام، يف حني جند أّن 6املعلومات على املنتوج
بضمان عيوب املبيع يقع على عاتق كل بائع خاصة 

 . ما يتعلق بضمان العيوب اخلفية

عالم أنّه يتعلق مببيعات األصل يف االلتزام باإل -5
خاصة؛ تتمثل يف املنتوجات اخلطرة وذات التقنية 

                                                            
4 - François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op-cit, p192.  
5 - Philippe le tourneau et Jérôme Fischer et 
Emmanuel tricoire, principaux contrat civils et 
commerciaux, paris, ellipse, 2005, p282. et  
François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op-cit, p192. 

، ... ، املســـؤولية  املدنيــــة للمنــــتجزهيـــة حوريــــة ســـي يوســــف -6
كما ذهب جانب آخـر مـن الفقـه إىل . 153مرجع سابق، ص 

اعتبــار املــدين يف االلتــزام بــاإلعالم هــو املنــتج، أمــا بالنســبة للبــائع 
يقــوم يف حقهمــا هــذا االلتــزام إال إذا متكــن الــدائن  أو املــوزع فــال

عبـــــد احلميـــــد بـــــااللتزام بإثبـــــات علمـــــه بالعيـــــب، راجـــــع يف هـــــذا 
  .205ص  ،الديسطي عبد احلميد، مرجع سابق
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أّما  - فنشأته ارتبطت بظهور هذه املنتوجات   1العالية
فيما يتعلق بباقي املبيعات األخرى فيكفي معها نص 

 . قانون مدين 352املادة 

يبدو أّن أهم ما ميّيز االلتزام باإلعالم عن االلتزام  -6
املبيع، أّن األول جيب أّن يقوم به البائع  بضمان عيوب

تلقائيا؛ فال ينتظر فضول املشرتي ليديل مبا عنده من 
معلومات موضوعية وحقيقية عن الشيء املبيع، يف 

برفع ) املستهلك(حني يتطلب الثاين تدخل املشرتي
 .2دعوى قضائية على البائع

من جهته أّن البائع  3يرى بعض القضاء الفرنسي -7
كان مهين متخصص أم ال فهو مسؤول عن   سواء

باإلعالم  االلتزامضمان العيوب اخلفية، عكس 
 .فاألصل فيه أنّه يقع على البائع املهين

إّن االلتزام بضمان عيوب املبيع جيد أساسه يف  -8
ا التشريعات  املادة (النصوص القانونية اليت جاءت 

من املرسوم  03املادة (و) م وما بعدها.ق 379
من  13نص املادة (و) 13/327تنفيذي رقم ال

املتعلق حبماية املستهلك وقمع  03-09القانون رقم 
مكرر قانون  140الغش إىل جانب نص املادة 

، يف حني جند أّن االلتزام باإلعالم وليد األحكام )مدين
يف كل حالة يتعلق  4القضائية خاصة القضاء الفرنسي

                                                            
1 - François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op- cit, p195. 
2 - François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, ibid, p184. 
3 - François Collart Dutilleul et Philippe 

Delebecque, ibid, p 193.  2اهلامش رقم  
يعد االلتزام بضمان العيوب اخلفية قدمي قدم احلضارات مثـل  -4

ــــواح اإلثــــىن عشــــر، قــــانون جوســــتيان فقهــــاء الشــــريعة قــــانون  األل
لعيـــــب اإلســـــالمية، راجـــــع خـــــواص جويـــــدة، الضـــــمان القـــــانوين ل

رات، ومواد التنظيف األمر فيها باملواد اخلطرة كاملتفج
واألجهزة ذات التقنية العالية، أو املنتوجات اجلديدة، 
فالبائع يف هذه احلاالت يكون مسؤوال؛ حىت مع 
غياب العيوب اخلفية إذا سبب املبيع خطًرا 

إّال أّن هناك جانب من الفقه يرى بأّن . 5ملستهلكه
جّدية املنتوجات ليست مربرًا لقيام هذا االلتزام إّن مل 
ا اخلطورة، فالقضاء الفرنسي مل  تكن حتمل يف طيا
يفرض هذا االلتزام على عاتق البائع احملرتف إّال ملنع 

  .6حتقق اخلطر الكامل يف املنتوج

ومن خالل ما سبق، يتضح أّن االلتزام باإلعالم هو    
جديد بكل عناصره بإمجاع الفقه خاصة الفرنسي منه، 

احدة تتمثل يف ومل تنظم التشريعات سوى حالة و 
إعالم (مسؤولية البائع باإلعالم عن العيوب اخلفية 

يبدو أّن القضاء الفرنسي . )املشرتي بعيوب املبيع
، وكذلك املشرع الفرنسي من خالل نص 7انطلق منها

من القانون االستهالك، لذلك فهو  1/111Lاملادة 
التزام قائم بذاته ومستقل بأساسه املتمثل يف نص املادة 

يف حني جتد عيوب  03-09ن القانون رقم م 17
 13قانون مدين واملادة  379املبيع أساسها يف املادة 

املتعلق حبماية املستهلك  03-09من القانون رقم 
مكرر قانون مدين  140وقمع الغش ونص املادة 

  13/327من املرسوم التنفيذي رقم  12واملادة 

                                                                               

اخلفي وختلف الصفة يف عقد البيع، مذكرة املاجستري بن عكنون 
  .1986، 23و  13و  8جامعة اجلزائر، ص  

  .89لطيفة أمازو، مرجع سابق، ص  -5
  .151عبد القادر أقصاصي، مرجع سابق، ص  -6

7- François Collart Dutilleul et Philippe 
Delebecque, op-cit, p 197. 
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فإّن  )املنتوج(بالنسبة حملل العقد يف حد ذاته  -9
بضمان عيوب املبيع هو أوسع بكثري من  االلتزام
باإلعالم، على اعتبار أّن وجود أي عيب  االلتزام

باملبيع يتطلب ضمانه، أّما بالنسبة لاللتزام باإلعالم  
فاألصل أّن نطاقه يتحدد باملنتوجات ذات الطبيعة 

  .اخلطرة

تتضح ممّا سبق استقاللية االلتزام بضمان عيوب     
ع عن االلتزام باإلعالم فلو كان أحدها يغين عن املبي

اآلخر ملا عملت التشريعات على تنظيم كل تقنية 
ا   .بنصوص خاصة 

  : خاتمة

مت التوصل من خالل هذا البحث إىل ما 
  : يلي

أن عيوب املبيع تتمثل يف آفة استثنائية قد تصاحب  -
خلق الشيء وتكوينه؛ وقد تكون طارئة، فتؤثر 

الحية املبيع للغرض املنتظر منه أو بالسلب على ص
تنقص من نفعه، وقد تتجاوز هذا لتمس بصحة 

  .وسالمة املشرتي ومن يف حكمه وأمواله األخرى

بعد ما كان ضمان عيوب املبيع يتمثل يف ضمان  -
العيوب اخلفية الذي خيضع التفاق الطرفني بالرغم من 
وجود النص على ذلك، أصبح ضمانا قانونيا ال ميكن 

  . التفاق على خمالفته ألنه من النظام العاما

يتمثل االلتزام باملطابقة يف تعهد املدين بااللتزام بأن  -
يكون الشيء حمل االلتزام وقت التسليم موافًقا للشروط 
املتفق عليها يف العقد صراحة أو ضمًنا وحمتويا على 
املواصفات اليت جتعله صاحلًا لالستعمال حبسب طبيعته 

غرض الدائن بااللتزام مبا يشمل حسن االنتفاع ووفًقا ل
   .به وتوقي أضراره

هو التزام يقع على أحد الطرفني  االلتزام باإلعالم -
يفرتض فيه العلم والدراية، وهذا ما مييزه عن الطرف 
اآلخر؛ ويرّجح الكفة لصاحله األمر الذي جيربه على 
ر، ضرورة اإلّدالء بكل ما يتعلق مبا يقدمه للطرف اآلخ

من طريقة االستعمال إىل التحذير من سوء االستعمال 
ويتجّسد يف فكرتني تبدو خمتلفتني ولكنهما 

  . متكاملتني، مها االلتزام باإلفضاء وااللتزام بالتحذير

يتضح أن كل من االلتزام باإلعالم وااللتزام باملطابقة  -
ما قوانني  مها التزامني قانونيني جديدين جاءت 

وإن كانت القواعد العامة قد أشارة إليهما االستهالك، 
قانون مدين وهو التزام  352من خالل نص املادة 

من  365باإلعالم خاص باملشرتي فقط، ونص املادة 
نفس القانون واملتعلقة باملطابقة يف مقدار الشيء املبيع 

 . املتفق عليه وهي حاالت خاصة

هناك صعوبة تظهر يف متييز احلدود بني ضمان  -
ة هلا واملتمثلة يف ع يوب املبيع واملفاهيم القانونية املشا

االلتزام باإلعالم وااللتزام باملطابقة، غري أّن هذا ال 
يعين أن أحدمها يغين عن األخر، وإّن كان هناك تقاربا 
بينها وبني هذه املفاهيم من بعض الوجوه فهذا ال يعين 
عدم وجود حدود فاصلة بينهما، بالرغم من موقف 

وعليه فال جمال ألي مفهوم . بعض الفقه والقضاء
قانوين أّن يقوم مقام مفهوم آخر، وإّال ما الفائدة من 
النص عليه من طرف املشرع، مث إّن التشريع من 
اختصاص املشرع؛ وليس من حق الفقه أو القضاء أّن 

  .يقول بإمكانية ذلك
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قد منح املشرع خّيارات واسعة ومتكاملة فيما بينها  -
قرير محاية واسعة للمشرتي؛ من خالل االلتزام لت

بضمان عيوب املبيع وااللتزام باملطابقة وااللتزام 
عند خمالفة  عليها أو باإلعالم، فغياب النوعية املتفق

املواصفات واملقاييس املعتمدة يتعلق األمر بعدم 
املطابقة، وملّا يتّصف املبيع باخلطورة أو يكون ذا تقنية 

لى عاتق البائع املهين خاصة االلتزام عالية يُلقى ع
باإلعالم، وكل هذا خيتلف عن كون املبيع غري صاحل 
لتأدية الغرض املنتظر منه؛ وقد ال يتوقف عند هذا 
احلد، بل يتجاوزه ليمس بصحة وسالمة املشرتي 

  .  وأمواله األخرى فيتعلق األمر بضمان عيوب املبيع
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  بين النصوص القانونية والتطبيق العمليي قطاع التضامن الوطني مؤسسات حماية األحداث ف

  .، اجلزائرةيخ النوي، أستاذ مؤقت جامعة املسيلشبن ال.أ

  .سعد لقليب، أستاذ مؤقت، جامعة املسيلة، اجلزائر.أ

  :مقدمة

املشرع اجلزائري احلدث اجلانح أو املعرض  خصّ 
للجنوح بسبب ظروفه االجتماعية واألسرية أو أي 

بإجراءات وقائية  ,ظروف ميكن تؤدي إىل جنوحه
محائية قبل اجلنوح وهو ما استعمل املشرع لوصفه  
مصطلح احلدث يف خطر معنوي وفقا لقانون محاية 

، 15/07/2015الصادر يف  15/12الطفولة 

وخص املشرع احلدث الذي دخل مرحلة اجلنوح أو مت 
مباشرة حتقيقا قضائيا بشأن احتمال جنوحه، 

اءات أخرى تتم وهي أيضا متتاز بطابع احلماية  بإجر 
وليس العقوبة، وتتدرج هذه التدابري بني مرحلة 
التحقيق و إجراءات احلماية اخلاصة به، ومرحلة 
احملاكمة و تنفيذ احلكم وما بعد تنفيذه، من حيث 
الشدة واخلصوصية والغاية واهلدف منها، فهدفها محاية 

  .ت جنوحهووقاية إلبعاد احلدث عن مسببا

ويف هذا االجتاه مت إنشاء مراكز خاصة بذلك هي 
مراكز محاية األحداث يف خطر معنوي كمثال وليس 
حصرا، وعند وصول احلدث إىل مرحلة اجلنوح فإن 
ذيب سلوكه وليس  اهلدف دائما هو إصالحه و
العقوبة، لذلك خصه املشروع بإجراءات وتدابري خاصة 

ا رحيمة خمففة هدفه ا إصالحي، يتماشى مع تتسم بأ
مبادئ وقواعد األمم املتحدة اخلاصة مبعاملة األحداث 
اجلاحنني أو املعرضني للجنوح أي قواعد األمم املتحدة 
النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث واملعروفة 
بقواعد بكني، اليت أوصى باعتمادها مؤمتر األمم 

 املعقود يف املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني
 1985سبتمرب  6أوت إىل  26ميالنو من 

ا اجلمعية العامة بقرارها  املؤرخ يف  40/22واعتمد
، وأيضا االتفاقية الدولية حلقوق 1985نوفمرب  29

الطفل املصادق عليها من طرف اجلزائر مبوجب املرسوم 
/  12/  19املؤرخ يف  461/  92الرئاسي 
ملؤسسات واملراكز ، ويف هذا االجتاه جند ا1992

املوضوعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطين واألسرة 
وقضايا املرأة، والقائمة وفقا هلذه القواعد بوصفها 
املؤسسات املكيفة واألكثر مالئمة للحدث اجلانح أو 
املعرض خلطر اجلنوح، وهو ما ميكن أن يشكل منظومة 
متكاملة حلماية األحداث اجلاحنني مىت روعيت فيه 

واعد ومعايري الفعالية والنجاعة، لتحقيق األهداف ق
ذيب احلدث اجلانح أو وقايته  املتمثلة يف إصالح و

  . ومحايته من اجلنوح حسب احلالة

وسعيا لتعزيز محاية الطفل احلدث جاء     
بإحداث اهليئة الوطنية حلماية وترقية  15/12القانون

صاية منه واملوضوعة حتت و  11الطفولة مبوجب املادة
الوزير األول، مكلفة بالسهر على محاية وترقية الطفولة 
ويرأسها املفوض الوطين حلماية الطفولة، حيث يلزم 
املشروع كل األشخاص املكلفني برعاية األحداث 
واهليئات العمومية بتقدمي التسهيالت للمفوض الوطين، 
وأن تضع حتت أمره املعلومات اليت حيتاجها ويقع عليه 
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افظة على سريتها، ويسهل له أمر االنتقال واجب احمل
إىل مكان إقامة احلدث واإلصغاء له أو لوصييه 
الشرعي حول الوقائع موضوع التبليغ، ويعد املفوض 
الوطين حلماية الطفولة تقريرا سنويا عن حالة حقوق 
الطفولة ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يرفع إىل 

  .رئيس اجلمهورية

ضوع محاية األحداث وتكمن أمهية مو    
عموما اجلاحنني وغري اجلاحنني، يف كون يتعلق بفئة 
هشة وأكثر قابلية لإلصالح واحلماية إلبعادها عن 
خطر ولوج عامل اجلرمية واحرتافها، ذلك أن املرحلة 
العمرية اليت يعيشها احلدث جتعله قابال لإلصالح كما 
 هو قابل لالحنراف وفقا للظروف واحمليط الذي يوضع

فيه، مما حيتم على اجملتمع إنقاذه توفريا لقيمة بشرية 
مضافة، وتوفريا للجهد والوقت واملال الذي يضيع من 

  .أجل إصالحه يف حالة االحنراف

إن اهلدف من هذا البحث هو إعطاء حملة      
وصورة تعريفية و قانونية للمراكز واملؤسسات 
 التخصصية حلماية األحداث واملوضوعة حتت وصاية

قطاع التضامن الوطين و متيزها عن املؤسسات واملراكز 
املوضوعة حتت وصاية وزارة العدل، وأيضا وتوضيح 
مهامها وإطارها القانوين واإلشكاالت الواقعية 
والقانونية اليت تعرتض عملها، وحتقيقا هلذا الغرض 

  :نطرح اإلشكالية التالية

ما مدى تكريس مؤسسات حماية األحداث   
فعالة ؟ وما هي اإلشكاالت القانونية لمنظومة 

  والواقعية التي تعترض عملها ؟

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية نتبع اخلطة  -
  :التالية

منظومة قطاع التضامن : املبحث األول -
الوطين حلماية األحداث اآلليات واألطر 

 القانونية
اإلشكاالت القانونية والواقعية :املبحث الثاين  -

اع التضامن الوطين اليت تعرتض منظومة قط
  حلماية األحداث

  المبحث األول

منظومة قطاع التضامن الوطني لحماية األحداث 
  اآلليات واألطر القانونية

تعد املراكز واملؤسسات املتخصصة حبماية 
األحداث اجلاحنني وغري اجلاحنني، واملراكز املتعددة 
التخصصات حلماية الشبيبة، ومصاحل الرتبية واملالحظة 

وسط املفتوح، مراكز بديلة للمؤسسات العقابية يف ال
ا ليست سجون بل  فهي ال تستهدف العقوبة مبعىن أ
مراكز للحرية املراقبة، بقصد إصالح احلدث الذي 
ذه املراكز التابعة لوزارة التضامن  يقضي تدابري الوضع 
الوطين بناءا على أمر جهات قضاء األحداث، اليت 

ري الوضع يف هذه املراكز، أصادرت حبقهم حكما بتداب
، )1(من قانون اإلجراءات اجلزائية  444وفقا للمادة 

املؤرخ يف  75/64واملنشأة مبوجب األمر رقم 
املتضمن إنشاء املؤسسات واملراكز  26/09/1975

املكلفة برعاية الطفولة واملراهقة،  واليت  أسندت هلا 

                                                            
مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة علـــى  444تـــنص املـــادة  - 1
ال جيوز يف مواد اجلنايات واجلنح أن يتخـذ ضـد احلـدث :" مايلي

مـن تـدابري احلمايـة الذي مل يبلغ الثامنة عشـر إال تـدابري أو أكثـر 
  " .  ...والتهذيب 
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 أو غري اجلاحنني مهمة التكفل باألحداث اجلاحنني،
املوجودين يف ظروف صعبة وفقا وصفه املشرع باخلطر 

املتعلق حبماية  72/03معنوي، وفقا لألمر رقم 
الطفولة واملراهقة، والذي حل حمله القانون رقم 

املتعلق حبماية  2015/ 07/ 15 املؤرخ 15/12
منه الطفل يف خطر ) 2(الطفولة، حيث عرفت املادة 

أو أخالقه أو  الطفل الذي تكون صحته: "معنوي بأنه
تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه 
ما أن يعرضاه للخطر  املعيشية أو سلوكه من شأ
احملتمل أو الضرر مبستقبله أو يكون يف بيئة تعرض 

وعددت " سالمته البدنية والنفسية والعقلية للخطر
حاالت اخلطر املعنوي على سبيل املثال  13املادة 

الظروف العائلية : واليت من أمهها وليس احلصر،
واإلمهال والتشرد، والتسرب املدرسي، والتسول وسوء 
املعاملة، أو يكون ضحية جرمية من ممثله الشرعي أو 
غريه، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واللجوء وكون 

 .احلدث ضحية نزاع مسلح

وتتكون منظومة محاية األحداث يف إطار   
 من مجلة وجمموعة من قطاع التضامن الوطين

املؤسسات واملراكز املتخصصة متتاز بالتعدد الناتج عن 
تنوع التخصصات حسب حاجة احلدث للحماية، 
واإلصالح والتعليم والرتبية و التهذيب واإليواء حسب 
املراحل العمرية للحدث وحالته الصحية النفسية 
واجلسدية، اليت تفرض تكيف هذه املؤسسات واملراكز 

وصية احلدث، مما يفرض فردية هذه التدابري و مع خص
شخصيتها وتنوعها، ففي مرحلة ما قبل اجلنوح قد 
يكون احلدث طفل عادي و سوي لكنه حماط بظروف 
ومسببات اجلنوح، كظرف التشرد مثال أو التفكك 

األسري و انفصام الرابطة الزوجية، أو وجود مظاهر 
و املعامــــلة احنراف لــــدى أحد األبوين أو كالمها أ

القاسية للطفل، وهنا قرر املشرع وجوب التدخل 
حلماية احلدث و إبعاده عن هذه املسببات عن طريق 
املراكز املتخصصة، ويف حالة دخول احلدث مرحلة 
دف هنا  ا  اجلنوح ختتلف التدابري واإلجراءات بكو
لإلصالح وإعادة إدماج احلدث اجتماعيا وأسريا، مما 

الف طبيعــة املؤسسة أو املركـز الـــــذي يعـــين اخت
يستوعب هـذه احلالة وهو ما راعاه املشرع فأنشأ هلذا 

  .)1(الغرض مراكز مكيفة تستوعب ذلك 

إن تعدد ظروف احلدث اجلانح وتعدد مراحله       
العمرية وظروفه الصحية واالجتماعية والتعليمة، 
وخصوصية ظروف اجلنوح لكل حدث تفرض تعدد 

راكز املتخصصة، فهل حتقيق منظومة محاية األحداث امل
يف قطاع التضامن الوطين غاية إصالح احلدث اجلانح 

  .ومحايته ؟ وهو ما نتطرق له يف هذا املطلب

                                                            
املتعلــق  15/12مــن القــانون رقــم  116وفقــا لــنص املــادة  - 1

لــــوزارة املكلفــــة بالتضــــامن ا"حبمايــــة الطفــــل ســــالف الــــذكر فــــإن 
املركز املتخصصـة : الوطين تقوم بإنشاء وتسيري هذه املراكز و هي

يف محايــة الطفولــة يف خطــر معنــوي، املراكــز املتخصصــة يف محايــة 
األطفال اجلاحنني،املركز املتعددة اخلدمات لوقاية الشباب،مصـاحل 
الوســط الفتــوح، وختصــص داخــل هــذه املراكــز أجنحــة لألحــداث 

قــانون محايــة : ينظــر" عــوقني ويفصــل ذلــك عــن طريــق التنظــيمامل
، اجلريـدة 2015جويليـة  15املـؤرخ يف ) 12-15(الطفل رقم 

ــــة رقــــم  ــــرابط  19/07/2015املؤرخــــة يف  39الرمسي  :، ال
http://www.joradp.dz/FTP/jo-
arabe/2015/A2015039.pdf  ـــــــــاريخ ، بت

28/04/2016.  
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مؤسسات ومراكز الحماية  :المطلب األول -
والمالحظة في منظومة التضامن الوطني 

  لحماية األحداث
يف تتنوع مؤسسات و مراكز محاية األحداث  

قطاع التضامن الوطين حسب طبيعة الدور املسند إليها 
حيث جند مؤسسات ومراكز محاية احلدث يف مرحلة 
ما قبل اجلنوح أي األحداث يف خطر معنوي كما 

، واحلدث يف خطر معنوي هو )1(أمساها املشرع 
 18احلدث كما حدده القانون بأنه كل شخص دون 

سنة  18ة هيسنه من العمر، فسن املسؤولية اجلنائي
ق ا ج، أما سن املسؤولية املدنية  442حسب املادة 

، وهو ما )2(ق م ج  40سنة حسب املادة  19فهي 
تأخذ به مراكز محاية األحداث يف خطر معنوي حيث 

 15-12من قانون محاية الطفولة رقم  2حتدد املادة 
سنة   18اليت عرفت الطفل بأنه كل شخص مل يبلغ  

احلدث نفس املعىن، رغم أن كاملة، ويفيد مصطلح 
 21القانون يعطيها حق  متديد سن الرشد اجلزائي إىل 

  .سنة

وإذا ما انتقلنا إىل مرحلة جنوح احلدث أو بدء  
التحقيق القضائي بشأن  إمكانية جنوح احلدث، جند 

                                                            
يف  juvénile délinquants األحـداث اجلـاحنون - 1

القــانون اجلزائــي يطلــق علــى الــذين يرتكبــون جــرائم قبــل بلــوغهم 
سن الرشد القانوين، ويالحق جزائياً منهم أولئـك الـذين يرتكبـون 

،دون أن يبلغـوا سـن الرشـد القـانوين  جـرائم وهـم  يف سـن التمييـز
  .سنة يف الغالب 18
ل كــ: " مــن القــانون املــدين اجلزائــري   40تــنص املــادة   - 2

شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقليــة، ومل حيجــر عليــه، 
وســن الرشــد تســعة .يكــون كامــل األهليــة ملباشــرة حقوقــه املدنيــة 

من قـانون محايـة  2فيما نصت املادة  . "سنة كاملة) 19(عشر 
سنة كاملـة  18الطفل كل شخص مل يبلغ : " 15/12الطفولة 

    "ويقصد مبصطلح احلدث نفس املعىن

يف هذه املرحلة ينعقد االختصاص لكل من املراكز 
التحقيق املتخصصة يف احلماية يف حالة إذا رأي قاضي 

املختص باحلدث أن حالته تستدعي احلماية وأنه مل 
يصل بعد ملرحلة اجلنوح، مث املراكز املتخصصة يف 
إعادة الرتبية واليت أعاد تسميتها قانون محاية الطفولة 

باملراكز املتخصصة يف محاية األحداث  12-15
اجلاحنني مىت ثبت جنوح احلدث، ومصلحة الرتبية و 

ط املفتوح، واليت ختتص جبميع فئات املالحظة يف الوس
األحداث جاحنني وغري جاحنني، واملراكز املتعددة 
التخصصات حلماية الشباب واليت ختتص باملعاجلة 

قصد تقومي سلوكه وإصالحه  البعدية لتأهيل احلدث،
  75/64من األمر  11و  10الرتبوي وفقا للمواد 

من قانون محاية  116سالف الذكر، وكذا املادة 
حبيث تعدد وتتنوع املراكز  .15-12الطفولة 

م  واملؤسسات املعدة الستقبال األحداث والعناية 
واملوضوعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطين و األسرة 
و قضايا املرأة، حسب اهلدف املتوخي من إنشاءها 
فمنها ما هو خمصص حلماية األحداث يف مرحلة ما 

ماية األحداث قبل اجلنوح و منها ما هو خمصص حل
م العمرية وجنسهم  يف مرحلة اجلنوح ، حسب فئا
وهو ما يتماشى مع قواعد األمم املتحدة لرعاية 
 األحداث اجلاحنني اليت تذهب يف هذا االجتاه إىل أن

أي حتويل ينطوي على اإلحالة إىل هيئة جمتمعية أو 
مؤسسة أخرى مناسبة يتطلب قبول احلدث، أو قبول 

ي عليه، شريطة أن خيضع قرار التحويل والديه أو الوص
، وتعترب )3(ملراجعة سلطة خمتصة بناء على تقدمي طلب 
                                                            

واعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة شـؤون قضـاء ق - 3
أوصى باعتمادها مـؤمتر األمـم املتحـدة ) قواعد بيجني(األحداث 

 26 ميالنـــو مـــن الســـابع ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة اجملـــرمني املعقـــود يف
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هذه املؤسسات واملراكز مؤسسات عمومية ذات طابع 
دف  إداري هلا شخصية معنوية واستقالل مايل 

من ) 2(متكينها من حتقيق أهدافها، ووفقا للمادة 
دة واملا 26/09/1975املؤرخ يف  75/64األمر 
فإن هذه   15/12من قانون محاية الطفولة رقم 116

 : املراكز هي

وأصبحت تسمى  المراكز التخصصية للحماية -1
  .المراكز المتخصصة في حماية األطفال في خطر

 المراكز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة -2
المراكز المتعدد الخدمات لوقاية وأصبحت تسمى 

. يف الفروع التالية وهو ما سوف نتناول )1(الشباب 
املراكز  وهو ما نتناوله يف الفرع األول املعنون

املتخصصة حلماية األطفال يف خطر، ويف الفرع الثاين 
  .املراكز املتعدد اخلدمات لوقاية الشباب نتناول

  

  
                                                                               

ا اجلمعيـــة العامـــة بقرارهـــا  1985ســـبتمرب  6أوت إىل  واعتمـــد
   :، الرابط1985نوفمرب  29املؤرخ يف  40/22

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Beijin

gRules.aspx ) ( 29/04/2016،بتاريخ .   
  CSR)( مركـز متخصـص يف إعـادة الرتبيـة  32يوجـد  - 1

مراكز متخصصـة يف احلمايـة  09يستقبل األحداث اجلاحنني ، و
)(CSP   ســنة  06يســتقبل األحــداث يف خطــر معنــوي مــن

 (مراكـز متعـددة اخلـدمات حلمايـة الشـباب  05سـنة،و 14إىل 
(CPSJ مصـــلحة للتوجيـــه و املالحظـــة يف الوســـط  48، و

املكلفــة بالســهر علــى متابعــة  ( SOEMO ) املفتــوح
األحـــداث يف خطـــر معنـــوي و يف حريـــة حمروســـة، بـــأمر مـــن قبـــل 

ــــــــوزارة الوصــــــــية: قاضــــــــي األحــــــــداث، ينظــــــــر  :موقــــــــع ال
http://www.msnfcf.gov.dz/ar/access

/access   

المراكز المتخصصة لحماية : الفرع األول -
   األطفال في خطر

انون من ق 2يعرف الطفل يف خطر وفقا للماد    
بأنه كل شخص مل يكمل  15/12محاية الطفولة 

سنة من عمره و كانت صحته أو أخالقه أو  21
تربيته عرضة للخطر أو يكون وضع حياته أو سلوكه 
مضرا مبستقبلهم فاخلطر الذي يهددهم يفرض على 
القضاء التدخل حلمايتهم، وعمال بالدور الوقائي وفقا 

ة للنصوص القانونية ملبدأ الوقاية خري من العالج وترمج
على أرض الواقع مت إنشاء مراكز متخصصة يف محاية 
األطفال يف خطر تستقبل األحداث يف خطر معنوي، 
أي قبل مرحلة اجلنوح كحماية ووقاية هلم من الفئة 

مراكز  سنة، واليت ترتجم يف 14سنة إىل  06العمرية 
 CSP= Centres(محاية الطفولة يف خطر معنوي 

spécialises pour les mineurs en 
danger moral()2( ،مبهامها  هذه املراكز وتقوم

، )3(النصوص اخلاصة بإنشائها   وفقا ألحكام

                                                            
 املراكــز  املتخصصــة يف محايــة الطفولــة يف خطــر معنــوي  - 2

(CSP= Centres spécialises pour les 
mineurs en danger moral)   فقـط  9توجـد منهـا

 علـــى املســـتوى الـــوطين ممـــا يعـــين نقـــص كبـــري يفء عـــددها وبعـــدها
عـــــن البيئـــــة االجتماعيـــــة واألســـــرية للحـــــدث والـــــيت تعتـــــرب الركيـــــزة  
األساســـــية فيمـــــا خيـــــص اإلدمـــــاج االجتمـــــاعي  للحـــــدث وركيـــــزة 
  .اإلصالح  السلوكي أي اإلصالح يكون يف البيئة احمللية القريبة

 10املـؤرخ يف  03-72نصت املادة األوىل مـن األمـر رقـم  - 3
ـــة  1972فيفـــري  : " و املراهقـــة علـــى أن املتعلـــق حبمايـــة الطفول

القصــــــر الــــــذين مل يكملــــــوا الواحــــــد و العشــــــرين عامــــــا و تكــــــون 
و أخالقهـم أو تـربيتهم عرضـة للخطـر أو يكـون وضـع  صحتهـــــم

محايتهم أو سلوكهم مضرا مبستقبلهــم ، ميكن إخضاعهم لتـدابري 
احلمايــة و املســاعدة الرتبويــة ضــمن الشــروط املنصــوص عليهــا يف 

  .  "ة بعــــدهاملــواد الوارد
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والنصوص القانونية العامة اليت تطبقها اجلهات 
 :القضائية املختصة باألحداث عموما

 :اإلطار القانوني -1   

  يؤطر املركز املتخصصة يف احلماية يف عمومها   
 15املؤرخ يف ) 12-15(محاية الطفل رقم ن قانو 

املؤرخ يف  64 -75، واألمر رقم  )1( 2015جويلية 
املتضمن إنشاء  املؤسسات و  1975سبتمرب  26

، واملرسوم ) 2(املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة 
 2012أبريل  5املؤرخ يف  165-12التنفيذي رقم 

النموذجي املتضمن تعديل القانون األساسي 
للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة و املراهقة، 

  -75حبيث يعدل هذا األخري املرسوم التنفيذي رقم 
املتضمن القانون  1975سبتمرب   26املؤرخ يف 115

األساسي النموذجي حلماية الطفولة واملراهقة، 
ونصوص قانونية أخرى أمهها قانون محاية الطفولة رقم 

ه، والنصوص العامة قانون السالف ذكر  15/12
  .العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية

       :المهام والصالحيات -2   
                                                            

جويليـة  15املؤرخ يف ) 12-15(قانون محاية الطفل رقم  - 1
 19/07/2015املؤرخــة يف  39، اجلريــدة الرمسيــة رقــم 2015

-http://www.joradp.dz/FTP/jo :، الــــرابط 
arabe/2015/A2015039.pdf  بتــــــــــــاريخ ،

28/04/2016  .  
املتضــمن  15/12مــن القــانون رقــم  149نصــت املــادة   - 2
ايــة الطفولــة أن األحكــام املخالفــة هلــذا القــانون مــن األمــر رقــم  مح

املتضــــــــمن إنشــــــــاء   1975ســــــــبتمرب  26املــــــــؤرخ يف  64 -75
، واألمـر  املؤسسات و املصاحل املكلفة حبمايـة الطفولـة و املراهقـة

ـــــم  ـــــق حبمايـــــة  1972فيفـــــري  10املـــــؤرخ يف  03-72رق املتعل
 15/12صـــني بالقـــانون الطفولـــة و املراهقـــة، ممـــا يعـــين تعـــديل الن

  .سالف الذكر

تتوىل  املؤسسات  مهام  ضمان  الرتبية 
واإلصالح  واحلماية  وإعادة  اإلدماج  لألحداث 
املوضوعني من  قبل اجلهات  القضائية  لألحداث  أو 

لى  صحتهم  اجلهات املخولة قانونا وتضمن والسهر ع
وأمنهم  و راحتهم  و تطورهم ، كما تضمن املرافقة 
من أجل اإلدماج االجتماعي بالسهر السيما على 
صحتهم و تربيتهم و تكوينهم و رفاهيتهم يف وسطهم 
املعتاد  األسري، املدرسي و املهين ، سواء كان هؤالء 
قد سبق دخوهلم للمراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية 

مرحلة تعايف وخيضعون للعالج البعدي من لكن هم يف 
أجل اإلدماج االجتماعي مما جيعلهم غري خطرين على 
غريهم من األحداث، أو هم يف وضع صعب جيعلهم 
معرضني خلطر اجلنوح مما يوجب التدخل حلمايتهم 

)3(.    

 72/03من األمر رقم 01وفقا لنص املادة 
فولة املتعلق حبماية الط 1972فيفري  10املؤرخ يف 

القصر  : "واملراهقة فإن األحدث يف خطر معنوي هم 
عاما   21عاما وميكن مدها إىل  18الذين مل يكملوا 

حسب نضج احلدث، و تكون صحتهــــم و أخالقهم 
أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضعهم أو سلوكهم 
مضرا مبستقبلهــم ، فيتم إخضاعهم لتدابري احلماية و 

                                                            
وضــع احلــدث يف مؤسســة داخليــة خمصصــة إليــواء اجلــاحنني  - 3

يهدف هذا التدبري إىل وضـع احلـدث : بقصد التكوين والتهذيب
ـــــة مـــــن أحـــــل ـــــا  يف مؤسســـــة داخلي ـــــأهيال مهني ـــــه و تأهيلـــــه ت تربيت

 75/64أخالقيــــا وهــــي املؤسســــات املنصــــوص عليــــه يف األمــــر و 
املصـاحل املتضمن إنشاء املؤسسـات و  26/9/1975الصادر يف 

  .حبماية الطفولة و املراهقة املكلفة
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. )1(ضمن الشروط املنصوص عليها املساعدة الرتبوية 
اخلطر "أنه مىت قرر قاضي األحداث وجود ومعناه 
أو اجلهات املخولة قانونا يف احلاالت املؤقتة " املعنوي 

فمن صالحيات قاضي األحداث فضال على )  2( 
رقم من األمر   10تدابري اخلمسة  احملددة  يف املادة 

األمر  وهنا يكون 6أن يقرر وفقا للمادة  72/03
من األمر نفسه   11بصفة مؤقتة، أو وفقا للمادة 

ائية، وضع احلدث املعرض  وهنا يكون األمر بصفة 
للجنوح  أي احلدث يف خطر معنوي يف إحــدى 
املراكز املخصصة للحماية واليت منها  مراكز األحداث 
يف خطر معنوي، ويكون هذا مبوجب حكم يصدر يف 

  :املعنية منهاغرفة املشورة وهذه املراكز 

ومؤسسة أو  ، املصلحــــة املكلفـــة مبساعدة الطفولـ -
 .معهد للرتبية أو التكوين املهين أو العالج

مركــــز لإليــــواء أو املراقبــــة، وهذه املراكز تصنف  -
 ضمن املراكز املتخصصة للحماية

تعريف وصفي للمراكز المتخصصة في حماية   -3
 ( C.S.P)   األطفال في خطر 

  75/64من األمر  13وفقا لنص املادة  
املتضمن إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية 

                                                            
متاضــر زهــرة حســون، جــرائم األحــداث الــذكور يف الــوطن  - 1

العريب،املركـــــــــــــــــــــــــــــــز العـــــــــــــــــــــــــــــــريب للدراســـــــــــــــــــــــــــــــات األمنيــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  .  208: ، ص  1994والتدريب،السعودية

ـا الثانيـة  مـن األمـر   4خيـول القـانون وفقـا للمـادة  - 2 يف فقر
املتضـمن إنشـاء   1975سـبتمرب  26املـؤرخ يف  64 -75م  رق

بيد أنـه : املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة 
للــوايل أو ملمثلــه الشخصــي يف حالــة االســتعجال أن يــأمر بوضــع 
األحـــداث فيهــــا ملــــدة ال تتجــــاوز مثانيــــة أيــــام فيتعــــني علــــى مــــدير 

  . قاضي األحداث للبت فيه املؤسسة عندئذ رفع األمر فورا إىل

املتعلق  15/12الطفولة واملراهقة وأحكام القانون 
حبماية الطفولة، فإن املراكز املتخصصة يف محاية 

منه  116األطفال يف خطر املنشاة وفقا لنص املادة 
Centres spécialises pour les 

mineurs en danger moral-csp)( هي ،
مؤسسات داخلية إليــواء األحداث الذين مل يكملوا  

من القانون  2/1الثامن عشر سنة، وفقا للمادة 
، وهي مراكز ذات طابع إداري خمصصة 15/12

إليواء األحداث منحها املشرع  الشخصية املعنوية و 
،  75/64من األمر 3االستقـالل املايل مبوجب املادة 

وتتكفل حبماية باألحداث يف خطر معنوي مىت بوشر 
حتقيق بشأن إمكانية جنوحهم أو بدونه، واختذت 

أو تدبري الوضع املؤقت يف  5معهم تدابري وفقا للمادة 
م من األحداث  6وفقا  املادة )3(احد املراكز  ، أو كو

ائي بتدبر  الذين ثبت جنوحهم وحكم عليهم حبكم 
والقانون  72/03من األمـر  11وفقا للمادة 

من األمر  13/2، فيما  تستثىن املادة )4( 15/12
نفسه إخضاع األحداث املتخلفيـن بدنيا و عقليا 
لإليواء يف هذه املراكز نظرا لطبيعة اإلعاقة، كما ميكن 

                                                            

هــو اإلجــراء األويل الــذي يتخــذه قاضــي : الوضــع املؤقــت  - 3
األحداث يف فـرتة التحقيـق  أيـا  كـان حـال احلـدث جـانح أو يف 

شـهور كمـا حتـدده املـادة  06خطر معنوي و أقصى مدة له هـي 
ووفقا  لكيفيـات حتـددها  15/12من قانون محاية الطفولة  37

 05القانون نفسـه واحلكـم  نفسـه يف املـادة من  36و 35املواد 
   .سالف الذكر  64/  75من األمر 

املتضــمن إحــداث  75/64مــن األمــر   3مبفهــوم املــادة  - 4
املؤسســـــات واملصـــــاحل املكلفـــــة حبمايـــــة الطفولـــــة واملراهقـــــة فهـــــذه 
ــــــة  املراكــــــز مؤسســــــات ذات طــــــابع إداري هلــــــا الشخصــــــية املعنوي

ب مرســــوم يصــــدر عــــن الــــوزير واالســــتقالل املــــايل،و تنشــــأ مبوجــــ
، 13، 8املكلف بالقطاع وتقوم باملهـام املسـندة هلـا وفقـا للمـواد 

  .، من هذا املرسوم26، 19
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هلذه املراكز قبول احلدث الذي سبق وضعه يف املراكز 
ني للعالج التخصصية إلعادة الرتبية سابقا واخلاضع

ويف التطبيق العملي  يتحدد اختصاص )  1(البعدي 
هذه املراكز وفقا ملعيار السن  فتختص بإيواء 

سنة ، سواء من حكم  14و  07األحـــداث من 
عليهم بسبب جنوحهم  أو من  يعانون ويعيشون يف 
ظروف ومسببات اجلنوح أي األحداث يف  خطر 

من حيث معنوي إلبعادهم عن مسببات اجلنوح ، و 
األصل فإن هذه املراكز دورها وقائي  حيمي احلدث 
من اجلنوح  وبالتايل غري خمتصة باستقبال األحداث 
اجلاحنني ألن هذا من شأنه خلق احتكاك واتصال 
مباشر بني احلدث اجلانح مبا يتسم به من خطورة 
وإمكانية تأثريه  ونقل جنوحه للحدث  غري اجلانح ، 

فاية هذه املراكز أمهل هذا لكن  عمليا بسبب عدم ك
   .)2(احلذر بسبب قلة املركز وعدم كفايتها 

الجهات المخولة وضع الحدث في هذه  -4 
  : المراكز

                                                            

ـا الثانيـة  75/64من األمـر   13تنص املادة  - 1 وال :يف فقر
ختـــتص املراكـــز املتخصصـــة للحمايـــة بقبـــول األحـــداث املتخلفـــني 

حـداث املتخلفـني يف بدنيا وعقليا، ومربر هـذا أنـه جيـب وضـع األ
مؤسسات تراعي إعاقتهم البدنية فيما جيـب حتمـا وضـع احلـدث 
املعــاق ذهنيـــا يف املراكــز اخلاصـــة بـــاملتخلفني ذهنيــا فضـــال عـــن ال 
حيتملون أية نوع من املساءلة أو التهذيب واإلصالح بـل العـالج 

  .فقط
ـــة جنـــوح أي الـــذين صـــدر يف  - 2 ختـــتص باألحـــداث يف حال

ــــة  حقهــــم حكــــم بالوضــــع يف املراكــــز املتخصصــــة يف إعــــادة الرتبي
من قـانون اإلجـراءات  444سابقا كتدبري يف إطار أحكام املادة 

املدنية وهي ليست مؤسسات عقابية وختتلف عن مثيلتها التابعة 
مركـــــز  32لـــــوزارة العـــــدل أي ليســـــت مؤسســـــة ســـــجنية ويوجـــــد 

يسـتقبل األحـداث اجلـاحنني  CSR متخصـص يف إعـادة الرتبيـة
  . سنة  18تقل أعمارهم عن الذين 

حدد القانون حصرا اجلهات املخولة لألمر 
بوضع احلدث يف املراكز التخصصية للحماية وهذا 
اجلهات هي قاضي األحداث واجلهات القضائية 

 .ايل يف حالة االستعجالاملختصة باألحداث والو 

قاضي األحداث والجهات القضائية   - أ
  :الخاصة كقاعدة عامة

واملادة   75/64من األمر  4وفقا لنص املادة 
فإن قاضي األحداث  15/12من القانون 117/1

واجلهات القضائية اخلاصة باإلحداث مها اجلهتني 
املخولتني كأصل عام لألمر سواء بالرتتيب النهائي أو 

لوضع احلدث يف هذه املراكز حيث نصت املؤقت 
ال حيق لغري قاضي األحداث واجلهات : (4/1املادة

القضائية اخلاصة باألحداث األمر بالرتتيب النهائي أو 
وهو ما ) املؤقت لوضع احلدث يف املراكز املذكورة أعاله

أيضا، مع حذف ممثل  117/1ذهبت إليه املادة 
مراعاة وحرصا على الوايل أي تضييق االستثناء ، وهذا 

مبدأ الشرعية ومصلحة احلدث، لكن لكل قاعدة عامة 
استثناء تفرضه ظروف استثنائية يعيشها احلدث كأن 
يكون يف حالة تشرد على سبيل املثال وليس احلصر ، 
لذلك منح املشرع جلهة إدارية غري قضائية استثناءا يف 
حالة االستعجال إمكانية األمر املؤقت بوضع احلدث 

هذه املراكز يف انتظار تبليغ قاضي األحداث دون  يف
إبطاء وهذه اجلهة هي الوايل أو ممثله سابقا يف 

  .)3( 15/12والوايل فقط يف القانون 75/64األمر

                                                            

  64 -75مــن األمــر رقــم    2/  4كانــت تــنص املــادة  - 3
بيد أنه للوايل أو ملمثله الشخصي يف حالة االستعجال أن يـأمر "

بوضـــع األحـــداث فيهـــا ملـــدة ال تتجـــاوز مثانيـــة أيـــام فيتعـــني علـــى 
مدير املؤسسة عندئذ رفـع األمـر فـورا إىل قاضـي األحـداث للبـت 

  ". فيه
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الوالي أو ممثله كاستثناء محدود في حالة  -ب
  :االستعجال

  15/12من القانون 117/1وفقا لنص املادة 
إال  116ذكورة يف املادة ال يتم الوضع يف املراكز امل( 

من طرف قاضي األحداث واجلهات القضائية اخلاصة 
بقضاء األحداث،غري أنه جيوز للوايل يف حالة 
االستعجال أن يأمر بوضع الطفل يف خطر فيها ملدة 

أيام، وجيب على مدير   8ال ميكن أن تتجاوز 
، )1()املؤسسة إخطار قاضي األحداث  بذلك فورا 

سنة   2يواء النهائي يف هذه املراكز  بـوحتدد مــدة اإل
( من األمر السالف ذكره  11تطبيقا حلكم املادة 

، فيما ال ميكن أن تتجاوز حتت أي مربر  )72-03
أشهر يف احلاالت اليت تنشأ عن  6مدة اإليواء املؤقت 

من قانون اإلجراءات اجلزائية واملواد  455تطبيق املادة 
  .)2( 64/ 75رمن االم 5، واملادة6،7،8، 5

ومن حيث التنظيم اهليكلي تشمل هذه املراكز مصاحل 
 :و هي كاآلتــــــي

تقوم هذه املصلحة بدراسة : مصلحة المالحظة) أ
شخصية احلدث وإمكانياته وأهليته بواسطة املالحظة 
املباشرة لسلوكه وذلك عن طريق الفحوصات 

أشهر وال  03والتحقيقات املختلفة ملدة ال تقل عن 
                                                            

جيـوز (  75/64مـن األمـر  4/2انـت وفقـا لـنص املـادة ك  - 1
للوايل أو ملمثله يف حالة االستعجال أن يأمر بوضع احلدث فيهـا 

أيــام فيتعــني علــى مــدير  املؤسســة عندئــذ رفــع  8ملــدة ال تتجــاوز 
  . )األمر فورا إىل قاضي األحداث للبت فيه

ال ميكن أن تتجاوز يف أي " 75/64تنص املادة من االمر - 2
أشــهر عمليــات اإليــواء املؤقــت  احملــددة يف املــادة  6حــال  مــدة 

مـــن  6،7،8، 5مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة  واملـــواد  455
   ".هذا األمر

م من قاضــي األحــــــداث  6يد عن تز  الذين عهد 
) ب. ) 3( 64-75من األمر 16وفقا للمادة 
مهمته تتمثل يف القيام مبختلف :  مصلحة التربية

الفحوصـــــات و التحقيقات قصـــــد معــــــرفــــة شخصية 
احلـــدث و بالتايل كيفية معاملته ، و إعادة تربيته م 

  .64-75من األمر  21

تبحث مصلحة العالج  :مصلحة العالج البعدي) ج
البعدي عن مجيع احللول اليت تسمح بالدمج 
االجتماعي لألحداث القادمني من مصلحة الرتبية أو 

، أي ختتص ) 4(من مركز متخصص إلعادة الرتبية 
باملتابعة البعدية من أجل تعزيز الدمج االجتماعي، و 

و الرتبية يف  جتدر اإلشارة إىل أن مصاحل املالحظة
م  الوسط املفتوح يشرف عليها مــــدراء يساعدو
موظفون إداريون و أطباء نفسانيون و كذا مساعدون 
اجتماعيون ، أو باألحــرى مندوبو احلرية املراقبة ، 
املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية هذا 

   .)5( 64-75من األمر  21و  19حسب املادتـــان 

                                                            

تقــــوم املصــــلحة :64-75املــــادة مــــن األمــــر  16تــــنص  - 3
املالحظـــة بدراســـة شخصـــية احلـــدث وإمكانياتـــه وأهليتـــه بواســـطة 

طريــــــــــق الفحــــــــــوص املالحظـــــــــة املباشــــــــــرة لســــــــــلوكه،وذلك عـــــــــن 
    والتحقيقات املختلفة

تبحــث  :64 -75املــادة مــن األمــر  18وفقــا لــنص  - 4
مصــلحة العــالج البعــدي عــن مجيــع احللــول الــيت تســمح بالــدمج 
االجتماعي لألحـداث القـادمني مـن مصـلحة الرتبيـة أو مـن مركـز 

  . متخصص إلعادة الرتبية 
وعني  حتصــي وزارة التضــامن الــوطين مــن األحــداث املوضــ - 5

يف مصــلحة املالحظــة والرتبيــة يف الوســط املفتــوح، يف إطــار احلريــة 
ذكـــر  169ســـنة ســـجل دخـــول  14احملروســـة، لفئـــة األقـــل مـــن 

 1101ســـنة  فعـــددهم  14أنثـــى ، أمـــا فئـــة األكثـــر مـــن  61و
ــــــى، وعــــــن األحــــــداث املوضــــــوعني يف إطــــــار  1385ذكــــــر و أنث

ذكــر  558ســنة ، فقــد وصــل إىل  14احلمايــة للفئــة األقــل مــن 
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مصلحة المالحظة و التربية في : نيالفرع الثا
 .)SOEMO(الوسط المفتوح 

تتمثل مصاحل املالحظة الرتبية يف الوسط     
 Services d’observation en(املفتوح 

milieu ouvert : SOEMO  ( وفقا للمادة
املتضمن إحداث املؤسسات  75/64من اآلمر  19

واد واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة، وامل
من قانون محاية الطفولة سالفي الذكر،  31-21من

فإن مصاحل املالحظة والرتبية يف الوسط املفتوح هي 
مصلحة أمهية تابعة للوالية حتت وصاية مديريات 
النشاط االجتماعي حاليا تأخذ على عاتقها محاية 
األحداث حتت نظام احلرية املراقبة، من الفئة العمرية 

الشباب ذوي اخلطر اخللقي سنة من  18إىل 06 من 
أو الشباب اجلاحنني أو يعانون صعوبات يف االندماج 
االجتماعي،  فهي مؤسسة تربوية يف الوسط املدين 
االجتماعي املفتوح بقصد اإلدماج و التكفل 
باألحداث املعرضني للجنوح أو اجلاحنني وغري 
املكفولني اجتماعيا، وسعيا هلذا اهلداف تتعاون وتنسق 

الرتبية و املالحظة يف الوسط املفتوح مع املراكز مصاحل 
املتخصصة إلعادة الرتبية واملراكز املتخصصة للحماية 

 .يف العالج البعدي

 19يؤطر قانونا هذه املصلحة املواد من      
السالف ذكره، واملواد من  75/64من األمر  24إىل 

                                                                               

ذكـــــر  2593ســـــنة  14أنثـــــى، أمـــــا الفئـــــة األكثـــــر مـــــن  263و
  :  رابط املوضوع .أنثى 363و

http://www.essalamonline.com/ara/per
malink/10280.html#ixzz47OEgN5TO  

.  

املتعلق حبماية  15/12من القانون 31إىل  21
آليات   15/12تعتربها القانون الطفولة، حيث

للحماية على املستوى احمللي بالعمل الرتبوي و تتدخل 
بناء على إخطار من مصاحل الشرطة القضائية أو الوايل 
أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي واجلمعيات الناشطة، 

من نفس  22وكل شخص طبيعي وفقا للمادة 
 القانون، ويكون هذا كله حتت إشراف كامل لقاضي

األحداث الذي يبلغ بكل إجراء يتخذ مع احلدث 
، 15/12من القانون  27،28،29وفقا حلكم املواد،

كما تقوم جبمع األحباث و األعمال ضمن إطار 
احلماية والوقاية من عدم تكيف األحداث، ومن حيث 
التنظيم تضم مصلحة املالحظة و الرتبية يف الوسط 

 : املفتوح قسمني مها

وهو القسم األول  :و الفرز قسم االستقبال -1
الذي يتسلم احلدث عند توجيهه للمصلحة مباشرة مث 
يقوم بفرز األحداث النزالء يف املصلحة ويوجههم إىل 
األقسام األخرى حسب احلالة اليت تقتضيها عملية 

 .التكفل باحلدث

يكلف هذا القسم : قسم المراقبة و التوجيه -2
حتقيق هده  مبالحظة سلوك احلدث وتوجيهه من أجل

إلصالح ويف كل هذا العمل يكون عمل ااإلدماج و 
املصلحة يف إصالح احلدث حتت توجيه وإشراف من 
قاضي األحداث الذي يتابع حالة احلدث عرب التقارير 
الدورية اليت تصله، واألوامر اليت يصدرها للمصلحة 

ومن مهامها  14بشأن مسار عملية إصالح احلدث 
سالمة األوضاع املادية  هذه املصاحل السهر على

ا مع إبقائهم يف وضع  واملعنوية حلياة احلدث النزيل 
احلياة االجتماعية واألسرية العادية، أي حرية مراقبة 
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وموجهة حلفظ صحة احلدث وحسن استخدام أوقاته 
  .محايته من االحنراف دف

وتضمن هذه املصاحل املرافقة من أجل      
دث وتربيته وتكوينه يف اإلدماج بالسهر على صحة احل

وسطه املعتاد األسري واملدرسي واملهين كما تقوم 
  بنشاطات الوقاية من أجل حتديد الشباب املتواجدين

التكفل املناسب هلم   ونوع  يف خطر معنوي وحتديد،
والقيام بالعمل اجلواري على مستوى األحياء اليت 

من  يعيش فيها األحداث للتوعية وفقا ملقتضيات املواد
  .)1(سالف الذكر  15/12من القانون 21-31

مراكز اإلصالح واإلدماج في  :المطلب ثاني
  منظومة التضامن الوطني لحماية األحداث

منظومة التضامن الوطين حلماية  تنقسم مراكز
األحداث من حيث طبيعة التكفل الذي تضمنه 
للحدث إىل مراكز ومؤسسات خاصة باحلماية وأخرى 

واإلدماج عن طريق املعاجلة البعدية خاصة باإلصالح 
للحدث اجلانح من أجل دجمه اجتماعيا أو مهنيا 
وأسريا، فهذه املرحلة هي الكفيلة بتحقيق نتيجة 
اإلصالح فنجاح اإلدماج يعين القضاء على حالة 
العزلة االجتماعية واألسرية واملهنية للحدث، وتسند 

ملتخصصة هذه املهمة جتاه األحداث اجلاحنني للمراكز ا
                                                            

: "  15/12مــن القــانون مــن القــانون  116تــنص املــادة - 1
تقـــوم الـــوزارة املكلفـــة بالتضـــامن الـــوطين بإحـــداث وتســـيري املركـــز 

املراكــــز املتخصصــــة يف محايــــة الطفولــــة يف خطــــر، املركــــز : اآلتيــــة 
املتخصصـــــــة يف محايـــــــة األطفـــــــال اجلـــــــاحنني ، املراكـــــــز املتعـــــــددة 
التخصصــات حلمايــة الشــباب، مصــاحل الوســط املفتوح،وختصــص 

هــــذه املراكــــز أجنحــــة لألطفــــال املعــــوقني، حتــــدد شــــروط داخــــل 
وكيفيـــات إنشـــاء املراكـــز املـــذكورة يف هـــذه املـــادة وتنظيمـــا وســـري 

  " .عملها عن طريق التنظيم 

يف إعادة الرتبية كما كانت تسمى يف ظل 
كمراكز تربز طبيعة مهمتها من تسميتها   75/64االمر

أي إعادة تربية احلدث، وهو األمر الذي ختلى عنه 
املتعلق حبماية الطفولة  15/12املشرع بصدور القانون 

ا أصبحت تسمى يف هذا القانون باملراكز  حيث جند أ
حداث اجلاحنني وفقا للمادة املتخصصة يف محاية األ

التعلق حبماية الطفولة  15/12من القانون  116
سالف الذكر، ويبدو هذا متاشيا مع السياسة اجلنائية 
اليت انتهجها املشرع  جتاه األحداث يف ظل هذا 
القانون، واملبنية على سياسة احلماية واإلصالح ونفي 

مم التجرمي عن احلدث وهو ما يتماشى مع قواعد األ
املتحدة الدنيا اخلاصة مبعاملة األحداث اجلاحنني سالفة 

  .الذكر

المراكز المتخصصة في إعادة : الفرع األول -
  التربية 

سالف  75/64من األمر ) 08(وفقا للمادة      
الذكر فإن املراكز املتخصصة إلعادة الرتبية واليت ألغيت 

املتضمن محاية  15/12من القانون 116 وفقا للمادة
لطفولة بأن أصبحت تسمى املراكز املتخصصة يف ا

، وهي مؤسسات خمصصة ) 2(محاية األحداث اجلاحنني

                                                            

مـن قـانون تنظـيم السـجون  28حيث نصت املادة  - 2
سســات تصــنف املؤ " و إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي للمحبوســني 

خصصـة السـتقبال األحـداث ، املو املراكز املتخصصـة لألحـداث
ســنة احملبوســني مؤقتــا   و احملكــوم  18الــذين تقــل أعمــارهم عــن 

ـــــا ائيـــا بعقوبــة ســالبة مهمــا تكــن مد قــانون : ينظــر".  علــيهم 
املتضــمن قــانون  2005فربايــر ســنة  6املــؤرخ يف  04-05رقــم 

تنظــــــيم الســــــجون وإعــــــادة اإلدمــــــاج االجتمــــــاعي للمحبوســــــني، 
 : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط

http://www.joradp.dz/TRV/APeni.pdf.  
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عاما من عمرهم  18إليواء األحداث الذي مل يكملوا 
بقصد إعادة تربيتهم و الذين كانوا موضوع أحد 

من القانون ) 444(التدابري املنصوص عليها يف املادة 
ة عن املراكز إعادة وهي خمتلف 2اإلجراءات املدنية 

الرتبية وإدماج األحداث التابعة لوزارة العدل و 
املخصصة لألحداث الذين يقضون عقوبة سالبة 

من قانون ) 28،116(للحرية حيث وفقا للمادتني 
تنظيم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي 
للمحبوسني، فإن هذه األخرية هي مراكز خمصصة 

سنة الذين حكم  18الستقبال األحداث أقل من 
عليهم باحلبس املؤقت أو احملكوم عليهم يف حكم 

، يف حني أن املراكز )1(ائي بعقوبة سالبة للحرية 
املتخصصة يف إعادة الرتبية لألحداث التابعة لوزارة 
التضامن الوطين واألسرة وقضايا املرأة حاليا، هي مراكز 
إيواء وليست مؤسسات عقابية، فهي خمصصة إليواء 

سنة بقصد إعادة  18حداث الذين مل يكملوا األ
تربيتهم و الذين كانوا موضوع أحد التدابري املنصوص 

من قانون اإلجراءات اجلزائية  ) 444(عليها يف املادة 
وهي توفر إيواء وإقامة داخلية، وال تقبل األحداث 
الذين يعانون من ختلف بدين أو عقلي أي إعاقة بدنية 

، )2( 75/64من األمر  8/2أو حركية وفقا للمادة 

                                                            

يف الســـابق كـــان جيـــب توجيـــه هـــؤالء إىل املراكـــز املالئمـــة  - 1
سـالف  75/64من األمر  8/2إلعاقتهم،  حبيث نصت املادة 

و ال ختــــص املراكــــز املتخصصــــة إلعــــادة الرتبيــــة بقبــــول " الــــذكر 
، فيمـــــا نصـــــت  " األحــــداث املتخلفـــــني بـــــدنيا أو عقليـــــا

ختصــص "  حلمايــة الطفولــة 15/12نونمــن القــا  116/2املــادو
  ". داخل املراكز أجنحة خمصصة لألطفال املعوقني

 15/12مـــن قـــانون محايـــة الطفولـــة  2/2تـــنص املـــادة  - 2
ـــــة لعـــــام املتضـــــم ـــــة الطفول ـــــذي : 2015ن قـــــانون محاي الطفـــــل ال

وهذا مربر بقصد توجيههم إىل املراكز و املؤسسات 
توفر ظروف صحية أكثر مالئمة إلعاقتهم،  ومن 
حيث التنظيم اهليكلي حتتوي املراكز املتخصصة يف 
إعادة الرتبية لألحداث على ثالثة مصاحل أو أقل 

 :صاحل التاليةامل حسب احلالة و هي

 .مصلحة املالحظة -1

 .مصلحة إعادة الرتبية -2

  .مصلحة العالج البعدي -3

من الواضح من هذا التقسيم أن مهام هذه املراكز هي 
دراسة احلدث عن طريق مصلحة املالحظة، مث 
اإلصالح عن طريق مصلحة إعادة الرتبية، مث املتابعة 

 .يف مصلحة العالج البعدي

   :مصلحة المالحظة – 1

توىل دراسة وهي مصلحة داخلية يف املركز ت
شخصية احلدث ومالحظتها بالدراسة النفسية 
واالجتماعية باملالحظة املباشرة لسلوكه بواسطة خمتلف 

وتعمل هذه املصلحة  7الفحوص والتحقيقات 
لتحقيق هدفها وفقا لربنامج تربوي يهدف إىل إعادة 
تربية احلدث وإصالحه تعد جلنة العمل الرتبوي اليت 

اكز و يرأسها قاضي تنشأ على مستوى كل املر 
من األمر  16/17وفقا لنص املادتني  8األحداث 

املتعلق حبماية  1972فرباير  10املؤرخ يف  72/3
الطفولة واملراهقة حبيث تقوم هذه األخرية بدارسة كل 

                                                                               

ســـــنوات،  10يرتكـــــب فعـــــال جمرمـــــا وال يقـــــل عمـــــره عـــــن عشـــــر 
   .اب اجلرميةوتكون العربة يف حتديد سنه بيوم ارتك

  



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

312 
 

حدث و تقرتح يف كل حني على قاضي األحداث 
إعادة النظر يف التدابري اليت سبق له أن اختذها و هذا 

سالف  72/3من األمر  16ضيات املادة وفقا ملقت
 6أشهر و ال تزيد عن  03الذكر وال تقل املدة عن 

 .أشهر

  :مصلحة إعادة التربية -2

تقوم مصلحة إعادة الرتبية وفقا ملقتضيات املادة  
بتزويد احلدث بالرتبية  75/46من األمر ) 11(

األخالقية و الوطنية و الرياضية والتكوين املدرسي 
دجمه اجتماعيا وفقا ملقررات  قصد إعادةواملهين ب

الربامج الرمسية املعدة من الوزارات املعنية حسب احلالة 
مثل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين وهذا بالتنسيق 
مع مصلحة املالحظة وفقا ألوامر قاضي األحدث 

أشهر على  3الذي ترفع له التقارير بشكل دوري كل 
 .دث وتطورهاألقل املتابعة وضع احل

  : مصلحة العالج البعدي -3

هي مبثابة جهاز للمعاجلة و املتابعة البعدية 
يأيت عملها بعد عمل مصلحة املالحظة ومصلحة 

 75/64من األمر  12ووفقا للمادة , إعادة الرتبية
تندرج مهامها يف املتابعة والعالج البعدي قصد مباشرة 

ويف , ماعياإجراءات عملية تطبيقية إلدماج احلدث اجت
هذا االجتاه تتخذ هذه املصلحة تدابري مثل وضع 
احلدث يف ورشة خارجية قصد التكوين املهين أو 
التعليم حتت إشراف جلنة العمل الرتبوي مبا يعين 
إشراف قاضي األحداث دوما بوصفه رئيس هذه 

فهذه املصلحة هي اجلهاز املكلف بوضع  13اللجنة 
ائي احلدث يف حالة االندماج الفعل ي العملي كهدف 

من وضع احلدث يف املراكز املتخصص يف إعادة 
  .الرتبية

المراكز المتعددة الخدمات :  الفرع الثاني -
  لوقاية الشبيبة

هي عبارة عن مراكز متجمعة حتتوي على 
مجيع املراكز السابقة من مصلحة املالحظة والرتبية يف 

بية و الوسط املفتوح واملراكز املتخصصة إلعادة الرت 
ا شاملة  مراكز محاية األحداث يف خطر معنوي أي أ

 .خلواص باقي املراكز

كلما "  75/64من األمر  25تنص املادة 
اقتضت أوضاع املركز املتخصص إلعادة الرتبية و 
املراكز التخصصية للحماية ومصلحة املالحظة والرتبية 
يف الوسط املفتوح إعادة جتميعها فإنه جيري ضمها إىل 

ها ضمن مؤسسة وحيدة تنتمي املراكز املتعددة بعض
يف الوقت الراهن فإن قانون  و " اخلدمات لوقاية الشبيبة 

هو الذي  2015لعام  15/12محاية الطفل رقم 
يعمل على تنظيم هيكلية محاية األحداث يف هذه 
املراكز التابعة لوزارة التضامن الوطين وذلك  بصفته 

لكل من   يعدل  ويلغي األحكام املخالفة
، ويعمل هذا القانون 72/03واألمر 75/64األمر

على حتديد معايري احلماية والرعاية لألحداث وتقاطعها 
مع عدالة األحداث عرب حتديد سن املسؤولية اجلنائية، 
ونفي نظرة التجرمي عن احلدث ومنحه حق العالج 
البعدي واإلصالح واإلدماج االجتماعي عرب هذه 

لألحداث يف خالف مع القانون املراكز  املتخصصة 
سنة، بينما يعرف  21وميكن متديد هذه السن إىل

من قانون محاية الطفولة  2احلدث اجلانح وفقا للمادة 
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بأنه الطفل الذي يرتكب فعال جمرما وال يقل عمره عن 
سنوات، وتكون العربة يف حتديد سنه بيوم  10

ود ارتكاب اجلرمية، مبعىن أنه قبل سن العاشرة ال وج
  .) 1(حلالة اجلنوح قانونا 

على وزارة التضامن مسؤولية إنشاء  116تفرض املادة 
مراكز متخصصة أطلق علها املشرع يف اسم مراكز 
محاية الطفولة، ووفق نظر املشرع فإن الطفل واحلدث 

 15/12من القانون 2هلما نفس املعين وفقا للمادة 
سنة كاملة ويأخذ  18فهو كل شخص مل يبلغ 

ح احلدث نفس املنعي مما يعين إن الشاب مصطل
يبقى طفال يستفيد من مركز  18يف سن )  2(احلدث 

محاية األحداث واليت أمساها املراكز املتعددة اخلدمات 
حلماية الشباب، جتمع خواص املراكز السابقة يف بيئة 

  .واحدة

                                                            
يكــون بلــوغ " : ج علــى مــا يلــي.إ.ق 442تــنص املــادة  -  1

أي هنـــاك ثـــالث   "ســـن الرشـــد اجلنـــائي يف متـــام الثامنـــة عشـــرة
مرحلة مادون التابعة، ومرحلة اإلصالح واحلماية مـابني :  مراحل

الســـابعة والثالثـــة عشـــرة، ومرحلـــة املتابعـــة املخففـــة مـــا بـــني الثالثـــة 
، وهــــو مــــا تبــــاه املشــــرع اجلزائــــري تطبيقـــــا عشــــرة والثامنــــة عشــــرة

  .للمرجعيات الدولية يف هذا اجملال
املتعلـــق حبمايـــة الطفولـــة  15/12يتطلـــب تفعيـــل القـــانون - 2

صدور نصوص تنظيمية عديدة مل تصدر حلد اآلن مما يعين عدم 
والكثــري   145، 116تطبيقــه يف كثــري مــن أحكامــه مثــل املــواد 

تبقــــى : منــــه  149/2املــــادة مــــن مــــواده وملواجهــــة هــــذا نصــــت 
النصــوص التطبيقيــة املــذكورة أعــاله ســارية املفعــول إىل حــني نشــر 
النصوص التطبيقية هلذا القانون، باسـتثناء تلـك الـيت تتعـارض مـع 

   .هذا القانون
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:CSP و المراكز المتخصصة في حماية الطفولة ،(CSPJ) جدول 01: قائمة المراكز المتعددة التخصصات لحماية الشباب – 

 مرسوم اإلنشاء العنوان مكان وجود المركز نوع المركز

CSP       Batna Batna Cité Abatoire Batna 75/64 du 26/09/1975

CSP      Tichy Tichy Place du 5 juillet 1962 Tichy 87/261 du 
01/12/1987 

CSPJ    Desdassa Desdassa Route de beni ounif 75/64 du 26/09/1975

CSPJ       Bakaria Bakaria BP N° 24 BEKARIA 94/315 du 
08/10/1994 

CSP     Birouana Birouana Birouana - sud El Kalaa Superieure 261/87 du 
01/12/1987 

CSP    Ghazaouet Ghazaouet 20 rue sidi amar Ghazaouat 87/261 du 
01/12/1987 

CSPJ     Hanaya Hanaya N° 1 rue de la liberté Hanaya 76/176 du 
25/05/1976 

CSP     Eulma Eulma 01 rue de la victoire BP 44 El - Eulma 87/261 du 
01/12/1987 

CSP Sidi Brahem Sidi Brahem Commune de sidi brahem 07/263 du 
09.09.2007 

CSPJ     Ouargla Ouargla BP 17 Beni Tour Ouargla 76/100 du 
25/05/1976 

CSPJ    Illizi  Illizi Zone Urbaine  

CSP     Bordj Bouarriri Bordj Bouarriri ue de palestine Centre ville Bordj Bouarriri 87/261 du 
01/12/1987 

CSP   Dellys Dellys Cité Les Jardins Dellys 87/261 du 
01/12/1987 

CSPJ     Khenchella Khenchella BP N° 496 Ennasr Khenchella 95/437 du 
18/12/1995 
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 المبحث الثاني
المعوقات التي تعترض عمل منظومة قطاع 
  التضامن لحماية األحداث الجانحين

رغم االهتمام مبؤسسات ومراكز محاية 
األحداث اجلاحنني يف قطاع التضامن الوطين كمنظومة 

دف إعادة تأهيل قان ونية ذات بعد اجتماعي 
األحداث اجلاحنني ومحاية غري اجلاحنني منهم، وهو ما 
يكرسه اإلطار التشريعي ومنظومة اهلياكل واملؤسسات 
واملراكز املختصة جتاه األحداث إال أنه يعرتض هذه 
الغاية عدة عوائق وإشكاالت تؤثر على بلوغ اهلدف 

نقائص ذات  أبعاد املنشود، منها هو إشكاالت و 
قانونية ومنها إشكاالت ونقائص واقعية مادية، ويرتتب 
عن هذه النقائص القانونية والواقعية، آثارا التكفل 

إلشكاالت  بوضعية احلدث اجلانح ، ومن حيث
القانونية اليت تعمل وفقها منظومة  املتعلقة بالنصوص

قطاع التضامن حلماية األحداث جندها تعرف ثغرات 
وتنعكس على عملية  اإلصالح والتكفل  ونقائص

باحلدث اجلانح، وحتول دون حتقيق االندماج ملا 
يسودها من نقص، ونظرا ألن  خصوصية فئة 
األحداث تستلزم معاملة من نوع خاص، جيب فيها 
احلرص على تطبيق القواعد واملبادئ املرعية  يف 
السياسة اجلنائية اخلاصة باألحداث، من تكفل 

اية وإدماج اجتماعي، وكل هذا يسند إصالحي ومح
إىل هذه املراكز واملؤسسات اليت إما أن تكون أداة 
فعالة وناجعة حلماية احلدث، أو يف حالة العكس 
تتحول إىل أداة لعرقلة إدماج احلدث اجلانح فضال عن 
أن أي قصور من هذه املراكز واملؤسسات يف التكفل 

مما حيقق باحلدث غري اجلانح قد يؤدي إىل جنوحه 
  .نتيجة عكسية

ونظرا للدور الذي تلعبه مؤسسات ومراكز   
محاية و مكانتها يف تفعيل لسياسة اإلصالح 

والتهذيب واإلدماج االجتماعي اليت جيب أن تتكافل  
فيها كل الركائز القانونية واالجتماعية واملادية 

واملؤسساتية، فكما إن األمر يتطلب سن قوانني جيدة 
ملعايري و قواعد يد الغاية منها وفقا ومتكاملة وحتد

األمم املتحدة اخلاصة مبعاملة األحداث اجلاحنني فإن 
األمر يتطلب أيضا منظومة مؤسسات ومراكز مؤهلة 

يكرس التشريع اجلزائري ومنظومة التكفل  وناجعة، فهل
واإلدماج املتمثلة يف مراكز ومؤسسات قطاع التضامن 

  . ية األحداثالوطين آلية فعالة وناجعة حلما
ولتسليط الضوء على خمتلف هذه املعوقات   

واإلشكاالت املرتتبة عنها سوف نعاجل يف هذا املبحث 
 إلشكاالت: يف املطلبني التاليني املطلب األول

القانونية اليت تعرتض عمل منظومة قطاع التضامن 
حلماية األحداث ونتناول فيه اِإلشكاالت اليت تتعلق 

أما املطلب الثاين فنتناول فيه بالنصوص القانونية،
الواقعية اليت تعرتض عمل منظومة قطاع  إلشكاالت

  .التضامن حلماية األحداث
  

القانونية التي تعترض  اإلشكاليات :المطلب األول
  .عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث

عند تأمل ومراجعة األطر التشريعية الوطنية 
ظومة محاية األحداث اخلاصة باألحداث واليت تؤطر من

يف اجلزائر سواء يف إطار التقييم العملي أو حول  مدى 
امتثاهلا على ملعايري و قواعد األمم املتحدة  النموذجية 
باإلدارات املكلفة بشؤون وقضاء األحداث لعام 

املعروفة بقواعد بكني، وقواعد األمم املتحدة  1985
م بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم لعا

 :ميكن التقييم 1990
  إشكاليات ومعوقات تتعلق بالنصوص: الفرع األول

قد جيد احلدث اجلانح أو املعرض للجنوح 
نفسه أمام صعوبات اندماجية يف اجملتمع وهي أصل 

على عدة مستويات تعيق إعادة  مشكلة اجلنوح لديه،
تأهيله وإصالح سلوكه، لذا البد من استعراض 

شرع سن ترسانة من اإلشكاالت، خاصة وأن امل
النصوص القانونية لتحقيق هدف االندماج السلس 



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

316 
 

للحدث يف حميطه االجتماعي واألسري، والنظرة 
االجتماعية للحدث نظرة وومسه باإلجرام، فاحلدث 
يقضي فرتة طويلة يف مراكز احلماية والرتبية والتأهيل 
لكن قد خيرج كما دخل، وتبقى النصوص واإلجراءات 

قانونية واملؤسسات واملراكز املكلفة باحلدث والتدابري ال
  .متهمة بعرقلة إعادة تأهيله وإصالح سلوكه

  : على مستوى  النصوص التشريعية -
إن مجود وقدم النصوص القانونية من جهة 
ا من جهة أخرى املتعلقة مبجال محاية  وتشعبها وكثر
األحداث و عدم تفعيلها، ارتباط تفعيلها بإصدار 

ظيمية مما يعين عدم تطبيقها  على أرض النصوص التن
املتعلق حبماية  15/12الواقع كما هو حال القانون

، وجند تفعيل خمتلف القوانني املتعلقة )1(الطفولة 
باإلحداث يتطلب تدخل قطاعات ومؤسسات أخرى 
مما يرهن فعالية هذه القوانني، مثل قطاع الرتبية 

  .ل ال احلصروالتكوين املهين والتعليم على سبيل املثا
إن النص القانوين اجلامد وغري احمليني   

ليستوعب التطورات والظروف اجلديدة يف الواقع 
املعاش يأخذ نفس حكم انعدام النص مبا يعين الفراغ 
القانوين، ذلك أن احمليط والظروف املعيشية اليت كان 
يعيش فيها احلدث يف سبعينيات القرن املنصرم ختتلف 

التكنولوجيا املتسارعة واجلرمية  عنها اآلن يف عامل
اإللكرتونية، فيساهم النص اجلامد يف خلق حالة عدم 
انسجام  بني النص من جهة واملؤسسات واملراكز اليت 
نشأت يف ظله  من جهة مع احلدث ذاته من جهة 
أخرى وهذا هو واقع الكثري من النصوص اخلاصة 

ء فرتة ، ألنه مبجرد انتها)2(حبماية األحداث اجلاحنني 

                                                            

إن معظــم النصــوص يف جمــال محايــة األحــداث مت تشــريعها  - 1
القـدمي منهـا يف سبعينات القرن املنصرم ما يفـرض حتـديثها وإلغـاء 

  .أو تعديله
قواعــد األمــم املتحــدة ، القواعــد النموذجيــة الــدنيا : ينظــر - 2

ملعاملـــة السجناء،أوصـــي باعتمادهـــا مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة األول 
ــــة اجملــــرمني املعقــــود يف جنيــــف عــــام  ــــع اجلرميــــة ومعامل  1955ملن

اإلقامة والتكفل باحلدث اجلانح حىت يعود من جديد 
إليه ويصبح مقيم ونزيل دائم وحالة جنوح مزمنة ، 
عوض أن يسرتجع  احلدث اجلانح وضعه الطبيعي بأن 
ذيب السلوك  يتمكن من االستفادة من الرتبية و
واإلصالح واالندماج من جديد يف اجملتمع، وحماربة 

املتكررة إىل هذه املراكز، وهي العزلة وحاالت العود 
مسة ظاهرة ومقلقة يف الواقع العملي، وهذا هو الدور 
املنوط مبؤسسات ومراكز الرعاية الالحقة أي العالج 
البعدي، فاملؤسسة أو املركز املختص حبماية أو تأهيل 
احلدث وإعادة تأهيله من طرف املصلحة املختصة 

دم عودة داخل املؤسسات، غري منسجمة مبا يضمن ع
احلدث إىل سلوكه اجلانح ألن هذه العودة تعترب مؤشر 

  .دال على نقص وقصور التكفل والعكس صحيح
من جهة أخرى جند ما هو مكرس يف   

النصوص القانونية مثايل ويتجاوز واقع املؤسسات 
ا تعاين من  واملراكز املختصة باألحداث اجلاحنني بكو

املؤهلة واملرصودة واقع يتسم بقلة اإلمكانيات البشرية 
للقيام بوظائفها ، وهو ما خيلق حالة عدم النجاعة يف 

  .إعادة تأهيل وإدماج احلدث اجتماعيا وأسريا
كثرة النصوص وتشعبها وعدم وجود إطار قانوًين   –1

اجلزائر  موحدًا لألحداث اجلاحنني وغري اجلاحنني يف
خيلق تشوش لدى العاملني واملوظفني املكلفني بإدارات 

اية األحداث من حيث تطبيق النصوص وخيلق مح
  .تداخل وعدم وضوح

رغم كون النصوص القانونية  اخلاصة باألحداث 2 .
يف اجلزائر واملطبقة  يف مؤسسات ومراكز محاية 
األحداث متكيفة بشكل مقبول مع قواعد ومعايري 
األمم املتحدة  اليت تسعى إلصالح احلدث اجلانح 

، وهذا كرسه املشرع اجلزائري ومحاية احلدث غري اجلانح
                                                                               

-د(جــيم  663وأقرهــا اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي بقراريــه 
) 62-د( 2076و  1957يوليــــــو /متــــــوز 31يف  املــــــؤرخ) 24

  . 1977مايو /أيار 13املؤرخ يف 
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من خالل النصوص اخلاصة باألحدث يف خطر 
معنوي على سبيل املثال ال احلصر، حبيث ال يعترب 
احلدث جمرم وإمنا يعترب ضحية جمين عليها، جيب 

 -75األمر رقم  فقد ركز قانون . محايتها ورعايتها
املتضمن إنشاء   1975سبتمرب  26املؤرخ يف  64

املصاحل املكلفة حبماية الطفولة و املراهقة املؤسسات و 
 5املؤرخ يف  165-12وكذا املرسوم التنفيذي رقم 

املتضمن تعديل القانون األساسي  2012أبريل 
النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة و 
املراهقة، على كون احلدث ضحية وغرض القانون هو 

كز املنشأة هلذا محايتها،  وهذا واضح من اآلليات واملرا 
الغرض وأيضا طابع احلماية املصبغ بشكل واضح يف 
النصوص اخلاصة حبماية األحداث جاحنني وغري 

  .جاحنني
وفقا لنصوص القانونية الدولية ال حيدد سن 3 .

احلدث املسئول جنائيا بشكل قطعي غري متدرج، بل 
جيب مراعاة مدى الرشد العقلي والفكري والعاطفي 

ر للتشريع اجلزائري  جند أنه من حيث وبالنظ. للحدث
سنة لكن ليس  18حتديد سن الرشد اجلنائي مقبول 

هناك تدرج واضح يف هذه املسألة، فاحلدث الذي 
سنة   18سنة ،و 13جتوز مسائلته من حيث السن

كعتبة لسن الرشد اجلنائي حمددتني بشكل قطعي دون 
  .تدرج يرعي  تدرج النضج العقلي والعاطفي للحدث

حددت القوانني الوطنية الشروط الواجب توفرها 4 .
يف مراكز ومؤسسات محاية األحداث مثل األمر 

مثال، و شروط املوظفني القائمني عليها لكن  75/64
من حيث الشروط الواجب توفرها يف املؤسسات 
واملوظفني النصوص قدمية وال تراعي بشكل جيد 
التخصص وحتدد مستوى تأهيل منخفض مما جيعل 

املراكز واملؤسسات تعاين من نقص يف التأطري  هذه
  .النوعي واملؤهل رغم توفر املوظفني من حيث الكم

رغم أن النصوص القانونية تتضمن أحكاما 5 .
واضحة وحمددة من حيث تصنيف األحداث وحتديد 

نوع املركز أو املؤسسة املختصة بكل حدث حسب 
لنقص وضعه النفسي واالجتماعي، إال أنه عمليا ونظرا 

اإلمكانيات من جهة وعدم االنتشار اجليد هلذه 
املؤسسات على الرتاب الوطين أدى إىل أنه عمليا يف  
كثري من املراكز يتم التكفل باألحداث اجلاحنني وغري 
اجلاحنني يف نفس األماكن ويكون بينهم اتصال مباشر 
وهذا غري مقبول تربويا نظرا إلمكانية تأثري احلدث 

اجلانح وخطورته يف بعض األحيان  اجلانح على غري
عليه، ومن حيث جنس احلدث اجلانح هناك نقص 
واضح يف املراكز اخلاصة باإلحداث اإلناث مما يؤدي 
إىل وضعهم يف مراكز أخرى غري احملددة قانونا حلالتهم 
اجلنوحية، كما حيددها القانون فيتم وضع أحداث غري 

ضع جاحنني يف مراكز خمصصة  للجاحنني مثل  و 
احلدث غري اجلانح يف املراكز املتخصصة يف إعادة 

  .الرتبية 
فيما يتعلق مبرحلة التحقيق مع احلدث، عمليا 6 .

هناك فرق شرطة خمصصة لألحداث لكن هناك نقص 
تشريعي يف القوانني الوطنية يف األحكام  التفصيلية 

  .اخلاصة مبالحقة األحداث لدى مصاحل الشرطة
ت ومعوقات تتعلق إشكاليا: الفرع الثاني

  بالمؤسسات والمراكز
وفقا لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  

توضع فئات األحداث املختلفة يف  ملعاملة السجناء
مؤسسات خمتلفة أو أجزاء خمتلفة من املؤسسات 
املكلفة ، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم 
وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم، ويفصل 

سجناء البالغني عن غري البالغني، وهذا يشمل ال
وينطبق على مركز قطاع التضامن خاصة فيما خيص 
األحداث اجلاحنني، يف اإلقامات الداخلية لألحداث، 
مبعىن أن فصل فئات األحداث اجلاحنني عن غري 
اجلاحنني أكثر من قاعدة جوهرية وضرورية نظرا لعامل 

ق العملي جند عدم اخلطورة والتأثري، ومن حيث التطبي
الفصل خاصة لدى فئة اإلناث على سبيل وذلك 
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م فيتحتم وضع اجلاحنني  راجع لقلة املراكز املختصة 
وهذا ينايف مقاصد التصنيف الفئوي . مع غري اجلاحنني

 :لألحداث واليت تعتمد على
أن يفصل عن اآلخرين أولئك األحداث الذين ) 1(

سة طباعهم، أن يرجح، بسبب ماضيهم اجلنائي أو شرا
  .يكونوا ذوى تأثري سيئ عليهم

أن يصنف األحداث اجلاحنني يف فئات، بغية ) 2( 
تيسري عالجهم على هدف إعادة تأهيلهم 

  .االجتماعي
يوضع من أجل كل حدث حمكوم عليه ، يف  -) 3( 

أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، 
املكتسبة  برنامج عالج يتم إعداده يف ضوء املعلومات

، )1(حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي
ومين ذكر مجلة من املعوقات  يف الواقع العملي ملراكز 

  :احلماية والتكفل منها
انعدام دراسة علمية ميدانية معمقة حلجم ظاهرة  -

جنوح األحداث يف اجلزائر للتعرف بدقة على حجم 
ا وتصور املناسب من   .احللولالظاهرة و أسبا

تعترب التدابري البديلة املتبعة يف التعامل مع األحداث  -
اجلاحنني وسيلة هامة وضرورية، لكن هذه التدابري تظل 
غري ناجعة ما مل يراعى يف املؤسسات القائمة عليها ما 
ذا الشأن،  نصت عليه املواثيق واإلعالنات الدولية 

حبقوق حتتاج القوانني والتشريعات الوطنية املتعلقة 
األحدث اجلاحنني داخل مركز ومؤسسات احلماية 
وإعادة الرتبية إىل تفصيل وإثراء أكثر، والنص على 
تزويد األحداث باملعلومات عن حقوقهم يف الشكوى 
والتظلم عند ما يكونون على درجة من النضج متكنهم 
من الفهم، ويف هذا ميكن للنظام الداخلي للمركز أو 

وهذا مت تكريسه جزئيا يف مؤسسة محاية األحداث 
من  127إىل  120يف املواد من  15/12القانون

                                                            

، القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة قواعــد األمــم املتحــدة - 1
ــــع أوصــــي باعتمادهــــا مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة األو  الســــجناء، ل ملن

  . 36و  35، املرجع السابق، القواعد اجلرمية ومعاملة اجملرمني

القانون سالف الذكر لكن جيب أن تضمني األحكام 
  :التالية على سبيل املثال

يزود كل حدث يكون على درجة من الوعي  - 
والنضج للفهم، لدى دخوله املركز أو املؤسسة، 

ه من مبعلومات وشرح حول األنظمة املطبقة على فئت
ا  األحداث، وحول قواعد النظام ، والطرق املرخص 
لطلب املعلومات وتقدمي الشكاوى، وحول أية مسائل 
أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه 

 .وواجباته
جيب أن تتاح لكل حدث إمكانية التقدم، يف كل  -

يوم عمل من أيام األسبوع، بطلبات أو شكاوى إىل 
املوظف املفوض بتمثيله، و يتوجب مدير املركز أو إىل 

أن يعاجل دون إبطاء، وأن جياب عليه يف الوقت 
  .)2(املناسب 

من حيث التنظيم اهليكلي هلذه املؤسسات واملراكز  -
وأيضا من حيث انتشارها على املستوى الوطين توجد 
الكثري من النقائص وأيضا من حيث التكوين 

حيني املتخصص للموظفني ورسكلتهم الدورية لت
املعلومات والتكوين ألن العربة بوقع التطبيق أكثر منها 
بكون النصوص القانونية جيدة، فمن حيث التقييم يف 
الواقع  العملي ميكن القول هناك نصوص جيدة 

  .وتكفل عملي ناقص
إنشاء مؤسسات الرعاية والعالج البعدي والتشغيل -

وإنشاء اجلمعيات اخلرييـة املتخصـصة وتـوفري 
كانيات املناسبة لعمل املؤسسات الشبابية يف جمال اإلم

  .الرياضة والرتفيه كعامل مساعد لإلدماج وضروري له
                                                            

مفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة حلقــــــوق   :ينظــــــر يف هــــــذا - 2
 -اإلنسان،محاية حقوق األحداث املوجودين يف نزاع مع القـانون

املنظمات األعضـاء يف فريـق التنسـيق بـني الوكـاالت بشـأن قضـاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث، ال : األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.unodc.org/pdf/criminal_ju

stice/Protecting_children_ar.pdf  
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الواقعية التي تعترض  اإلشكاليات :المطلب الثاني
  .عمل منظومة قطاع التضامن لحماية األحداث

ج املشرع اجلزائري يف النصوص اخلاصة 
انونية بأوضاع األحداث سواء ما تعلق النصوص الق

دف مالئمة أحكامها مع أحكام  اخلاصة أو العامة 
االتفاقيات والنصوص الدولية املتعلقة باألحداث، إال 
أن هذا االهتمام يصطدم بعقبات وعراقيل تتعلق 
تداخل النصوص القانونية وتشعبها من جهة، وقدمها 
ومجودها يف بعض احلاالت مما تعترب عامال مثبطا 

وهذه املعوقات تتمثل , دة اإلدماجلسياسة التأهيل وإعا
إشكاالت ومعوقات تتعلق : أساسا يف الفرع األول

إشكاالت : باجلانب التنظيمي واهليكلي الفرع الثاين
  .ومعوقات واقعية تتعلق باملراكز واملؤسسات

إشكاليات ومعوقات تتعلق بالجانب : الفرع األول
  .والتنظيمي والهيكلي 

املتعلقة باجلانب شكاالت واملعوقات اإل تتمثل
 :والتنظيمي واهليكلي يف اإلشكاالت التالية

هناك نقض واضح يف مراكز احلماية اخلاصة  1.
باألحداث اجلاحنني من جنس اإلناث، مما حيتم 
م وأسرهم وهذا  وضعهم  يف مراكز بعيدة عن واليا
يعرقل عملية االندماج واإلصالح ويزيد احلدث عزلة 

ا ينايف قواعد األمم املتحدة أسرية واجتماعية، وهو م
 .اخلاصة باألحداث يف هذا اجملال

هناك مشكل االختصاص يف قرار الوضع والتحويل 2 .
فقاضي . إىل مراكز ومؤسسات محاية األحداث

األحداث رغم كونه اجلهة األكثر تأهيال  وشرعية 
لذلك إال هذا غري كايف نظرا لبطئ أو عدم فعالية 

طر املعنوي للحدث، مما يوجب وسرعة إشعاره حبالة اخل
توسيع االختصاص بالوضع يف مراكز احلماية خصوصا 
وقد مت تدارك هذا النقص من خالل أحكام 

اليت وسعت جهات اإلخطار بالوضع  15/12القانون

يف مصاحل الرتبية واملالحظة يف الوسط املفتوح ليخول 
هذا ملصاحل الشرطة القضائية والوايل، ورئيس اجمللس 

 الوطين، واجملتمع املدين واملواطن، ذلك أن الشعيب
ا  التكفل باحلدث ومحايته من اخلطر املعنوي مؤكد أ
عملية تتسم بطابع االستعجال وليس فيها ضرر حمتمل 
له، عكس تدابري اإلصالح يف مراكز إعادة الرتبية اليت 
تكون أكثر حاجة إلشراف قاضي األحداث، وهنا من 

ار قاضي األحداث وأيضا املنطقي توسيع جهات إشع
  .) 1(اجلهات املخولة بوضع احلدث يف هذه املراكز 

هناك مشكالت واضحة يف نظام التصنيف املتبع يف 
مراكز محاية األحداث اجلاحنني، فقد ضمت هذه 
املراكز واملؤسسات أحداث جاحنني وأحداث يف خطر 

 18وكذلك وأيضا من تعدت أعمارهم سن . معنوي
اجون إىل تكفل من نوع أخر هو سنة، والذين حيت

اإلدماج املهين يف عامل الشغل وال يفيدهم البقاء يف 
  .هذه املراكز دون شغل

تعاين مراكز ومؤسسات محاية األحداث من نقص 4 .
يف الكفاءات البشرية املؤهلة املتخصصة يف شؤون 
األحداث رغم وفرة املوظفني من جهة الكم والعدد إال 

التخصص الدقيق، مع  وجود  أته هناك نقص من جهة
عدد من املوظفني املؤقتني بنظام التعاقد وعقود ما قبل 

  .التشغيل يف هذه املراكز مما يؤثر على األداء ونوعه
المعيقات المادية و المؤسساتية : الفرع الثاني

  إلعادة إدماج الحدث

تذهب قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  
خبص أهداف ) اعد بكنيقو (إلدارة شؤون األحداث 

  :العالج يف املؤسسات اإلصالحية

                                                            

قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة إلدارة شــؤون األحــداث  - 1
  . 17:قواعد بكني، مرجع سابق، القاعدة رقم  -الدنيا 
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اهلدف من تدريب وعالج األحدث املوضوعني  - 1
يف مؤسسات إصالحية هو تزويدهم بالرعاية واحلماية 
م على القيام  والتعليم واملهارات املهنية بغية مساعد

  بأدوار اجتماعية بناءة ومنتجة يف اجملتمع

الرعاية , يف مؤسسات توفر لألحداث املوضوعني -2
واحلماية ومجيع ضروب املساعدة الضرورية 
،االجتماعية منها والتعليمية واملهنية والنفسية 
والطبية واجلسدية ، اليت قد حيتاجون إليها حبكم 
دف املساعدة  سنهم أو جنسهم أو شخصيتهم و

  .على منوهم منواً سليماً 

يفصل األحداث املوضعني يف املؤسسات عن  -3
أو يف  بالغني وحيتجزون يف مؤسسة منفصلة ال

  .جزء منفصل من مؤسسة حتتجز بالغني أيضا

تستحق اجملرمات الشابات املوضوعات يف  -4
ن ومشاكلهن  مؤسسة اهتمامًا خاصًا باحتياجا

وال جيوز بأية حال أن يتلقني من . الشخصية
الرعاية واحلماية واملساعدة والعالج والتدريب قدرًا 

ويكفل هلن . يتلقاه اجملرمون الشبان أدىن مما
  .معاملة عادلة

عمًال على خري األحداث املوضوعني يف  -5
يكون لوالديهم أو , املؤسسات وعلى رفاهيتهم

األوصياء عليهم احلق يف دخول هذه 
  .املؤسسات

يعزز التعاون بني الوزارات وبني اإلدارات بغرض  -6
ناسب تزويد األحداث املوضوعني يف مؤسسات بامل
حسب , من التعليم املدرسي أو التدريب املهين

ضمانًا جلعلهم ال يغادرون املؤسسة , مقتضى احلال
وميكن  )1(.وهو يف وضع غري موات من التعليم 

القول أنه خبصوص فصل فئات األحداث غري 
 . مكرس بشكل جيد

إىل جانب املعيقات القانونية، هناك مجلة من       
و املرتبطة بازدواجية املؤسسات املعيقات املؤسساتية 

املشرفة على تفعيل السياسة اجلنائية، مراكز إعادة 
الرتبية التابعة لوزارة العدل من جهة، ومراكز احلماية 
وإعادة الرتبية واإلصالح التابعة املتعددة والتابعة لوزارة 
التضامن الوطين من جهة أخرى، و رغم تعدد هذه 

ا ب دورها تعاين من عدة املراكز واملؤسسات  فإ
صعوبات و مشاكل، إن على مستوى التنظيم 
واهليكلة، أو على مستوى املوارد البشرية و املوظفني 
ا، أو على مستوى اهلياكل واملقرات ومدى  العاملني 
تكيفها مع توفري ظروف اإلقامة وفصل فئات خمتلف 

  .األحداث حسب ظروفهم

على مستوى المراكز المتخصصة في : أوال -
  .إعادة التربية

رغم اجلهود اليت بذهلا املشرع اجلزائري من أجل 
النهوض بالوظيفة اإلصالحية الرتبوية لفلسفة محاية 
األحداث  مبفهومها احلديث، إال أن هذه اجملهودات 
. ينقصها التنظيم على املستوى الواقعي العملي

بإحداث وتأسيس مؤسسات ومراكز تتماشى والدور 
يواكبها إصالحات على مستوى  اإلصالحي، كما مل

إعداد وتأهيل  املوظفني العاملني يف املؤسسات اخلاصة 

                                                            

قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة إلدارة شــؤون األحــداث  - 1
  .17:قمعد بكني، مرجع سابق، القاعدة ر قوا -الدنيا 
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باألحداث من حيث التكوين املتخصص يف األسالك 
  .اخلاصة بالعالج البعدي وتقومي السلوك مثال

إن من أوىل اإلشكاالت اليت تعيق إعادة اإلدماج      
مراكز يف هذه املراكز ظاهرة عدم  االنتشار اجليد لل

املؤسسات على املستوى الوطين و ضعف البنية 
التحتية، حيث تتوفر اجلزائر على عدد ال بأس به من 
املراكز إال أن عدم االنتشار اجليد على املستوى الوطين 
يولد عدم التكفل العادل عرب الواليات وما له من 
انعكاسات سلبية سواء على مستوى تنفيذ الربامج 

مستوى تنامي ظاهرة جنوح  اإلصالحية، أو على 
  .األحداث بشكل مزمن

على مستوى المؤسسات المتخصصة في : ثانيا -
 .الحماية لألحداث

إن إسهامات مراكز ومؤسسات التضامن الوطين يف 
إعادة إدماج األحداث يصطدم مبجموعة من املعيقات 

  :منها
ضعف  انتشار شبكة مراكز محاية األحداث و سوء  -

  .على مستوى الرتاب الوطين توزيعها اجلغرايف

رغم وفرة املوظفني من حيث الكم فهناك نقص يف  -
  .املوظفني املتخصصني بكفاءة

ضعف الربامج املعتمدة وضعف التكفل باألحداث  -
  .اجلاحنني

  :خاتمة
ميكن القول أن املؤسسات واملراكز التابعة 
لوزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا املرأة تلعب دورا 

ا يف املعاجلة القضائية واالجتماعية لألحداث هام
اجلاحنني بالتنسيق مع قاضي األحداث، حيث أسند 

القانون هلذه املراكز دور الرعاية النفسية واالجتماعية  
وإصالح احلدث اجلانح من أجل إعادة إدماجه يف 
اجملتمع وأسرته وجند يف هذا االجتاه مراكز رعاية 

الرتبية يف الوسط  األحداث اجلاحنني ، ومصلحة
املفتوح، واملراكز املتخصصة يف إعادة الرتبية، وكذا 
املؤسسات املتخصصة من املؤسسات املوضوعة حتت 
وصاية مديرية النشاط االجتماعي والتضامن على 
مستوى الواليات وهذا يرتبط بتفعيل النصوص اهلياكل 

  وفقا ملا هو سائد على املستوى العاملي
القول أن اجلزائر حققت  وتقييما ميكن      

تكفال  مقبوال مبختلف فئات األحداث، سواء 
اجلاحنني أو منهم يف خطر معنوي  ومعرضني للجنوح، 
مبا يتمشى مع القواعد والنظم الدولية وخباصة قواعد 
األمم املتحدة بشأن رعاية األحداث، وسعيا لتحقيق 
التكفل الناجع والفاعل إىل إسناد هذه املهمة إىل 

رات خمتلفة من الشؤون االجتماعية إىل الصحة إىل وزا
الشباب والرياضة وصوال إىل وزارة التضامن الوطين، 
مبنظومة من املؤسسات واملراكز املتخصصة، حتت 
إشراف قضاء األحداث وفقا ملرجعية قانونية 
واإلجراءات اليت تقررها جهات، فهي من تقرر التدابري 

إن التكفل . ةواألحكام أو تعديلها حسب احلاج
الناجع يفرض تعاون وثيق وتنسيق دائم ما بني أركان 
ا املختصة  هذا املهمة، من وزارة العدل عرب مؤسسا
وإشراف جهاز القضاء، ووزارة الداخلية عرب أجهزة 
الشرطة واألمن املكلفة باألحداث ووزارة التضامن 
ا ومراكزها املختصة حبماية  الوطين عرب مؤسسا

  .األحداث

ولكي تكون هناك فعالية وجناعة وانسجام       
بني تقرير احلكم بإجراءات وتدابري احلماية واإلصالح 
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وهو ما تتواله جهات احلكم بالضرورة، وتنفيذ هذا 
احلكم بالتدابري على أرض الواقع وهو تتواله جهات 
التنفيذ أي املؤسسات واملراكز املختصة، فيجب هذه 

ون ذات تأطري نوعي عرب األخرية كحلقة حمورية أن تك
ضمان تكون نوعي للموظفني املكلفني وفقا معيار 

ومراكز ذات تنظيم مؤسسي  التكوين املتخصص،
يراعي قواعد التكفل باحلدث بأن يبىن تنظيم هذه 
املراكز واملؤسسات على هذا األساس كما حتدده 
قواعد األمم املتحدة بوصفها مرجعا ثابتا يف هذا 

يمة احلكم الصادر عن قاضي اجملال، ذلك أن ق
األحداث تكمن يف تنفيذه وفق هذه النظم والقواعد 
املرعية، ورغم أن جهات احلكم أي قضاء األحداث 
تضمن متابعة وتنفيذ أحكامها املتعلقة باحلدث عن 
طريق األحكام واألوامر الدورية،إال أنه يطرح هنا 
مشكل الوصاية والتبعية اإلدارية أي كون مؤسسات 

اكز احلماية حتت وصاية وزارة التضامن الوطين ومر 
جيعلها تتلقى التعليمات واألوامر والتمويل من وزارة 
التضامن الوطين خاصة يف املسائل اليت متس التكفل 
باحلدث لكنها خترج عن نطاق احلكم القضائي مثل 
التمويل وتكوين املوظفني وغريه من املسائل، وهذا 

ة قطاعية أخرى وهي يطرح مشكل التنسيق مع وزار 
وزارة العدل كجهة قرار يف السياسة اجلنائية اخلاصة 
باألحداث، ويف الواقع يؤدي هذا إىل ثقل واختالف 

  .يف اختاذ القرار وتضارب يف مصادره بني القطاعني

تشري معايري األمم املتحدة الدنيا لقضاء      
األحداث إىل أن التكفل الفعال مبشكالت  جنوح 

يكون أبدا من خالل التجرمي وفرض  األحداث لن
العقوبات على األطفال، وإمنا حبل اإلشكاالت اليت 

تؤدي إىل جنوحهم ، وهذا لن يكون دون وجود 
منظومة تكفل نوعية، وبالرجوع إىل حالة هذه املراكز 

 32، واملؤسسات يف اجلزائر جند أنه من حيث عددها 
يستقبل  )CSR(مركز متخصص يف إعادة الرتبية 

 14األحداث اجلاحنني الذين ترتاوح أعمارهم ما فوق 
مراكز متخصصة يف احلماية  09سنة،  18سنة إىل 

)CSP(  يستقبل األحداث يف خطر معنوي ترتاوح
مراكز  05سنة،  14سنة إىل  06أعمارهم من 

هي عبارة  )CPSJ(متعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة 
ة الرتبية، جتمع يف فضاء واحد ملؤسسات احلماية وإعاد

( مصلحة للتوجيه و املالحظة يف الوسط املفتوح  48و
SOEMO (  املكلفة بالسهر على متابعة

األحداث يف خطر معنوي أو يف حرية حمروسة 
،باإلضافة إىل عدد أخر من مؤسسات التضامن 
الوطين ذات العالقة سواء مباشرة أو بشكل غري مباشر 

لة ، مثل املؤسسات املختصة يف رعاية الطفو 
واملؤسسات واملراكز املختصة يف تعليم والتكفل بذوي 
االحتياجات اخلاصة، وهو ما ميكن القول معه أنه من 
ناحية العدد واإلمكانيات املادية املرصودة هلذه املراكز، 
وعدد املوظفني املكلفني، أنه يف املستوى املطلوب 
باملقارنة مبا هو موجود ومطلوب دوليا، لكن هل نوعية 

تكفل يف هذه املراكز هو يف مستوى اإلمكانيات ال
املرصودة، ويستجيب لقواعد األمم املتحدة اخلاصة 
مبؤسسات التكفل والرعاية اخلاصة باألحداث اجلاحنني 
وغري اجلاحنني أي من هم يف خطر معنوي بتعبري 

  .املشرع اجلزائري

لتحقيق النجاعة العالية هلذه املراكز و        
هيل دمج األطفال اجتماعيا وأسريا واملؤسسات يف تس
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تربويا، وضمان عدم العود مرة أخرى إىل اجلنوح، جيب 
تفعيل الدور الوقائي ملؤسسات ومراكز محاية األحداث 
يف اجلزائر وفقا لقاعدة الوقاية خري من العالج اليت تركز 
عليها قواعد األمم املتحدة اخلاصة بالتكفل باألحداث 

ؤسسات التكفل واالستقبال، يف شقها اخلاص مبهمة م
اليت جيب أن تتفادى التدابري ذات طابع العقوبة، 
فاحلدث ال جيب جترميه وال معاقبته على السلوك الذي 
ال يسبب ضررا جسميا لآلخرين،بل املطلوب يف هذه 
التدابري هو أن تتضمن الطابع الرتبوي اإلصالحي 
االجتماعي، عن طريق منهج حيقق االنسجام بني 

انني واملؤسسات املنفذة هلذه القوانني، أي جسر القو 
اهلوة بني الدور املتصور نظريا هلذه املؤسسات واملراكز 
وفقا للنص القانوين وبني دورها يف واقع التطبيق 
العملي، وهنا ميكن القول أن النصوص التشريعية 
اجلزائرية جيدة لكن نوع التكفل يف هذه املراكز 

وب بسبب نقص التكوين واملؤسسات أدىن من املطل
  املتخصص 

تذهب قواعد األمم املتحدة اخلاصة و         
باألحداث إىل أن وقاية األحداث من اجلنوح يتحقق 
من خالل دمج األحداث بشكل ناجح، يف األسرة 

ولتحقيق . واجملتمع واملدرسة والتكوين املهين والتشغيل
هذا اهلدف وجب أن تطبق سياسة محاية خاصة 

لذين حيتاجون إىل محاية خاصة مثل لألحداث ا
األحداث احملرومني من التكفل األسري، واألحداث 
املعاقني، واألحداث من الفئات اهلشة األخرى، وهذا 
يفرض أن تعمل مراكز ومؤسسات األحداث وفقا هلذا 
اهلدف، يف حني جند يف الواقع العملي عدم االنتشار 

ب الوطين مما اجليد هلذه املؤسسات واملراكز عرب الرتا
يؤدي إىل نقل احلدث بعيدا عن بيئته احمللية املباشرة 

وبعده عن أسرته، ويؤدي هذا أيضا إىل عدم مراعاة  
مبدأ فصل األحداث اجلاحنني عن غري اجلاحنني يف 
الواقع العملي هلذه املراكز ،فبعض األحداث غري 
اجلاحنني خاصة من فئة اإلناث يضطر إىل وضعهم 

ا األقرب  مراكز متخصصة يف إعادة الرتبية نظرا لكو
أو لعدم توفر املراكز يف ختصصات أخرى خاصة 
باإلناث، مما يؤدي إىل اختالطهم باجلاحنني من فئتهم، 
وهذا له تأثري وخطر عليهم  وجود شبكة دعم بعدي 
حتقق هدف العالج البعدي أي املتابعة بعد إصالح 

ري  عن احلدث لتوطيد االندماج االجتماعي واألس
طريق خدمات بعدية للحدث اخلارج من مراكز 
دف تقليل الدوافع  ومؤسسات اإلصالح واحلماية، 
واحلاجة والفرصة للعودة للجنوح أو الظروف اليت تؤدي 
إليه، مثل البطالة والتسرب املدرسي واملهين والتشرد، 
وهذا الدور ميكن أن تقوم به هذه املؤسسات واملراكز 

ى وإىل حدا ما الشغل، أو تقوم به مثل توفري املأو 
مؤسسات دعم وإسناد مثل مراكز التكوين املهين 
ومديريات الرتبية واملصاحل املكلفة بالتشغيل، وهذا 
الدور أي العالج البعدي غائب وغري مفعل سواء من 
طرف املؤسسات واملراكز املختصة، أو وجود دور 
ني ملؤسسات اإلسناد، ألنه يتطلب آليات للتنسيق ب

القطاعات املختلفة من الرتبية والتكوين املهين 
والتشغيل والتضامن الوطين وهذا يتطلب سياسة 
ممنهجة وهيئات متابعة على مستويات مركزية يف 

  .الوزارات املعنية مجيعها
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ع الجزائري في مكافحة الفساد اإلداري   السياسة الجنائية للمشرّ

  مع أهم التعديالت ن الفساد ومكافحته،ق بالوقاية مالمتعلّ  01 -06في القانون 

  .إدريس كزو، أستاذ مؤقت، املركز اجلامعي تيبازة، اجلزائر.أ

 .باحث يف الدكتوراه، جامعة سوسة، تونس

  :ملخص

ع اجلزائري يف تدعيم الّتعاون الّدويل ملكافحة الفساد، إثر تعديله جململ إبراز جهود املشرّ  إىليهدف هذا املقال 
جلميع التطورات اليت تسعى للحد من هذه  واكبتهوم االتفاقياتوهذا نتاج ملصادقته على جّل  واإلداريةائية القوانني اجلن

الظاهرة من خمتلف اجلوانب، سواء االقتصادية منها، حبيث تشهد أغلب دول العامل تدهورا يف اقتصادها النتشار جرائم 
كذلك حبيث تعرف غياب لروح املسؤولية وكثرة   اإلداريةواء موال العمومية، وساملال والتعامالت غري املشروعة لأل

التعامالت غري الشفافة والذي أدى إىل فقدان الثقة بني املواطن واملؤّسسات اإلدارية اليت يف األصل دورها خدمة وتلبية 
ا يعرف جبرائم مطالبه، لتحّوهلا إىل مؤّسسات تسعى لتحقيق املصاحل اخلاصة اآلنية على حساب املصلحة العاّمة مب

 .احملاباة وغريها من جرائم الرشوة

Résumé: 

Cet article vise à mettre en valeur les efforts déployés par le législateur algérien pour 
renforcer la coopération internationale pour lutter contre la corruption, conformément à la 
modification des lois pénales et administratives globales, ce produit de l'approbation de la 
majorité des accords et l'adaptation à tous les développements qui visent à réduire ce 
phénomène à partir de différents aspects, à la fois les aspects économiques, de sorte que 
l'expérience la plupart du monde se sont détériorés à cause des transactions illégales du fonds 
publics, et aussi les aspects  Administratifs à la fois bien qu’elle connaît l'absence d'un sens de 
la responsabilité et le grand nombre de transactions est transparente et qui a conduit à la perte 
de confiance entre le citoyen et les institutions administratives à l'origine de son service et de 
répondre aux demandes, la transition vers les institutions qui cherchent à obtenir des intérêts 
particuliers immédiats au détriment de l'intérêt public, ce qui est connu comme des crimes de 
favoritisme et d'autres crimes de corruption. 

  :مقدمة

تتجّلى جهود املشرّع اجلزائري وكذا التشريعات 
األمم املتحدة املتعلقة  اتفاقيةاملغاربية اليت صّدقت على 

ا والع مل على ترسيخ مبكافحة الفساد، بتبّين قرارا
مبادئها، وكذا تدعيم الرتسانة القانونية بتعديل قوانينها 

اجلنائية، للتصدي جلميع مظاهر الفساد خاصة الفساد 
  .اإلداري

وعليه سنحاول اإلجابة يف هذا املقال على 
املتعلقة بتقييم القانون الذي استحدثه  اإلشكالية

حيث املشرّع اجلزائري واملتعّلق مبكافحة الفساد من 
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مدى جناعة آلياته يف قمع مظاهر الفساد بصفة عامة 
والفساد اإلداري بصفة خاّصة، وسنعاجل الّسياسة 
اجلنائية اليت اتّبعها املشرّع اجلزائري ملكافحة الفساد 
بشقيها، األول يف إنشاء آليات وقائية للتصّدي 
للعوامل املساعدة على تفّشي العديد من التعامالت 

كخرق لقاعدة التصريح باملمتلكات غري األخالقية،  
ومراقبة إجراءات الّصفقات العمومية، كما ّمت 

ة آليات قانونية ومؤّسسات قضائية استحداث عدّ 
رقابية أبرزها اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد والديوان 

  .املركزي لقمع الفساد

أّما الشق الثاين الذي سيعاجله هذا املقال 
ت اليت استحدثها املشرّع فيتعلق باجلرائم والعقوبا

وأنواعها، حبيث عّزز سياسته بعقوبات كفيلة لردع 
اجملرم، كما أضفى وصف اجلنحة على جرائم الفساد 
وهذا لإلسراع بإجراءات حماكمة مرتكبيها، لتفادي 
حبس املتهمني مؤقتا لفرتة طويلة دون حماكمتهم، نظرا 

بة املتبعة بالنس اإلجراءاتللتعقيدات اليت تعرفها 
  .حملكمة اجلنايات

ويف األخري، سنبّني أهم النتائج اليت توّصل 
سياسة جنائية يغلب  بإتباعهإليها املشرّع اجلزائري 

عليها الطابع الدويل ملكافحة الفساد، مربزين الدور 
والقضائية من  اإلداريةالفّعال اليت تقوم به املؤّسسات 

دة رقابة ومتابعة، وهذا للكشف عن العوامل املساع
على تفشي ظاهرة الفساد يف البالد بغية احلّد منها 
وردع كل من حياول املساس باملقّومات اليت تقوم عليها 
الدولة اجلزائرية، وسنحاول ذكر أهم النقاط اليت يراها 
ا املشرّع  رجال القانون نقاطا سلبية، منتقدين 
اجلزائري، منها على سبيل املثال عدم التوافق العملي 

واقع املتمثل يف انتشار التعامالت غري القانونية، بني ال
وبني النصوص القانونية املسطّرة حملاربة كل أنواع هذه 
التعامالت، كما يعرتض البعض عن فكرة سن قانون 
خاص يتعلق بالفساد وعدم ضرورته، وأّن الوقت غري 

قانون مستقل بذاته هلذا األمر، حبيث   إلنشاءمساعد 
يل قانون العقوبات بإضافة كان من املفروض تعد

اجلرائم اجلديدة اليت تدخل ضمن الفساد والعقوبات 
  .املقررة هلا

  المبحث األول

اآلليات القانونية واإلدارية للوقاية من جرائم الفساد 
 اإلداري

قام املشرّع اجلزائري بتعديل نصوصه القانونية 
ومشل جّل القوانني املتعلقة باإلجرام خاصة منها قانون 

عقوبات، وما نتج عن هذه التعديالت هو سنه ال
لقانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

حبيث يشمل مجيع  2006فيفري  20املؤرخ يف 
جرائم الفساد اإلداري واآلليات الوقائية والردعية 

  .للتصدي هلذه اجلرائم ومرتكبيها

وقد ترّكزت دراستنا على هذا القانون خاصة على 
من صور جرمية حديثة، وكذا التدابري الالزمة  احتواهما 

   .ملكافحتها والوقاية منها، يف دراسة حتليلية تقييمية

استحداث آليات جديدة للّتحري  :األولالمطلب 
  والمتابعة

التقليدية املّتبعة يف مكافحة  اإلجراءاتإّن 
اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات أصبحت 

رة على األشكال اجلديدة من شبه عاجزة على الّسيط
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اجلرائم خاّصة اليت تتعّلق جبرائم الفساد، ممّا أثّر سلبا 
تعزيز  إىلعلى الّسياسة اجلنائية، وهذا ما أّدى باملشرّع 

اآلليات القدمية بآليات جديدة عمال على بلوغ الغاية 
املنشودة واملتمثّلة يف قمع الّصور اجلديدة للجرائم 

  .ومكافحة الفساد

على توازن اجملتمع  اإلداريرا خلطورة جرائم الفساد ونظ
ومكانتها يف  اإلداريةوتنميته، وعلى فعالية الوظيفة 

األمم املّتحدة، أنشأ  اتفاقيةالدولة وعمال بأحكام 
املشرّع على سبيل املثال أساليب خاصة للتحري متّثل 

مل تكن معروفة يف املنظومة  اإلجرائيةمجلة من القواعد 
ية القدمية، تشمل الرتصد االلكرتوين واالخرتاق القانون

  .والتسليم املراقب

  .وهذا ما سنوّضحة يف الفروع املوالية

  .تعزيز أساليب البحث والتحري:  الفرع األول

تبّني لنا أّن قانون مكافحة الفساد نّص على 
أساليب جديدة وتقنيات فّعالة يف التحّري  ومجع 

سيأيت توضيحه، بالتطّّرق األدلّة يف جرائم الفساد كما 
  :إليها كل واحدة على حدى فيما يلي

المراسالت وتسجيل األصوات  اعتراض: أوال
  .والتقاط الصور

إّما لضرورة يقتضيها  اإلجراءاتتتّم هذه 
 اإلجراءاتالتحقيق اجلنائي هذا من جهة، وإّما ألّن 

ا أو يف مرحلة  األوىل ضمن التحقيق يف جرمية متلبس 
االبتدائي تعّذرت عن الوصول إىل القبض التحقيق 

على املشتبه فيهم، من جهة أخرى، ولقد نّظم املشرّع 

، )1(اجلزائية  اإلجراءاتيف قانون  اإلجراءاتهذه 
ومبوجبه يتّم العمل به ملواجهة حاالت الوقوع يف جرمية 
من جرائم الفساد، ويرجع االختصاص باألمر مبثل 

جلمهورية وهذا يف لكل من وكيل ا اإلجراءاتهذه 
مرحلة التحقيق االبتدائي، أو يف حالة اجلرمية املتلّبس 
ا، ولكل من قاضي التحقيق وهذا يف حالة فتحه 

 اليتاعرتاض املراسالت لتحقيق قضائي، حبيث يأذنان ب
تتّم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية، 

ا من ووضع الرتتيبات التقنية دون موافقة املعنيني وهذ
وبث وتثبيت وتسجيل الكالم املتفّوه به  التقاطأجل 

بصفة خاصة أو سرّية يف أماكن خاصة أو عمومية، 
والتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يف أماكن 

مليات باستعمال التقنيات خاصة، وتتّم هذه الع
 :التالية

املالحظة واملتابعة لألشخاص واألشياء أو  -
املتوسط والبعيد الوضعيات على املدى القريب و 

ا   .بواسطة وسيلة تقنية أو بدو

ـ حتديد املكاملات اهلاتفية وتسجيلها بغية االطالع 
  .على حمتوى األساليب األخرى لالتصاالت

  . التصوير وتسجيل الفيديو استعمال -

  .التصّنت املباشر باالستعانة بالوسائل التقنية -

  .ئل النقلاالستعانة بالوسائل التقنية يف متابعة وسا -

                                                            
. من قانون اإلجراءات اجلزائيـة اجلزائـري 5مكرر  65املادة   -1

و  37تــدارك املشــرع اإلغفــال الــذي ورد يف نصــوص املــواد وقــد 
مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة، بعـــدم ذكـــر جـــرائم الفســـاد  40

ضــــمن اجلـــــرائم الــــيت يتســـــع فيهـــــا االختصــــاص اإلقليمـــــي لوكيـــــل 
 . املادة املذكورة أعالهاجلمهورية وقاضي التحقيق، وهذا يف
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  .حتديد املعامل باألقمار الصناعية -

وهكذا قد تضطّر الشرطة القضائية 
الستعمال كامريات خفية أو أجهزة تصنت، لكن 
جيب أن يكون ذلك يف إطار احرتام الّشرعية 

، حفاظا على كرامة احلياة اخلاّصة لإلنسان   اإلجرائية
كما ميكن لضابط الشرطة القضائية تصوير جسم 

جلرمية بشكلها العام يف إطار ممارسة مهامه، ومكان ا
لكّنه مينع من االطالع أو تسجيل املكاملات أو 
األحاديث اخلاّصة إّال بإذن مسبق من طرف 

  .)1(الّسلطات القضائية 

اجلزائية قد  اإلجراءاتويالحظ أّن قانون 
ذه  ، فقط من أجل  التحّري اإلجراءاتخّص العمل 

ا  حسب القواعد العامة، أو يف يف اجلرمية املتلبس 
مرحلة  التحقيق االبتدائي يف جرائم الفساد وخروجا 
عن القواعد العامة، خيّول هذا اإلذن املسّلم من طرف 
وكيل اجلمهورية لغرض وضع الرتتيبات التقنية، لرجال 
الضبطية القضائية الدخول إىل احملّالت السكنية أو 

الذين هلم  األشخاصغريها دون اشرتاط رضا أو علم 
، وذلك حتت املراقبة املباشرة األماكناحلق على تلك 

لوكيل اجلمهورية املختص، ويف حالة فتح حتقيق قضائي 
يتّم بناء على إذن من قاضي التحقيق وحتت مراقبته 
املباشرة، دون تقّيد باملواعيد احملّددة يف قانون 

، وتكون املّدة القصوى لإلذن، )2(اجلزائية  اإلجراءات

                                                            
 .1996من دستور اجلزائر لسنة  39املادة  - 1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 74املادة  - 2

أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط ) 04(ربعة أ
  .)3(الّشكلية والزمنية ملقتضيات التحري والتحقيق 

ويسمح اإلذن املشار إليه، لرجال الّضبطية القضائية 
بتسخري كل عون مؤّهل لدى مصلحة أو وحدة أو 
هيئة عمومية أو خاصة مكّلفة باملواصالت الّسلكية 

، )4(ب التقنية للعمليات والالسلكية، للتكّفل باجلوان
تتّم  اليتوكذا االستعانة مبرتجم، لرتمجة املكاملات 

ولكن دون أن متّس العمليات  األجنبيةباللغات 
، ولضمان سالمة )5(املذكورة أعاله الّسر املهين 

قد تعرتيها، بسبب  اليتمن العيوب  اإلجراءات
اكتشاف جرائم أخرى غري تلك الواردة يف إذن 

د أقّر املشرّع أّن ذلك ال يكون سببا القاضي، فق
ا   .لبطال

وباملقابل، يلزم ضابط الشرطة القضائية املأذون له 
بإجراء هذه العمليات، بتحرير حمضر عن كّل عملية 
اعرتاض وتسجيل املراسالت، وكذا عن عمليات وضع 
الرتتيبات التقنية وااللتقاط والتثبيت والتسجيل الصويت 

ما جيب عليه، وصف أو نسخ أو السمعي البصري، ك
املراسالت أو الصور أو احملادثات املسّجلة واملفيدة يف 

، وذلك على حمضر يودع مبلف )6(إظهار احلقيقة 
القضية، ويف حالة وجود عراقيل أو اعرتاضات حتول 

                                                            
 .، املرجع نفسه7مكرر  65املادة  - 3
انظــر مقـــين بـــن عمـــار وبــوراس عبـــد القـــادر، التصـــّنت علـــى  - 4

ة مــن جــرائم املكاملــات اهلاتفيــة واعــرتاض املراســالت كآليــة للوقايــ
الفســاد، امللتقــى الــوطين حــول اآلليــات القانونيــة ملكافحــة جــرائم 

 .40اىل  20، ص من 2008الفساد، ورقلة اجلزائر، 
، مـــن قـــانون اإلجـــراءات 45و املـــادة   6مكـــرر  65املــادة  - 5

 .اجلزائية ، مرجع سابق
 .املرجع نفسه، 10مكرر  65املادة  - 6
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دون أداء مهامه على أكمل وجه ميكنه أن يقوم 
  .تهبتحرير حمضر آخر ينّوه فيه جلميع النقاط اليت أعاق

  .التسّرب: ثانيا 

 اإلجراءاتخّول املشرّع من خالل قانون 
، ضّباط وأعوان الّشرطة القضائية يف مرحلة )1( اجلزائية

التحقيق االبتدائي، حّق اللجوء إىل إجراء مهم يساعد 
على الكشف عن جرائم الفساد واملتمّثل يف التسّرب، 
ويقصد به حسب تعريف املشرّع، أنّه نظام من أنظمة 
التحّري والتحقيق اخلاّصة اليت تبيح ألصحاب 
االختصاص الذي سبق ذكرهم، اخرتاق التجّمعات 

والتوّغل يف وسطها حتت مسؤولية ضابط  اإلجرامية
شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسّرب 

إّما من وكيل اجلمهورية ( وحتت مراقبة مصدر اإلذن 
 شخاصاألدف مراقبة ) وإّما من قاضي التحقيق

، وذلك اإلجراميةاملشتبه فيهم وكشف أنشطتهم 
بإخفاء املتسّرب هلويته وصفته بغية التأقلم مع أفراد 
العصابة والتعاون معهم على أساس اعتباره فرد من 

  . )2(العصابة، إما فاعال أو شريكا 

ّسماح لضابط أو ويقتضي إجراء التسّرب، ال
ية غري هويته عون الشرطة القضائية القيام باستعارة هو 

، والقيام باألعمال احملّددة يف قانون ) 3(احلقيقية 
                                                            

مـــن قـــانون ، 18مكـــرر   65إىل  1مكـــرر  65املـــواد مـــن  - 1
 .اإلجراءات اجلزائية ، مرجع سابق

عــالوة هــوام ، التســرب كآليــة للكشــف عــن اجلــرائم . انظــر أ - 2
يف قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة اجلزائــــري، جملــــة الفقــــه والقــــانون، 

 .02، ص 2012العدد الثاين، باتنة، 
، الــــيت متــــنح احلصــــانة القانونيــــة ملنفــــذ 16مكــــرر  65املــــادة  -3

عملية التسرب، وتعاقبه يف حلة عدم التمسك بنص هذه املادة، 
 .مرجع سابق

، وهذا دون قيام املسؤولية )4(اجلزائية  اإلجراءات
اجلزائية يف حّقه، وأهّم هذه األعمال، قيامه باقتناء أو 
حيازة أو نقل أو تسليم مواد أو أموال أو منتجات أو 

لغاية معلومات متحّصل عليها من ارتكاب اجلرائم، وا
  .اإلجراميةهنا، اإلحاطة بكل جمريات العمليات 

ومن بني األعمال أيضا، ميكنه استعمال أو 
وضع حتت تصرف مرتكيب اجلرائم الوسائل اليت تساهم 
يف إمتام العملية اإلجرامية، من أموال أو وسائل نقل أو 

، وهذه املساعدات اتصالأو حفظ أو  إيداعختزين أو 
  .يضا على ارتكاب اجلرميةال جيوز أن تشّكل حتر 

نظرا  –إّن عملية التسّرب ختضع حتت طائلة البطالن 
إلذن كتايب من طرف وكيل  -  اإلجراءخلطورة 

اجلمهورية أو قاضي التحقيق حسب احلالة، تذكر فيه 
، وهويّة ضابط اإلجراءاجلرمية اليت تربّر اللجوء إىل هذا 

ليته وحيّرر تتّم العملية حتت مسؤو  اليتالشرطة القضائية 
ذا اإلذن مدة عملية التسّرب واليت ال تتجاوز أربعة 

أشهر وميكن جتديدها حسب مقتضيات ) 04(
ا  التحري والتحقيق، كما جيوز للقاضي الذي رّخص 
أن يأمر يف أي وقت بوقفها قبل انقضاء املدة احملددة 

بعد االنتهاء من  اإلجراءاتوتودع الرخصة يف ملف 
وهناك حالة أيضا ال تتّم فيها عملية عملية التسّرب 

التمديد مما يلزم على العون مواصلة املهّمة يف بعض 
األحيان للوقت الضروري الذي يساعده على 
االنسحاب مراعيا سالمته، دون جتاوز أربعة أشهر 

  .أخرى على األكثر

                                                            
الـــيت حـــددت األعمـــال الـــيت يســـمح , 14مكـــرر  65املـــادة  -4

 .ا أثناء عملية التسرب،  املرجع نفسه
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فقط، فإنّه جيوز مساع ضابط الشرطة   ولإلشارة
ت مسؤوليته دون القضائية الذي جتري العملية حت

سواه، كشاهد يف القضية عن العملية، ويقوم الّضابط 
بتحرير تقرير مفّصل يتضّمن العناصر الضرورية ملعاينة 
اجلرائم، دون ذكر التفاصيل اليت قد تعّرض أمنه 
وسالمته وكذلك سالمة العون املتسّرب أو األشخاص 

  .املعّرضني للخطر

ب، جلأ ضباط لعملية التسرّ  اإلجرائيةومن اخلطورة 
االعتماد على مصدر آخر  إىلالشرطة القضائية 

اقتضته الّضرورة وهو تسخري مبا يسّمى باملرشدين، 
الذين قد تتوّفر لديهم معلومات عن اجملموعات 

ورّمبا أكثر من اهليئات األمنية، فبالّرغم من  اإلجرامية
تباين اآلراء بني التأييد والّرفض الستخدام احملّقق 

ن بصفتهم مصدرا من مصادر التحرّيات ومجع للمرشدي
 األخريةيف اآلونة  اإلجرائياملعلومات، ولكن الواقع 
االعتماد على هؤالء  إىلأصبح بأمّس احلاجة 

، والذين رغم عدم انتمائهم إىل الّسلك األشخاص
  .  إليهماألمين إالّ أنّه ازداد اللجوء 

 . التسليم المراقب: ثالثا

 اإلجراءاتئري لبعض تفّطن املشرع اجلزا
ا  ساعدت على مرونة عمليات املدامهة اليت تقوم 

 ) 1(مصاحل األمن، وأضافها يف قانون مكافحة الفساد 
هي الّسماح يف بعض القضايا  اإلجراءاتوأهم هذه 

ويف بعض الظروف من مواصلة عمليات التسليم من 
ممنوعات وخمدرات وكل ما يشمله جرم التهريب، لكن 

ة عمليات التسليم عن كثب وتسليط الرقابة مع متابع

                                                            
 .فقرة ك من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 2املادة  - 1

دف اإلجراميةالتامة حّىت إمتام العمليات  ، هذا 
  .القبض على أكرب قدر ممكن من اجملرمني إىلالوصول 

يف معظم األحيان باجلرائم  اإلجراءيتعّلق هذا 
اجلمركية والعمليات التهريبية، هلذا يعترب التشريع 

اء ومنه توّصل هو مصدر هذا اإلجر  )2(اجلمركي 
وضع تعريف يشمل عملية تطبيق هذا  إىلاملشرّع 

يسمح  اإلجراءأّن هذا  إىلاإلجراء كما توّصل كذلك 
ا حنو أو  مبواصلة بعض العمليات املشبوهة بإمتام مسري
إىل أو مرورا باإلقليم اجلزائري حتت رقابة مصاحل األمن 

مصدر هذه العمليات والكشف عن  إىلبغية الوصول 
  .ماعات املتورطة فيهااجل

 .الترّصد االلكتروني:رابعا 

أخذ املشرّع اجلزائري هذه الفكرة عن املشرّع 
يف قانون  األسلوبالفرنسي الذي أدرج هذا 

قرن تطبيقه باللجوء إىل ، حبيث ) 3(اجلزائية  اإلجراءات
جهاز لإلرسال يكون غالبا سوارا إلكرتونيا يسمح 

ن اليت يرتّدد عليها، أو برتّصد حركات املعين واألماك
بعبارة أخرى يتّم بإرسال إلكرتوين مربوط جبهاز مركزي 

  .ترسل بإرساليات تظهر مكان وجوده

نظاما خاصا بتطبيق العقوبة،  اإلجراءيعترب هذا  إذا
مبوجبه جيوز للقاضي أن يضع حتت هذا النظام 
الشخص احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ملدة أقل 

يلزمه بالبقاء يف مكان حمّدد، وعلى  من سنة، حيث

                                                            
-05رقــم األمــر : مــن قــانون مكافحــة التهريــب  40املــادة  - 2

 .2005-08-23املؤرخ يف  06
مــــــــــن قــــــــــانون  14إىل  7مــــــــــن يف الفقــــــــــرات  723املـــــــــادة  -3

 .1997ديسمرب  19اإلجراءات اجلزائية الفرنسي املؤرخ يف 
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هذا ميكن القول بأّن هذا النظام هو من بدائل 
  .      العقوبة

 22-06بأّن القانون رقم  اإلشارةوجتدر 
اجلزائية  مل  ينص  اإلجراءاتاملعدل واملتمم  لقانون 

، وإمنا اكتفى قانون مكافحة الفساد اإلجراءعلى هذا 
  .  رتصد االلكرتوينحتت تسمية ال إليهباإلشارة 

  توسيع نطاق القواعد العامة للمتابعة: الفرع الثاني

أخذ املشرّع على عاتقه إعادة الّنظر يف القواعد 
العاّمة للمتابعة، من أجل إضفاء املرونة على إجراءات 
التحّري والتحقيق واحلكم، وذلك من خالل تقوية 

ية، رقابة الّنيابة العاّمة على أعمال الضبطية القضائ
وكذلك تقوية ضمانات املّتهم أثناء مرحلة التحريات 

إعفاء إجراءات التحّري  إىلاألولية والتحقيق باإلضافة 
والتحقيق يف اجلرائم املستحدثة يف هذه الفرتة، من 
العديد من القيود والّشروط بغرض تسهيل املتابعة 

  . والقمع يف مواجهة هذه اجلرائم

جلانب األول وهذا املوضوع يشمل جانبني، ا
يتعّلق بتوسيع النقاط القانونية اليت كانت تعرقل مسألة 

، واجلانب الثاين يشمل تدعيم )األولالفرع (املتابعة 
الفرع ( وتفعيل اجلانب الوقائي واملؤّسسي الرمسي 

  ).الثاين

  .القضاء على العراقيل القانونية للمتابعة: أوال

ليت كانت يشمل هذا الفرع التكّلم عن بعض املسائل ا
عالقة قبل صدور قانون مكافحة الفساد كمسألة 
تشجيع التقصي واملساواة يف املتابعة ومسألة الّشكوى 

 اإلجرائيةلتحريك الدعوى العمومية، وتعزيز القواعد 
  .وحتديد املسرح الواسع للجرمية

  .تشجيع التقصي والمساواة في المتابعة: أ 

  . تشجيع التقصي – 1

شجيع التقصي على اجلرائم عمل املشرّع على ت
أضرارا مادية كانت أو  اإلدارةواألعمال اليت تلحق 

العالقات بني معنوية، وهلذا اقتضى به األمر تنظيم 
أجهزة التحّري واالستدالل من جهة، واملؤّسسات 
ذات الّصلة جبرائم الفساد وموظّفي هيئات القطاع 
العام من جهة أخرى حيث البّد من إجياد نوع من 

ّصلة  لتشجيع التعاون فيما بينها، وتذليل العقبات ال
  .قد تواجه ال حمالة عمليات البحث والتحري اليت

كانت   اليتوعلى سبيل املثال، الّسرّية املصرفية  
من املبادئ املستقر عليها يف أسلوب العمل على 
ا كانت واجبا  ّ مستوى البنوك واملؤّسسات املالية، بل أ

روج عنه حتت طائلة العقاب، ولكن قانونيا ال جيوز اخل
سرعان ما اكتشف املشرّع أنّه ال ميكن تصّور عقبة 
أمام تقصي جرائم الفساد بصفة عامة، أكرب من عقبة 
عدم التقّصي عن معلومات مالية ختّص املتهم، ومع 
ذلك مل يقّر املشرع إمكانية رفع الّسرّية املصرفية، إال 

انون الوقاية من نتيجة أسباب معّينة وذلك مبوجب ق
  .01-05تبييض األموال رقم 

  .المساواة في المتابعة  - 2

املقصود باملساواة يف املتابعة، تقرير الّشمولية إلجراءات 
املتابعة القضائية وإزالة كّل العقبات اليت تقف عائقا 
أمام اهليئات املختصة حبيث متنعها من الوصول إىل 
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ما يعرف أن كّل طبقة معّينة من املوظّفني، ألنّه ك
لطبقة  اإلجرائيةالتشريعات العربية تعرتف باحلصانة 

معّينة من املوّظفني مثل الدبلوماسيني ويصل األمر إىل 
وإن اختلف نطاقها بني تشريع احلّد من مالحقتهم، 

وآخر، فنجد أّن حتريك دعوى احلق العام يف لبنان 
بط مثال ضد املوّظفني فيما خيّص جرائمهم الوظيفية مرت

ينتمي إليها املوّظف من جهة،  اليت اإلدارةمبوافقة 
وبرغبة النيابة العاّمة بتحريك الّدعوى من جهة أخرى، 
ذلك ألّن القانون اللبناين مينع حتريك الدعوى بواسطة 
االّدعاء الّشخصي، أّما يف مصر فالقانون أكثر ليونة 
حبيث يتيح مالحقة املوظّفني عن جرائم الفساد 

، لكّنه  اإلداريةدومنا حاجة إىل موافقة الّسلطة الوظيفية 
كالقانون اللبناين حيصر حق حتريك الدعوى العامة 

ابة العامة باستثناء بعض يالنائب العام ورئيس النب
ا اليتجرائم املوظفني    .حيّق لألفراد االّدعاء املباشر 

وعليه تواجه عملية املتابعة اجلزائية للموّظف العمومي، 
 اليتقدر كبري من األمهّية تتعلق باحلصانة  عقبة على

ا رجال اإلدارة، خصوصا وأّن الفساد ظاهرة  يتمّتع 
ذه  تزدهر أكثر ما تزدهر يف القطاعات العامة املعنية 
احلصانة بالدرجة األوىل، ومن مثّة يوّفر الّنشاط الوظيفي 
للموظف العمومي، اجلّو املالئم الرتكاب من األفعال 

ا تتّم بسبب العمل ما يضّر ب الوظيفة اإلدارية، ذلك أ
يتمّتعون  اليتالوظيفي أو مبناسبته كما توّفر احلصانات 

ا غطاء حيّد من مالحقتهم عنها، بل ويصّعب معها 
وصول سلطات املتابعة إليهم إّال بإتباع إجراءات 
خاّصة ممّا حيول دون احلصول على األدلّة ويبطئ من 

يتيح اجملال لطمس آثار اجلرمية، عمليات التحقيق كما 
وبالنسبة للمشرّع اجلزائري، فإّن متابعة املوّظف 

الطويلة  اإلجراءاتالعمومي عمليا تعرف سلسلة من 
  .واملعقدة

  .مسألة الّشكوى لتحريك الدعوى العمومية: ب

عرفت إجراءات املتابعة عائقا كبريا، متّثل يف 
باألمر، وجوب رفع أو إيداع شكوى من طرف املعين 

وهذا الوجوب حيول بني حتريك الدعوى العمومية أو 
، حيث كانت النيابة العامة مقّيدة، )1(عدم حتريكها 

الرتباط إجراءات املتابعة بإلزامية تقدمي الشكوى أو 
  .اإلذن يف بعض احلاالت

وعلى العكس من ذلك، مل يشرتط قانون مكافحة 
إجراءات الفساد أمر إلزامية اإلذن لتحريك ومباشرة 

التحّري والتحقيق، فإّن متابعة املوّظف العمومي عمليا، 
تتّم مبجرد إخطار يوجه من طرف النيابة العامة إىل 

أن تقّرر  األخريةتوظف لديها، وميكن هلذه  اليت اإلدارة
وقفه عن العمل يف انتظار ما تسفر عنه املالحقات 

لّتقارير اجلزائية، وكذلك ميكن أن تتّم املتابعة بناء على ا
توّجهها خلية معاجلة االستعالم املايل باعتبارها  اليت

جهة متخّصصة يف التحقيق حول العمليات املالية 
املشبوهة، إىل وكيل اجلمهورية، غري أنّه بالّنسبة جلرائم 
تبييض األموال، أورد املشرّع يف القانون املتعلق بالوقاية 

ل يف وجوب من تبييض األموال شرطا للمتابعة، واملتمثّ 
 اإلجرامياكتساء اجلرائم املرتكبة يف اخلارج الطّابع 

  . )2(بالنسبة لكل األطراف 

                                                            
 امللغاة من قانون العقوبات، مرجع سابق 119املادة  - 1
مــن القــانون املتعلــق بالوقايــة مــن تبيــيض األمــوال،  5املــادة  - 2

 .مرجع سابق



 ISSN: 2507-7635/     2017 جوان  الثالث العدد /   املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  

 

332 
 

ولكن السؤال الذي نطرحه خبصوص املتابعة القضائية  
من أجل جرمية تعارض املصاحل، مبا أن قانون مكافحة 
الفساد ال يلزم السلطة الرئاسية للموظف العمومي 

ة من أجل حتريك بتقدمي شكوى بشأن هذه اجلرمي
الدعوى العمومية، فكيف يتسّىن لسلطة املتابعة مباشرة 

  الضرورية يف أحسن األحوال؟ اإلجراءات

وتحديد مسرح  اإلجرائيةتعزيز القواعد : ج 
  .الجريمة

يف النقاط املوالية سنوّضح كل من مسألة تعزيز 
القواعد اإلجرائية وكل من حتديد جمال مسرح اجلرمية 

لفساد وجب حتديد نطاقها جرائم اباعتبار أّن 
  .القانوين

  .اإلجرائيةتعزيز القواعد  -1

على  اإلجرائيةاعتمد املشرّع لتعزيز القواعد 
اجلزائية  اإلجراءاتسّن أوامر جديدة تكّمل قانون 

املّتخذة يف مكافحة  اإلجراءاتباعتباره املنّظم لكّل 
يد اجلرائم، وأهّم هذه األوامر، األمر املتعّلق بتمد

االختصاص احملّلي لبعض وكالء اجلمهورية وقضاة 
اجلزائية  اإلجراءاتالتحقيق تطبيقا ملا جاء به قانون 

الردعية بقواعد  األحكام، وهذا من أجل تعزيز )1(
إجرائية فّعالة واهلدف من هذا األمر، ضمان الفعالية 
والّسرعة لنشاط النيابة العامة وقضاة التحقيق، واألمر 

ختصاصات ضباط الشرطة القضائية املعّدل املتعلق با

                                                            
-05املــــؤرخ يف  348-06التنفيــــذي رقــــم انظــــر املرســــوم  - 1

الــــذي تضــــمن متديــــد االختصــــاص احمللــــي لــــبعض  10-2006
 40، 37وكالء اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق وهـذا تطبيقـا للمـواد 

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 329و 

اجلزائية الذي  أضاف قواعد  اإلجراءاتواملتّمم لقانون 
  .          )2(جديدة جملال اختصاصهم 

غري أّن امللفت لالنتباه، هو إغفال املشرّع إدراج جرائم 
اجلزائية وهذا ضمن اجلرائم  اإلجراءاتالفساد يف قانون 

صاص احملّلي لضّباط الشرطة من أجلها ميّتد االخت اليت
، رغم أّن التعديل )3(الوطين  اإلقليمالقضائية إىل كامل 

الذي مّس هذه املسألة جاء بعد صدور قانون 
مكافحة الفساد، لذلك يطرح التساؤل عما إذا حصل 
ذلك سهوا من املشرّع؟ أم أنّه يعترب جرائم الفساد من 

نية فتندرج قبيل اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوط
  حتت حكمها ضمنيا ؟ 

احلقيقة أّن غموض موقف املشرع اجلزائري بقي قائما، 
خصوصا أّن هذا اإلغفال تكّرر يف أكثر من نص 
قانوين واحد، كالنص املتعلق بتمديد االختصاص 

لضباط الشرطة القضائية وحتت سلطتهم  اإلقليمي
أعوان الشرطة القضائية عرب كامل الرتاب الوطين بعد 
إخطار وموافقة وكيل اجلمهورية املختص بشأن 

الذين يكون ضدهم مربر  األشخاصعمليات مراقبة 
مقبول أو أكثر حيمل على االشتباه فيهم، أو مراقبة 
وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحّصالت من 
ا، لكن  ارتكاب هذه اجلرائم أو قد تستعمل يف ارتكا

هو، فكان على األرجح هو وقوع املشرّع يف جمّرد س
املشرّع اإلملام بنتائج جرائم الفساد أيضا واليت  متتّد عرب 

  .الّدول، ناهيك عن متّيزها باحلداثة والعاملية

                                                            
،  2006-12-20املــــــــــؤرخ يف  22-06األمــــــــــر رقــــــــــم  - 2

 .ات اجلزائيةاملعدل و املتمم لقانون اإلجراء
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق 16املادة  - 3
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ونفس املالحظة ميكن إبداؤها فيما خيّص ضرورة 
، بإدراج )1(اجلزائية اإلجراءاتتعديل بعض مواد قانون 
 .جرائم الفساد يف حمتواها

نة على قاعدة سرّية إجراءات كما يالحظ إضفاء املرو 
، فعندما خيشى انتشار معلومات )2(البحث والتحري 

غري كاملة، أو غري صحيحة، أو لوضع حد لإلخالل 
بالّنظام العام، أجاز املشرّع ملمثل النيابة العامة دون 
سواه، إطالع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة 

امات على أّال تتضّمن أي تقييم  اإلجراءاتمن  لال
ا ضد    .املتورطني األشخاصاملتمسك 

  .تحديد مسرح الجريمة  -2

 اإلضرارإذا سّلمنا أّن املشرّع اجلزائري يعترب جرائم 
ىل القول إجرائم دولية فذلك يقودنا  اإلداريةبالوظيفة 

أنّه لكي خيتص القضاء اجلزائري مبباشرة إجراءات 
كان شخصا املتابعة وتوقيع العقاب على اجلاين مىت  

أجنبيا، يشرتط أن يكون الفعل اجملّرم معاقبا عليه يف  
كال القانونني اجلزائري واألجنيب وال فرق بعد ذلك أن 
تقع اجلرمية داخل الوطن أو خارجها، وأهم مثال على 
ذلك ما خيّص جرمية تبييض األموال باعتبارها جرمية 

  .)3(دولية وجمّرمة عرب العديد من البلدان 

نسبة للّشخص املعنوي مل يأت قانون مكافحة أّما بال
الفساد بأحكام ممّيزة فيما خيّص مساءلته اجلزائية ومن 
مثّة، فبالرجوع للقواعد العامة، ال تباشر إجراءات 

                                                            
مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة، مرجـــع  40،  37املادتـــان  - 1

 .سابق
 .املرجع نفسه 11املادة  - 2
، مــن القــانون  املتعلــق بالوقايــة مــن تبيــيض األمــوال 4املــادة  - 3

 .مرجع سابق

املتابعة اجلزائية إّال يف مواجهة اهليئات احملّددة يف قانون 
األشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون : العقوبات وهي 

تقّدم  اليتاملؤسسات اخلاصة : أمثلتها  اخلاص ومن
خدمة عمومية واملؤسسات العمومية االقتصادية، أّما 
الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة 
للقانون العام فال ميكن خضوعها للمساءلة اجلزائية 

)4(.  

اآلليات المؤّسساتية والبشرية : المطلب الثاني
  .للرقابة والمتابعة

ا اتفاقية األمم  أهم البنود اليت جاءت 
املّتحدة هي إلزام الّدول األطراف بضرورة إنشاء هيئات 
تضطلع مبكافحة الفساد يف البالد، وباعتبار أّن اجلزائر 
عضو فعال يف االتفاقية، التزمت كباقي الدول بتنفيذ 

، ويتجّلى يف إنشاء هياكل تتوىل مهّمة األمرهذا 
، واهلدف منها هو تعزيز )5(متابعة جرائم الفساد 

احملاكم بآليات ختدم القضاء وتساعد على الكشف 
عن اجلناة، ولعّل اهليئات املستحدثة حاليا هي اهليئة 
الوطنية ملكافحة الفساد والديوان املركزي ملكافحة 
الفساد، ولكن ارتأى املشرع اجلزائري تعزيز هذه 

يف اهليئات بتشجيع اجملتمع املدين وتفعيل دوره 
  .مكافحة الفساد

وسأتطّرق يف النقاط املوالية لكل من اهليئتني،  
وسأبرز دور املشرّع يف تشجيع اجملتمع املدين وهذا 

                                                            
 .عقوبات، مرجع سابقمكرر من قانون ال 18املادة  - 4
انظــــر حاحــــة عبــــد العــــايل وأمــــال يعــــيش متــــام، دور أجهــــزة  - 5

الرقابـــــة يف مكافحـــــة الفســـــاد يف اجلزائـــــر بـــــني النظريـــــة والتطبيـــــق، 
امللتقــى الــوطين حــول اآلليــات القانونيــة ملكافحــة جــرائم الفســاد، 

 .212اىل  207، ص من 2008ورقلة، اجلزائر، 
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لتحقيق اهلدف من قانون مكافحة الفساد واملتمّثل يف 
احلّد من ظاهرة الفساد والقضاء عليه، ولن نفّصل يف 
ة هذه النقاط ألن هدفنا هو تبيان الّسياسة الوقائي

للمشرع من جرائم الفساد بذكر النقاط االجيابية 
ا نقاط قد تكون يف  وانتقاد النقاط السلبية فيها، وأل

  .)1(مواضيع مستقلة ودراسات معمقة 

  .الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: الفرع األول

أنشأ املشرّع هذه اهليئة لتفعيل وجتسيد ما 
سلطة ، وجعلها )2(جاء به قانون مكافحة الفساد 

ا، ووضعها لدى  إدارية معنوية هلا ميزانية مالية خاّصة 
رئيس اجلمهورية، ولعّل أبرز خصائصها هي 
االستقاللية واحلياد ضّد مجيع املؤسسات أو 

املتوّرطة، وهذه االستقاللية متّس أيضا  األشخاص
العضو البشري الذي يعمل لديها، حبيث اّختذ املشرّع 

اليت  اإلجراءاتكفل بسرّية للتّ  اإلجراءاتالعديد من 
ا  من بينها تأدية اليمني، وعزهلم عن   األعضاءيقوم 

م إىل  أو القيام  االحنرافكل العوامل اليت قد تؤدي 
بأعمال ال ختدم الوظيفة العمومية مما يضعف هبة كيان 

، واهلدف من كل هذا، )3(اهليئة وعدم بلوغ نتائجها 
املسطّرة هلا على أحسن متكني اهليئة من مزاولة املهام 

وجه دون أي معّوقات قد متس بنزاهتها، وأهّم 
، اقرتاح سياسة شاملة ا االختصاصات اليت تتمّتع

                                                            
الفســـاد يف القـــانون اجلزائـــري  انظـــر مـــزوايل حممـــد، مكافحـــة - 1

وأســــــاليب معاجلتــــــه، امللتقــــــى الــــــوطين حــــــول اآلليــــــات القانونيــــــة 
 224، ص من 2008ملكافحة جوائم الفساد، ورقلة، اجلزائر، 

 .228اىل 
 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 17املادة  - 2
مــــن قــــانون مكافحــــة الفســــاد، مرجــــع  19و  18املــــادتني  - 3

 .سابق

للوقاية من الفساد وجتسيد عمل الدولة واجلهود 
املبذولة يف تقرير الشفافية والّنزاهة للوظيفة العمومية، 
وأن حترص على مجع كل املعلومات املتعلقة جبرائم 
الفساد وهلا يف ذلك احلق يف االستعانة بالنيابة العامة 

)4(.  

لعّل أهم النقاط الّسلبية اليت تسّجل على 
املشرّع اجلزائري، تكمن أوال أنّه جعل هيئة مكافحة 
الفساد يف نطاق رئاسة اجلمهورية وأّن التربير القائل 
بأّن هذا األمر سيمنح اهليئة القوة من مالحقة األمساء 

ة وتواجه كل اخلصوم، مردود عليه ألّن هيمنة الكبري 
الّسلطة التنفيذية على اهليئة حتد من استقالليتها 
ا تفرض رقابتها على الّسلطة اليت هي أصال  ّ باعتبار أ
خاضعة هلا فهذا غري مقبول منطقيا، فكيف هلا أن 
تكون خصما وحكما يف آن واحد؟ وكيف ميكن 

ا على السلطة ضمان حيادها ونزاهتها حال رقابته
  ؟ )5(التنفيذية اليت هي من قامت بتعيني أعضائها 

والشيء املالحظ أيضا، أّن اهليئة تفتقر 
رأت أّن  إذالوسائل الّردع، فالشيء الذي تستطيع فعله 
ملف  بإرسالالوقائع تشّكل جرمية معاقب عليها، تقوم 

املعلومات إىل وكيل اجلمهورية باعتباره صاحب 
يف حتريك الدعوى العمومية،  االختصاص األصيل

وحيّق له عدم حتريكها ألنّه غري جمرب قانونا، كما جيب 
عليها أن تقّدم تقريرا سنويا للنتائج اليت توّصلت إليها، 

                                                            
 .املرجع نفسه 20ادة امل  - 4
انظر رمزي بـن صـديق، دور احلمايـة اجلنائيـة لنزاهـة الوظيفـة  - 5

العموميـــة يف ظـــل قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، مـــذكرة 
ماجســـتري يف القـــانون اجلنـــائي، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، ورقلـــة، 

 .71، ص 2012
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ويشمل التقرير أيضا وضع تفاصيل جديدة حول تعزيز 
الّسياسة اجلنائية اليت تطبقها البالد يف مكافحة 

ذا الدور الفّعال، حبيث الفساد، ولكن الواقع ال يربز ه
ال توجد ال تقارير وال تدابري جنائية جّدية، كل ما يف 

ا تقّدم حصيلة القضايا املتعلقة بالفساد  ّ ، )1(األمر أ
ا حتّولت إىل هيئة  إىلاألمر الذي يدفعنا  ّ القول أ

إحصاء، واجلدير بالقول أيضا أّن من خالل التقرير 
 78بالد واملتعّلق ب اليت نشرت أهم عناوينه جريدة ال

ملفا متعلقا بسري وزارة الشباب والرّياضة، فلم يتّم 
ا قانون مكافحة  االلتزام خبصائص التقرير اليت أتى 

، فلم يتم إدراج أيّة تقييمات لنشاط الوزارة )2(الفساد 
وال ذكر النقائص اليت تعيقها، ولإلشارة فقط أنّه ّمت 

ورية والّسؤال الذي تقدمي هذا التقرير إىل رئيس اجلمه
 اإلجراءاتنطرحه هو ما هي الّسلطة املختصة مبباشرة 

يف حق املتهمني حسب اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد 
  .؟) 3(

ومن الّتباين القائم بني ما هو مسطّر له يف 
قانون مكافحة الفساد، وما هو مطّبق يف الواقع 
ة اإلجرائي، ميكن القول أّن اهليئة الوطنية ملكافح

الفساد تشهد عدم االستقاللية من مجيع النواحي، 
ا هيئة استشارية ال متلك أي أداة  فضال عن كو

                                                            
انظــــر حاحــــة عبــــد العــــايل وأمــــال يعــــيش متــــام، دور أجهــــزة  - 1
قابـــــة يف مكافحـــــة الفســـــاد يف اجلزائـــــر بـــــني النظريـــــة والتطبيـــــق، الر 

 .215إىل  213مرجع سابق ص من 
 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 24املادة  - 2
ـــــق بقائمـــــة اجلـــــرائم املـــــذكورة يف قـــــانون  - 3 انظـــــر امللحـــــق املتعل

 .مكافحة الفساد

وقائي، بعيد عن  األصلملكافحة الفساد، فدورها يف 
  .)4(الردع لألسباب اليت ذكرناها 

قام املشرّع بإصدار تعديالت مّست قانون 
ا أضافت هيئة أخرى ّ  مكافحة الفساد، اجلديد فيها أ

تضطلع على بعض املهام الردعية أال وهي الديوان 
املركزي لقمع الفساد، وهذا ما سنوّضحه يف النقطة 

  .املوالية

  .الديوان المركزي لمكافحة الفساد: الفرع الثاني

ا اهليئة  تدعيما للوظيفة الوقائية اليت تتمّتع 
الوطنية ملكافحة الفساد، أنشأ املشرّع الديوان املركزي 

فساد ، الذي يتمّتع بالصفة الّضبطية، باعتبار لقمع ال
أّن الضبطية القضائية هي صاحبة االختصاص يف 
مباشرة مهام البحث والتقصي عن اجلرائم، وهذا 
ا، وقد خصّص  للّسلطات والّصالحيات اليت تتمّتع 
املشرّع مقّر املركز لدى الوزير املكّلف باملالية وهذا 

امل االستقاللية ألداء باجلزائر العاصمة، ويتمتع بك
مهامه على أكمل وجه، وأوكلت له مهام عديدة أّمهها 
مجع كل املعلومات املتعلقة جبرائم الفساد، وهو ملزم 
أيضا جبمع األدّلة والقيام بالتحقيقات وإحالة مرتكبيها 

  .)5(للمثول أمام اجلهة القضائية املختصة 

وعليه من كل ما سبق، يربز دور املشرّع يف 
ية الّنقص اليت كانت تعرفه اهليئة الوطنية ملكافحة تغط

                                                            
لوظيفـة انظر رمزي بـن صـديق، دور احلمايـة اجلنائيـة لنزاهـة ا - 4

العموميـــة يف ظـــل قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، مرجـــع 
 .74سابق، ص 

املــــؤرخ يف  426-11مــــن املرســــوم الرئاســــي رقــــم  5املــــادة  - 5
ــــذي حــــدد  2011ديســــمرب  8املوافــــق ل  1433حمــــرم  13 ال

 .تشكيلة الديوان الوطين لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سريه
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الفساد، واملتمّثل يف غياب الصفة الّضبطية عنها، 
وبعد  إذاحبيث أعاقها على القيام بعمليات التحّري، 

التعديل األخري الذي نقل تبعية املركز من وزارة املالية 
. وزارة العدل، مما أعطى الصفة القضائية ألعضائه إىل

ة ضغوطات  أنفروض فمن امل يكتسب  القوة جملا
  .)1(األمساء الفاعلة 

ولكن السؤال الذي نطرحه هو ملاذا مل يقم 
املشرع بإضفاء الصفة الضبطية على اهليئة الوطنية 
ملكافحة الفساد؟ فهل كان من الوجوب إنشاء هيئة 

  .؟ أخرى بنفس األهداف مع اهليئة الوطنية

  .مجتمع المدنيتعزيز مشاركة ال: الفرع الثالث

أقّر املشرّع سلطة الشعب يف املشاركة يف تعزيز 
وهذا بغية تفعيل ) 2(الّسياسة الوطنية ملكافحة الفساد 

دور اجملتمع يف تسليط رقابته على سري أمور الّدولة، 
ا، وألّن الّسلطة يف األخري ترجع  باعتباره ركن من أركا

ة احلديثة لرغبة الشعب وليس لرغبة املسّري ألّن الدول
تسري على منهج سيادة املؤسسات وليس الفرد، 
واهلدف من كل هذا هو االرتقاء بالدولة وتعزيز 
التعاون اجلماعي، وينطبق هذا أوال على الرتّفع 
بالوظيفة العمومية بتسليط  كل أنواع الرقابة من رقابة 

  .رقابة احلساب إىليف اختيار املوظفني 

كافحة الفساد عّزز املشرع من خالل قانون م
دور اجملتمع املدين، من أشخاص ومجعيات وخاّصة 

                                                            
مايـة اجلنائيـة لنزاهـة الوظيفـة انظر رمزي بـن صـديق، دور احل - 1

العموميـــة يف ظـــل قـــانون الوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، مرجـــع 
 . 99سابق، ص

 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 15املادة  - 2

اإلعالم يف تسليط الرقابة سواء كانت رقابة مباشرة 
تنّصب على املوظف العمومي مباشرة، أو رقابة غري 
مباشرة تنّصب على الوضعية العاّمة اليت يعيشها اجملتمع 

ولعّل هذه املراقبة بنوعيها ترتكز على عدة نقاط ) 3(
ها حسن انتقاء املوّظف العمومي باعتباره ركيزة من أمهّ 

ركائز الدولة ويتجلى هذا الدول يف حسن اختيار 
املوّظف املناسب للوظيفة نظرا ملستواه العلمي وكفاءته 

االختيارات املبنية على  أوبعيدا عن االختيار العشوائي 
والقوانني  العموميةالقرابة مما يقّلل من نزاهة الوظيفة 

نظمة هلا، وينعكس سلبا أيضا على مردود العّمال امل
بصفة خاصة ونوعية اخلدمات بصفة عامة، ويقابل 
هذه الرقابة االهتمام الكبري املخصص من طرف 
املشرّع للموظف من حتسني للمستوى املعيشي 
بتحسني الراتب الشهري وتوفري التعليم املالئم له بغية 

  .الظروف أحسنقيماه بعمله يف 

هذه الرقابة أيضا على تقرير مدونات  وترتكز
أخالقيات العمل اليت تشمل اجلانب الديين والرتبوي 

  . بغية االرتقاء مبستوى الوظيفة العمومية

  المبحث الثاني

  اإلدارياآلليات العقابية لمكافحة جرائم الفساد 

إّن تبعة نقل حمتوى القوانني املتعلقة جبرائم 
مة يف قانون رّ الوظيفة العمومية بعدما كانت جم

العقوبات إىل قانون جديد ومستقل وتنظيمها بشكل 
الدولية، هذا األمر أعطى  االتفاقياتيتوافق مع 

مصداقية أكثر للسياسة اجلنائية اليت اتّبعها املشرّع 
للقضاء على كل مظاهر الفساد اإلداري، وقد تباينت 

                                                            
 .63انظر رمزي بن صديق، مرجع سابق، ص  - 3
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سياسته جذريا عما كانت عليه يف قانون العقوبات، 
وحت يف حدها األدىن إىل إعادة صياغة جرائم وقد ترا

الفساد اإلداري الكالسيكية ويف حّدها املتوسط إىل 
توسيع نطاق بعض أفعال الفساد اإلداري التقليدية، 

حد استحداث  إىلأما يف حدها األقصى وصلت 
جرائم فساد إداري جديدة مل تكن جمرمة من قبل على 

ري املشروع وجرمية غرار جرمية تلقي اهلدايا واإلثراء غ
   ....تعارض املصاحل

ومن خالل هذا املبحث سأعرض أهم 
العقوبات اليت قررها املشرع اجلزائري ملرتكيب جرائم 

  : ، وهذا فيما يلياإلداريالفساد 

إعادة صياغة األحكام الجزائية : األولالمطلب 
  التقليدية

 ألغى املشرّع اجلزائري العديد من املواد املتعّلقة جرائم
الفساد اليت تضّمنها قانون العقوبات، وقام بإحالتها 
إىل املواد املستحدثة يف قانون مكافحة الفساد، 
ومضمون هذه النصوص اجلديدة هي تعزيز مسألة 

 . اجلزاء القانوين للمتهم

وعليه ما يتوجب علينا دراسته يف النقاط املوالية، هو 
رائم الفساد شرح الّنصوص القانونية واجلزاءات املقّررة جل

  . بصفة عامة

  .لجرائم الفساد األصليةالعقوبات : األولالفرع 

لعّل أبرز ما قام به املشرّع اجلزائري، هو إضفاء 
صفة اجلنحة على جرائم الفساد بعدما كانت حتمل 
صفة اجلناية وهذا يف قانون العقوبات، وما يالحظ  
كذلك هو توحيد املشرّع العقوبة ألغلب اجلرائم، 

ء املمّيز يف قانون مكافحة الفساد، هو مّدة والشي
العقوبة السالبة للحرية واليت أصبحت ترتاوح يف 
احلاالت العادية بني سنتني إىل عشر سنوات حبسا، 
وبغرامة من ألف إىل مليون دينار جزائري، هذا بالّنسبة 

الّرشوة السلبية واالجيابية للموّظف لبعض اجلرائم منها 
جنيب واالستغالل الّسليب واالجيايب العمومي الوطين واأل

للنفوذ والغدر واختالس املوّظف العمومي لألموال 
، كما تكون العقوبة حسب القانون )1(العمومية العامة 

احلبس من سّتة أشهر إىل سنتني باإلضافة إىل غرامة 
بالّنسبة  دينار جزائريئيت ألف امن مخسني ألف إىل م

املوظف العمومي للهدايا جلرمية تعارض املصاحل وتلّقي 
  .وتقدميها له

وجاء قانون مكافحة الفساد كذلك بعقوبات خمتلفة  
كما هو احلال بالّنسبة جلرمية عدم الّتصريح أو الّتصريح 
الكاذب للممتلكات، فعقوبتها تتمّثل يف احلبس من 
سّتة أشهر إىل مخس سنوات باإلضافة إىل غرامة يرتاوح 

سمائة ألف دينار مخ إىلقدرها من مخسني ألف 
 إىلجزائري ويف بعض احلاالت اكتفى املشرع باإلحالة 

كما هو احلال بالنسبة جلرمية   )2(مواد قانون العقوبات
  .)3(تبييض العائدات املتأتية من جرائم الفساد 

والشيء املالحظ يف تنوّع العقوبات أيضا هو 
ختصيص عقوبات مشّددة جلرائم الفساد، ولعّل سبب 

اجع ملسألتني، املسألة األوىل تتعلق خبطورة التشديد ر 

                                                            
ـــــق بقائمـــــة اجلـــــرائم املـــــذكورة يف قـــــانون  - 1 انظـــــر امللحـــــق املتعل

 .مكافحة الفساد
مـــــن قـــــانون  7مكـــــرر  389مكـــــرر إىل  389املـــــواد مـــــن  - 2

 .العقوبات اجلزائري، مرجع سابق
  .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 42املادة  - 3
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ا وخبطورة النتائج املرتتبة عنها،  اجلرائم يف حّد ذا
وأيضا خبطورة وسائل اجلرمية، ويتعّلق هذا األمر جبرمية 
الّرشوة يف جمال الصفقات العمومية مثال حبيث قد تبلغ 

سنة، ) 20(مّدة العقوبة السالبة للحرية إىل عشرين 
يمة الغرامة إىل مليون دينار جزائري، ونفس وقد تبلع ق

الشيء بالنسبة جلرمية تبييض العائدات املتأتية من 
ا قد تأخذ حكما مشددا لتبلغ مدة  جرائم الفساد فإ

سنة، وتبلغ قيمة الغرامة ) 15(مخسة عشر إىلالعقوبة 
  .)1(مثانية ماليني دينار جزائري  إىل

، حبيث وتكمن املسألة الثانية يف صفة اجلاين
ذكر قانون مكافحة الفساد بعض الفئات من املوظّفني 
العموميني اليت ينطبق عليها التشديد تلقائيا وذلك 

ا  ، ولعّل الفئة احلّساسة اليت )2(للّصفة اليت يتمتعون 
تكتسي مكانة كبرية يف سلك املوظفني هي فئة القضاة 
املسند إليهم مسؤولية عظيمة خاصة يف تطبيق 

لقانونية وحتقيق العدل، وهناك فئة أخرى، النصوص ا
تتمثل يف فئة األعضاء يف اهليئة الوطنية للوقاية من 

مسؤوليات كبرية يف  إليهمالفساد ومكافحته املنوط 
  .الناجتة من جرائم الفساد أزمتهاإخراج البالد من 

وما يالحظ أيضا بالنسبة للعقوبات األصلية، 
ال والعائدات غري هو جعل املشرّع أمر مصادرة األمو 

، فإذا حكم القاضي )3(املشروعة مالزم هلذه العقوبات

                                                            
انظر بدون اسم الناشر، الصفقات العمومية واجلرائم  - 1

ا يف ظل قانون مكافحة الفساد، منتديات احلقوق  املتعلقة 
:  2013-05-25تصفح املوقع يوم والعلوم القانونية، مت 

http://www.droit-
dz.com/forum/showthread.php?t=6436 

 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 48املادة  - 2
 .، املرجع نفسه2ف  51املادة  - 3

م  بعقوبة سالبة للحرّية على اجلناة على خلفية ارتكا
إحدى جرائم الفساد، وجب عليه أن يقضي أيضا 
مبصادرة األموال والعائدات غري املشروعة الناجتة 
واملتحّصل عليها من خالل هذه اجلرائم، ولإلشارة 

 هذه املسألة أنّه يراعى الغري حسن النية، وهذا فقط يف
يف حالة إثباته مللكيته الّشرعية هلذه العائدات أو 

  .األموال

وممّا سبق، قمنا بتبيان العقوبات األصلية للشخص 
الطبيعي، ولكن هذا ال يعين عدم توّفر عقوبات 
بالنسبة للشخص املعنوي أو االعتباري، فقانون 

هلذا األمر باعتبار أّن العمليات  مكافحة الفساد تطّرق
ا  الكربى للفساد ترتكب بالّسلطة اليت يتمتع 

وألّن صاحب الوظيفة العمومية  الشخص املعنوي،
حيوز على منصب ثقة يعطيه سلطة التحّرك باسم 
مؤسسة ما، وسواء كانت عمومية أو خاّصة، ولكن ما 

ن يالحظ هنا أيضا هو قيام املشرّع باإلحالة إىل قانو 
العقوبات، الذي تضّمن األحكام اخلاّصة ملسؤوليته 

  .)4(اجلزائية والعقوبات املقررة له 

وهنالك مسألتني جوهريتني كذلك تطّرق 
 األوىلإليهما املشرّع يف قانون مكافحة الفساد، املسألة 

يف القيام جبرائم الفساد، حبيث  )5(تتمثل يف املشاركة 
يف قانون العقوبات، سّلط نفس العقوبات املقّررة هلا 

وهذا بتفعيل القاعدة العامة ألحكام املشاركة بني 
القانونني، أّما املسألة الثانية فتتعّلق بالشروع  يف جرمية 

                                                            
مـــن قـــانون الفسادــــ ومـــا يقابلهـــا مـــن املـــواد مـــن  53املـــادة  - 4

 .مرجع سابق من قانون العقوبات، 3مكرر 18مكرر إىل 18
 .، قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق52املادة  - 5
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، حبيث جعل املشرّع الّشروع  )1(معينة من جرائم الفساد
حبالتيه إّما شروعا موقوفا أو شروعا خائبا يف مرتبة 

س العقوبة ومثال على اجلرمية التاّمة، وسّلط عليه نف
الّشروع املوقوف، الّشروع يف ارتكاب جرمية تبييض 

الالزمة إليداع  اإلجراءاتاألموال بأن يّتخذ اجلاين 
املال املتحّصل من اجلرمية بأحد البنوك إال أنّه يضبط 
أثناء قيامه بذلك، ومثال الّشروع اخلائب قيام شخص 

ي  معتقدا بشراء عقارات بأموال ناجتة من نشاط إجرام
أّن ملكية تلك العقارات قد آلت إليه مبجرد التعاقد 
على الشراء وحترير عقود البيع، دون أن يقوم بإجراءات 

  .الّشهر العقاري مث يضبط يف هذه املرحلة

وعليه، نرى أّن املشرع قد اهتم كثريا مبسألة 
العقوبة وأّمل جبميع جوانبها، فكما أنّه قام بتسليط 

رائم الفساد، فإنّه كذلك قام بتعزيز عقوبات أصلية جل
هذه العقوبات بعقوبات تكميلية اهلدف منها ردع 
اجلناة والّسيطرة على الظروف املساعدة على قيام 

  .اجلرمية، وهذا ما سنتطرق إليه يف الفرع التايل

  .العقوبات التكميلية:الفرع الثاني

يعتمد املشرّع على وسيلة هلا دور بارز يف 
بة األصلية، واملتمثّلة يف العقوبات تدعيم العقو 

التكميلية، وهذا يف احلاالت اليت تكون فيها العقوبات 
عقوبات تكّملها كحجز األموال  إىلاألصلية حباجة 

وحرمان مرتكيب اجلرائم على بعض احلقوق 
الوطنية،وهذه العقوبات نّص عليها قانون العقوبات يف 

  .)2(ة الفصل الثالث بعنوان العقوبات التكميلي

                                                            
 .، املرجع نفسه2ف  52املادة  - 1
 .من قانون العقوبات اجلزائري، مرجع سابق 09املادة  - 2

ولقد برزت نتائج ودور العقوبات التكميلية يف 
الواقع، وهذا العتماد القضاة وتقريرها على اجلناة بغية 
اإلملام بأمور تابعة جملريات اجلرمية حبيث إن مل يتّم 
الفصل فيها ميكن ملراحل للجرمية أن تتواصل مما يؤدي 

 كجرمية  األطرافإمتامها خاصة يف اجلرائم املتعددة  إىل
  .والتهريب األموالتبييض 

يكمن هدف املشرّع بتقنينه لعقوبات  
، ولكن ما ميكن اإلجراميتكميلية، يف تضييق النطاق 

، هو عدم قيامه باستحداث عقوبات إليه اإلشارة
تكميلية جديدة كما فعل عند تقنينه جلرائم فساد 

) 3(يف قانون مكافحة الفساد  اكتفىجديدة، بل 

قانون العقوبات، حبيث مل يأت بأية باإلحالة إىل مواد 
نقطة جديدة يف هذه املسألة، ويعترب هذا االكتفاء، 

وما خّلفته  اإلجرامينقطة سلبية له، باعتبار أّن الواقع 
جرائم الفساد يقتضي تعزيز العقوبات األصلية 

تّم بالنقاط اليت هلا عالقة مباشرة باجلرمية   .بعقوبات 

فئة القضاة يف وما ميكن مالحظته هو بقاء 
مل تكن هناك عقوبات عن بعض  إذاحرية يف حالة ما 

القول  إىلالتصّرفات املتعلقة جبرائم الفساد، مما أدى بنا 
هو وجود شغور قانوين فيما يتعلق ببعض اآلليات اليت 

  .تعّزز العقوبات األصلية جلرائم الفساد

ا العقوبات التكميلي ة، ومن األمهية البالغة اليت تتمّيز 
ميكن القول أّن تقريرها يعترب من الضروريات يف بلوغ 
اهلدف املسطّر إليه من طرف املشرّع واملتمثل يف 
القضاء على جرائم الفساد ولكن دون نسياه مسائل 

                                                            
 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 50املادة  - 3
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جوهرية كمسألة انقضاء العقوبة وتقادمها فكال 
  .املسألتني مالزمتني للعقوبة

 آليات الحجز و تجميد عائدات: المطلب الثاني
  .الجريمة

تضّمن قانون مكافحة الفساد إجراءات أخرى 
اهلدف منها معاجلة متحّصالت اجلرائم املذكورة يف هذا 

التحّفظية املؤقّتة،  اإلجراءاتالقانون، بإقرار بعض 
ويتعّلق األمر جبواز جتميد أو حجز عائدات جرائم 

  .الفساد، سواء الوطنية أو الدولية

دات الجرائم حجز وتجميد عائ: الفرع األول
  .الوطنية

بصدور قرار  اإلجراءاتيتّم تطبيق هذه 
قضائي، أو مبجرد أمر والئي صادر عن رئيس احملكمة 
ا بعض الّسلطات  املختّصة، وجيوز كذلك أن تأمر 
املختصة كمصاحل الشرطة القضائية أو خلّية معاجلة 
املعلومات املالية يف حاالت ارتباط جرائم الفساد جبرمية 

ا أو حتّقق األفعال اجملّرمة،  تبييض ا  األموال، أو اقرتا
، ملا )1(هذا ما تضّمنه القانون املتعّلق بالّنقد والقرض 

تتمّتع به من سلطات هامة يف جمال مكافحة تبييض 
األموال غري املشروعة وخاصة منها عائدات جرائم 

  .الفساد

وتعترب إجراءات حجز وجتميد عائدات اجلرمية بصفة 
ا تعين  اإلجراءات، من عامة التحّفظية املؤقّتة، ألّ

احلظر املؤقت على نقلها أو حتويلها أو تبديلها أو 

                                                            
املــــــــؤرخ يف  03-11مــــــــن األمــــــــر  133و  132املادتــــــــان  -1

 .لق بالنقد والقرضاملتع 26-08-2003

التصّرف فيها أو حتريكها أو وضع اليد عليها بصورة 
ذا املعىن خيتلف عن التعّقب، الذي  مؤقتة، والتحّفظ 
يقصد به متابعة األموال أو املتحّصالت املرتبطة 

مالكها أو حائزها، ومن تنتقل إليه تلك باجلرمية ملعرفة 
امللكية أو احليازة ومكان تواجدها متهيدا لتجميدها أو 

  .حجزها

املطّبقة على جرائم  اإلجراءاتهذا ما يتعّلق مبا تعرفه 
الفساد يف األراضي الوطنية وفيما يلي سنتحّدث عن 

املطّبقة يف حالة ما تعّلق األمر جبرائم  اإلجراءات
  .العديد من الدول إىلمتتد  الفساد اليت

حجز وتجميد عائدات الجرائم : الفرع الثاني
  .الدولية

نّظم قانون مكافحة الفساد عالقات الّتعاون 
الّدويل فيما خيّص تنفيذ طلبات احلجز والتجميد، 
وهذا نتاج الطلبات الواردة من الّدول األطراف يف 

فراغات األمم املّتحدة ملكافحة الفساد، لسّد ال اتفاقية
إجراءات عاّمة ميكن  إىليف القوانني الوضعية والوصول 

تطبيقها على مجيع جرائم الفساد يف صورها اليت متتّد 
العديد من الدول، إذ حيّق لكل دول األعضاء يف  إىل

االتفاقية رفع طلب لوزارة العدل باحلجز أو التجميد 
للممتلكات الناجتة عن جرائم الفساد والوسائل 

ة فيها، وتنّظم هذه العالقات ضوابط معّينة املستعمل
فإذا كانت إحدى جرائم الفساد مرتكبة خارج الوطن 

النامجة عنها موجودة يف  اإلجراميةوكانت العائدات 
اجلزائر، فإنّه جيوز للّسلطات القضائية اجلزائرية أو 
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، أن تأمر بناء على طلب )1() الّسلطات املختّصة (
ة بدولة أخرى تربطها جهة قضائية أو سلطة خمتص

سارية املفعول، أو تبعا ملبدأ املعاملة  اتفاقيةباجلزائر 
باملثل، بالتحّفظ على األموال أو املتحّصالت 

 .اإلجرامية

التعاون الدولي في مكافحة : الفرع الثالث
  .الجريمة

يف الّنقاط املوالية، سنربز دور املشرّع اجلزائري 
افحة اجلرمية، وهذا يف تعزيز الّتعاون الّدويل يف مك

بتسخري آليات دولية وتنظيم عالقات دولية بغية بلوغ 
  .اهلدف املسطّر من طرف األمم املتحدة

آليات التعاون الدولي من أجل منع وكشف : أوال 
  .اإلجراميةوتحويل العائدات 

، )2(كّرس قانون مكافحة الفساد يف مضمونه 
منع  األمم املّتحدة يف جمال اتفاقيةما جاءت به 

اىل مصاريف  )3( اإلجراميةوكشف وحتويل العائدات 
ومؤسسات مالية، وذلك بإقامة عالقات تعاون يف 
جمال التحرّيات واملتابعات واإلجراءات القضائية يف 
جمال جرائم الفساد مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل ويف 
حدود ما تسمح به املعاهدات واالتفاقيات الّدولية 

                                                            
مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد، مرجـــع  1فقـــرة  64 املـــادة  -1

  .سابق
 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 57املادة  - 2
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة، مرجــع ســابق، وانظــر  37املــادة  - 3

كذلك صـابر راشـدي، اجملـاالت االسـرتاتيجية للتعـاون الـدويل يف 
تقى الوطين حـول اآلليـت القانونيـة ملكافحـة مكافحة الفساد، املل

اىل  127، ص مـــــــن 2008جـــــــرائم الفســـــــاد، ورقلـــــــة اجلزائـــــــر، 
133. 

على الّدول أن تأخذ بعني  اإلطار هذا ذات الّصلة ويف
مل مع االعتبار املعلومات اليت تصلها يف إطار الّتعا

الّسلطات األجنبية، السيما اليت تساعد على مراقبة 
الطبيعيني واالعتباريني  األشخاصحسابات كل من 

  .)4( األصليةوحتديد هويتهم 

وأبرز آليات التعاون يف هذا اجملال تتمثل يف 
  : والتدابري الوقائية وأّمهها اإلجراءاتن سلسلة م

إلزام البنوك واملؤّسسات املالية باختاذ تدابري وقائية  -
بشأن فتح احلسابات ومسكها وتسجيل العمليات 
ا مع إلزامها بتقدمي  املالية ومسك الكشوف اخلاّصة 

  .املعلومات املالية

ال يسمح أن تنشأ باإلقليم اجلزائري مصارف ليس  -
جمموعة مالية خاضعة  إىلحضور مادي وال تنسب هلا 

  .)5(للرقابة 

املوظّفني العموميني الذين هلم مصلحة يف  التزام -
حساب مايل ببلد أجنيب أو حق أو سلطة توقيع أو 
أي سلطة أخرى على ذلك احلساب، بتبليغ الّسلطات 
املعنية بتلك العالقة وأن حيتفظوا بسجالت مالئمة 

ذه احلسا بات كل ذلك حتت طائلة اجلزاءات تتعّلق 
  .)6(التأديبية واجلزائية 

عدم االحتجاج يف مواجهة الّسلطات العاّمة بسرّية  -
  .      األجنبيةاملعامالت واحلسابات املفتوحة يف البنوك 

                                                            
اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحـة الفسـاد يف األردن، ّمت تصـفح  - 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــ :  2013-05-22املوقــــــــــــ
 http://www.jacc.gov.jo  
 .قانون مكافحة الفساد، مرجع سابقمن  57املادة  - 5
 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 61املادة  - 6
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ما جتب مالحظته أّن هذه التدابري جد هامة، وكفيلة 
باحلّد من حتويل األموال بطرق غري مشروعة والتسّرت 
عليها يف البنوك أو املؤّسسات املالية األجنبية ذات 
األنظمة املصرفية املتساحمة، وهو األمر الذي يسّهل 
على اهليئات املكّلفة باملراقبة واملكافحة من تتّبع 
نشاطات هؤالء األشخاص، سواء على املستوى 

  . )1(الداخلي أو اخلارجي 

  .تنظيم عالقات التعاون القضائي: ثانيا 

ضرورة تقنني قوانني مكافحة الفساد  اقتضت
يف الّدول، تكثيف اجلهود يف اجلانب القضائي 
والّتعاون دوليا على احلّد من انتشار جرائم الفساد 
ا جعل  العابرة للدول، سيما وأّن تطّور وانتشار خمّلفا
الوضع األمين للدول يف حالة اضطراب وعدم استقرار، 

تكّتل هذه الدول يف مثل جرمية تبييض األموال، فرغم 
إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ولكن 
أوجب التفكري يف آليات التعاون القضائي الدويل 
وتطويره، وبالّتايل جعل الفساد الدويل جرمية تعاقب 

  . )2(عليها القوانني الوطنية

لقد نّظمت القوانني الداخلية اجلزائرية آليات التعاون 
ل اجلزائي بصفة عامة مبوجب قانون الدويل يف اجملا

                                                            
انظــر بــن قــو أمــال، التعــاون الــدويل ملكافحــة جــرائم الفســاد  - 1
، امللتقــى الــوطين حــول اآلليــات )جرميــة تبيــيض األمــوال كنمــوذج(

ـــر،  ، ص 2008القانونيـــة ملكافحـــة جـــرائم الفســـاد، ورقلـــة اجلزائ
  .68إىل  42من 

حســـــنني احملمـــــدي بـــــوادي، الفســـــاد اإلداري لغـــــة . انظـــــر د - 2
، ص 2008املصــــاحل، دار املطبوعــــات اجلامعيــــة، مصــــر، طبعــــة 

178.  
وكإضـافة فقــط، فـان الواليــات املتحـدة األمريكيــة أصـدرت قــانون 

 . 1977املمارسات األجنبية اخلارجية الفاسدة عام 

، وجاء قانون مكافحة الفساد  )3(اجلزائية  اإلجراءات
، على )4(مكّمال ألحكامه مؤكدا يف إحدى مواده 

أمهّية القيام بعالقات تعاون قضائي على أوسع نطاق 
ممكن يف جمال التحرّيات واملتابعات واإلجراءات 

جيّسد القانون  القضائية املتعّلقة جبرائم الفساد، كما
أيضا، ما يعرف بالتعاون القضائي الدويل عن طريق 

 اتفاقيةاملساعدة القانونية والقضائية املتبادلة يف إطار 
ثنائية أو أكثر، الذي من صوره تبادل املعلومات 
واخلربات وإنشاء فرق مشرتكة للبحث يف إطار 

وكذلك الّتعاون  ،اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف
ي الّدويل يف جمال التدابري التحفظية، فبالنسبة القضائ

لتبادل املعلومات، فضبط أحكامها قانون مكافحة 
وكذلك القانون املتعلق بالوقاية من تبييض  )5(الفساد
ا، أن يكون )6(األموال ، وأهم القواعد الواجب العمل 

التبادل مع دولة أخرى تربطها باجلزائر اتفاقية سارية 
ذلك بالّشكل وبالقدر الذي حتدده  املفعول، وجتيز

االتفاقية، ويكون ذلك وفقا لإلجراءات املتبعة، أو أن 
 األخرىيكون تبادل املعلومات بني اجلزائر والدولة 

وفقا ملبدأ املعاملة باملثل أي دون توقيع أي اتفاقية، 

                                                            
تســــليم اجملــــرمني  إذ نــــص يف الكتــــاب الســــابع منــــه يف بــــاب - 3

ـــــاملواد  ـــــك ب ـــــى شـــــروط وإجـــــراءات تســـــليمهم و ذل إىل  694عل
منــــه ، كمــــا نظّــــم قواعــــد العبــــور وأحكــــام ضــــبط األشــــياء  718

ـــاملواد  واإلنابـــات القضـــائية وإرســـال األوراق واملســـتندات وذلـــك ب
 .منه 725إىل  719

 .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 57املادة  - 4
مــــن قــــانون مكافحــــة الفســــاد، مرجــــع  60 و 57املادتــــان  - 5

 .سابق
املتعلـــق بالوقايـــة مـــن  01-05مـــن  28إىل  25املـــواد مـــن  -6

    .تبييض األموال، مرجع سابق
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وأّال ميّس التبليغ بالسيادة اجلزائرية واألمن والنظام العام 
  .)1(ئرية واملصاحل اجلزا

وهناك أيضا صورة من صور التعاون القضائي الّدويل ال 
تقّل أمهّية عّما سبق ذكره فيما خيّص حماربة جرائم 

املتحدة  األممالفساد وقمعها، فقد تضّمنت اتفاقية 
ملكافحة الفساد أحكاما مفّصلة ومرنة للغاية تتعلق 

، إذ جيب أن خيضع التسليم )2(بنظام تسليم اجملرمني 
ينّص عليها القانون الداخلي للدولة  اليتشروط لل

متلّقية الطلب أو ملعاهدات التسليم الّسارية، واعرتفت 
بسلطة الدولة املطلوب فيها التسليم حبيث مل تعد 

  .تقتصر على تغليب أحكام تشريعها الوطين

وعليه، فإّن الّتعاون القضائي اجلزائي يعترب من أهّم 
 األممنّصت عليها اتفاقية  اليتامليكانيزمات والوسائل 

املتحدة، السيما يف اجملال القضائي واملصريف، ألّن 
الواقع أثبت فعاليته يف كشف شبكات الفساد الدولية، 
حيث يدخل حمرتيف الفساد يف ميكانيزمات معقدة 

  .)3(يصعب كشفها 

وما ميكن استخالصه من  تكريس قانون مكافحة 
ّدويل، هو ضمان أكرب الفساد ملبدأ التعاون القضائي ال

                                                            
ــــــد وبــــــوجالل صــــــالح الــــــدين، اجلهــــــود  - 1 انظــــــر ميهــــــوب يزي

األوروبية ملكافحة الفساد، امللتقى الوطين حول اآلليات القانونيـة 
 69، ص مـــن 2008ة اجلزائـــر، ملكافحـــة جـــرائم الفســـاد، ورقلـــ

 .75اىل 
  .من اتفاقية األمم املتحدة، مرجع سابق 42املادة  -2
انظــــر اســــرتاجتيات مكافحــــة الفســــاد، بــــدون اســــم الناشــــر،  - 3

-22موقــــع فلســــطني ملكافحــــة الفســــاد، ّمت تصــــفح املوقــــع يــــوم 
  .20ص 2013 -05

 http://www.aman-
palestine.org/ar/CombatingCorruption.htm 

من جرائم  اإلداريةقدر ممكن من احلماية للوظيفة 
  .الفساد 

وأخريا، فإن الغاية من كل هذه اآلليات املسطّرة يف كل 
اجلزائية ومدّعمة بقانون مكافحة  اإلجراءاتمن قانون 

الفساد والذي بدوره عّزز تطبيق ما جاءت به اتفاقية 
هو تطبيق اجلزاء املتحدة ملكافحة الفساد،  األمم

بفساد  اإلداريةاملناسب لكل من ميّس بالوظيفة 
  .أعماله

 :خاتمة

يف ختام مقالنا هذا، ميكن القول أّن اهلدف 
األساسي الذي يسعى إليه املشرّع اجلزائري من خالل 

، هو التصدي واإلداريةتعزيز آلياته القانونية والقضائية 
 اإلداريملظاهر جرائم الفساد بصفة عامة والفساد 

ا على خمتلف امليادين خاصة وا 4بصفة خاصة  نعكاسا
االقتصادية، وكذا تفعيل دور العقوبة يف إعادة إدماج 

  .مرتكيب تلك اجلرائم يف اجملتمع

ولكن يف األخري يبقى أمر تفعيل دور املشرّع 
للعمل على القضاء  واجتماعيةاجلزائري بإرادة سياسية 

ب امل ال العام، أمر البد والتصدي ملختلف أشكال 
منه، وكذا تعزيز دور اجملتمع املدين يف املشاركة يف 
السياسة العامة لتسيري الدولة، فالنصوص القانونية 
الوقائية والردعية لوحدها غري كافية لتحقيق اهلدف 

  .املنشود وهو حماربة الفساد
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L’agent judiciaire du trésor 

Lounes HARZI , Doctorant  
Droit international des affaires, Université de Tizi-Ouzou 

E-mail : harzilounes@gmail.com 

  :ملخص 

الوكيل القضائي للخزينة العمومية شخص معنوي مت إجيادهه على مستوى وزارة املالية مبوجب القانون رقم 
تتمثل األوىل يف : تني أساسيتنيولقد مت تكليف الوكيل القضائي للخزينة مبهم. 1963جوان  8املؤرخ يف  63-198

دف إىل جعل الدولة مدينة أو دائنة إزاء أشخاص  متثيل الدولة أمام اجلهات القضائية العادية يف مجيع القضايا اليت 
 .أما املهمة الثانية فتتمثل يف مهمة حتصيل املبالغ املالية املستحقة للدولة. طبيعية أو معنوية

كما يقوم . قضائي للخزينة بتمثيل مصاحل رئاسة اجلمهورية ومصاحل رئاسة احلكومةهلذا الغرض، يقوم الوكيل ال
بتمثيل املصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الواليات واليت ال تتمتع بالشخصية املعنوية وال باستقاللية مالية وال حبق 

 .املتابعة القضائية أو التمثيل أمام اجلهات القضائية

القضائي للخزينة هو املمثل والوحيد والشرعي للدولة أمام اجلهات القضائية العادية، فإنه ال ميكنه متثيل  وإذا كان الوكيل
، وكذلك املؤسسات العمومية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل )الواليات والبلديات(املصاحل الالمركزية للدولة 

 اري واملؤسسات العمومية االقتصاديةاملايل مثل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلد

      

 Résumé:    

   L’agent judiciaire du trésor public est 
une personne morale créée au niveau du 
ministère des finances par la loi n°63-
198 du 8 juin 1963. Il est chargé de la 
mission de représenter l’Etat devant les 
juridictions de  l’ordre judiciaire 
ordinaire dans les affaires ayant pour 
objet la déclaration de l’Etat créancier ou 
débiteur envers une personne morale ou 
une personne physique et du 
recouvrement des créances actives de 
l’Etat.  

À cet effet, l’AJT représente les services 
de la présidence et de la chefferie du 
gouvernement. Il représente également 
les services déconcentrés de l’Etat au 
niveau des wilayas qui ne jouissent ni de 
personnalité morale, ni d’une autonomie 
financière ni du droit d’ester en justice.  

Cependant,  l’AJT est exclu de 
représenter les services décentralisés de 
l’Etat (les wilayas et les communes) et 
les établissements publics dotés d’une 
personnalité morale et d’une autonomie 
financière à l’instar des établissements 
publics à caractère administratif et des 
entreprises publiques économiques. 

Introduction :                                               

Institué par la loi n°63-198 du 8 
juin 1963 auprès du ministère des 
finances, l’agent judiciaire du trésor 
(AJT) est une personne morale chargée 
de représenter, devant les différentes 
juridictions de l’ordre judiciaire, les 
entités de l’Etat qui n’ont pas de 
personnalité morale ni le droit d’ester en 
justice ni l’autonomie financière d’une 
part, et du recouvrement des créances de 
l’Etat d’une autre part. Ces deux 
missions principales sont citées par 
l’article premier de la loi 63-198 qui 
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énonce : « l’agent judiciaire du trésor 
chargé sous l’autorité du ministre : 

 a) De suivre le recouvrement des 
débets des comptables publiques et, 
d’une façon générale, les rétentionnaires 
de deniers publics et des créances 
actives de l’Etat. 

b) De représenter l’Etat dans 
toute action portée devant les tribunaux 
de l’ordre judiciaire… »  

En attribuant cette double 
fonction à l’AJT, Le législateur algérien 
s’est inspiré de son homologue français, 
notamment du décret du 21 juillet 1790 
portant la création de l’agent judiciaire 
du trésor qui lui a attribué cette dualité 
de fonction. Si l’AJT en Algérie a gardé 
ses fonctions originelles, le cas n’est pas 
le même en France. En effet, depuis 
1993 l’AJT a été déchargé de la mission 
du recouvrement des créances de l’Etat, 
confiée aux comptables du trésor public1, 
mettant ainsi un terme à la confusion, 
que font même les praticiens du droit, 
entre l’AJT et le trésor public. Ce 
remaniement juridique dans le rôle de 
l’AJT a entrainé, lui aussi, une autre 
évolution au sein de l’AJT, puisque 
l’appellation de ce dernier a changé, avec 
le décret n° 2012-985 du 23 Aoûte 2012, 
qui l’a dénommé Agent Judiciaire de 
l’Etat (AJE), dénomination plus adéquate 
avec son rôle unique de représenter l’Etat 
devant les différentes juridictions2.La 
confusion que font les justiciables, les 

                                                            
1- BERGEAL Catherine, L’agent judiciaire de 
l’Etat, Etude du ministère de l’économie et des 
finances français, p 5.  
2- BESSON Jean-Paul et LATRECHE Nordine, 
L’agent judiciaire de l’Etat : 1790-2012, de la 
révolution à la nouvelle dénomination, le 
courrier juridique des finances et de l’industrie, 
n°69, 2012, publication du ministère de 

l’économie et des finances français, Paris, p 3.  

administrations et même les juridictions 
entre l’AJT et le trésor public était à 
l’origine de ce changement de 
dénomination. Ainsi, dans une affaire 
récente, il a fallu aller jusqu’en cassation 
pour faire écarter l’argumentation d’un 
requérant, qui soutenait avoir 
valablement assigné l’AJT devant le 
tribunal d’instance d’Avignon, au motif 
que la trésorerie générale serait un 
établissement de l’AJT3. Aussi dans un 
jugement très récent, le tribunal de 
grande instance de Reims n’a pas fait de 
différence entre l’AJT et le trésor public, 
en indiquant que le siège social de l’AJT 
est à la trésorerie générale de Reims4. 

Etant la seule personne ayant le 
droit de représenter et de défendre les 
intérêts de l’Etat devant les tribunaux et 
Cours, il est nécessaire de s’interroger 
sur le mandat légal de l’AJT dans le 
cadre de la représentation de l’Etat 
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire 
en droit algérien et en droit comparé ?   

De prime à bord, la réponse à 
cette question élimine systématiquement 
de cette étude le second rôle de l’AJT 
concernant le recouvrement des créances 
de l’Etat, donc se focalisera sur son rôle 
de représentant et défenseur de l’Etat. 
Nous allons évoquer, dans un premier 
temps, les missions de l’AJT devant les 
tribunaux et Cours (Premier chapitre) 
avant de voir ses différentes positions 
dans un procès (Deuxième chapitre).       

Premier chapitre 
Prérogatives de l’Agent 

Judiciaire du Trésor 

                                                            
3 - Cass. civ. 2e, 31 mars 2011, Méjard, doc. p. 
64. 
4 - BESSON Jean-Paul et LATRECHE Nordine, 
op.cit., p 3.  
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L’agent judiciaire du trésor est 
habilité pour représenter et défendre les 
intérêts de l’Etat devant les cours et 
tribunaux de l’ordre judiciaire, la portée 
et les objectifs de cette représentation 
(section 1) permettent à l’AJT d’être 
partie dans toutes les actions concernées 
par le mandat (section 2).  

Section 1 : portée et objectifs du mandat 
légal 

La portée de la représentation de 
l’AJT (sous-section1) lui donne le 
monopole de représenter l’Etat devant 
les différentes juridictions de l’ordre 
judiciaire, pour atteindre les différents 
objectifs tracés par le mandat légal qu’il 
a reçu (sous-section 2). 

Sous-section 1 : la portée de la 
représentation 

Aux termes de l’article premier 
alinéa 2 de la loi n°63-198 du 8 juin 
1963, l’AJT est chargé « de représenter 
l’Etat dans toute action portée devant les 
tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant 
à le faire déclarer créancier ou débiteur 
pour des causes étrangères à l’impôt et 
au domaine».  

L’article précité exige que la 
représentation de l’Etat par l’AJT doit se 
faire devant les tribunaux de l’ordre 
judiciaire ; tribunaux de première 
instance, cours d’appel et cours 
suprêmes. En conséquence, l’AJT n’est 
pas habilité à représenter l’Etat devant 
les juridictions d’ordre militaire. Idem 
pour les contentieux administratifs où 
l’AJT ne peut intenter une action devant 
le juge administratif que lorsqu’il est mis 
en cause comme nous allons le détailler 
dans d’autres lignes de cette étude.  

L’AJT intervient donc dans toute 
action où l’Etat est partie au procès pour 
demander des réparations pécuniaires 
dans le cas où ce dernier a subi un 
préjudice, à travers la personne d’un de 
ses représentants ou dans les biens lui 
appartenant d’une part, ou lorsque l’Etat, 
à cause de ses agents, se trouve demandé 
en réparation pour avoir causer préjudice 
d’autre part.      

Les actions dont l’AJT en est 
partie doivent impérativement avoir pour 
objectif une réparation pécuniaire, il en 
résulte que les actions dont les demandes 
ne portent que sur des condamnations 
pécuniaires accessoires ne concernent 
pas l’AJT. Pareil pour les demandes 
d’astreinte lorsqu’elles ne 
s’accompagnent d’aucune prétention 
financière, puisque l’astreinte est 
indépendante des dommages et ne 
constitue qu’une condamnation 
pécuniaire accessoire et éventuelle. Les 
demandes sollicitant la désignation 
d’expert sont exclues également de la 
compétence de l’AJT, à moins que ces 
demandes ne soient associées à la 
demande de versement d’une provision 
par anticipation1.       

S. section 2 : les objectifs du mandat 
légal de l’AJT 

La préservation des biens de 
l’Etat et sa bonne image sont à l’origine 
du mandat légal de l’AJT. Pour ces 
raisons, le ministère de l’économie et des 
finances français a établie des lignes 
directrices pour l’AJT afin de bien 
représenter et défendre les intérêts de 
l’Etat. Ces lignes directrices se voient, en 

                                                            
1 - BERGEAL Catherine, op.cit. p 7.  
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même temps, un guide pratique de travail 
et des objectifs à atteindre. 

Le mandat légal de l’AJT vise en 
particulier dans un procès les objectifs 
ci-après :  

La défense des finances de l’Etat  

 Devant les juridictions, l’AJT est 
le bras judiciaire de l’Etat, il représente 
et défend ses intérêts financiers dans les 
procès. Dans les actions en défense, il 
cherche à limiter le montant des 
réparations civiles que le trésor public 
doit supporter. Dans les actions en 
demande, il veille à ce que la réparation 
obtenue reflète l’intégralité des 
préjudices subis.             

Représenter dignement l’Etat  

 Par son mandat, l’AJT veille, à 
travers tous les procès dont il est partie, 
au respect de l’autorité de l’Etat qu’il 
représente et à la considération des 
agents qui le représentent. Ce respect ne 
doit pas être compris dans un seul sens, 
car l’AJT doit reconnaitre les tors de 
l’Etat lorsque ceux-ci sont établis, et le 
trésor public doit impérativement faire 
preuve d’une réparation prompte aux 
organismes et personnes lésés, afin de 
préserver la bonne image de l’Etat envers 
les citoyens et surtout garder l’état de 
confiance existant entre l’Etat et ses 
citoyens.   

Pour ces deux premières raisons, 
l’AJT doit être sujet de respect par toutes 
les administrations, les magistrats ainsi 
que le personnel du service public et le 
personnel de la justice, puisqu’il agit 
dans l’intérêt public et tend, comme on 
l’a vu, à préserver les deniers publics, 
donc ceux du peuple. 

Plaider de bonne foi  

 L’objectivité est la devise de 
l’AJT dans tous procès, il doit se limiter 
à faire une évaluation exacte du 
préjudice subit, et recourir dans ses 
moyens de défense aux moyens légaux et 
loin de toute influence externe. Il doit 
convaincre sur le mal subit par l’Etat 
qu’il représente, causé par ces citoyens 
dans les actions en demande. Dans les 
actions où l’Etat se trouve en défense, 
l’AJT doit le représenté pour essayer de 
sauvegarder sa bonne image.   

Respecter discrétion et neutralité  

L’AJE est tenu de respecter les 
obligations inhérentes aux agents de 
l’Etat en matière de dignité, d’intégrité, 
de neutralité et de discrétion, en raison 
des informations confidentielles qui lui 
sont communiquées. Les avocats de 
l’AJE assurent le respect des ces 
obligations relatives aux secrets 
professionnels.     

Garantir la clarté et la cohérence de la 
position de l’Etat devant le juge  

La position de l’AJE devant les 
différentes juridictions doit être claire et 
cohérente, il est tenu d’assurer la 
cohérence des débats concernant les 
administrations pour éviter la confusion 
des positions de l’Etat devant les 
juridictions. En Algérie, le rôle de l’AJT 
reste peu connu par les magistrats, les 
avocats et autres spécialistes du domaine, 
qui continuent à confondre entre 
l’autoreprésentation des administrations 
publiques et leur représentation par 
l’AJT d’une part, et de faire la confusion 
entre l’AJT et trésor public d’autre part. 
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Les avocats de l’AJT doivent élucider et 
clarifier son rôle de façon pertinente.   

Doté d’une mission aussi 
importante, le rôle de l’AJT doit faire 
objet d’une large clarification notamment 
par le ministère des finances tenu de 
fournir plus de publications, études et 
organisation de séminaires et journées 
d’études à l’intention des praticiens du 
droit  entre autres, afin de mieux 
expliquer et de bien définir le rôle de 
l’AJT.       

- Assurer l’objectivité et la sérénité des 
débats judiciaires  

Les avocats de l’AJT doivent 
faire preuve d’objectivité et de sérénité 
dans les débats et plaidoiries, parce que 
l’AJT n’est ni victime ni accusé dans le 
procès, il représente l’Etat et demande 
réparation au profit du trésor public. 
L’implication de l’AJT dans un procès 
sert à « dépersonnaliser » les débats 
puisqu’il n’est pas l’administration 
fautive ni l’administration créancière1.  

Section 2 : Les actions dont l’AJT en 
est partie  

L’article 1 de la loi n°63-198 
dans son alinéa 2 prévoit que l’AJT est 
partie dans toute action qui tend à le 
déclarer créancier ou débiteur, donc sa 
position dans le procès est variable selon 
la nature de l’affaire, il se retrouve dans 
des actions en demande quand l’Etat en 
est victime, et il se retrouve en défense 
lorsque l’Etat est fautif. A partir de ce 
principe, les actions de l’AJT sont soit, 
des actions en demande (Sous section 1) 
ou des actions en défense (Sous section 
2) 

                                                            
1 - BERGEAL Catherine, op.cit. p 28.  

Sous section1 : les actions en demande 

Dans les actions en demande, 
l’AJT se substitut a la victime pour se 
constituer partie civile afin de 
représenter l’Etat (1) et demander les 
réparations civiles en fonctions des 
préjudices subis (2).   

1 - Les affaires où l’AJT peut se 
constituer partie civile 

Victime d’un préjudice, l’Etat se 
constitue partie civile via l’AJT pour 
demander réparation. En pratique, les cas 
les plus fréquents où l’AJT se constitue 
partie civile portent sur : 

 Les outrages et les diffamations, 
 Les homicides et les violences 

volontaires et involontaires, 
 Les accidents de la circulation, 
 Les détournements de deniers 

publics, 
 Les dégradations et vols de biens 

publics, 
 Les cas de faux et usages de faux 

en écriture publique2. 

Dans les pays de l’union 
européenne, L’AJE peut aussi se 
constituer partie civile pour 
demander réparation contre les 
préjudices qui touchent les pays de 
l’union. Ainsi l’article 325/2 du traité 
sur le fonctionnement de l’union 
européenne, mandate l’AJE à se 
constituer partie civile dans les 
affaires de détournement de fonds 
européens. En France, l’AJE est 

                                                            
2 - Circulaire n°194, Ministère des finances, 
direction de l’agent judiciaire du trésor, du 23 
septembre 2006, portant précisions sur la 
représentation de l’agent judiciaire du trésor 
auprès des juridictions et le rôle du directeur 
régional du trésor, p 2. 
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appelé à demander réparation dans 
les procès qui portent sur les 
préjudices subis par les agents de 
l’Etat qui interviennent dans les cas 
de pollution maritime et dans les cas 
d’infractions à la législation relative à 
l’eau conformément à l’article L.211-
5 du code de l’environnement1.  

Il faut constater également 
que l’AJT se constitue partie civile 
pour demander réparation en faveur 
de l’Etat même si l’auteur de 
l’infraction est un agent de l’Etat, un 
agent de police par exemple. Dans le 
cas où ce dernier commis une 
infraction de nature à nuire a l’image 
de l’Etat, l’AJT se constitue alors 
partie civile pour demander 
réparation contre cet agent, qui perd 
toute protection de l’Etat et se 
retrouve accusé dans le procès.   

2 - La réparation civile  

Dans les actions où l’Etat est 
victime, l’AJT doit défendre l’agent qui 
a subi le préjudice à cause ou pendant 
l’exercice de ses fonctions, mais la 
demande de réparation se fait au nom de 
l’Etat, non au nom de l’agent victime. En 
d’autres termes, l’AJT ne demande 
jamais de réparations en faveur de 
l’agent victime d’un préjudice mais 
plutôt en faveur de l’Etat dans le but de 
garder sa bonne image, ce qui explique 
ses fréquentes demandes de réparation 
symbolique.   

Ces réparations dont bénéficie 
l’Etat sont versées a la victime sous 
forme de prestation, tel que les frais de 
traitement, les frais médicaux et 

                                                            
1 - BERGEAL Catherine, op.cit. p 12.  

prestations d’invalidité. Plus loin encore, 
dans les cas d’agression et de violence 
sur agent, sanctionnés par un arrêt de 
travail, l’Etat doit continuer à verser la 
totalité de la rémunération pour la 
victime même si les dommages sont 
causés en dehors du service2.  

Cependant, et dans le souci de 
préserver ses droits, la victime doit 
informer l’AJT et l’impliquer dans le 
procès, afin que ce dernier puisse faire 
valoir les droits de l’Etat. Si l’AJT n’en 
est pas informer, il bénéficie d’un délai 
de deux ans, à partir de la date ou le 
jugement sera définitif, pour demander 
sa nullité3.  

Sous section 2 : Les actions en défense 

L’AJT peut aussi se retrouver en 
position de défense dans un procès. Dans 
ce cas, la position juridique de ce dernier 
ne peut être que celle du responsable 
civil, responsable de réparer les 
dommages résultant des infractions 
commises par les agents de l’Etat qu’il 
représente devant les juridictions. En 
pratique, l’AJT se trouve en position de 
défense dans les cas suivant : 

1 - Les cas d’accidents de la circulation  

En principe, les affaires 
impliquant l’État, la wilaya, la commune 
ou un établissement public à caractère 
administratif, sont de la compétence des 
tribunaux administratifs, l’article 800 du 
code de procédure civile et 
administrative énonce que «Les 
tribunaux administratifs sont les 
juridictions de droit commun en matière 
de contentieux administratif.  

                                                            
2 - Idem, p 11.  
3 - BERGEAL Catherine, op.cit. p 11.  
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Ils connaissent, en premier 
ressort et à charge d'appel de toutes les 
affaires où est partie l'État, la wilaya, la 
commune ou un établissement public à 
caractère administratif». 

 Cependant l’article 802 du code 
de procédure civile et administrative, fait 
une exception pour les infractions 
relatives aux accidents de la circulation 
où l’État en est partie, en les soumettant 
aux tribunaux de l’ordre judiciaire 
ordinaire, l’article 802 CPCA énonce : 
«Par dérogation aux dispositions des 
articles 800 et 801 ci-dessus, relèvent de 
la compétence des tribunaux de l'ordre 
judiciaire ordinaire les contentieux 
suivants : 

1 - les contraventions de voirie, 

2- le contentieux relatif à toute action en 
responsabilité tendant à la réparation 
des dommages causés par un véhicule 
quelconque appartenant à l’État, à la 
wilaya, à la commune ou à un 
établissement public à caractère 
administratif». 

Les agents de l’Etat responsables 
d’accidents de la circulation, ne sont pas 
appelés à indemniser leurs victimes, du 
fait que la responsabilité de l’Etat 
substituera à celle de l’agent auteur de 
l’infraction routière. La demande de 
réparation doit se faire contre l’AJT 
représentant de l’Etat qui se fait selon les 
règles connues en droit commun en 
matière d’accidents de la circulation.    

2 - Les infractions relatives au domaine 
financier 

L’AJT défend l’Etat dans les 
procès relatifs aux infractions financières 
ou économiques commises par ses 
agents. Lorsqu’une tierce personne 

commet une infraction économique ou 
financière tels que les détournements de 
deniers public, l’AJT se constitue, 
normalement, partie civile pour 
demander la restitution des montants 
détournés et la réparation des dommages 
subis par l’Etat. 

La question qui se pose dans ce 
genre d’infraction, est quand l’auteur de 
ce crime n’est autre qu’un agent de 
l’Etat, quelle position l’AJT prendra-t-il 
dans le procès ? Dans ce cas, l’AJT se 
constitue aussi partie civile, du moment 
que l’Etat a subi un préjudice, pour 
demander réparation à l’agent auteur de 
l’infraction. Autrement dit, l’AJT se 
tournera contre le prévenu agent de l’Etat 
pour demander l’indemnisation au profit 
de l’Etat. 

Dans ce cas de figure, 
l’indemnisation se portera sur le 
préjudice matériel tant que sur le 
préjudice moral. La réparation sur le 
préjudice matériel consiste en la 
restitution, par le prévenu, des biens 
détournés, tandis que la réparation sur le 
préjudice moral sera fondée sur la 
mauvaise image que ce dernier aura 
donnée pour le service étatique qu’il 
représente. Les cas les plus courants dans 
ce genre d’affaires restent : 

- Les détournements de deniers publics, 
- La dilapidation de biens publics, 
- Les concussions.   

Deuxième chapitre 
Les administrations représentées par 

l’AJT 

L’AJT ne représente pas tous les 
organismes publics de l’Etat, sa 
représentation se limite à certains 
services étatiques. Nous allons étaler le 
contenu de cette représentation en 
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portant des éclaircissements sur la notion 
de l’Etat citée dans l’article 2 de la de la 
loi de 1963 précédemment citée (section 
1), avant de procéder à l’étude de 
l’étendu de cette représentation (section 
2).   

Section 1 : la notion de l’Etat au sens 
de l’article 2 de la n°63-198 

Selon l’article 2 de la loi 63-198, 
l’AJT représente l’Etat au niveau des 
services de la présidence (sous section 
1), au niveau des wilayas (sous-section 
2). Si l’AJT est mandaté pour représenter 
certains services centraux de l’Etat et ses 
services déconcentrés au niveau des 
wilayas, il en demeure que certains 
services ne peuvent être représentés par 
l’AJT, on parlera dès lors de cas 
d’exception (Sous-section 3). 

Sous section 1 : La représentation des 
services de la présidence 

Il incombe à l’AJT de 
représenter, au niveau du gouvernement, 
les services de la présidence de la 
république, les services de la chefferie du 
gouvernement et les départements 
ministériels qui constituent le 
gouvernement.  

Il est à signaler que certains 
ministères ne sont pas représentés par 
l’AJT, à l’instar du ministère de la justice 
qui n’est représenté devant les 
juridictions que par le ministre de la 
justice garde des sceaux1. 

Sous section 2 : La représentation des 
administrations au niveau des wilayas 

Les services déconcentrés de 
l’Etat au niveau des wilayas sont 

                                                            
1 - Circulaire n°194, op.cit. p 2.   

également représentés devant les 
juridictions par l’AJT, étant donné que 
ces services sont une déconcentration et 
un rapprochement des ministères au 
niveau des wilayas. D’une manière 
générale, les directions représentées par 
l’AJT sont les directions rattachées 
directement aux ministères desquels elles 
dépendent. 

Cependant, l’AJT ne représente 
pas les directions et services qui : 

- Jouissent d’une personnalité 
morale. 

- Ont le droit d’ester en justice  
- Ont une autonomie financière.  

Outre ces directions, sont exclues 
de la représentation de l’AJT les 
personnes morales dotées d’une 
personnalité morale et d’une autonomie 
financière, dans ce cadre on peut citer 
notamment : 

- Les collectivités locales (les APW et 
les APC).  
- Les entreprises publiques économiques 
(Les centres postaux…) 
- Les établissements publics à caractère 
administratif (les CHU, Les 
universités…) 
- Les établissements publics à caractère 
industriel et commercial tel que les 
sociétés nationales de production (SNVI, 
ENIEM…).   

Ces derniers sont représentés 
directement par leurs représentants 
légaux comme le prévoient leurs statuts 
et leurs lois constitutives.  

Sous section 3 : Cas d’exceptions  

Bien que le principe déclare 
l’AJT comme seul organisme mandaté 
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pour la représentation de l’Etat devant la 
justice, il en demeure que certaines 
directions ont le droit de se représenter 
elles mêmes, il s’agit notamment des 
directions autorisées dans les textes de 
lois régissant leurs activités. On note 
parmi ces directions :  

Les directions des impôts, les 
directions des douanes et les directions 
des domaines : jouissant d’une 
personnalité morale et d’une autonomie 
financière, ces directions se représentent 
elles-mêmes devant les juridictions. 

Les directions du commerce : 
peuvent se représenter devant les 
juridictions dans les infractions à la 
législation commerciale (code de 
commerce, pratiques commerciales, 
concurrence, qualité…) 

Les cours et les tribunaux : ils 
sont représentés directement par le 
ministre de la justice garde des sceaux1. 

Reste à préciser que la pratique 
judiciaire dans le domaine de la 
représentation de l’AJT pour certains 
organismes reste confuse et marquer par 
des prises de positions controversées. En 
effet, la représentation de l’AJT pour un 
nombre de directions fait l’objet d’un 
refus catégorique par les magistrats.    

L’exemple de la constitution de la 
direction des ressources en eau comme 
partie civile dans un procès pénal, est le 
plus fréquent. En effet, la plus part des 
magistrats n’admettent pas la 
constitution de l’Agent judiciaire du 
trésor comme partie civile, quand la 
direction des ressources en eau est 
victime dans les procès relatifs aux vols 

                                                            
1 - Circulaire n°194, op.cit. p 2.  

et extractions de sable, ils réclament 
plutôt la constitution de la direction des 
ressources en eaux ou la direction des 
domaines comme partie civile partant de 
l’idée que le sable est un bien public que 
ladite direction est chargée de préserver.  

Néanmoins, une minorité de 
magistrats reste convaincus que l’AJT 
est le seul représentant légal de l’Etat 
devant les cours et tribunaux dans ce 
genre d’affaires. Ils motivent leurs 
décisions en s’appuyant sur deux 
fondements juridiques : 

1 – dans les affaires de vols de sable, 
quoique la direction des ressources en 
eaux est chargée de préserver cette 
ressource naturelle, il en demeure que 
c’est la propriété de l’Etat donc c’est 
l’Etat lui-même qui subit le préjudice et 
non pas la direction des ressources en 
eau.  

2 - La direction des ressources en eau ne 
peut se constituer partie civile dans un 
procès pénal d’un côté, d’un autre côté, 
elle n’est pas habilitée à faire le 
recouvrement de l’ensemble des 
réparations judiciaires, une mission 
plutôt confiée à l’AJT qui fait le 
recouvrement via sa direction au niveau 
du ministère des finances.   

Section 2 : L’étendu de la 
représentation  

La représentation de l’AJT pour 
les différentes administrations et 
organismes est composée d’un principe 
(sous section 1) et d’une exception (sous 
section 2). 

Sous section 1 : Le principe  
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L’AJT représente les organismes 
étatiques cités ci-dessus devant les 
juridictions ordinaires de droit commun, 
comme le déclare l’article 2/2 de la loi 
63-198 : «De représenter l’Etat dans 
toutes actions portées devant les 
tribunaux de l’ordre judiciaire…». Ainsi, 
l’AJT peut représenter l’Etat devant les 
différentes sections des tribunaux et des 
cours à l’exception de la section 
foncière, sociale et commerciale. 

Il représente aussi l’Etat devant la 
section pénale et simple police ainsi que 
devant le tribunal criminel. Il faut 
préciser que la plus part des procès dont 
l’AJT fait partie portent sur ce volet 
c’est-à-dire, simple police, correctionnel 
et criminel.   

Cette représentation est 
sanctionnée dans le cas où l’Etat s’avère 
redevable envers ses citoyens, par des 
réparations en numéraire, dans le but de 
préserver la bonne image de l’Etat d’un 
côté et de réparer les préjudices subis par 
les victimes causés par ses agents d’un 
autre côté.  

Dans de telles affaires, c’est 
l’AJT qui est cité en justice pour lui 
demander les réparations, les affaires de 
réquisition en sont un bon exemple. En 
effet, dans une affaire qui a opposé la 
veuve CHAURAND à l’Etat français1 à 
cause de la réquisition d’un domaine 
situé à Sebdou dans la wilaya de 
Tlemcen, appartenant à la veuve. Dans 
cette affaire la demanderesse a assigné 
l’AJT en réparation suite à la décision de 
réquisition portant numéro 425 datant du 
4 décembre 1959 et ayant pour objet 

                                                            
1 - Tribunal de grande instance de Riom. (20 
octobre 1963). veuve CHAURAND c/ Agent 
judiciaire du trésor public, Gaz, Pal. 1964, 1. 155. 

l’application du décret du 17 mars 1956 
relatif aux mesures exceptionnelles 
tendant au rétablissement de l’ordre, à la 
protection des personnes et des biens et à 
la sauvegarde du territoire algérien. Suite 
à une manipulation juridique de l’article 
18 du pacte portant les accords d’Evian, 
l’AJT français a tenté d’incomber les 
probables indemnités à l’Etat algérien 
sur le fondement dudit article qui 
énonçait : « L’Algérie assume les 
obligations et bénéficie des droits 
contractés en son nom ou en celui des 
établissements algériens par les autorités 
françaises compétentes». Le tribunal 
statuant sur l’affaire a débouté l’AJT 
dans sa demande visant à faire déclarer 
l’Etat algérien comme redevable envers 
la demanderesse et lui a incombé le 
paiement de la totalité des indemnités2.  

Dans une autre affaire, les 
autorités françaises ont engagé un avocat 
israélien pour défendre les intérêts d’une 
fondation privée musulmane dans une 
affaire de pèlerinage de maghrébins à 
Jérusalem. L’avocat engagé dans cette 
affaire a engagé une affaire au tribunal 
contre l’Etat français afin de percevoir 
ses honoraires. L’AJT a introduit une 
requête en défense dans le but 
d’impliquer l’Etat algérien pour lui faire 
supporter le paiement des honoraires sur 
la base de l’article 18 du pacte portant les 
accords d’Evian , demande que le 
tribunal a rejeté sur la base que le mandat 
ne concernait ni l’Etat algérien ni une 
entité ou un établissement public 
algérien. Le tribunal a décidé que l’Etat 

                                                            
2 - KISS Alexandre-Charles, Jurisprudence 
française relative au droit international, In : 
Annuaire français de droit international, volume 
10, 1964, pp 871-872.  
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français doit payer la totalité des 
indemnités exigées par le demandeur1. 

Sous section 2 :L’exception  

Le mandat légal de l’AJT ne lui 
permet pas de représenter l’Etat devant 
les tribunaux administratifs et le conseil 
d’Etat. Dans le cas d’affaires 
administratives, l’Etat est représenté 
directement par le ministre concerné par 
l’affaire.  

Dans le cas ou l’AJT est mis en 
cause, à l’occasion d’une affaire 
administrative, il demande directement 
sa mise hors cause, puisqu’ il n’est pas 
habilité à représenter l’Etat devant ces 
juridictions. Dans plusieurs affaires 
administratives où l’AJT est cité devant 
les juridictions administratives pour le 
demander en réparation que la trésorerie 
de wilaya doit supporter. L’AJT 
demande sa mise hors cause pour défaut 
de qualité du moment qu’il n’est pas 
habilité à représenter l’Etat dans les 
affaires relevant de l’ordre administratif.  

A titre dérogatoire, L’AJT 
représente l’Etat dans le cas d’un procès 
administratif relatif à l’exécution des 
opérations de recettes et de dépenses par 
les trésoreries de wilayas. Dans ce genre 
d’affaires, l’AJT représente directement 
le ministère des finances ou la trésorerie 
de wilaya concernée. 

Conclusion   

Etant le bras de l’Etat auprès des 
juridictions nationales, l’AJT est tenu de 
représenter dignement l’Etat pour garder 

                                                            
1 - LACHAUME Jean-François, Jurisprudence 
française concernant le droit international 
Année 1968, In : Annuaire français de droit 
international, volume 15, 1969, p 874.  

sa bonne image vis-à-vis de ses citoyens. 
Il en demeure que la position des 
différentes juridictions concernant le 
mandat de l’AJT reste controversée 
devant l’absence d’une jurisprudence 
unifiée pour déterminer exactement et 
clarifier la compétence matérielle de 
l’AJT et la portée de son mandat. En 
l’absence de cette unification de 
décisions concernant cet organisme, la 
confusion reste régnante dans les procès 
où l’Etat en est partie, au détriment 
même des principes judiciaires qui 
n’admettent pas de contradictions dans 
les décisions de justice.  

En Algérie, le rôle de l’AJT reste 
restreint et se focalise sur la 
représentation de l’Etat dans les affaires 
d’outrages, de violences sur agents de 
l’Etat et quelques affaires de 
détournements de deniers publics, ce qui 
explique l’insuffisance du nombre 
d’arrêts rendus par la cour suprême.  

Cette insuffisance, à son tour, est 
due à notre sens à la rigidité et la non 
évolution de la loi portant création de 
l’agent judiciaire du trésor déjà en 
vigueur depuis 1963, une période poste 
coloniale qui a vu la naissance des 
institutions de l’Etat qui ont connu 
jusque-là une évolution importante, mais 
restent représentées par un AJT qui n’a 
connu aucune évolution depuis cette 
époque.   
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 .االقتصادي -بين االندماج و االنعزال مع محيطها االجتماعي الجامعة الجزائرية

  ،دكتوراهيف الباحث أستاذ مؤقت،  ،فاروق بلخريي.أ
  03جامعة  اجلزائر 

  مقدمة 
يشهد العامل تطورا متسارعا يف خمتلف اجملاالت خاصة 
التكنولوجية والتقنية، ومع امتدادات العوملة تقلصت 

رسم العالقات وبناء املسافات وزادت التعقيدات يف 
اجملتمعات ملواكبة تلك التغريات، حيث أصبحت 
التحديات العاملية الشغل الشاغل ملختلف الشرائح 

وكان لدور التعليم  االجتماعية يف املنظومة الدولية،
والتعلم أمهية بالغة خاصة مع تطور دور اجلامعة 
وسريها حنو بناء حميط اجتماعي واقتصادي متني 

على االرتقاء بالدولة واألفراد، لقد كانت وفعال يعمل 
اجلامعة قدميا تؤدي مهاما تقليدية كالسيكية ترتبط 
بالتعليم و التلقني، أما مع التطورات اليت يشهدها 
العامل فإن هذه األدوار تطورت و جتاوزت حدود 

مستوى مغاير تؤدي فيه اجلامعة مهمة  إىلالتلقني، 
تعمل من خالهلا على  إستشرافيةتكوينية حبثية تقنية 

مساندة اجملتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، 
وذلك عن طريق تقدمي خمرجات ذات نوعية وكيفية 

  . عالية

الضوء على دور اجلامعة  إلقاءوهذا ما يستدعي     
اجلزائرية والذي شهد نقاشا سياسيا واجتماعيا بني 

اليت  خمتلف الباحثني خاصة يف إطار هذه التطورات
يشهدها العامل، لقد ارتبط هذا النقاش باجلهود 

حتديث منظومة التعليم العايل  إىلالساعية  اجلزائرية
عرب تعديالت وقوانني جديدة كفيلة بدمج اجلامعة مع 
حميطها وتفعيل الوظيفة الثالثة هلا واليت تتمحور حول 
خمرجات اجلامعة اليت تساند اجملتمع من نقل 

نيات وإجراء البحوث و تقدمي لالبتكارات والتق
االستشارات، وختريج القيادات الفاعلة والقادرة على 

األفراد، حيث يرى العديد من و إدارة شؤون الدولة 
الباحثني أن الواقع اجلامعي اجلزائري ال يثمن هذه 
اجلهود على أساس أن دور اجلامعة ما يزال حبيس 

التساؤل احمليط الداخلي لتبقى دائما هذه اجلهود حمل 
بني مجوع الباحثني، وتبقى اجلامعة حمل نقاش حول 

  .مدى اندماجها باجملتمع اجلزائري

وبالتايل فإن هذه الدراسة تكتسب أمهيتها من     
ا  خالل حتليل اجلوانب اإلجيابية والسلبية اليت متر 
اجلامعة اجلزائرية وذلك من خالل معرفة مدى جدية 

إدماج اجلامعة مبحيطها  إىلخمتلف التعديالت الساعية 
وأيضا فعالية جهود اإلدارة اجلامعية حنو بناء عالقات 
دف  تنموية مع مؤسسات اقتصادية اجتماعية 

بالدور اجلامعي من جهة وإحداث تنمية حملية  االرتقاء
ووطنية حقيقية من جهة أخرى، فكيف ميكننا أن 
نصف العالقة بني اجلامعة وحميطها االجتماعي 

دي؟ وهل ميكن القول أن اجلامعة اجلزائرية واالقتصا
ا  جنحت يف حتقيقي اندماج نوعي مع حميطها ؟ أم أ

 األنساقمازالت تنشط يف عزلة داخلية بعيدة عن 
   .اخلارجية ؟

الجامعة الجزائرية نحو : المحور األول
-االندماج مع محيطها االجتماعي

  االقتصادي
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ة التعليم لقد حاولت اجلزائر من خالل حتديث منظوم
االرتقاء باملستوى اجلامعي و بناء  إصالحهالعايل و 

  . االقتصادي -عالقة متينة مع حميطها  االجتماعي
  منظومة التعليم العالي إصالح: أوال

أصبحت عملية تقومي منظومة التعليم العايل ضرورة     
ملحة ال تتجزأ من العملية التعليمية ، كما أصبح 

يع هيئات االعتماد األكادميية شرطا أساسيا تشرتطه مج
بل وان هذا التقومي يتجدد ويعطي دورا أكثر  1العاملية

أمهية، وهلذا فإن نسبة مؤسسات التعليم العايل يف 
الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال اليت تطبق 
أساليب متنوعة التقومي تعتمد على خطط شاملة 

  . 2تستهدف جودة التعليم اجلامعي

هلذا حاولت اجلزائر وضع خطة لرتشيد و زيادة     
فعالية اجلامعة ودورها يف اجملتمع عن طريق وضع عدة 

للعديد من القوانني اليت تنظم هذه  إصالحاتقواعد و 
املؤسسة، حيث تعترب اجلامعة اجلزائرية امتداد للجامعة 

ولكنها مل حتظى  1909الفرنسية واليت تأسست سنة 
ظهور احلركة " مع  1920 عام باالهتمام الكايف حىت

الوطنية العصرية من طرف املثقفني اجلدد كالصحافيني، 
القضاة، األطباء، بدأ االهتمام بالتعليم حبيث يرونه  

 . 3" كوسيلة للتحرر 

                                                            

، ، نحـــو إســـتراتيجية جامعيـــة عربيـــة جديـــدةنعمـــان شـــحادة 1
دور اجلامعــــات العربيــــة يف تعزيــــز اهلويــــة العربيــــة " املــــؤمتر العلمــــي 

 .115. ، ص2003أكتوبر   6-4جامعة قطر، "
  . 116. املرجع نفسه ، ص 2
اإلصــــالح واآلفــــاق : تطــــور التعلــــيم العــــاليأميــــن يوســــف ،  3

ســم علــم االجتمــاع، كليــة العلــوم ، مــذكرة ماجســتري، قالسياســية
ـــــة واإلنســـــانية، جامعـــــة بـــــن يوســـــف خـــــدة، اجلزائـــــر،  االجتماعي

  . 44،45. ، ص2007،2008

إجراء  إىلبعد االستقالل أصبحت الضرورة ملحة     
تعديالت على اجلامعة من أجل تكييفها واملتطلبات 

تمع فكانت أول التحوالت يف املستجدة يف اجمل
عدة جوانب  اإلصالحاتحيث مست هذه  1971

أمهها فتح اجملال أمام شرائح اجملتمع لاللتحاق 
باجلامعة، وهو ما حدث فعال حيث شهدت هذه 

جانب ذلك  إىلكبريا من طرف األفراد،   إقباالاملؤسسة 
توسيع اخلارطة اجلامعية يف معظم واليات الوطن مبا يف 

عاهد واملدارس العليا وحماولة ختريج إطارات ذلك امل
وأساتذة جامعيني من أجل استخالف األجانب يف 

 هامة حتول نقطة لقد شكلت هذه الفرتة .4 اجلامعة
أكثر مرونة  وجعله والتعليم باجلامعة التكوين تنظيم يف
 القطاعات وتنمية ع،متلمجا أهدافلتحقيق  ليتم
ما في العالقة ذهالباحثني ه أحد خلص وقدجة، املنت
  : 5يلي
 إطارات بتكوين اإلنتاجي بالقطاع اجلامعة ربط- 

 .يف البالد التنمية احتياجات تليب ونوعية بكمية
 مع تتماشى وجعلها الربامج يف النظر إعادة- 

ببنياته  متعلمجا شهدها اليت العميقة التحوالت
 تكون حىت والسياسية، واالقتصادية، االجتماعية،
 .املعاش الواقع عطياتم مع منسجمة

 باحلقائق مهتًما العلمي والبحث العايل التعليم جعل- 
 .املختلفة احلياة مشكالت مبعاجلة الوطنية

                                                            
  . 47-45. املرجع نفسه ص4
حــــول  نحــــو الجامعــــة الجزائريــــة تــــأمالتمــــراد بــــن أشــــنهو، 5

ــــدة باميــــة،اجلزائر  ،مخطــــط جــــامعي ديــــوان املطبوعــــات :عاي
  .7-3. ص1981 اجلامعية،
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 اهلدف كان اليت امليداين التدريب حصص ظهور-
 بني اجلامعة وطيدة عالقات بناء يف املسامهة منها

 .املهين واحمليط
من كما شهدت فرتة التسعينيات حماوالت عديدة 

أجل ربط اجلامعة اجلزائرية مع حميطها من خالل 
مت عقد ندوة  1982إدخال إصالحات جديدة، ففي 

وطنية لرؤساء اجلامعات من أجل إعادة النظر يف 
سياسة التكوين وهيكلة التعليم العايل حبيث ينبغي أن 
يكون يف تطابق دائم مع املتطلبات االقتصادية 

وة بالتوصيات التالية واالجتماعية للبالد، وخرجت الند
1 :  

 سوق الحتياجات وفقا اختيارية برامج وضع - 
  .العمل

 إىل واخلروج خاًصا اهتماما العملية التدريبات منح - 
 .امليدان

 مرحلة وأثناء اجلامعي للتوجيه جديدة طريقة وضع  -
 .التكوين

ا الساحة الدولية      نظرا للتطورات اليت شهد
جديدة على قطاع التعليم  أدخلت اجلزائر إصالحات
 وذلك يف حماولة ).د.م.ل(العايل والذي متثل يف نظام 

 لدمج املؤسسة اجلامعية مع حميطها االجتماعي
مرحلة  إىلواالقتصادي، خاصة مع دخول العامل 

املعلومة، فمن ميتلكها يصنف ضمن اجملتمعات الغنية، 
لذلك حاولت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

مع إدخال  2013-2004ير القطاع يف فرتة تطو 
مع هيكلة ) " ليسانس، ماسرت، دكتوراه ( نظام جديد 

                                                            

، تقـــويم العمليـــة التكوينيـــة عبـــد اهللا ومقـــداد حممـــدحلســـن  بو 1 
ديـوان  ،، اجلزائـردراسـة بجامعـات الشـرق الجزائـري ؛بالجامعة

  . 5. ص 1998 املطبوعات اجلامعي، 

تستجيب للمعايري الدولية وتكون مصحوبة بتأهيل 
خمتلف الربامج التعليمية، مع تنظيم جديد للتسيري 

 . 2" البيداغوجي 

  االتفاقيات االقتصادية بين الجامعة ومحيطها : ثانيا 

امعة اجلزائرية عقد العديد من حاولت اجل    
االتفاقيات بني عدة مؤسسات اقتصادية، وكان اهلدف 
من ذلك حتقيق تنمية حملية والتطوير ملختلف 

جانب ذلك ربط مباشر  إىلاألساليب املعتمدة 
ملخرجات اجلامعة بتلك املؤسسات االقتصادية يف 

  . عالقة متبادلة
أن جتمع بني هناك عدة أشكال للعالقة اليت ميكن     

اجلامعة واملؤسسات االقتصادية، أمهها تلك 
ا اجلامعة، فاملؤسسات  االستشارات اليت تقوم 
االقتصادية تقوم بإبرام عقود استشارات مع اجلامعة يف 
جماالت حبثية حمددة مقابل أجور متفق عليها بني 

 إىلمراكز االستشارة يف اجلامعة والشركات الصناعية، 
املتبادلة بني الشركات واجلامعات جانب الزيارات 

إلقامة دورات مشرتكة، وتبادل اخلرباء واملوظفني، 
 إشراك إىلوالتطبيق العملي يف الشركات، باإلضافة 

هذه األخرية يف املؤمترات وامللتقيات اجلامعية ـ كما أن 
هناك جمموعة من االتفاقيات هدفها نقل املعرفة 

جلامعة وإجراء االقتصادية بني منظمات األعمال وا
عقود شراكة يف مشاريع وأحباث تطبيقية مشرتكة بني 

  .  3الطرفني

                                                            
  . 55-48. أمين يوسف ، مرجع سابق، ص 2
أبعـــاد ومشـــكالت الشـــراكة بـــين يوســـف ســـيد حممـــود عيـــد،  3

ــــ ــــة والخدمي ، املــــؤمتر  ةالجامعــــة وبعــــض المؤسســــات اإلنتاجي
الرتبية ومستقبل التنمية البشرية يف الوطن العريب، " العلمي الرابع 
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عند احلديث عن أشكال العالقة بني املؤسسات 
االقتصادية واجلامعة البد من استحضار بعض النماذج 
  :الغربية اليت حققت النجاح يف ذلك نذكر منها التايل

I.  بعض النماذج الغربية للعالقة الجامعية
  اقتصادي -السوسيو بمحيطها

 هناك العديد من اجلامعات العاملية اليت تتخذ
كنموذج ميكن االقتداء به أثناء حتسني العالقة 
بني اجلامعة اجلزائرية وحميطها، وميكن مقارنة دور 
ا اجلامعات  اجلامعة بتلك األدوار اليت تقوم 
الغربية فعلى غرار اجلامعات األمريكية والربيطانية 

اليت حققت جناحا كبريا يف اندماجها مع  واليابانية
حميطها خاصة ما متثل يف مراكز التعاون ونقل 

بعض النماذج  إيراداملعارف وغريها، ميكننا 
األخرى القريبة من الدولة اجلزائرية، بل وتعترب من 
الدول النامية اليت حققت عالقة ناجحة مع 

 :حميطها االجتماعي واالقتصادي وأمهها

  ماليزية الجامعات ال  - أ

ومن أهم اجلامعات اليت حققت جناح كبري سواء 
على املستوى الوطين أو املستوى العاملي اجلامعات 

العاملية اليت  اإلسالميةمباليزيا خاصة اجلامعة 
حبيث تعترب من أشهر  1983تأسست عام 

اجلامعات يف الوسط الوظيفي مباليزيا واليت تربطها 
ت واهليئات عالقة وطيدة بالعديد من املؤسسا

والشركات واملنظمات العاملة يف ماليزيا على غرار 
عالقتها باهليئات العاملية املختلفة كاحتاد جامعات 
                                                                               

. ، ص2002أكتـــوبر  22-21كليـــة الرتبيـــة بـــالفيوم، مصـــر،" 
13 -14 .  

، 1اإلسالميالكومونولث واحتاد جامعات العامل 
وتعترب ماليزيا اآلن قبلة للعديد من الطلبة اجلزائريني 
لتطورها و عالقتها الكبرية مع حميطها االجتماعي 

ادي الذي يعطي فرص جيدة للطلبة واالقتص
ذلك فإن قوة  إىل إضافةباالندماج مع احمليط ، 

املكونات الداخلية للجامعة ينبع من تركيزها على 
النوع و ليس الكم ،  أيجودة هذه املكونات 

وبالتايل تعترب اجلامعة املاليزية من أهم األمثلة قوة 
 .يف عالقتها مع حميطها

 في سنغافورةمؤسسات التعليم العالي   - ب

كانت املراحل التعليمية يف سنغافورة خاصة 
التعليم العايل متخلفة بدرجة كبرية، إال أن هذا 

جناح عاملي بعد اإلصالحات  إىلالتخلف حتول 
اليت أدخلتها احلكومة على التعليم العايل و اليت  

، "النموذج املركز على القدرة " كانت بدايته مع 
يف سنغافورة حتتل حيث أصبحت اآلن اجلامعات 

مراتب عاملية بسبب الطابع التنافسي يف التعليم، 
وارتباطه باحمليط االقتصادي خاصة يف اجلوانب 
التقنية والصناعية اليت يركز عليها االقتصاد املاليزي 
حيث قامت ماليزيا بإنشاء ختصصات تقنية خمتلفة 
يف هذا امليدان و الذي كان سببا يف حتقيق التطور 

جانب حماولة  إىلالذي تشهده اآلن،  والتقدم
الربط بني اجلامعة و خمتلف اجملاالت االجتماعية 

                                                            
، تأهيـــل القضـــاة الشـــرعيين فـــي ماليزيـــا ســـعيد حممـــد بـــوهراوة 1

 الواقع و اآلفاق أنمـوذج الجامعـة اإلسـالمية العالميـة بماليزيـا
دم ملـــؤمتر القضــــاء الشــــرعي يف العصـــر احلاضــــر الواقــــع ،حبـــث مقــــ

واآلمــال ،كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جامعــة الشــارقة 
  .9-8.، ص 2006أفريل  10-13
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لتجاوز الفقر ومساعدة العائالت احملتاجة وختريج 
 .1 قيادات ناجحة ذات كفاءة عالية

II.  الجامعة الجزائرية و تجربة االتفاقيات
  االقتصادية 

 إىلدف الشراكة بني اجلامعة واملؤسسات االقتصادية 
حتقيق تنمية مستدامة عن طريق االستثمار يف العنصر 
البشري وحتقيق التبادل والتعاون بني اجلامعة وخمتلف 

 إىلاملؤسسات االقتصادية فالتحول من أمة مستهلكة 
أمة منتجة يكمن يف استغالل القدرات البشرية وكل 
أشكال العالقة بني اجلامعة وحميطها، وهذا اهلدف 

ه اجلامعة اجلزائرية كان بدايته حتقيق إىلالذي سعت 
عن طريق عقد االتفاقيات مع خمتلف منظمات 
األعمال و املتعاملني االقتصاديني، ويف هذا املقام 
سنحاول إلقاء الضوء على جمموعة من االتفاقيات 
حملاولة الوقوف على أمهيتها و دورها يف دفع عجلة 

  . التنمية

هواري جامعة على مستوى جامعة اجلزائر، وقعت 
اتفاقية مع شركة  بومدين للعلوم والتكنولوجيا

 )مجموعة الفراج الجزائر(متخصصة يف مواد البناء 
دف توفري جمموعة من املواد املصنوعة حمليا للطلبة 
املتخصصني يف هندسة املواد واهلندسة املدنية من أجل 
إجراء  البحوث، أيضا مت فتح اجملال أمام الطلبة إلجراء 

ريبية وتربصات من أجل التكوين باملؤسسة دورات تد
وخمتلف مواقع التصنيع للرفع من خربة الطالب 

توقيع اتفاقيات مع عدة  إىلوكفاءته، ليمتد األمر 
                                                            

ــــــة التعليميــــــة فــــــي بعــــــض مالمــــــ ،عــــــاطف قبــــــوري 1 ح التجرب
 :)01/05/2017(، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنغافورة

g/?p=1256http://ktateeb.or.  

الشركة العمومية : شركات اقتصادية أخرى أبرزها
، الشركة )سوناطراك( اجلزائرية الستغالل املوارد البرتولية

، الشركة الوطنية )غازسونل( الوطنية للغاز والكهرباء
، واتصاالت )نفطال( لنقل وتوزيع كل أنواع الوقود

اجلزائر، والشركة العمومية اجلزائرية للمواد الصيدالنية 
  . 2)صيدال(

ومن بني االتفاقيات أيضا واليت تعترب األوىل من     
نوعها تلك املتعلقة بالسمعي البصري، أي اعتماد 

اجملتمع وتوعيته مبا  التلفزيون كمنصة ملناقشة قضايا
خيدم الصاحل العام و حيقق التنمية، وهذا ما عرفته 

باجلزائر عند توقيعها اتفاقية مع  -2- جامعة البليدة 
 – قناة القرآن الكريم –املؤسسة العمومية للتلفزيون 

" مدرج املعرفة " الستغالل برنامج تلفزيوين يسمى 
ة والفكرية والذي يفتح اجملال ملناقشة القضايا العلمي

ا  عن طريق االستفادة من اخلربات العلمية اليت حتظى 
  . 3اجلامعة من أساتذة وخمتصني

باتنة  –جامعة الحاج لخضر جانب ما حققته  إىلو 
من جناح يف عقد اتفاقيات خمتلفة مع حميطها  بالجزائر

اتفاقية  15 إىلاالقتصادي واالجتماعي والذي ارتفع 
وير االبتكار ، وذلك سعيا لتط2008منذ 

التكنولوجي والعلمي وأيضا النجاح الذي حققته دار 

                                                            
معــــة التوقيــــع علــــى أربــــع اتفاقيــــات بــــين جا، جريــــدة النهــــار 2

 ،) 02/12/2016  (، هـــواري بومـــدين ومؤسســـات وطنيـــة
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_new

s/206778  
 و 2 البليـدة جامعة بين تعاون اتفاقية، –2- جامعة البليدة 3

 الكـريم القـرآن قنـاة -الجزائري للتلفزيون العمومية المؤسسة
،)  02/12/2016  (-http://www.univ

-2-idabl-blida2.dz/blog/2016/02/18/universite
coran/-tv-avec-convention  
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املقاوالتية على مستوى جامعات اجلزائر كجامعة باتنة، 
بومرداس، وذلك يف إطار الشراكة والتعاون  قسنطينة،

  . 1بني اجلامعة و حميطها
حققت  عنابة بالجزائر، جامعة باجي مختارفإن 

وقعت على تقدما ملحوظا يف هذا السياق حيث 
اتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية مثل الوكالة الوطنية 

، وغرفة التجارة )أونساج (  لدعم تشغيل الشباب
والصناعة، وكان اهلدف من ذلك تشجيع االستثمار 
وحتسني سوق العمل، التقليل من البطالة عن طريق 

جانب متويل مشاريع  إىلتوظيف خرجيي اجلامعة، 
  . 2اقتصادية متعددة

التعاون اجلامعي مع حميطه يف اجلزائر شهد تطورا     
، حيث أبرمت عدة جامعات 2006بداية من عام 

على مستوى الوطن اتفاقيات مع شركات ومؤسسات 
اقتصادية خمتلفة اجملاالت، وهو ما يعكس مدى 
االهتمام بتقوية الروابط بني اجلامعة وحميطها وبداية 

جانب  إىلاجلزائرية، النهاية للعزلة اليت تشهدها اجلامعة 
ذلك فهذه التطورات قد تعترب مؤشر على انطالق 
الوظيفة الثالثة للجامعة وسريها حنو االندماج مع 
حميطها، وهو ما يساهم بدرجة أو بأخرى يف حتقيق 
 متطلبات التنمية احمللية والوطنية، وجتاوز عائق االقتصاد

                                                            
التقــــارب المتبــــادل بــــين البوابــــة اجلزائريــــة للطاقــــة املتجــــددة ،  1

ــــل  ــــة لتفعي الجامعــــة والمتعــــاملين االقتصــــاديين ضــــرورة حتمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  ، ) 02/12/2016  (شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكة حقيقي

/ar/spip.php?article324http://portail.cder.dz  
ـــين جامعـــة  10إمضـــاء جريـــدة الفجـــر ،  2 ـــات تعـــاون ب اتفاقي

)  02/12/2016  (بــاجي مختــار ومؤسســات اقتصــادية ، 
  ،-fadjr.com/ar/est-http://www.al

info/334183.html  

التقين  الريعي واستبداله باقتصاد املعرفة لتحقيق التطور
  . والعلمي وإحداث نقلة نوعية حنو التنمية املستدامة

  المحور الثاني

عزلة الجامعة الجزائرية عن محيطها 
  االجتماعي و االقتصادي

الحظنا يف ما سبق اجلهود اليت بذلتها الدولة اجلزائرية 
واجلامعة من أجل حتقيق ذلك االرتباط باحمليط وتفعيل 

ت االقتصادية واهلدف العالقة الناجحة مع املؤسسا
من ذلك هو حتقيق التنمية خاصة وأن التطورات 
العاملية ترتبط باقتصاد املعرفة، ويف خضم هذا السعي 
نطرح التساؤل حول مدى فاعلية وجدية تلك 

على هذا التساؤل  واإلجابةاالجراءات واجلهود ؟، 
تتعلق باملكونات الداخلية للجامعة لدورها األساسي 

ذه الدراسة يف عالقة اجل امعة مبحيطها، وهو ما دفع 
الرتكيز على جودة املكونات الداخلية وكيفية  إىل

  . تأثريها يف عملية االرتباط بني اجلامعة و احمليط

  معايير الجودة لمكونات الجامعة الداخلية : أوال    

تطوير  إىلاملبذولة والساعية  اإلصالحتبني لنا جهود 
ا ع بارة عن إصالحات شكلية ال املؤسسة اجلامعية أ

" املستوى املطلوب من الفاعلية والتغيري  إىلترتقي 
فاجلامعة ليست مطالبة بتقدمي خدمات بعينها أي 
ليست مطالبة بأن تعطي الدولة واجملتمع اإلطار 
اجلامعي وفقط، بل إن دور اجلامعة األهم هو تقدمي 
اآلليات واحمليط املالئم واملعطيات الصحيحة، حىت 
م  يتمكن قادة اجملتمع والدولة من بناء قرارا

على أرضية صحيحة، أي أن اجلامعة هي  اإلسرتاتيجية
وليست مؤسسة تكوين فقط، ) دبابة الفكر(
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فاجلامعات ليس مؤسسات حكومية تؤدي فعال 
بريوقراطيا تعليميا ينتهي بتخريج الطلبة وتوظيف 
يت األساتذة فقط ومن مث الدوران يف تلك احللقة ال

احنصار  إىلجنت على الدولة واجملتمع وهو ما أدى 
حتسني خمرجات اجلامعة . 1"دور اجلامعة احلضاري 

ا الداخلية أي جودة  ينطلق من جودة اجلامعة ومكونا
 واإلدارةاألساتذة والطلبة واملناهج واملصادر التعليمية 

، وهو ما يؤثر على خمرجات اجلامعة اجلزائرية 2وغريها 
لذلك سنحاول من خالل هذا احملور . هاحنو حميط

إلقاء الضوء على معايري اجلودة من جهة مث مقارنتها 
  .بالواقع اجلامعي اجلزائري من جهة أخرى

  جودة األساتذة الجامعيين  - أ
يعترب األستاذ اجلامعي أساس العملية التعليمية يف 
اجلامعة، فهو الذي يساهم يف االرتقاء بتلك 

 مستوى خمرجات اجلامعة العملية وبالتايل حتسني
، وعند احلديث عن جودة األستاذ اجلامعي 3

فاملقصود هنا هو املستوى العلمي واملكانة العلمية 
جانب قدراته على حتقيق أهداف الكلية اليت  إىل

األستاذ، وهذا على أساس األدوار  إليهاينتمي 
ا من رفع ملستوى الطالب وإجراء  اليت يقوم 

ستشارات للمجتمع من أجل البحوث وتقدمي اال

                                                            

 الجامعـة إسـهامفتيحـة ،  فرقـاين + يعبيكش سعيد عبدالقادر1 
 ،حاجــة اقتصــادية؟ أم سياســي قــرار  :التنميــة فــي الجزائريــة

امللتقـــــــى الـــــــوطين األول حـــــــول تقـــــــومي دور اجلامعـــــــة اجلزائريـــــــة يف 
االســــتجابة ملتطلبــــات ســــوق الشــــغل ومواكبــــة تطلعــــات التنميــــة 

  . 30. ، ص 20/05/2010احمللية ، جامعة اجللفة، 
2 Andrea Luxton,Quality Management In 
Higher Education, General Conference 

Department of Education, 2005, p. 19-26 .  

ضـــمان الجـــودة فـــي مؤسســـات عمـــاد أبـــو الـــرب وآخـــرون،  3
،دار صــفاء للنشــر والتوزيــع، التعلــيم العــالي بحــوث و دراســات

  . 219.، ص 010عمان،

، وميكن تلخيص معايري 4الرقي بالطاقات البشرية 
  : جودة األستاذ اجلامعي يف املخطط التايل

                                                            
الجــــودة فــــي التعلــــيم  وإدارةالقيــــادة   رافـــدة عمــــر احلريــــري، 4

ــــــع، عمــــــان العــــــالي،  ــــــة للنشــــــر والتوزي الطبعــــــة األوىل، دار الثقاف
  . 230.، ص2010
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  معايير جودة األستاذ الجامعي

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 .236رافدة عمر احلريري، مرجع سابق، ص : املصدر  

  : 1لنقاط التاليةوجود العديد من املعايري األخرى اليت تركز عادة على ا إىلإضافة 

  .عدد األساتذة يف اجلامعة والذي يسمح بتغطية مجيع اجلوانب املنهجية من املواد الدراسية -1
 .الكفاءة التدريسية أي املهارات واملعارف اليت ميتلكها األستاذ اجلامعي -2
 .مستوى التدريب و التأهيل العلمي الذي يتحصل عليه األستاذ اجلامعي إىل إضافة -3
ريف من منشورات واملشاركة يف امللتقيات واملؤمترات، عضوية اللجان و اجلمعيات، وعدد اجلوائز املع اإلنتاج -4

 . املتحصل عليها كجائزة نوبل واليت تعتمد يف التصنيف العاملي للجامعات أيضا
  :جودة الطلبة الجامعيين   - ب

بة واالرتقاء باملستوى العلمي هلم يعترب الطالب املكون احملوري يف اجلامعة، بل إن هدف اجلامعة هو تكوين الطل
وإبداعية عالية يعتمد على مستوى الطالب  ابتكاريهمبهارات و قدرات  خلدمة اجملتمع، فتخريج طلبة أكفاء يتمتعون

                                                            
العلـوم االقتصـادية ، كليـة ، مذكرة ماجستري، قسم علوم التسـيريأثرها على جودة التعليم العاليكفاءة أعضاء هيئة التدريس و ، نوال منور 1

  . 105. ، ص 2012-2011، زائر، اجل،قسنطينة، وعلوم التسيري، جامعة منتوري

 الجيد واإلعداد األكاديمي التدريب مستوى العلمي المستوى غزارة

 العلمي المستوى غزارة المتميز األكاديمي األداء

 الجيد واإلعداد األكاديمي التدريب مستوى واستخدامھا الحديثة التدريس تقنيات معرفة

 واالبتكار واإلبداع الخلق على الطالب قدرة

 يةالمجتمع والمشاركة اإلسھام مدى
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ذه الفرتة واستغالهلا للرفع من  إىليف حد ذاته وشغفه للتحصيل العلمي يف املرحلة اجلامعية  جانب مدى اهتمامه 
  . والتكويين، وبالتايل حتسني خمرجات اجلامعةمستواه العلمي 

  :وميكن تلخيص معايري جودة الطلبة يف املخطط التايل    
  

  معايير جودة الطالب الجامعي 
  

  

  

  

  
  

 

 

 

   

  . 236رافدة عمر احلريري، مرجع سابق، ص : املصدر

  : 1دها يف النقاط التاليةوهناك معايري أخرى لتقييم جودة الطلبة يف اجلامعات املختلفة واليت ميكن إيرا
  . سياسة قبول الطلبة لاللتحاق بالكليات املختلفة واليت تعترب اخلطوة األوىل يف جودة التعليم العايل -1
 .نسبة عدد الطلبة يف القاعات الدراسية خاصة يف امليادين العلمية اليت ال حتتمل أعداد كبرية من الطلبة -2
 .سسة كاخلدمات الصحية والسكن واملواصالت والنوادي و غريهااخلدمات املقدمة للطالب على مستوى املؤ  -3
 .متابعة الطلبة بعد خترجهم ونسبة التوظيف يف صفوفهم -4
 . والتحفيز والكفاءة اجملتمعية واملؤسسية وغريها اإلدارةعلى الطلبة والذي يرتبط بنوعية  اإلنفاقمعدل  -5
 : جودة المناهج التعليمية في الجامعة  - ج
يعتمد على جمموعة من متطلبات، أوهلا املنهج اجلامعي  إنتاجياالتعليمية وبراجمها املختلفة نظاما  تعترب املناهج   

إن جودة املنهج وما . الذي يعترب خطة ضرورية تعتمدها اجلامعة للحصول على اخلرجيني املؤهلني بالصفات اخلاصة

                                                            
  .103،104. ص ،املرجع نفسه 1

الطالب جودة معايير

 الناقد العقل وامتالك التفوقواالبتكار واإلبداع الخلق على الطالب قدرة

 النقدي النقاش في المشاركة على القدرة
 الذاتي

 العقل حدود وراء ما إدراك على القدرة
 المعرفي

 وسالمة والعيوب العاھات من الجسم سالمة

  االنفعالي واالتزان العقل

 تمكنه التي الطالب لشخصية المتكامل اءالبن
 الدراسة مجال اختيار حسن من

 وبتكامله بذاته الطالب استقالل
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اليت ميتلكها اخلريج يف جماالت  يشتمل عليه من موضوعات ومفردات وفصول تعرب عن املعارف واملهارات
 .1التخصصات املعرفية واملهنية

  : وميكن تلخيص معايري املناهج التعليمية يف املخطط التايل    
  

  معايير جودة المناهج التعليمية 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  .237رافدة عمر احلريري، مرجع سابق، ص : املصدر

  
  

                                                            
  .  233. ، مرجع سابق ، صرافدة عمر احلريري 1

 الدراسية المناهج جودة

 المستحدثات لمسايرة والتجدد المرونة
 المعرفي للتغيير المصاحبة

 البحث وحداثة الرسالة موضوع حالة
العلمي

 المعالجة وأساليب التحليالت عمق بواقعه الطالب ربط على المناھج قدرة

 العلمية البحوث نتائج من االستفادة مدى
 والطالب السوق لحاجات المناھج مالءمة

 والمجتمع

 واألساليب والمحتوى األھداف تكامل
والتقويم

 واحتياجات التنمية لخطط االستجابة
 المجتمع

 العمل سوق لمتطلبات المناھج مالءمة

 

 العمل سوق لمتطلبات المناھج مالءمة

 والمبنى الدراسية الفصول جودة والتطبيقي النظري الجانبين تكامل
 واإلمكانيات

 وتعزيز الطلبة اھتمام جذبى عل القدرة

  دافعيتھم

 مع وانسجامھا التوصيات إجرائية
 موضوع
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 أخرى املعايري السابقة هناك معايري إىلباإلضافة 
وعديدة ميكن من خالهلا قياس جودة املناهج التعليمية 

  : 1 يف مؤسسات التعليم العايل وميكن إيراد أمهها
املتبعة ومدى مالئمتها  اإلسرتاتيجية -1

  .لألهداف املرجوة 
و  األساتذةالوسائل التعليمية و قدرات  -2

 .الطلبة على استخدامها
 دور الطالب ومشاركته يف العملية التعليمية -3

وقدرة األستاذ اجلامعي على التعامل معه 
 .نفسيا وأخالقيا ومعرفيا

املصادر املعرفية املتوفرة من كتب وجمالت  -4
 .وغريها

جودة املادة التعليمية وقدرات الطلبة على  -5
 .االستيعاب ة الفهم هلا

أهم  إليهاتعترب العناصر الثالث اليت مت التطرق 
ى غرار جودة مكونات املؤسسة التعليمية اجلامعية عل

عملية التعليم والتعلم وجودة اإلدارة ومصادر التعلم 
والبنية التحتية وجودة تقومي أعمال الطلبة، كلها تعترب 

ا العالية تؤدي  إخراج اجلامعة  إىلحمرك اجلامعة وجود
  . من عزلتها وإدماجها باحمليط االجتماعي واالقتصادي

عايير مكونات الجامعة الجزائرية وفقا لم :ثانيا
  :الجودة

بعد التعرف على املعايري اليت ميكن على     
أساسها معرفة جودة مكونات اجلامعة اجلزائرية 
سنحاول على مستوى هذا العنصر إجراء نظرة 
حتليلية على أهم ثالث مكونات للجامعة وهي  

 :كالتايل

  :األستاذ الجامعي الجزائري  - أ
                                                            

  . 106. ، صنوال منور، مرجع سابق 1

عايري عند احلديث عن اجلامعة اجلزائرية ومقارنتها مب
اجلودة املطروحة نالحظ فرقا واختالفا صارخا بينهما، 
فعلى مستوى األساتذة اجلامعيني، ميكن القول أن 

العديد من األساتذة الذين  اجلامعة اجلزائرية لديها
اخلربة واملستوى العلمي املطلوب الذي  إىليفتقرون 

جانب غياب الطابع  إىليؤهلهم للعملية التعليمية، 
هتمام اجلدي لديهم بالطلبة ومبستويات العلمي واال

البحث العلمي، حىت أن اإلنتاج العلمي األكادميي  
كالكتب وترمجة األعمال األجنبية ودراستها وحتليلها، 
ائيا على اجلامعة  وممارسة النقد البناء يكاد يغيب 

املخابر احلقيقية اليت  قلة إىلاجلزائرية، واإلشارة أيضا 
ع وقضاياهم  وتطرح البدائل  تعاجل مشاكل اجملتم

وتساهم يف توعية اجملتمع، بل إن األستاذ جيعل نفسه 
ا فينحصر بذلك دوره يف  حبيس أسوار اجلامعة وكليا
هذا احمليط وهو ما يزيد من عزلة اجلامعة عن حميطها 

  . اخلارجي
دور األستاذ اجلامعي اجلزائري ال يتوافق ومعايري     

د الطالب املبدع يتطلب اجلودة املطروحة، فإعدا
مستوى عايل يف القدرات العلمية واملنهجية لألستاذ 

 إىل جانب األداء األكادميي ومستوى التدريب، إىل
جانب أن املعرفة بتقنيات التدريس احلديثة تغيب أو 
تضعف يف اجلامعة اجلزائرية، ويف هذا املقام جتدر 

زائر يف اجل) ل م د (مرحلة اعتماد نظام  إىلاإلشارة 
وكيف أن األستاذ وجد نفسه أمام نظام ال يتقنه و ال 

اختالط  إىلهو بديهي وهذا ما أدى  يعرف عنه إال ما
م ملواكبة  املناهج على األساتذة اجلامعيني وعدم قدر

قلة  إىلالتطورات احلاصلة و السبب يف ذلك راجع 
إطالع األستاذ من جهة وعدم وجود برنامج تكويين 
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ية، والتضييق على األستاذ اجلامعي من له من جهة ثان
  . جهة ثالثة

واىل جانب البعد العلمي، فإن احلديث عن     
املستوى األخالقي ال يقل أمهية فهو يالزم كل 
املستويات األخرى حىت أن مجال العلم جبمال 
األخالق، وهو ما يغيب عند العديد من األساتذة 

 إىلؤدي خاصة يف تعاملهم مع الطلبة األمر الذي ي
العوائق بني الطالب واألستاذ من جهة،  إضافة

قدرات الطالب من خالل نفوره من  وإضعاف
احلصص التعليمية أو باألحرى من األساتذة من جهة 

  .أخرى
يؤثر هذا الضعف الذي يكتنف العديد من األساتذة 
اجلامعيني على خمرجات اجلامعة اجلزائرية وجيعلها يف 

ث الضعف يف تكوين عزلة مستمرة خاصة من حي
قلة البحوث والدراسات وأيضا عدم فاعلية  إىلالطلبة، 

االتفاقيات بني اجلامعة واملؤسسات االقتصادية خاصة 
من حيث االستشارات وتقدمي اخلربات وغريها، 
والتطرق هلذا املنحى الذي تعاين منه اجلزائر ال يلغي 
وجود أساتذة يتمتعون مهارات عالية وقدرات كبرية 

نح اجلامعة  اجلزائرية االستمرارية والتقدم يف اجملال مت
  . يبقى دائما غري كاف التعليمي واألكادميي، وهذا ما

  الطالب الجامعي الجزائري   - ب
عناصر اجلامعة وهو الطالب  أهم إىلوإذا انتقلنا     

فحاله ليس بأفضل من األستاذ بل إن مستواه العلمي 
ألخرية اليت أصبح متدين بشكل كبري خاصة يف اآلونة ا
خطوة حنو عامل  الطالب يرى يف اجلامعة مرحلة أو

الشغل واعتبارها حمطة انتقال تساعده فقط على تأمني 
، وهذا ما )أي احلصول على الشهادة (حياته العملية 

جيعله خامدا قليل النشاط ال يفكر وال ميارس العملية 
جيعل  النقدية البناءة وال يساهم يف التطوير العلمي، بل

نفسه حبيس االمتحانات فالدراسة والتعليم مرتبط 
فقط بفرتة االمتحانات لضمان النجاح وانقضاء هذه 
ا، وأما ما خيص  الفرتة يعين ذبول املعلومات وفقدا
البحث واالبتكار و اإلبداع فال دور للطالب يف هذا 

العقل  إىلالقلة القليلة، وهذا دائما يعود  إالاجملال 
امعي الذي أخذ صورة ال تعكس الواقع الطاليب اجل

إن العقل . اجلامعي وجعلها هي الواقع و تكيف معها
الطاليب مير بأزمة حادة سواء كان ذلك على املستوى 
الفكري أو املستوى املمارسايت والعالقة بينهما، فعلى 
املستوى الفكري نالحظ تدهورا كبريا للطالب اجلزائري 

طالعته للكتاب، وعلى نتيجة قلة اطالعه و غياب م
اجلانب املمارسايت فالطالب اجلزائري ال يويل أمهية 
للرتبصات وإلجراء البحوث امليدانية بل يعتربها مضيعة 
ا تعمل  للوقت واجلهد، فعقلية التسرع اليت يتميز 

  . على إعاقته وغلق اجملال أمامه
النظر يف خمرجات اجلامعة  إىلوهذا الطرح يقودنا     

ية من طلبة ذوي مهارات وقدرات متدنية ال اجلزائر 
املستوى املطلوب ما يزيد من غزلة اجلامعة،  إىلترتقي 

ويزيد من بطالة الطلبة، فال ميكن للمؤسسات 
 االقتصادية توظيف مثل هذه القدرات البشرية، وهو ما

جيعل معظم االتفاقيات بني املؤسسات االقتصادية 
تطبيق فعلي هلا،  واجلامعة حبيسة األوراق دون وجود

  . يزيد من عزلة اجلامعة اجلزائرية وهو أيضا ما
  المناهج التعليمية في الجامعة الجزائرية   - ج

أما بالنسبة للمناهج التعليمية يف اجلامعة اجلزائرية، 
نالحظ غياب برنامج تكويين لألساتذة اجلامعيني، 
خاصة املستجدين باجلامعة، فهذا الربنامج مهم جدا 

لألستاذ بأخذ نظرة حول طبيعة عمله حبيث يسمح 
ومنهجية التدريس وأساليبه واألهداف اليت جيب 
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حتقيقها، كل هذه العناصر تسمح لألستاذ باالندماج 
مع احمليط وكسب الثقة بشكل أكرب وهو ما يغيب عن 
اجلامعة اجلزائرية، إذ ال تويل أمهية لتكوين األستاذ يف 

األخرى يف املنهاج أما النقطة . مرحلة ما بعد التوظيف
التعليمي فهي كالسيكية املادة العلمية مبعىن عدم 
وجود املرونة الالزمة اليت تسمح بتطور املادة العلمية 
ملزامنة خمتلف التطورات العاملية، فالعامل يشهد إصدار 

جانب التطورات املختلفة  إىلآلالف الكتب يوميا، 
هلا من  اليت متس معظم األفكار والنظريات واملتابعة

طرف اجلامعة وتكييفها مع املناهج الداخلية يتميز 
بأمهية بالغة وهو ما يغيب يف اجلامعة اجلزائرية، حيث 
ال نالحظ مثال مراكز للرتمجة واسترياد الكتب العلمية 
اخلارجية اليت ختدم الطالب يف إجرائه للبحوث من 
جهة وتوسيع آفاق التقدم العلمي واملنهجي من جهة 

بني الطالب  جانب ذلك ضعف الرابطة ىلإأخرى، 
والواقع اجلزائري وقضاياه املختلفة، فالطالب عند خترجه 
يكون جاهال بالعديد من القضايا الداخلية سواء حملية 

  . يقلل من جودة خمرجات اجلامعة أو وطنية وهو ما
أيضا فإن املناهج التعليمية ال تستجيب ملتطلبات     

للجامعة بشكل عام، السوق واحمليط اخلارجي 
فالتحديثات اليت يشهدها اجملتمع والتطورات يف خمتلف 

الداخلية للمجتمع سريعة وخمتلفة من نسق  األنساق
آلخر، ومثال ذلك التطور الكبري يف اجملال اإللكرتوين 
ووسائل االتصال حيث أصبح التعليم عن بعد من 
ن أهم وسائل التعليم يف العامل ومواكبة هذه التقنية م

طرف اجلامعة تعترب ضرورة ملحة لدعم الطالب وزيادة 
استيعابه سواء عن طريق املعلومات املكتوبة أو 

جانب أن معظم  إىلاملسموعة أو احملاضرات املرئية، 
التعديالت اليت مست منظومة التعليم العايل مل تعاجل 
وظيفة البحث العلمي كما جيب حبيث مازالت وظيفة 

يز كان على أسلوب التعليم وطرق ثانوية ، إمنا الرتك
التوجيه أما كيفية إجراء البحوث واستغالهلا، وكيفية 

مراكز لالبتكار ودمج الطلبة وقوانني احلفاظ على  إقامة
 إىلبراءة االخرتاع فهي تبقى عملية غري جدية وال ترقى 

  . 1املستوى املطلوب
لقد أصبحت املناهج التعليمية اجلامعية جمرد     

ظرية تنتهي بانتهاء احلصص املخصصة، دون مناهج ن
وجود جانب تطبيق ملا يتعلمه الطالب خاصة فيما 
تعلق بالتخصصات األدبية و اإلنسانية فمثال عند 
احلديث عن ختصص العلوم السياسية يف اجلامعة 
اجلزائرية، فإن الوضع القائم يف هذا التخصص يرتبط 

خلرجات باجلانب املفاهيمي والنظري فقط فال وجود 
علمية وزيارات ملختلف مراكز صناعة القرار كالربملان 
واجملالس الوالئية والبلدية مبختلف أنواعها وأشكاهلا، 
أيضا عدم وجود عالقة بني اجلامعة ومراكز األحزاب 
السياسية يف الدولة وخمتلف اجلمعيات ومنظمات 
اجملتمع املدين، فالطالب يف عزلة تامة عن هذه 

املناهج  إىلاسية يف الدولة وهذا راجع املؤسسات األس
ذا اجلانب   . التعليمية وعدم اهتمامها 

 وعلى العموم ميكن القول أن اجلزائر وحىت اليوم ما    
تزال تعاين من عدة مشاكل رافقتها من بداية تأسيسها 

أن  إالوهذا رغم التعديالت واجلهود للتحسني، 

                                                            

 الجزائـــر فـــي العـــالي التعلـــيم، خلضـــر مـــداح+ علـــي عبـــد اهللا 1 
، امللتقـــى مخرجاتـــه كمـــدخل لجـــودة الشـــاملة الجـــودة وإدارة

 دور اجلامعــــة اجلزائريــــة يف االســــتجابة الــــوطين األول حــــول تقــــومي
كليـــة ،  ومواكبـــة تطلعـــات التنميـــة احملليـــة ملتطلبـــات ســـوق الشـــغل

 العلوم االقتصادية والتجاريـة وعلـوم التسـيري، جامعـة زيـان عاشـور
  . 99-97. ص ،20/05/2010، اجللفة، 
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كل ونذكر الفاعلية مازالت تصطدم بواقع تلك املشا 
  : 1 أمهها يف النقاط التالية

  . االكتظاظ الكبري للطلبة يف خمتلف اجلامعات -
عدم وجود استقاللية للجامعة متكنها من أداء  -

مهامها، على الرغم من أن املشرع اجلزائري 
 . يعطي شخصية معنوية مستقلة للجامعة اجلزائرية

التغري يف دوافع الطلبة حنو التعليم العايل من  -
احلصول على  إىلاب اخلربة و الكفاءة اكتس

املؤهل املساعد يف التوظيف ، وهذا نتيجة 
 . السياسات املختلفة للدولة اجلزائرية 

قلة اخلربة و الكفاءة لدى خرجيي اجلامعة  -
 و التطور يف امليزانية  اإلنفاقاجلزائرية رغم سياسة 

 . بطالة خرجيي اجلامعة، خاصة يف اآلونة األخرية -
ما مت طرحه نسبة قليلة من املشاكل اليت تعاين ميثل كل 

منها اجلامعة اجلزائرية واليت جتعلها يف عزلة مستمرة، 
فاإلدارة اليت تعترب حلقة وصل بني مكونات اجلامعة 
تغيب فيها أبسط األساليب و املهام املنوطة كاملراقبة 
واملساءلة والعناية بالبىن التحتية اجلامعية والتفاعل مع 

، والتمويل 2ع احمللي و االستفادة من إمكانياته اجملتم
اجليد واإلنفاق على منظومة التعليم العايل مازال يعاين 

املستوى املطلوب وضعف التمويل يعين  إىلوال يرتقي 
ضعف تنفيذ الربامج وتراجع اخلدمات ومراكز البحوث 

حتسني   إىلو التأليف والرتمجة والتدريب، باإلضافة 
كونات اجلامعة عرب التدريب ، كفاءة عناصر وم

واالرتقاء مبستوى الربامج واألنشطة التعليمية وطرق 

                                                            
دور الجامعـة الجزائريـة فـي عمليـة حممد سبخاوي وآخـرون،  1

المشاكل ومقترحـات -يات األلفية الثالثةالتنمية في ظل تحد
، امللتقــى الــوطين األول حــول تقــومي دور اجلامعــة اجلزائريــة التطــوير

يف االســتجابة ملتطلبــات ســوق الشــغل ومواكبــة تطلعــات التنميــة 
احملليــة، كليــة العلــوم االقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيري، جامعــة 

  . 197،198. ص ،20/05/2010زيان عاشور، اجللفة،
  . 238. ، صاملرجع نفسه 2

ووسائل التدريس، كلها تعتمد بدرجة أو بأخرى على 
 . 3التمويل

 إىلكل هذه األسباب واملؤشرات املطروحة تؤدي      
التأكد من نقطة واحدة، وهي وضع اجلامعة يف عزلة 

اللوم أو نتهم أحد  مستمرة، حبيث ال ميكننا أن نضع
الفواعل أو ننتقد أحد املكونات بالتقصري وعدم 
الفاعلية، فاجلامعة عبارة عن منظومة متكاملة تتفاعل 
يف إطارها عدة عناصر ومكونات تتبادل التأثري فيما 
بينها، وإصالح هذه املنظومة يكون عن طريق إصالح 

  . تلك األجزاء واحدة بواحدة
  خاتمة 

تعليمية متكاملة مكونة من جمموعة اجلامعة منظومة 
من الفواعل و العناصر املختلفة اليت تؤثر بعضها 
ببعض، تتميز بدورها الفعال يف اجملتمع، واجلامعة 
اجلزائرية البد وأن تواكب هذا املفهوم بالرتكيز على 

معاجلة اجلوهر و الكيف والنوع ال على الكم والشكل، 
لى املعلومات، و تطوير املهارات ال الرتكيز فقط ع

فالتعليم العايل يف اجلزائر أصبح ذو طابع سطحي ال 
ا مع حميطها  يعمل على تفعيل وظائف اجلامعة وعالقا
بل يزيد من عزلتها خاصة مع قلة األساتذة األكفاء أو 
عدم عطائهم بالقدر الكايف أو عدم السماح هلم 
بالنشاط الفعال لتحسني مستوى خمرجات اجلامعة، 

جانب ضعف املستوى الطاليب وتدين املناهج  إىلهذا 
التعليمية وارتباطها بالطرق والوسائل و املادة العلمية 

  .الكالسيكية

                                                            
إدارة الجـودة الشـاملة فـي "يوسف حجيم الطـائي وآخـرون،  3

ــــــ، الطبعــــــة األوىل"التعلــــــيم الجــــــامعي وراق للنشــــــر ، مؤسســــــة ال
  .282. ، ص2008والتوزيع، عمان، 
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وبعبارة بسيط، اجلامعة اجلزائرية تفصلها عن مرحلة 
اندماجها مع اجملتمع عوائق كثرية ولكنها تتشارك معا 

يف نقطة أساسية واحدة وهي ما يسمى  –العوائق  –
يزال يعاين من  فالعقل اجلزائري ما" عقل العريببأزمة ال"

هذه األزمة واليت يقوم أساسها على اخللل بني الفكر و 
املمارسة، فاألفكار موجودة ولكنها تبقى دائما يف 

املستوى التايل وهو املستوى  إىلاجملال الفكري وال متر 
  . املمارسايت

هلذه الدراسة تقدمي بعض التوصيات من  وميكن    
ل جتاوز العوائق اليت تعاين منها اجلامعة اجلزائرية أج

 : وهي كالتايل
إعطاء األولوية القصوى للربامج التعليمية وتكييفها و  -

التغيريات العاملية، وذلك من خالل ربطها باجملتمع 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حبيث تكون مرنة وقابلة 

  . للتحديث على كل املستويات
نية مت سؤال أحدهم ملاذا هذا التطور ؟ يف التجربة اليابا -

م أعطوا املعلم راتب وزير وحصانة  فكانت اإلجابة بأ
دبلوماسي و إجالل اإلمرباطور، لذلك البد من إعطاء 
األستاذ اجلامعي قيمة أكرب ومنحه احلرية الالزمة 

واحلصانة الكافية من أجل املسامهة يف االرتقاء 
أكفاء قادرين على  باملستوى اجلامعي و ختريج طلبة

 . خلق تلك الرابطة املفقودة بني اجلامعة وحميطها
يئته يف األطوار  - أما فيما خيص الطالب فالبد من 

التعليمية األوىل ومنحه جماال أكرب لالختيار، إىل جانب 
الرتكيز على البعد التكويين له يف اجلامعة ودجمه مع 

حركتها خمتلف املؤسسات الرمسية يف اجملتمع لدراسة 
ا ومنهجها يف التعامل مع خمتلف القضايا، مث  وسريور
فتح اجملال أمامه ليمارس النقد البناء على أساس 
دراسته وحتليله، والنقطة األخرى اليت ميكن اعتمادها 
لتأهيل الطالب اجلامعي هي أسلوب احملاكاة ولتوضيح 
الصورة أكثر ميكننا إعطاء مثاال توضيحي؛ حماكاة 

ن بإقامة حلقة دائرية ووضع طالب العلوم جملس األم
السياسية يف جمال تصوري للنقاشات الدائرة يف جملس 
األمن مع حتديد األهداف والوسائل والطموحات اليت 
جيب أن يدافع عنها كل طالب وكأنه ميثل سياسة دولة 
معينة، هذه التقنية تعمل على تكوين الطالب وختريج 

 . ولةقادة وسياسيني فاعلني يف الد
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  مساهمة منظمة األمم المتحدة في حماية البيئة

  خنيش ليندة، باحثة يف الدكتوراه،.أ
  ، اجلزائراملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

  :ملخص

دف احتواء األخطار احملدقة  بذلت جهود دولية على املستويني العاملي واإلقليمي منذ أوائل السبعينات 
لى هذا االهتمام الدويل يف عقد األمم املتحدة للعديد من املؤمترات الدولية، وكذا إبرام جمموعة من بالبيئة، وقد جت

االتفاقيات الدولية املعنية حبماية البيئة، واليت متخض عنها إنشاء العديد من الوكاالت والربامج والصناديق املكلفة حبماية 
ا، مع التأكيد عل ى مطلب االستدامة القائم على املوازنة بني األبعاد االجتماعية واالقتصادية البيئة العاملية جبميع مكونا

  .والبيئية للتنمية
دد البيئة تتصف  اجلغرافية أو متتد آثارها السلبية خارج احلدود حيث ر واملضار، اثعاملية اآلباألخطار اليت 
تقتضي تنسيق سياسة دولية موحدة يف جمال وضع فعالية وسائل احلفاظ على البيئة  وبالتايل فإن السياسية املصطنعة،

واملصري الواحد، وذلك ال يتحقق إال بوجود  القواعد واألنظمة املتعلقة حبماية البيئة، انطالقا من فكرة اجملتمع الواحد
دد البشرية بشكل متزايد   .إدارة دولية فاعلة للحد من املشكالت البيئية اليت 

  :الكلمات المفتاحية
  لبيئية، محاية البيئة، منظمة األمم املتحدةاملشاكل ا

Summary:. 
International efforts have been made on the global and regional levels since 

early seventies, to contain the risks to the environment, international attention was 
reflected in the many conferences international, as well as a series of international 
conventions on the protection of the environment, resulting in the creation of many of 
the agencies, funds and programs responsible for the protection of the global 
environment and all its components, with the emphasis on the requirement of 
sustainability based on the Balance between  the social, economic and environmental 
dimensions of development. 

Environmental threats are characterized by universal impact and 
disadvantages. Their negative effects extend beyond the artificial geographical or 
political boundaries. Therefore, the effectiveness of the means of preserving the 
environment necessitates the coordination of a unified international policy in the field 
of the development of rules and regulations related to the protection of the 
environment. Can only be achieved through effective international governance to 
reduce environmental problems that increasingly threaten humanity. 
 

Keywords:  
environmental problems, environmental protection, the United Nations 

Organization 

  :مقدمة

البيولوجية  ناصرالع جمموعةمن البيئة  تكونت
والكيميائية والطبيعية والدميغرافية واملناخية، احمليطة 

وبالتايل . تؤثر يف سلوكه  ونظام حياتهاليت باإلنسان، و 
اهلواء الذي يتنفسه، واملاء الذي يشربه، واألرض فإن 

ات حية  اليت يسكنها ويزرعها، وما حييط به من كائن
عناصر البيئة اليت يعيش فيها، وهي متثل  ،أو من مجاد
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من جهة . 1 اإلطار الذي ميارس فيه حياته وأنشطته
جمموعة من هذه العناصر البيئية تواجه أخرى، 
كتقلص مساحة الغابات واتساع مساحة  التهديدات

الصحاري واجنراف الرتبة، إضافة إىل التهديدات اليت 
ونظرا . لنباتية واحليوانية املختلفةتؤثر على األنواع ا

قضايا البيئة  عتربتألمهية البيئة بالنسبة لإلنسان 
واحملافظة عليها من أهم القضايا اليت تشغل اجملتمع 

راجع ملا متثله املشاكل البيئية من خطر  العاملي، وهو
، ما جعل من االقتصاديةعلى احلياة البشرية والتنمية 
ة ومحايتها شرط أساسي عملية احلفاظ على البيئ
  .لتحقيق التنمية املستدامة

بقضايا البيئة  االهتمامجتلى هذا قد و 
ا  العديد من الندوات واملؤمترات  بانعقادوانشغاال

الدولية حتت إشراف اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  
كما حظيت البيئة بإصدار تشريعات وتنظيمات 

ا اصرها من قبل وعن بغرض محاية البيئة جبميع مكونا
هياكل اجملتمع الدويل تتصدرها اجلمعية العامة لألمم 

وهو ما يعكس أمهية الدور الذي تلعبه األمم  .املتحدة
ا املختلفة يف جمال محاية البيئة   .املتحدة ووكاال

نظرا لألمهية اليت يكتسيها هذا املوضوع، مت التطرق إليه 
  :من قبل العديد من الباحثني نذكر منهم

 يف كتاب محل عنوانشاوي صباح الع 
الصادر " املسؤولية الدولية عن محاية البيئة"

، 2010 باجلزائر سنة دار اخللدونية عن
والذي تناولت فيه مسؤولية الدول وكذا 
املنظمات الدولية يف احلفاظ على البيئة 

 .مبختلف عناصرها
 التشريع " صاحب كتاب لفيل علي عدنانا

دار  صادر عنال" الدويل حلماية البيئة
 بعمان سنة ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع
                                                            

 دار الرضا للنشر، ׃دمشق الثقافة البيئية،حممود أمحد محيد،   1
  .119 ، ص2003

، والذي تطرق من خالله إىل 2011
 .اإلطار التشريع الدويل حلماية البيئة

   ،الذي صالح عبد الرمحن عبد احلديثي
النظام القانوين "تناول يف كتابه املعنون ب 

 الصادر عن دار" الدويل حلماية البيئة
 لبنان سنةب منشورات احلليب احلقوقية

، خمتلف القوانني اهلادفة حلماية 2010
 .البيئة العاملية

  فناقش يف كتابه عمران فارس حممدأما 
السياسة التشريعية حلماية البيئة يف مصر "

، "وقطر ودور األمم املتحدة يف محايتها
 املكتب اجلامعي احلديث الصادر عن
، دور األمم 2005سنة ، باإلسكندرية

البيئة مع الرتكيز على حالة   املتحدة يف محاية
 .كل من مصر وقطر

  دور " موضوعبوزار قوادري أمرية تناولت
األمم املتحدة يف إدارة األمن البيئي بعد 

واليت ركزت مذكرة ماسرت،  يف" احلرب الباردة
 .فيها على اجلانب األمين الدويل

  يف مذكرة سي ناصر إلياسوتطرق ،
تحدة يف دور منظمة األمم املإىل ، ماجستري

 .احلفاظ على النظام البيئي العاملي
 من خالل مذكرة ، فناقش عشاشي حممد أما

ات البيئة يف العالقماجستري، موضوع 
  .رالدولية ومكانتها لدى اجلزائ

كيف ساهمت منظمة األمم : ما يدفعنا للتساؤل وهو
  ؟ المتحدة في حماية البيئة العالمية

منظمة األمم مسامهة تبيان دف هذه الورقة إىل 
وذلك من خالل . املتحدة يف جمال احملافظة على البيئة

  :التطرق إىل النقاط التالية
الدولية يف جمال محاية  واالتفاقياتأهم املؤمترات  :أوال
  . البيئة

 أهم املؤمترات الدولية يف جمال محاية البيئة -1
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  أهم االتفاقيات الدولية يف جمال محاية البيئة -2

  م املتحدة املعنية حبماية البيئةأجهزة األم :ثانيا

 األجهزة التمويلية -1
  األجهزة التنفيذية -2

الدولية في  واالتفاقياتأهم المؤتمرات : أوال
  مجال حماية البيئة

في مجال حماية الدولية أهم المؤتمرات   -1
  :البيئة

 )استوكهولم(مؤتمر األمم المتحدة للبيئة   - أ
1972 :  

هتمامات الدولية بالبيئة ليست ا االهتماماتإن 
منذ فرتة  باالهتمامحديثة، إذ حظيت هذه املسائل 

، واالستمراريةطويلة لكن بشكل ينقصه التنظيم 
إعالنا عن  1968ويعترب شهر ديسمرب من عام 

الدويل بالبيئة، حيث  االهتماممرحلة جديدة يف تاريخ 
دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل مؤمتر عاملي 

حلول ملشكالت التلوث حول البيئة للبحث عن 
وبعد أربع سنوات من  .وغريها مما يهدد الكرة األرضية

واللقاءات التحضريية انعقد املؤمتر يف  االجتماعات
يف مدينة استوكهومل عاصمة  1972جوان  05

السويد، وقد صدر يف ختام أعماله إعالن حول البيئة 
، متضمنا أول وثيقة دولية عن مبادئ نسانيةاإل

بني الدول يف شؤون البيئة، فضال عن خطة العالقات 
 العمل الدويل اليت تضمنت أكثر من مئة توصية تدعو
احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

إىل التعاون يف اختاذ تدابري من أجل محاية احلياة 
 . 1 ومواجهة مشكالت البيئة

وقد  اإلعالن،ويشكل املبدأين الثاين والسابع جوهر 
جاء فيهما أن املوارد الطبيعية للكون ال تقتصر على 
النفط واملعادن بل تشمل اهلواء واملاء والنبات واحليوان، 

عينات متثل األنظمة اإليكولوجية واليت ال  إىلإضافة 
بد من احلفاظ عليها ملصلحة األجيال احلالية 
واملستقبلية، ولذلك يتحمل اإلنسان مسؤولية محاية 

أما خطة العمل فتضمنت ثالث  .لربيةتراث احلياة ا
  : حماور رئيسية وهي

 يسمى  ما برنامج التقييم البيئي الشامل أو
مبراقبة األرض، ويشمل التقييم واملراجعة 
والبحث وتبادل املعلومات، حيث يقوم 
برنامج األمم املتحدة للبيئة بتقدمي تقارير 
دورية تتعلق مبراقبة األرض، ووضع معايري 

صدار إشعارات مبكرة وإجراءات إل
دد البيئة   .باألخطار اليت 

  أنشطة إدارة البيئة، واليت تتعلق باملؤسسات
البشرية واملوارد الطبيعية،  وتتضمن أغلب 

 .البنود املتعلقة بالتلوث
  إجراءات اإلسناد والدعم املتعلقة بإنشاء

ا مسؤولية الشؤون  إدارة مركزية تناط 
 .البيئية

ولية لألمم املتحدة يف جمال إدارة تواصلت اجلهود الد
شؤون البيئة خالل الفرتة املمتدة ما بني مؤمتر 

، 1992 دي جانريو ومؤمتر ريو 1972استوكهومل 
أكتوبر  22إىل  13فعقدت يف بلغراد يف الفرتة من 

                                                            
( المنهجيــة التشــريعية فــي حمايــة البيئــة علــي عــدنان الفيــل،  1

ـــــة  دار الثقافـــــة للنشـــــر  ׃، الطبعـــــة األوىل، عمـــــان)دراســـــة مقارن
  .48 ، ص2012والتوزيع، 
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 13الندوة العاملية للرتبية البيئية، وانعقد من  1975
يل بروسيا املؤمتر الدو  1977أكتوبر   26ىل إ

احلكومي للرتبية البيئية، مث قامت بتأسيس اللجنة 
ويف عام  .ة والتنمية وذلك مببادرة يابانيةالعاملية للبيئ

، عقد يف نريويب مؤمتر للبيئة بدعوة من األمم 1982
املتحدة استعرض التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن 
استوكهومل وخطة العمل، كما أصدر إعالنا أقر عشر 

يها إعالن ستوكهومل مدونة دولية أساسية بنود اعترب ف
  .لقواعد السلوك البيئي

وهذا فضال عن جناح توقيع عدد من املواثيق 
اتفاقية األمم  ׃منها البيئةمحاية يف جمال  واالتفاقيات

، امليثاق العاملي للطبيعة 1982املتحدة لقانون البحار 
، 1985، اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 1982

، وقرار اجلمعية العامة لألمم 1987كول مونرتيال بروتو 
  .2000سنة  1" املنظور البيئي"املتحدة 

مؤتمر األمم المتحدة الثاني للبيئة    - ب
 دي جانيرو بريو) قمة األرض(والتنمية 
  ׃1992

جوان  12إىل  1عقد هذا املؤمتر يف الفرتة املمتدة بني 
دولة، وقد صدر عن  178وشاركت فيه  1992
مة األرض ثالث وثائق رئيسية باإلضافة إىل مؤمتر ق

الثالث اليت وافق عليها رؤساء الدول، وهي  االتفاقيات
اتفاقية حول تغري املناخ، التنوع البيولوجي ومكافحة 

   ׃التصحر، وتتمثل هذه الوثائق يف

 يتضمن هذا  ׃ميثاق األرض أو إعالن ريو
اإلعالن عدة مبادئ تتعلق بالقضاء على 

الدول  الحتياجاتأولوية خاصة الفقر ومنح 
بالتنمية املستدامة، إضافة  واالهتمامالنامية 

                                                            
( المنهجيــة التشــريعية فــي حمايــة البيئــة علــي عــدنان الفيــل،  1

  .50 ، صمرجع سبق ذكره، )دراسة مقارنة 

التأكيد على مسؤولية الدول املتقدمة  إىل
  االيكولوجي،فيما يتعلق حبفظ ومحاية النظام 

كما دعى هذا اإلعالن إىل ضرورة التعاون 
بني الدول من أجل النهوض بنظام 

دي االقتصا دويل يؤدي إىل النمو اقتصادي
كما . والتنمية املستدامة يف مجيع دول العامل

 إىلحق املواطنني للوصول  يدعم إعالن ريو
املعلومات واملشاركة يف معاجلة قضايا البيئة، 
ويتضمن كذلك جمموعة املبادئ املتعلقة 

  .  باملسؤولية الدولية وتسوية النزاعات البيئية
  ׃)21جدول أعمال القرن ( 21األجندة 

 40برنامج عمل مكون من  عبارة عن هو
فصال، حتتوي على خطة مبدئية للعمل يف 
مجيع اجملاالت الرئيسية اليت تؤثر على العالقة 
بني البيئة  والتنمية وتركز على الفرتة املمتدة 

اية القرن  2000من عام  ، 21وحىت 
دف حتقيق التكامل بني البيئة  وذلك 

  .2 والتنمية

أربعة  إىل 21رن وميكن تقسيم جدول أعمال الق
  ׃أقسام وهي

  وتضم االقتصادية االجتماعيةاألبعاد ،
املستوطنات البشرية والتعاون الدويل لتنشيط 
التنمية املستدامة ومكافحة الفقر ومحاية 

 .وحتسني صحة اإلنسان
  محاية وحفظ وإدارة املوارد، وتشمل محاية

الغالف اجلوي ومكافحة التصحر واجلفاف  
بيولوجي واملياه، ومواضيع ومحاية التنوع ال

                                                            
زائــــر، ساســــي غبغــــوب، حتليــــل السياســــة العامــــة البيئيــــة يف اجل 2

كليــــة   ،واإلداري، ختصــــص التنظــــيم السياســــي مــــذكرة ماجســــتير
، 03العلـــــــوم السياســـــــية والعالقـــــــات الدوليـــــــة، جامعـــــــة اجلزائـــــــر 

  .82-80، ص 2012
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أخرى متعلقة بالنفايات واملنتجات 
 .الكيمياوية السامة واخلطرة واملواد املشعة

  تعزيز دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف
 .جمال محاية البيئة

  ،شتمل على املصادر وتأساليب التنفيذ
املالية وترتيب املؤسسات الدولية والقواعد 

  .القانونية الدولية

  ׃2002قمة جوهانسبورغ  -ج

مع حلول القرن الواحد والعشرين دعى األمني العام 
إىل عقد قمة  2000 وماي 15لألمم املتحدة يف 

األلفية، ومثلت هذه القمة أكرب جتمع لرؤساء الدول 
ا  واحلكومات، حيث عرضت اجلزائر منظورها وتصورا

خالل هذه القمة، واليت جاءت متوافقة مع تصورات 
اجلنوب خاصة فيما تعلق بإعادة النظر يف دول 

  .مسارات العوملة، وذلك بإدماج األبعاد البشرية والبيئية

فبعد مرور عشر سنوات على انعقاد مؤمتر ريو، الذي  
كان مبثابة إنذار برتدي الوضع البيئي على الصعيد 
العاملي، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعداد 

ز يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم تقرير عن التقدم احملر 
املتحدة حول البيئة والتنمية املستدامة، وذلك بعقد 

وقد . "قمة العاملية للتنمية املستدامةال"قمة أطلق عليها 
نظمت هذه القمة مبدينة جوهانسبورغ يف جنوب 

، 2002سبتمرب  4أوت إىل  26وذلك من  أفريقيا
ك ألف مشار  20حيث حظر هذه القمة ما يزيد عن 

ومت التأكيد فيها على دعم األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة واملصادقة على خطة عمل لدعم هذا 

النموذج اجلديد يف خمتلف دول العامل يف األلفية الثالثة 
  . 1 وحتديد املوارد املالية لذلك

دف ضمان  قادة دول  التزاملقد جاءت هذه القمة 
تنمية اقتصادية العامل لتحقيق تنمية مستدامة، مبعىن 

إىل حتقيق منافع ملموسة للفقراء،  متواصلة تصبو
كانت و  .والتقليل من األضرار البيئية على حد سواء

النقطة الرئيسية يف هذا امللتقى العاملي هي الرتكيز على 
أحد أسباب التدهور  باعتبارهطرق مكافحة الفقر 

البيئي، حيث مت التأكيد على ضرورة أن تستكمل كافة 
ول وضع اسرتاتيجيات للتنمية املستدامة حبلول عام الد

، كما مت التأكيد على أن أولويات التنمية 2005
املستدامة ترتكز على املسائل احليوية كاملياه، الطاقة، 
الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجي، باإلضافة إىل الفقر 
والتجارة ونقل التكنولوجيا، اإلدارة الرشيدة، التعليم 

البيئية، كما رمست األهداف األساسية  امةواالستد
الواجب حتقيقها واليت ختص جماالت خمتلفة  تتمثل 

املياه العذبة، الصحة، املأوى، اخلدمات،  ׃فيما يلي
  .الطاقة، التعليم والدخل

كما صدر عن هذه القمة إعالن األلفية حتت 
، والذي ميثل "أهداف األلفية من أجل التنمية"شعار 

ياري للتنمية البشرية وفق رزنامة زمنية إطار عمل مع
 ׃وهي ، من خالل مثانية أهداف2015متتد إىل غاية 

استئصال الفقر واجلوع ، ضمان تعليم أساسي عام، 
متكني املرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني، خفض 
معدل وفيات األطفال، حتسني صحة األمهات، 

يئية، الب االستدامةمكافحة األمراض اخلطرية، ضمان 
  . 2 تطوير شراكة عاملية من أجل حتقيق التنمية

                                                            
حممـــد عشاشـــي، البيئـــة يف العالقـــات الدوليـــة ومكانتهـــا لــــدى  1

، ختصــــص العالقــــات الدوليــــة، كليــــة مــــذكرة ماجســــتيراجلزائــــر، 
  .69، ص 2002جامعة اجلزائر،  العلوم السياسية واإلعالم،

  .70، صاملرجع نفسهحممد عشاشي،  2
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الدولية في مجال حماية  االتفاقياتأهم   -2
  :البيئة

ا بعقد العديد  االهتمامجتلى  بقضايا البيئة وانشغاال
الدولية حتت إشراف اجلمعية العامة  االتفاقياتمن 

   ׃يلي لألمم املتحدة، نذكر منها ما

رية بشأن تغير اتفاقية األمم المتحدة اإلطا  - أ
  ׃المناخ

الذي  ياملناخ تغريالإن مصطلح تغري املناخ يعين 
فضي يعود بصورة مباشرة إىل النشاط البشري، الذي يُ 

إىل تغري يف تكوين الغالف اجلوي العاملي، باإلضافة 
، 1 إىل التقلب الطبيعي على مدى فرتات زمنية متماثلة

حول  اتفاقيةوملواجهة هذا اخلطر البيئي مت عقد 
التغريات املناخية، اعتمدت خالل قمة األرض عام 

دي جانريو، وقد دخلت حيز التنفيذ يف  بريو 1992
يف . 2دولة 192وصادقت عليها  1994مارس  21

 25ت العاصمة األملانية بون من نحتضنفس السنة ا
نوفمرب مؤمترا دوليا برعاية األمم املتحدة  5ىل أكتوبر إ

 5.000هذا مبشاركة حول التغريات املناخية و 
دبلوماسي من خرباء ومتخصصني ممثلني لعدة دول 
منها اجلزائر، وهذا نظرا ألمهية املوضوع الذي أصبح 

  .من أهم القضايا البيئية اليت تشغل العامل

اإلطارية  باالتفاقيةانعقد املؤمتر الثالث اخلاص 
 10ىل إ 1باليابان من  بشأن تغري املناخ يف كيوتو

وقد انتهى بعد نقاشات حادة  1998سبتمرب 
بني الدول الصناعية والدول النامية، تقضي  باتفاقات
بروتوكول ملزم قانونا حيدد ختفيضا شامال  باعتماد

                                                            
، الطبعـة المسؤولية الدولية عن حماية البيئةصباح العشاوي، 1

  .100 ، ص2010دار اخللدونية،  ׃األوىل، اجلزائر
2 Convention cadre des nations unies sur les 
changements climatiques, www.termwiki 
(consulté le 03/10/2015) à 08 :09. 

إلصدارات الغازات املتسببة يف التغريات املناخية 
باملائة مقارنة مع ما كانت عليه سنة  25بنسبة 
نعقد ا بعد مؤمتر كيوتو .يف الدول املتقدمة  1990

 13إىل  2مؤمتر آخر ببيونس آيرس باألرجنتني من 
، وقد دار النقاش فيه حول الدور اهلام 1998نوفمرب 

آللية التنمية النظيفة وهذا بتوفري التمويل الالزم هلا، 
وبتشجيع األنشطة ذات التنفيذ املشرتك بني الدول 

مادة،  26من  االتفاقيةتتكون هذه  .الصناعية والنامية
دف ب شكل رئيسي إىل الوصول إىل تثبيت تركيزات و

الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول 
دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام 
املناخي، وينبغي بلوغ هذا املستوى يف إطار فرتة زمنية  
كافية تتيح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بصورة 

عرض إنتاج طبيعية مع تغري املناخ، فتضمن عدم ت
األغذية للخطر، وتسمح باملضي قدما يف التنمية 

رغم أمهية هذه و . 3 مستدام على حنو االقتصادية
ا تؤثر بصفة مباشرة على مصاحل الدول  االتفاقية إال أ

املنتجة للبرتول، وخاصة تلك الدول اليت تعتمد 
اعتمادا كليا على إنتاج وتصدير البرتول، نظرا لتأثري 

  .ت على درجة حرارة الغالف اجلويهذه النشاطا

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة    - ب
  ׃لطبقة األوزون

قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 
من سنة  ابتداءسبتمرب  16يوم  اعتبار 1994
يوما عامليا حلماية طبقة األوزون، وهذا التاريخ  1995

ألوزون مبدينة الذي وقع فيه بروتوكول محاية طبقة ا
، ويصادف اليوم كذلك مرور 1987مونرتيال سنة 

عشرة سنوات على توقيع اتفاقية فيينا حلماية طبقة 
، اليت أقرت املبادئ العامة اليت 1985األوزون عام 

اتفق عليها اجملتمع الدويل لصون هذه الطبقة اهلامة من 
                                                            

  .101، ص مرجع سبق ذكرهصباح العشاوي،  3
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 لالتفاقيةالغالف اجلوي، مث برتوكول مونرتيال التنفيذي 
حىت سنوات قليلة مضت مل تكن . 1 1987يف عام 

ا معروفة على  مشكلة طبقة األوزون رغم خطور
مستوى العامة، لكن بدأ اليوم الوعي أكثر بقضية 
األوزون واملعدات اليت تعمل بالغازات املؤثرة على طبقة 
األوزون، كالثالجات وأجهزة تكييف اهلواء ومعدات 

  .واألجهزة اإللكرتونيةإطفاء احلرائق ومواد التغليف 

يعد بروتوكول مونرتيال منوذجا للتعاون 
العاملي يف جمال محاية البيئة بني الدول املتقدمة والدول 

، 1987سبتمرب  16النامية، وقد مت إصداره يف 
حيدد  وهو ويعترب بروتوكوال يلحق مبعاهدة فيينا،

خطوات ومراحل احلد من امللوثات الضارة بطبقة 
ء هذا الربوتوكول نتيجة اجتماع ملمثلي جا .األوزون

الدول املتقدمة تكنولوجيا، والذي عقد مبدينة مونرتيال 
دولة  27حتت رعاية األمم املتحدة، حيث وقعت 

على وثيقة تتعهد مبقتضاها بتخفيض إنتاج املواد 
كالكلور، الفلور وكربون الفريون مبقدار    الكيمياوية

اية القرن الع 50   .شرينباملائة حىت 

باإلضافة إىل هذا مت إنشاء الصندوق املتعدد 
األطراف الكائن مقره مبدينة مونرتيال بكندا، والذي 
دف تنفيذ بروتوكول مونرتيال طبقا للمادة  أنشئ 
اخلامسة منه، وقد ساهم هذا الصندوق يف أداء دور 
فعال فيما يتعلق بوقف استخدام املواد املستنفذة لطبقة 

ب على الدول اليت تتلقى األوزون، حبيث جي
 االلتزاممساعدات من الصندوق املتعدد األطراف 

مبتطلبات تقرير البيانات وتنفيذ املشروعات بأسرع 
ولتقدمي هذه املساعدات لكل بلد نامي  .وقت ممكن

يشرتط أن ال يتجاوز استهالكه للمواد املستنفذة لطبقة 

                                                            

األمــن البيئــي  إدارةأمــرية بــوزار قــوادري، دور األمــم املتحــدة يف 1 
ـــة مـــذكرة ماســـتربعـــد احلـــرب البـــاردة،  ، ختصـــص، دراســـات أمني
  .50 ، ص2012، 03دولية، جامعة اجلزائر 

 املادة(كغ للشخص الواحد يف السنة   0.3األوزون 
  ..)اخلامسة من الربوتوكول

اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بمحاربة  -ج
 :التصحر

يعين مصطلح التصحر تردي األراضي يف 
املناطق القاحلة، وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، 

ختالالت املناخية نتيجة عوامل خمتلفة من بينها اال
ة مت اعتماد اتفاقية األمم املتحد .واألنشطة البشرية

ملكافحة التصحر، يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف 
 17يف  إفريقيامن التصحر وخباصة يف  أو /الشديد و

أكتوبر  15، ومت التوقيع عليها يف 1994جوان 
على أن  االتفاقية، وقد مت التأكيد يف هذه 1994

البشر الذين يعيشون يف املناطق املهددة بالتصحر 
لية مكافحة التصحر يف عم االهتمامميثلون مركز 

والتخفيف من آثار اجلفاف، حيث أن املناطق اجلافة 
وشبه اجلافة تشكل نسبة كبرية من مساحة الكرة 

ا مت  .األرضية وتعترب مصدر رزق قطاع كبري من سكا
، بأن التصحر واجلفاف االتفاقية، يف هذه االعرتاف

ما يستلزم تعاون  مشكلتان ذات بعد عاملي، وهو
دويل ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجملتمع ال

بتأثري التصحر واجلفاف  االعرتافاجلفاف، إضافة إىل 
على التنمية املستدامة عن طريق ارتباطهما مبشاكل 

الفقر وسوء الصحة والتغذية، : اجتماعية هامة مثل
ونقص األمن الغذائي، واملشاكل النامجة عن اهلجرة 

  .ونزوح السكان

على اختاذ إجراءات  تفاقيةاالتعمل هذه لذا 
دف  فعالة مدعومة بتعاون دويل وترتيبات شراكة 
اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق املتأثرة، 
تتمثل هذه اإلجراءات يف اعتماد اسرتاتيجيات تركز 
على حتسني إنتاجية األراضي وإعادة تأهيلها وحفظ 

حوال املعيشة، املوارد املائية، مما يؤدي إىل حتسني أ
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وذلك مبشاركة السكان احملليني واملنظمات غري 
لقد تعهدت األطراف من البلدان املتقدمة  .احلكومية

بأن تقدم موارد مالية وأشكال دعم أخرى ملساعدة 
األطراف من البلدان النامية املتأثرة، على أن تضع 
وتنفذ بنفسها اإلسرتاتيجيات واخلطط اخلاصة مبكافحة 

كما تقوم األطراف  .فيف آثار اجلفافالتصحر وخت
مع  االتفاقيةبتنسيق األنشطة اليت تنص عليها هذه 

األخرى ذات الصلة، خاصة  االتفاقياتأنشطة 
اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ  االتفاقية
التنوع البيولوجي، وذلك بتشجيع تنفيذ برامج  واتفاقية
  .1 مشرتكة

  :ل التنوع البيولوجيالدولية حو  االتفاقية -د

 وماي 22بتاريخ  االتفاقيةاعتمدت هذه 
 وخالل مؤمتر ريو 1992جوان  05، ويف  1992

حول البيئة والتنمية وقع عليها ما يزيد عن  دي جانريو
دخلت  1993ديسمرب  29دولة، ويف  150

الدولية  االتفاقيةتعد . 2 املذكورة حيز النفاذ االتفاقية
أداة قانونية قادرة على تشجيع  حول التنوع البيولوجي

اجلهود وتوجيهها من أجل احلفاظ على التنوع 
البيولوجي واستعمال املوارد البيولوجية بشكل مستدمي، 

إىل حتقيق األهداف الرئيسية  االتفاقيةوترمي هذه 
  ׃اآلتية

  حفظ التنوع البيولوجي، أي تنوع املورثات
والسالالت واملنظومات البيئية وقابليتها 

 .لتغيري والتحولل
 املستدمي للعناصر املكونة للتنوع  االستخدام

 .البيولوجي

                                                            
دار : عمـانلنظام البيئـي، تدهور ا: التصحرعبد اهللا جدوع،  1

  .15، ص 2010جدلة، 
2 http://www.cbd.int/convention/about.shtml 
(consulté le 05/11/2015) à 13 :15. 

  التقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن
  .استخدام املوارد الوراثية

وهذه األهداف الثالث تطابق األبعاد الثالثة للتنمية 
  ׃املستدامة وهي

 تقرتح اإلسرتاتيجية إقامة  ׃البعد البيئي
ناطق تنمية مستدامة، مساحات حممية وم

ما يسمح بتعميم حفظ التنوع  وهو
البيولوجي يف موطنه وخارج موطنه واحلفاظ 

  .على التوازن البيئي
  تقرتح برامج حتسيسية  ׃االقتصاديالبعد

 لألنواع من أجل تثمني املوارد البيولوجية
عند استعمال  االقتصاديةحتسني الفعالية و 

  .املوارد
  احلفاظ املعمم  يساهم ׃االجتماعيالبعد

على التنوع البيولوجي وأعمال التنمية 
املقرتحة يف تسيري سبل الوصول إىل املوارد 

فقرا  االجتماعيةالبيولوجية على أكثر الفئات 
وحرمانا، وسيساعد ذلك على احلد من 
النزوح الريفي وعلى حتقيق مزيد من العدالة 

  .3 االجتماعية

ليشمل كل اجلوانب  االتفاقيةوتدرجييا مت توسيع نطاق 
  ׃واملظاهر اخلاصة بالتنوع البيولوجي واليت تتمثل يف

  الصيانة داخل وخارج املوقع الطبيعي لألنواع
  .الربية واملدجنة

 املستدام للموارد البيولوجية االستخدام.  
  احلصول على املوارد الوراثية والتكنولوجيا

ذات الصلة مبا فيها التكنولوجيا احليوية، 

                                                            

اد ، اإلحتـدليل اتفاقية التنـوع البيولـوجياليل كلوكا وآخـرون، 3 
  .1، ص2000لصون الطبيعة، الدويل 
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ى املنافع الناجتة عن مثل هذه واحلصول عل
  .التكنولوجيا

  ،سالمة األنشطة املتعلقة بالكائنات احلية
واألحكام املتعلقة بالدعم املايل اجلديد 

  .واإلضايف

 االتفاقيةمن حيث إسرتاتيجية التخطيط تنشئ 
التزامات بتطوير اسرتاتيجيات وخطط وطنية من أجل 

 ى حنودمج صون التنوع البيولوجي، واستخدامه عل
 مستدام يف خطط وبرامج وسياسات قطاعية، أو

تشمل مجيع القطاعات ذات الصلة باملوضوع، وكذا يف 
يف  االعرتافكما مت  .عملية صنع القرارات الوطنية

بدور اجملتمعات األصلية واحمللية يف  االتفاقيةديباجة 
صون التنوع البيولوجي، ومت اإلقرار بأمهية احلفاظ على 

ا ذات الصلة بصون التنوع البيولوجي معارفها ومما رسا
مستدام، وكذا باحلاجة  واستخدام مكوناته على حنو

العادل للمنافع اليت تعود من  االقتسامإىل تشجيع 
ا    .1 استخدام معارفها وابتكارا

المعاهدات العالمية ذات الصلة بصون التنوع  -ه
  ׃البيولوجي

متنوعة تعاجل عدة اتفاقيات منفذة حاليا جوانب 
من صون التنوع البيولوجي، وستشكل جمتمعة إىل 
جانب اتفاقية التنوع البيولوجي النظام املطبق على 

، ميكن االتفاقياتالتنوع البيولوجي، ومن بني هذه 
  ׃ذكر أربعة نصوص عاملية رئيسية

 المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات  االتفاقية
 األهمية الدولية الخاصة كموئل الطيور

  ׃)1971 ،ررامسا(

                                                            
1 www.wipo.int/wipolex/ar/other-treaties, ( 
consulté le 13/06/2015) à 21 :30. 

كل طرف متعاقد بتدعيم صون   االتفاقيةهذه  تلزم
 وباالستعمالاملناطق الرطبة ذات األمهية الدولية، 

ويرتتب عن الرشيد جلميع املناطق الرطبة داخل إقليمه، 
اختاذ تدابري للصون يف اجملاالت اليت  هذه االلتزامات

ا املناطق الرطبة، من أجل تدعيم حفظ املنطقة  تقع 
االر  وينبغي أن يعني كل . طبة وطيور املاء اليت توجد 

طرف، على األقل منطقة رطبة واحدة ذات أمهية دولية 
ا طبقا   .لالتفاقيةلتدمج يف القائمة الدولية احملتفظ 

حيز  االتفاقيةأما بالنسبة للجزائر فقد أدخلت هذه 
، حبيث بلغ عدد مواقع 19842مارس  4التنفيذ يف 

موقعا مبساحة قدرها  50ائر رامسار يف اجلز 
  . 3 هكتار 2.991.013

 المتعلقة بحماية التراث الثقافي  االتفاقية
 ׃)1972 باريس،( والطبيعي العالمي 

أمهيتها اخلاصة من حيث  االتفاقيةتكتسب هذه 
موضوعها، وقد حدد جمال تطبيقها يف املادة الثانية  

  ׃كما يلي
طبيعية املكونة من عترب تراثا طبيعيا، كل من املعامل الي"

من جمموعة من  تشكيالت فيزيائية وبيولوجية، أو
التشكيالت اليت هلا قيمة عاملية استثنائية من وجهة 

   ."علمية نظر مجالية أو
املناطق الطبيعية احملددة بدقة  األماكن الطبيعية أو"

واليت تتمتع بقيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر 
 ."العلم

                                                            
2  www.ramsar.org ( consulté le25/11/2015).    
    
 

 و الفالحـــة وزارة أعلنـــت ، عـــن وكالـــة األنبـــاء اجلزائريـــةنقـــال  3
 املنــاطق عــدد أن ،02/02/2012 األربعــاء يــوم الريفيــة التنميــة
ـــة ـــاطق رامســـار قائمـــة يف املصـــنفة الرطب  األمهيـــة ذات الرطبـــة للمن
 2ر99 حبـوايل مسـاحتها تقـدر موقعـا 50 بلـغ اجلزائر يف الدولية
  .هكتار مليون
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أن حتدد  االتفاقيةل األطراف يف واملطلوب من الدو 
مجيع التشكيالت اليت تنطبق عليها هذه املادة، لتقوم 
ذه  بعد ذلك جلنة الرتاث العاملي بإصدار قائمة 
املمتلكات ليتم اختيار املمتلكات املعرضة لتهديدات 

  .أكرب
 

تلزم اتفاقية الرتاث العاملي األطراف املتعاقدة 
اية وحفظ الرتاث الطبيعي باختاذ التدابري، لتحديد ومح

والثقايف، داخل أقاليمها وتقدميه ونقله لألجيال املقبلة، 
واملناطق الثقافية والطبيعية ذات القيمة العاملية البارزة 

، لتدمج يف قائمة الرتاث العاملي،  لالختبارتعترب قابلة 
رتاث العاملي، ميكن ال صندوق االتفاقيةكما تنشئ 

لرتاث العاملي، ملساعدة استعماله من طرف جلنة ا
  .1 الدول على تعيني وحفظ مواقع الرتاث العاملي

 الدولي في  باالتجارالمتعلقة  االتفاقية
األنواع النباتية والحيوانية المهددة 

  ׃)1973 واشنطن،( باالنقراض

الدويل يف كل  االجتارالدولية  االتفاقيةتنظم هذه 
  ׃األنواع املسجلة يف املرافق التالية

 باالنقراضفق األول، يتضمن قائمة باألنواع املهددة املر 
 األنواعيف هذه  واالجتار. باالجتارقد تتأثر  اليت تتأثر أو

الظروف اخلاصة طبقا ملقتضيات  باستثناءيعترب ممنوعا، 
  .املتعلقة بالتنوع البيولوجي االتفاقية

املرفق الثاين، حيتوي على قائمة باألنواع اليت مل تتعرض 
، ولكن اليت قد تصبح كذلك، باالنقراضهديد بعد للت

  . إذا مل ختضع ملراقبة دولية صارمة

                                                            
1  www.unesco.org, ( consulté le 30/10/2015 ).  

املرفق الثالث، يضع قائمة باألنواع اليت حيددها أي 
طرف كأنواع خاضعة للتنظيم، يف إطار واليته القضائية 
من أجل الوقاية واحلد من استغالهلا، واليت تستوجب 

 االجتارراقبة مل االتفاقيةتعاون األطراف األخرى يف 
  . 2الدويل

 المتعلقة بحفظ األنواع المهاجرة  االتفاقية
  ׃) 1979بون، ( والحيوانات البرية 

بأن تعمل من  االتفاقيةتلتزم األطراف يف هذه 
، وميكن أن 3وموئلها أجل حفظ األنواع املهاجرة 

تعمل األطراف على اعتماد تدابري صارمة حلماية 
يف املرفق األول كأنواع مهددة األنواع املهاجرة املصنفة 

واعتماد اتفاقات لصون وتدبري األنواع املهاجرة اليت 
ا غري سليم، أو اليت ميكن أن تستفيد  يكون نظام صو

بصورة مهمة من التعاون الدويل، ولقد عقدت اتفاقات 
ات املشرتكة يف أجزاء من حبر الشمال يقتفاحول اال

  .4 بيةواخلفافيش واحليتان الصغرية األورو 

  أجهزة األمم المتحدة المعنية بحماية البيئة: ثانيا 

  :األجهزة التمويلية -1
  ׃صندوق البيئة العالمية  - أ

يعترب صندوق البيئة العاملية آلية تشجع التعاون 
الدويل وتعزز العمل من أجل محاية البيئة العاملية، كما 
تقدم القروض امليسرة عندما يستهدف مشروع تنمية 

                                                            
2 www.goodplanet.info/Legal-tools/CITES 
(consulté le 1 /10/6  2015). 

أو  يعين نوع املوقع الذي يعيش فيه الكـائن العضـوي :الموئل  3
اليـــل كلوكـــا وآخـــرون، دليـــل : املرجـــع(اجملموعـــة بشـــكل طبيعـــي 

اتفاقيـــــــة التنـــــــوع البيولـــــــوجي، االحتـــــــاد الـــــــدويل لصـــــــون الطبيعـــــــة، 
  ).29، ص 2000

4 Liste des accords multilatéraux dans le 
domaine de l’environnement, janvier 
2005,www.diplomatie.gouv/fr. 
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. عاملي حتقيق أهداف بيئية عاملية مي أوإقلي حملي أو
، 1991وقد أنشئ الصندوق رمسيا يف أكتوبر عام 

 ׃د الصندوق أربعة جماالت للرتكيز يف برناجمهوحدّ 
التنوع البيولوجي، تغري املناخ، املياه الدولية واستنفاذ 

تشكل اجلمعية العمومية للصندوق  .1 طبقة األوزون
ته، وتتألف اجلمعية وجملسه وسكرتاريته هيكل إدار 

العمومية للصندوق اليت تنعقد مرة كل ثالث سنوات 
من ممثلني عن كافة البلدان املشرتكة يف الصندوق اليت 

 بلدا، وجملس الصندوق هو 180يبلغ عددها حاليا 
يتوىل مسؤولية إعداد  جهازه اإلداري الرئيسي وهو

واعتماد وتقييم سياسات وبرامج العمليات، ويتألف 
 من البلدان اتلس من ممثلني عن ثالث جمموعاجمل
 2من البلدان املتقدمة و 14من البلدان النامية و 16(

  ). من البلدان السائرة يف طريق النمو

ويقوم الصندوق مبهمة اآللية املالية املؤقتة 
اإلطارية  واالتفاقيةاملتعلقة بالتنوع البيولوجي  لالتفاقية

ت املسؤولة عن تنفيذ بشأن تغري املناخ، تتوىل اهليئا
يئة املشروعات للتمويل  عمليات الصندوق مسؤولية 
من الصندوق وتنفيذها، من خالل هيئات منفذة يف 
بلدان ومناطق معينة، ومن بني اهليئات املسؤولة عن 
تنفيذ عمليات الصندوق هي برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وقد أنشئت كل 
هيئة وحدة للتنسيق مع الصندوق يف مقرها الرئيسي 

كما يضم الصندوق اهليئة .يرأسها منسق تنفيذي
خبريا،  20العلمية والفنية اليت تتألف من  االستشارية

وهي جهاز استشاري مستقل يقدم املشورة العلمية 
  . والفنية بشأن سياسات الصندوق واسرتاتيجياته

                                                            

، الطبعـة  ئة العالمية المعاد هيكلتهوثيقة إنشاء صندوق البي1 
ـــــة،  ـــــة، مـــــارس إنالثالث ـــــات املتحـــــدة األمريكي ـــــاج الوالي ، 2008ت

  .07ص

را حيويا يف يؤدي صندوق البيئة العاملية دو 
مساعدة الدول النامية والدول اليت متر بتحوالت 

األنشطة مجلة من اقتصادية، وذلك من خالل متويل 
متت املوافقة على  2007والربامج، ففي السنة املالية 

مليون دوالر أمريكي  221مشروعا جديدا متثل  23
وتتمثل أهداف هذا  .من املوارد التمويلية للصندوق

وثيقة إنشاء صندوق البيئة العاملية الصندوق، حسب 
، فيما املعاد هيكلته وإسرتاتيجية عمليات الصندوق

  ׃يلي

  ترسيخ الصندوق كآلية رئيسية لتمويل
  . العمليات املتعلقة بالبيئة العاملية

  ضمان وجود هيكلة لنظام وممارسة سلطة
  . اإلدارة بصفة واضحة شفافة ودميقراطية

 بأنشطته  تشجيع الشمولية يف املشاركة
وإتاحة التعاون التام يف تنفيذ عملياته ومشروعاته 
فيما بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج 

  .األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل
  ضمان أن تكون املشروعات مببادرة من

ا  .البلدان ومتالئمة مع احتياجا
  مساندة أنشطة بناء القدرات املؤسسية

لية، وهي أنشطة تستهدف واألنشطة التسهي
امساعدة البلدان على الوفاء  مبوجب  بالتزاما

املعنيتني بتغري املناخ وبالتنوع  اتفاقييت ريودي جانريو
  .البيولوجي

  خلق مشروعات تنطوي على املشاركة يف
السياق احمللي يف كافة مراحل عملييت تصميم  

السيما عن طريق إشراك فئات اريع، وتنفيذ املش
املصلحة احلقيقية وخرباء املنظمات غري أصحاب 
  .2 احلكومية

                                                            

مرجـع صـندوق البيئـة العالميـة المعـاد هيكلتـه،  إنشاءوثيقة 2 
  .08سبق ذكره، ص 
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 اخلربة العملية يف جمموعة واسعة النطاق من  اكتساب
دف حتديد املناهج الشديدة الفعالية  املشروعات 

ا يف أوضاع ومناطق خمتلفة، أو أن  اليت ميكن حماكا
  .تكون منوذجا يقتدي به القطاعني العام واخلاص

 واإلجراءات املبتكرة التكنولوجيات استخدام.  
 أكثر األدوات املتوفرة فعالية يف التكاليف استخدام.  
  ،تشجيع التمويل املشرتك للرتتيبات وأنشطة متابعتها

من قبل احلكومة املتلقية للمساعدات، واحلكومات 
املاحنة، ومؤسسات املعونة املتعددة األطراف، 

 .واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص
  كة القطاع اخلاص يف أنشطة صندوق البيئة تتم مشار

العاملية من خالل البنك الدويل، وتتمثل إسرتاتيجية 
مؤسسة التمويل الدولية بشأن مشروعات صندوق 
البيئة العاملية يف الرتكيز على املشروعات شبه التجارية 

 .1 والتجارية

                                                            
1 Djamel ECHERIK, le Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM ) / ( GEF ), 
PDF, p10. 
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حتسني تسيري بيئتها، ويف نفس الوقت تسريع تنميتها، 
  ׃ويتبىن البنك املبادئ التالية فيما يتعلق مبوضوع التنمية

  تقليص الفقر، إذ أن إسرتاتيجية البنك
الدويل تتناول مسائل املعيشة ضمن شؤون 

املوجودة بني البيئة والفقر البيئة، أي الروابط 
والتنمية، مع الرتكيز على الرعاية الصحية 

 .وسبل كسب العيش
  لالستعمالالسياسات املشجعة اعتماد 

يف آن  ولالقتصاداألمثل ملوارد مفيدة للبيئة 
 .واحد

  وجوب حساب الفوائد املقارنة للتنمية
والدفاع عن البيئة، وتقليص  االقتصادية

ا إىل أدىن  .حد ممكن تناقضا
  تقوية الطاقات املؤسساتية من أجل تصور

 .السياسات البيئية احرتامتطبيق وفرض 
  إضافية لتقليص  استثماراتوجوب توفري

 1.الفقر ومحاية البيئة
وتنسجم هذه األولويات مع التزامات اجملتمع 
الدويل اليت مت تبنيها يف قمة األلفية وكذا يف مؤمتر 

دامة، وبناءا على هذه جوهانسبورغ للتنمية املست
املبادئ ميارس البنك الدويل أربعة أنواع من النشاطات، 
أي أنه ميول أربعة أنواع كربى من نشاطات محاية البيئة 

  ׃وهي
  مساعدة البلدان األعضاء يف حتديد

األولويات وتدعيم املؤسسات، وصياغة 
السياسات البيئية واسرتاتيجيات التنمية 

 .املستدامة
 قضايا  وجيه قروض البنك حنوالعمل على ت

البيئة عند مراحل حتضري وصياغة واجناز 
 .املشاريع

                                                            
 ׃، القـــاهرةاالقتصـــاديةالتلـــوث البيئـــي والتنميـــة قاســـم، مـــىن  1

  .56، ص1994الدار املصرية اللبنانية، 

  من  االستفادةتشجيع البلدان األعضاء على
التكامل القائم بني مقاومة الفقر ومحاية 

الدميغرايف، برامج  البيئة، كالتحكم يف النمو
حماربة الفقر، حتسني وضعية النساء، 

 .بجتهيزات التطهري واملاء الشرو 
 معاجلة قضايا البيئة العاملية. 

ة يمبسؤوليته البيئ التزاماتهويف إطار تنفيذ 
، ومن أجل اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل واالجتماعية

التصدي لظاهرة تغري املناخ، أصبح البنك الدويل يف 
أول بنك متعدد األطراف عدمي انبعاثات  2006عام 

لبنك يف ذلك غاز ثاين أكسيد الكربون، ويرجع جناح ا
الطاقة  استخدامإسرتاتيجية لتحقيق كفاءة  اعتمادهإىل 

وتعويض الكربون،  اتنبعاثاالوإجراءات خفض 
وة على ومشرتيات الطاقة الكهربائية النظيفة، وعال

 7نبعاثات الكربون بنسبة اذلك التزم خبفض سنوي يف 
ا يف الواليات  باملائة يف عمليات البناء اليت يقوم 

  .2 األمريكية املتحدة
دعم البنك الدولي للبلدان النامية في حماية 

  ׃بيئتها
لقد مت إجراء تغيريات تنظيمية يف إدارة البنك 

مبشكالت البيئة  االهتمامالدويل مبا يسمح بزيادة 
والتنمية يف العامل السيما يف البلدان النامية منها 
اجلزائر، ومت ختصيص موارد من البنك لتمويل برامج 

نية ملساعدة احلكومات على تقييم املخاطر البيئية تعاو 
كما أن  .يف الدول النامية واليت تتعرض ألخطار بيئية

يتزايد  االستثماراتمراعاة البنك الدويل للبعد البيئي يف 
يف الوقت الراهن من خالل إدماج أنشطة إدارة املوارد 

الزراعة، ( البيئية والطبيعية يف املشروعات القطاعية 
، فقد بلغ عدد )رف الصحي، التنمية احلضريةالص

                                                            
ـــــدولي 2 ـــــك ال ـــــامج البن ـــــي برن ـــــة ف ـــــع البيئ ـــــى املوق ، منشـــــور عل

، www.worldbank.org/environment ׃اإللكـــــــــــــــــــــــرتوين

  .25/09/2015 ׃تاريخ اإلطالع
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املشروعات اليت وافق عليها البنك الدويل خالل السنة 
مشروعا، تشمل أنشطة املوارد   64 حنو 2007املالية 

  .البيئية والطبيعية وتكاليفها
السياق يقدم البنك املشورة واملساعدة الفنية نفس ويف  

للبيئة  والتدريب، حيث تساعد التحليالت القطرية
، خمتلف البلدان على سرتاتيجيةاإلوالتقييمات البيئية 

ا البيئية بطريقة منهجية، فضال عن تقييم  تقييم أولويا
اآلثار البيئية للسياسات الرئيسية، وقدرات هذه البلدان 
ا يف جمال التنمية وما يرتبط بذلك  على معاجلة أولويا

  .من خماوف بيئية
ريبية للتقييمات كما يقوم البنك بعملية جت

البيئية اإلسرتاتيجية اليت ترتكز على املؤسسات، وذلك  
املؤسسية واعتبارات  االعتباراتكوسيلة لتدعيم 

السياسي يف األسلوب املنهجي هلذه  االقتصاد
ا على إثراء  التقييمات، ومن شأن ذلك تعزيز قدر
معلومات واضعي السياسات القطريني أوال بأول، كما 

على إصالح السياسات والقطاعات أنه سيؤثر 
والتخطيط اإلسرتاتيجي من خالل األعمال التحليلية، 
وكذلك من خالل إتاحة منرب للحوار مع اجلماعات 

، واليت هلا واالجتماعيةذات املصلحة بالقضايا البيئية 
ا   .قدرة أقل على التعبري عن خماوفها واحتياجا

تدهور وتساعد استعراضات التكلفة النامجة عن ال
االبيئي، واستعراض اإلنفاق العام على شؤون البيئة، 

بالبعد  االهتماموغري ذلك من الدراسات على زيادة 
البيئي يف عملية صنع القرار، وخالل الفرتة األخرية 
تساعد الدراسات اخلاصة بتغري املناخ، وخيارات 
التكيف مع تقلبات الظروف املناخية احلالية واملتوقعة 

ل على إثراء معلومات احلوار املعين خبيارات يف املستقب
ويقوم البنك الدويل كذلك ببناء قدرات  ،االستجابة

اإلدارة البيئية يف البلدان الشريكة، وذلك من خالل 

 املساعدة الفنية وبرامج التدريب املرتبطة بقضايا البيئة
1.  

  :األجهزة التنفيذية  -2

ئة من بني املبادئ اليت يقوم عليها صندوق البي
العاملية استخدام امليزة النسبية لكل من اهليئات 
املسؤولة عن تنفيذ عملياته، فقد وقعت اهليئات 

حدد دور   1991الثالث املسؤولة اتفاقا يف نوفمرب 
كل منها يف صندوق البيئة العاملية، وقد نصت 

على أن يكون لكل من اهليئات جمال تركيز  االتفاقية
، على أن يصبح برنامج داخل صندوق البيئة العاملية

األمم املتحدة اإلمنائي اهليئة األساسية يف بناء القدرات 
املؤسسية وتقدمي املساعدة الفنية، وعلى أن يكون 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة الدور األساسي يف 

  .التحليل العلمي والفين وإدارة البيئة

 :برنامج األمم المتحدة للبيئة  - أ
ابة الضمري البيئي ملنظمة يعترب هذا الربنامج مبث

األمم املتحدة، حيث يعترب من أهم اإلجنازات اليت 
ترتبت عن مؤمتر استوكهومل، ويتخذ هذا الربنامج 

يقوم جبمع البيانات العلمية ذات  نريويب مقرا له، وهو
العالقة بالبيئة وتوفري املعلومات اإليكولوجية 

دف محاية البيئة   .للحكومات واجلمهور 
الربنامج إىل ثالث أقسام رئيسية، أحدها ينقسم 

يتعلق بالتقييم البيئي والذي يتناول نظام الرصد العاملي 
والنظام الدويل الشامل للمعلومات واملوارد، والثاين 
خاص بربنامج رصد األرض الذي يوفر التحذيرات 

                                                            
مقــال بعنــوان كيــف يســاعد البنــك الــدويل البلــدان الناميــة علــى  1

  :متـــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــايل محايـــــــــــــــــــــة بيئتهـــــــــــــــــــــا؟

www.startimes.com/f.aspx?t=6809367 ، تــــــــــــــــــــاريخ
  .03/11/2015 ׃اإلطالع
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املبكرة بشأن األخطار البيئية، أما الثالث فيشمل 
  .1 القوانني البيئية الدوليةالرتبية والتدريب البيئي و 

ويضطلع برنامج األمم املتحدة مبجموعة من الوظائف، 
  ׃من بينها

  املتحدة  األممتقدمي الدعم إىل مسؤول جملس برنامج
 .للبيئة
 تنسيق الربامج البيئية داخل منظومة األمم املتحدة. 
 تقدمي املشورة بشأن صياغة وتنفيذ الربامج البيئية. 
 تمعات العلمية واملهنية األخرى من تأمني تعاون اجمل

 .مجيع أحناء العامل
 تقدمي املشورة بشأن التعاون الدويل يف جمال البيئة. 
  تقدمي مقرتحات حول التخطيط متوسط وطويل

 .املدى لألمم املتحدة
 إعداد برامج يف جمال البيئة. 

وتتمثل مهمة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف توفري 
راكة يف جمال العناية بالبيئة من القيادة وتشجيع الش

قبل األمم، ومتكني الشعوب من حتسني نوعية احلياة 
وتنفيذا ملا . 2 دون أن تنال من حق األجيال القادمة

تضمنته خطة عمل استوكهومل من توصيات قام برنامج 
األمم املتحدة بتطوير برنامج العمل ورسم خطط 

رئيسية وسياسات الربنامج وتركيزها يف النواحي ال
  ׃التالية

ملساعدة احلكومات على  ׃املستوطنات البشرية -
الوصول إىل نوعية راقية للبيئة اإلنسانية يف 
املستوطنات البشرية، من خالل تبين أفضل 
النماذج يف التنمية وجتهيز املستوطنات 

 .بالتكنولوجيا املتقدمة
                                                            

، دراســة فــي التربيــة البيئيــة ׃اإلنســان والبيئــةراتــب الســعود،  1
، ص 2007، دار ومكتبــــــــة احلامــــــــد للنشــــــــر والتوزيــــــــع ׃عمــــــــان
259.  

النظـــام القـــانوني الـــدولي صـــالح عبـــد الـــرمحن عبـــد احلـــديثي،  2
شـــــــورات احللـــــــيب من ׃، الطبعـــــــة األوىل، بـــــــريوتلحمايـــــــة البيئـــــــة

  .112، 111ص  ، ص2010احلقوقية، 

وذلك من أجل حتسني  ׃الصحة اإلنسانية والبيئية
ة والسالمة الصحية للبيئة، وعدم الصحة اإلنساني

دد احلياة اإلنسانية  .التسبب يف خماطر جديدة 
لتحقيق التوازن البيئي والتقليل  ׃متابعة األنظمة البيئية

 .من اآلثار العكسية لتدخل اإلنسان
يعمل الربنامج على تأسيس نظام دعم  ׃احمليطات

احلياة باحمليطات وإعطاء اهتمام خاص باملناطق 
ية اإلقليمية مثل البحر املتوسط واخلليج العريب، البحر 

ومن جهة أخرى من أجل تشجيع برامج التعاون من 
ا، وذلك يف  االنتفاعأجل محاية البيئة البحرية وزيادة 

 .والقانونية والعلمية االقتصاديةالنواحي 
حيث يعمل الربنامج على مساعدة  ׃البيئة والتنمية

ت العالقة من أجل احلكومات واجلهات األخرى ذا
البيئية يف اجلهود املبذولة من  لالعتباراتاملراعاة الكلية 
 .أجل التنمية

الربنامج إىل وضع اخلطط يتجه  ׃الكوارث الطبيعية
لحيلولة دون وقوع الكوارث الطبيعية والتحقق لالكفيلة 

من آثارها الناجتة عن حدوث العديد من الظواهر 
انات والزالزل وانفجار الفيض ׃الطبيعية املختلفة مثل

 .الرباكني واألعاصري وغريها
حيث يقوم الربنامج بتقييم مدى تأثري الطاقة  ׃الطاقة

على األمناط البيئية واحلث على استعمال األشكال 
الصاحلة للطاقة، وتشجيع ذلك مثل إنتاج الطاقة 

والنفايات املنزلية كمصدر  الشمسية واستغالل الرياح
 .للطاقة

دف تطوير نظم التقومي البيئي  ׃رضيةالرقابة األ
وجتميع وتقدير احلقائق العلمية الضرورية لوضع قواعد 

 .التنظيم البيئي الفعال
يعمل الربنامج يف هذا اجملال على  ׃األذرع البيئية

حتسني معرفة اإلدارة البيئية حىت يتمكن اإلنسان من 
إدارة بيئته للتوصل إىل تنمية كاملة وإقرار السبل 

 .3 لقانونية للتوصل إىل تنمية كاملةا
                                                            

3  www.unep.org ( consulté le 14/03/2015  ) 
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أن برنامج األمم املتحدة  إىلوجتدر اإلشارة 
 االتفاقياتاألصل يف صياغة العديد من  للبيئة هو
بروتوكول مونرتيال حول طبقة األوزون  ׃مثل الدولية

ومن بني  .واتفاقية بال حول حركة النفايات السامة
لعامة إىل جملس املهام الرئيسية اليت أوكلتها اجلمعية ا

إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة هي أن تبقى حالة 
 االهتماملضمان  االستعراضالبيئة يف العامل قيد 

املناسب من جانب احلكومات للمشاكل البيئية ذات 
األمهية الدولية، وبناءا على ذلك يصدر برنامج األمم 

إىل املتحدة للبيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة، إضافة 
إعداد تقرير شامل عن حالة البيئة مرة كل مخس 

على نقيض  ،إن برنامج األمم املتحدة للبيئة .سنوات
البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ليس 
هيئة متويل وال ينفذ عادة مشروعات متصلة بالتنمية 
على مستوى البلدان، فموازنته ال متثل سوى جزءا من 

ا من موازنة برن 30 امج األمم املتحدة اإلمنائي، كما أ
  .1 انكمشت بشكل حاد خالل السنوات األخرية

  :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   - ب

 1965أنشئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سنة 
بناءا على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بغرض 
ا  ا يف إنتاج ثرو مساعدة الدول النامية على رفع قدر

طبيعية والبشرية، كما يتمتع برنامج األمم املتحدة ال
اإلمنائي بأكرب حضور من بني اهليئات الثالث داخل 
البلدان يف كل أحناء العامل، وذلك على شكل مندوبني 
مقيمني يف كل منها مما أعطى هذا الربنامج أوسع 

، وفضال عن ذلك غالبا ما تنظر لالتصاالتشبكة 
دات إىل هذا الربنامج  احلكومات املتلقية للمساع

ديد، وبالتايل يستطيع بسهولة  كطرف ال ميثل أي 
أكرب مجع أصحاب املصلحة احلقيقية احملليني للتوصل 

                                                            
ي، مرجــــع ســــبق ذكــــره، صــــالح عبــــد الــــرمحن عبــــد احلــــديث  1
  .117ص

إىل اتفاق يف الرأي بشأن القضايا املتعلقة بالسياسات 
  .البيئية

وتكمن امليزة النسبية لربنامج األمم املتحدة 
مي والفين اإلمنائي يف قدرته على حفز التحليل العل

ملشاكل البيئة العاملية، إذ لديه أحسن الصالت 
باهليئات البيئية والشبكات العلمية، كما أنه يتمتع 
بصفة خاصة بعالقات عمل وثيقة مع عدد من البلدان 

يتمتع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبيزة . اإلفريقية
القدرة على املزاوجة بني املنح املقدمة من صندوق 

العاملية باملنح اليت يقدمها الربنامج، مما ميكن أن البيئة 
خيلق حافزا قويا لزيادة الرتكيز على املشروعات اليت 

  . تكمل عمليات صندوق البيئة العاملية

كما يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤسسة 
لتقدمي املنح تركز بصورة أساسية على القضاء على 

 ، وهولالستمرارالقابلة  الفقر وتشجيع التنمية البشرية
خيصص موارده اإلمنائية للدول املعنية على أساس 
عوامل موضوعية، مثل عدد السكان ودخل الفرد، 

ن معظم موارده املالية تذهب إىل البلدان األقل إفولذا 
ويتمتع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنظام ال  . منوا

القطرية مركزي لتخطيط املشروعات، فمكاتب الربنامج 
هلا سلطة برجمة األموال املخصصة للبلد املعين لدورة 

  .2 متتد لثالث سنوات

  :خاتمة
م كل دولة  إذا كانت مشكلة محاية البيئة 
من خالل سعيها لوضع قواعد قانونية ملواجهة 
ا ونبه  األخطار البيئية، فإن اجملتمع الدويل قد اهتم 

ا وعمل على الوقاية منها ووض ع حلول هلا، إىل خطور
حيث أن  .ما أعطى قواعد محاية البيئة مسحة دولية
ا قد حظيت بعناية  من  واهتمامالبيئة جبميع مكونا

                                                            
  .106، 105ص غارث بورتر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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قبل هياكل ووكاالت منظمة األمم املتحدة، من خالل 
القائم على املوازنة بني  االستدامةالتأكيد على مطلب 

  .والبيئية للتنمية االقتصادية االجتماعيةاألبعاد 
لى ذلك يف إنشاء األمم املتحدة ويتج

ملنظمات متخصصة يف محاية البيئة، إضافة إىل نشوء 
العديد من اهليئات احلكومية وغري احلكومية اليت تتبىن 
قضايا البيئة ومحايتها من األضرار واملشكالت املؤثرة 

كما أن اجلزائر بذلت جهودا معتربة يف جمال  .عليها
ا ، وجتلى ذلك على محاية البيئة مبختلف مكونا

املستوى اخلارجي يف مصادقة اجلزائر وانضمامها إىل 
الدولية، وكذا مشاركتها يف  االتفاقياتالعديد من 

العديد من الندوات واللقاءات اخلاصة حبماية البيئة، 
التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  إىلإضافة 

  .يئةالذي يتوىل تنفيذ عدة مشاريع تتعلق حبماية الب
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