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 وتصفيفها. التحرير لرتتيبهااملقاالت املقرتحة هليئة أمانة  ترسل 
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 ي.حترر املقاالت ابللغة العربية أو ابللغة الفرنسية ويتعني على أصحاهبا مراعاة أجبدايت املقال األكادمي 
 .يذكر صاحب املقال امسه ولقبه ورتبته العلمية وصفته ومؤهالته املهنية 
 .جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم إىل جملة أخرى 
  املنهجي.ترتب املراجع يف هناية املقال حسب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتسلسل العلمي 
  لفرنسية أو ابلعربية وفقا للغة املقال مع ككر الكلمات املفتاحية.سطرا اب 15ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز 
  صفحة. 30تتجاوز املقاالت صفحات وال  10تقل املقاالت عن ال 
  أعلى وأسفل الصفحة  2ميني ويسار و  1.5سم واهلوامش  29 ×سم  21على ورقة تكتب املقاالت
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 امللخص :

ويل منذ إنشاء احملكمة الدولية اجلنائية و املصادقة على نظامها األساسي تفاءل اجملتمع الد
ابكتمال صرح اهليئات القضائية الدولية و كلك للقضاء على النقائص اليت كانت متس القانون الدويل من 
عدم وجود أجهزة قضائية مركزية تقوم مبتابعة اجلرمية الدولية و املسؤولني عن ارتكاهبا ؛ غري أن هذا التفاؤل 

ملسائل اجلوهرية املرتبطة هبذا اجلهاز لسيما صاحبه الكثري من الرتاجع نظرا لعدم وجود توافق دويل حول ا
عدم االتفاق حول مفهوم اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة و طبيعة النزاع املرتبط ابإلنتهاك ؛ 
ابإلضافة إىل وجود الكثري من النقائص مست النظام األساسي بشكل متعمد من طرف الدول الكربى 

نع متابعة قوااها من طرف هذه اهليئة و إجراء اتفاق خاص مع كل دولة لسيما الوالايت املتحدة األمريكية مل
 تقوم ابلتصديق على النظام األساسي بعدم تسليم رعاايها.

و على العموم فإن املقال هو عبارة عن دراسة نقدية لبعض اجلوانب اليت مست النظام األساسي املنشئ 
 للمحكمة الدولية اجلنائية .

Résumé : 
 Depuis la mise en place de la Cour pénale internationale et 

la ratification de son Statut, la communauté internationale fut 

optimiste pour l’avenir surtout que l’instauration de cet organe est 
devenu  la  pierre angulaire qui manque  a l’édifice . 
 Cependant, cet optimisme s'accompagne de beaucoup de 

régression en raison de l'absence de consensus international sur 

les questions fondamentales associées à cet organe, notamment 

l'absence d'accord sur la notion de crimes relevant de la 

compétence de la Cour et la nature du conflit armé , En plus de 

l'existence de nombreuses lacunes du Statut  , notamment par les 

Etats-Unis d'Amérique pour empêcher des poursuite contre ses 

forces par cet organe ,et que cet Etat conclut un accord spécial 
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avec chaque pays qui ratifie le statut pour la  non-extradition de 

ses ressortissants . 

 En fin, l'article est une étude critique de certains aspects du 

Statut établissant la Cour pénale internationale . 

 

 الكلمات الدالة:
     نظام أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، قانون دويل جنائي ، عدالة جنائية دولية .

 مقدمة :
أظهر اللجوء إىل أسلوب احملاكم اخلاصة القصور الذي ميس العدالة اجلنائية الدولية إكا ما هي أسست 

زاعات وعلى بعض النزاعات دون أخرى، و على نظام مرتبط بكل حالة على حدا  و بنوع خمصوص من الن
هو ما ساهم يف التعجيل بظهور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة تكون كبديل ضروري يقضي على النقائص 

 املوجودة يف أسلوب احملاكم اخلاصة ويستفيد من مكتسباته أيضا.

حبيث أظهر هو اآلخر مجلة و الشيء املالحظ هو أن هذا البديل مل يرق إىل طموحات اجملتمع الدويل 
من النقائص اقرتنت بنفس النقد املوجه للمحاكم اخلاصة أال وهو أن النظام األساسي للمحكمة قد تضمن 
بوادرا لإلنتقاء اليت وجدت فيه عمدا أو تعسفا ؛ فماهي نقائص هذا النظام ؟ و ماهي النقاط اليت تضمنها 

 ابملكتسبات األساسية للقانون الدويل ؟  هذا النظام و اليت ميكن اعتبارها أبهنا مساس

 وسنحاول من خالل هذا البحث تبيان كلك يف املطالب التالية :

 املطلب األول: القانون املوضوعي للمحكمة: اتفاق خاص.

 الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية و النزاع املسلح.
 .124الفرع الثاين: احملكمة اجلنائية الدولية  و نص املادة 

 املطلب الثاين: املفاهيم اجلديدة: مساس مبكتسبات القانون االنساين.
 الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية وجرائم احلرب املرتكبة يف نطاق واسع.        
 الفرع الثاين: احملكمة اجلنائية الدولية و األسلحة احملظورة.        

 ظام األساسي للمحكمة .املطلب الثالث: ازدواجية املعاملة يف الن
 الفرع األول: االزدواجية من حيث العقوبة.        
 الفرع الثاين: االزدواجية من حيث التسليم.       

 Un compromisاملطلب األول: القانون املوضوعي للمحكمة: اتفاق خاص 
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در عن جملس أثبت العمل الدويل أن إنشاء حمكمة جنائية دولية قد يتم مبقتضى قرار انفرادي صا
األمن كما هو احلال ابلنسبة حملكميت رواندا ويوغسالفيا أو أن يتم يف إطار مؤمتر دبلوماسي ينعقد هلذا 

 الغرض و جتتمع فيه كل الدول لتبدي موقفها ومدى استعدادها لالنضمام يف كلك.

ليت تتميز هبا مناقشة و لقد أكد الفقهاء على أن لكل طريقة مزاايها وعيوهبا، و لعل من بني اخلصوصيات ا
نص معاهدة ما يف ظل مؤمتر دبلوماسي هو أن الدول تدفع حمرري نص املعاهدة إىل مساومات و 

 تعديالت تؤدي إىل النزول هبذا النص إىل حد القاسم املشرتك األدىن.

 Rationeو من منظور البحث فإن هذه املساومات و ابخلصوص يف القانون املوضوعي 

materiae  حمرري النص إىل انتقاء القانون الذي يتوافق فقط مع مصاحل الدول على حساب ستدفع
 وحدة هذا القانون وما استقر عليه سلوك الدول يف هذا اجملال.

 ولعل الفروع التالية كفيلة بتبيان كلك كالتايل:
 الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية و النزاع املسلح.  
 .124جلنائية الدولية  و نص املادة الفرع الثاين: احملكمة ا  

 الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية و النزاع املسلح.
من ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية  ابعتبارها أطول مادة يف  08أظهرت املناقشات اليت عرفتها املادة 

قفها و رأيها جتاه ما امليثاق وجود اختالف كبري يف مواقف الدول، و ابخلصوص أن كل دولة متسكت مبو 
 The Bureauتعتربه من قبيل جرائم احلرب وما ال تعتربه كذلك، لذلك فقد حاول مكتب املفاوضات 

Discussion Paper  التوفيق بني هذه املواقف والنزول عند احلد األدىن املتفق عليه، مما أدى ببعض
 .a compromise"(1)خاص ( على أهنا عبارة عن: "اتفاق 08الفقهاء إىل وصف نص املادة )

املشرتكة التفاقيات جنيف و املتعلقة ابلنزاعات الداخلية  03و لقد أاثرت إمكانية تضمني املادة: 
يف امليثاق  03هي األخرى تصلبا كبريا يف املواقف، حيث وافقت بعض الوفود على تضمني املادة: 

تضمني أنواع أخرى لالنتهاكات اجلسيمة  ابعتبارها جرمية حرب، بينما رأى البعض اآلخر أنه من األفضل
 .(2)اليت ترتكب أثناء النزاع الداخلي ضد قوانني وأعراف احلرب

ولعل هذا وغريه ما دفع مبكتب املفاوضات إىل تعديل النص يف كل مرة للوصول إىل حل مرض 
ون العريف ابلنسبة جلميع األطراف، ويف نظر البحث فإن هذا التعديل من شأنه أن ينعكس على القان

النقصان  أن تؤثر ابلزايدة و السائد، وأن يؤدي إىل انتقاء اجلرائم اليت تعترب من قبيل جرائم احلرب و
 االتفاقي السائد املعاجل للمسألة.

ولقد تدخل مكتب املفاوضات أول مرة فقسم االنتهاكات اليت ترتكب أثناء النزاع املسلح غري 
 الدويل إىل قسمني:
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املشرتكة املطبقة على النزاع  03( عن االنتهاكات اجلسمية للمادة c( )2) 8املادة  ما تضمنته أوال:
 الذي ال يشكل طابعا دوليا.

( عن االنتهاكات اجلسيمة لقواعد وأعراف احلرب اليت ال تشكل e( )2) 8ما تضمنته املادة  اثنيا:
 طابعا دوليا.

املشرتكة، بينما  03امليثاق حمتوايت املادة  لقد وافقت الكثري من الوفود املناقشة على تضمني نص و
( معارضة كبرية أكثر شدة مما أدى ببعضها إىل وصف هذا e( )2) 8عرف اجلزء الثاين )الوارد ابملادة 
وهو الشيء الذي دفع ابملكتب مرة أخرى إىل ضرورة وضع القيود  (3)التعديل على أنه مل حيل املشكل

SafeGuard و حمددات حتول دون تطب( يق النص بشكل مشويل، حيث نص يف الفقرةd من املادة )
 ( أعاله:c( غلى أن ما جاء يف الفقرة: )02)08

« Ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tension 
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de 

violence ou les actes de nature similaire »  (4)
 

وإكا كان من منظور الوفود املناقشة للنص أن مثل هذا التدقيق من شأنه إزالة كل لبس حول تطبيق 
( فإنه من منظور البحث من شأنه أن يعيق تطبيق املادة كلية وابخلصوص أن الفقرة قد c( )2) 8املادة 

اليت قد    « ou les actes de nature similaire »وردت مبصطلحات عامة وغري حمددة كقوهلا 
تفتح الباب واسعا لتأويالت خمتلفة، وهذا ابلفعل ما أراده مؤيدو قضاء جنائي دويل قوي عندما نقدوا هذه 

 .(5)احملددات على أهنا ستعيق تطبيق املادة كااها

نظرا  ، ولكن(f)   ( يف الفقرة:2)  8( من املادة eولقد مت تضمني نفس القيد على حمتوى الفقرة: )
لالنسداد الذي وجد يف تضمني هذه الفقرة واعتبار املساس بقواعد وأعراف احلرب مبثابة جرمية مرتكبة يف 

( أيضا على fإطار نزاع داخلي فقد مت إضافة قيد آخر جتاه هذا النوع من اجلرائم، حيث نصت  الفقرة:  )
 (  ينطبق فقط على:e(  ) 2)  8أن بعض حمتوى املادة 

« il s’applique aux conflits armés  qui opposent de 

manière  prolongée  sur le territoire  d’un Etat les  autorités  
du gouvernement de cet Etat  et  des groupes armés organisés 

entre eus. » 

ول ويف نظر مكتب املفاوضات فإن هذه اإلضافة  ليست جديدة بل هي مأخوكة من الربوتوك
اإلضايف الثاين التفاقيات جينيف، وابلتايل فإن ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية مل  أيت جبديد كلك أنه تقيد 

 مبا هو وارد مسبقا.
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و مل يتوقف احلد عند هذا املستوى بل إن املكتب عمد إضافة فقرة اثلثة موجهة خصيصا للبندين 
(c ( وe:حمل النقاش مفادها أنه  ) 

أن تقوم ابلتدخل للمحافظة على نظامها الداخلي أو املدافعة على وحداها اإلقليمية "ميكن للدول 
 (eو ) cبواسطة كل األساليب والطرق املشروعة" ؛ وهذا دون إمكانية إاثرة الدفع بتطبيق البندين )

و إكا كانت هذه الشروط احلمائية قد وردت لتحفيز الدول على املصادقة على نص امليثاق 
من املخاوف  النامجة عن التفسري السيء لنصوص امليثاق، ولذلك أال ميكن اعتبار يف مقابل  وطمأنتها

كلك مبثابة مربر يدفع الدول و يذكرها أبن مطلق احلرية يف احملافظة على نظامها الداخلي بشىت الوسائل 
لقانون الوطين، املشروعة؟ مث هل ينبغي البحث عن مشروعية الوسائل طبقا للقانون الدويل أم طبقا ل

وابخلصوص أن ما تعتربه دولة ما مبثابة مساس ابلنظام العام الداخلي قد ال تعتربه دولة أخرى كذلك 
وألجل هذه الغرض كان من املفروض إحالة األمر للمحكمة لتقدير كلك حىت تضمن وحدة املفاهيم يف 

 جهة وحىت تساهم يف تقرير سوابق قضائية يف اجملال من جهة اثنية.

ولذلك فقد أثبتت هذه احملددات كلها اجتاه مكتب املفاوضات حنو التضحية مبصلحة القضاء 
اجلنائي الدويل حتت تعلة حتفيز أكرب عدد ممكن من الدول على املصادقة، وهو ما انعكس على نوعية 

على ال ميكن احلصول  -حسب رأيهم–القانون املطبق وبعبارة أخرى فإن "الكم غلب على الكيف" ألنه 
حمكمة قوية إال ابحلصول على انضمام أكرب عدد ممكن من الدول وبعد احلصول على التصديقات الالزمة 

 .Ratione Materiaeيف املراحل الالحقة تتم إعادة النظر يف القانون املطبق 

يف انتظار كلك يبقى القانون املوضوعي املطبق يف املسألة هزيال، وكو تطبيق مقيد وحيتوي على  و
فسريات ختدم املصلحة الداخلية للدول وأن هذه النتائج تعملها الكثري من الوفود وهو ما يربز جتاوز عدد ت

 التصديقات احلد والتاريخ املتوقعني.

 من امليثاق 124الفرع الثاين: احملكمة اجلنائية الدولية ونص املادة 

 un »عن اتفاق خاص  أاثر الكثري من الفقهاء اليت مفادها أم ميثاق )م. ج. د( عبارة

compromis »  بني الدول املناقشة له، حيث أن كل دولة تسعى إىل إزالة أكرب عدد ممكن من
األحكام الواردة يف مواد امليثاق واليت حتتوي مع حمتوى قانوهنا الوطين مستقبال، وإلضافة أحكام تتالءم مع 

 مصاحلها.

على النحو الذي هو به يف امليثاق يتناقض مع  08أن اعتماد املادة  (6)ولقد الحظ الوفد الفرنسي
ما ينص عليه قانوهنا الوطين الذي جيعل جرائم احلرب تسقط ابلتقادم بعد عشر سنوات، وهذا ما جعله 

 .124ليضيف مادة جديدة هي املادة  (7)يضغط ويف آخر ليلة تسبق اعتماد النص
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م قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع على أنه: "... جيوز للدول أن تعلن عد 124وتنص املادة 
 08سنوات من بدأ سراين هذا النظام األساسي عليها وكلك فيما يتعلق بفئة اجلرائم املشار إليها يف املادة 

"... 

، كلك أن امليثاق من (8)وال شك أن التخوف الذي أظهره الوفد الفرنسي انبع من عدة اعتبارات
ادقة غلى امليثاق تؤدي مبقتضى القانون إىل قبول الوالية القضائية جهة ال يسمح ابلتحفظات، كما أن املص

بتحريك  -يف نظر الوفد–اإللزامية للمحكمة للجرائم اليت تدخل يف اختصاصهم، وهذا ما قد يسمح 
أو دعاوى كات أتويالت سياسية، وهو ما جيعل  Des recours infondésدعاوي غري مؤسسة 

حو الذي هو به يعين جتردها من كل الوسائل حلماية نفسها، لذا فبناءا دخول أي دولة للميثاق على الن
على التعديل ميكن للدول اليت تقبل اختصاص احملكمة عند وضعها وثيقة التصديق أن تعلن عدم دخول 
جرائم احلرب جتاهها سواء ارتكبت على أراضيها أو من طرف وطنييها ملدة سبع سنوات ابتداء من اتريخ 

 اق حيز النفاك يف مواجهتها.دخول امليث

ولقد القت هذه املادة نقدا الكعا من طرف الكثري من املساندين للعدالة الدولية وبصفة خاصة من 
؛ واجلدير ابلذكر أن (9)طرف املنظمات غري احلكومة اليت وصفتها أبهنا :"رخصة للقتل ملدة سبع سنوات"

–اليت اقرتحتها الوالايت املتحدة و مت رفضها هذه املادة قد احتوت على أحكام أخف ضررا من تلك 
 إك أهنا تعدي االستثناء جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وملدة عشر سنوات. -حلسن احلظ

؛ وهذا من دون كافة (10)وعلى كل حال فإن الدولة الوحيدة اليت جلأت إىل هذا اإلجراء هي فرنسا
ح هذا الباب كان ميكن أن يفضي إىل نفي اختصاص احملكمة  الدول اليت صادقت على امليثاق؛ وال كأن فت

 كلية جتاه ردع انتهاكات القانون اإلنساين لوال أن استعماله كان حمدودا. 

 املطلب الثاين: املفاهيم اجلديدة: مساس مبكتسبات القانون اإلنساين 

من املصطلحات  عرف املؤمتر الدبلوماسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية استعمال الكثري
واملفاهيم اجلديدة اليت اعتربت يف نظر احلاضرين هلذا املؤمتر جتاوزا للمفاهيم القدمية السائدة يف مرحلة سابقة 
، ومن خالل ما سيأيت حناول تبيان انعكاس هذه املفاهيم اجلديدة على القانون اإلنساين الذي نثبت من 

ترضية ودفعا للدول لالنضمام إىل  (11)تسبات القانون اإلنساينورائه مدى املساس املثعمد هلذه املفاهيم مبك
 ميثاق )م.ج.د( على حساب القانون املطبق. وكلك وفقا للفرعني التاليني: 

 الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية وجرائم احلرب املرتكبة يف نطاق واسع.
 .الفرع الثاين: احملكمة اجلنائية الدولية و األسلحة احملظورة

 وجرائم احلرب املرتكبة يف نطاق واسع. الفرع األول: احملكمة اجلنائية الدولية
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 نصت املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن: 

" ختتص احملكمة ابلنظر يف جرائم احلرب، و لسيما عندما ترتكب هذه إطار خطة أو سياسة عامة  
 واسعة النطاق هلذه اجلرائم". أو يف إطار عملية ارتكاب

ولقد أاثرت صياغة هذه املادة مناقشة حادة بني الوفود، حيث أن مصطلح "لسيما" الذي يقابله  
" وحسب األستاك مسعان  Only" احلايل، قد حل حمل مصطلح "  in particulareمصطلح " 

يفيد أبن احملكمة ال ختتص  " in particulare" بعبارة "  Onlyبطرس فرج هللا فإن استبدال لفظ " 
ابلنظر يف مجيع جرائم احلرب ولكنها تنظر فقط يف اجلرائم اليت متثل خطورة خاصة اتركة اجلرائم ضئيلة 

 .(12)الشأن الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية

فإن احملكمة ال تتدخل إال يف احلاالت األكثر خطورة ومساسا  M. politiولذلك حسب األستاك 
 .(13)حلربجبرائم ا

" كان من شأنه أن يغل يد احملكمة  Onlyوال شك أن تضمني املصطلح القدمي يف النص "  
ابلكلية وحيصر اختصاصها يف جرائم احلرب املرتكبة يف نطاق واسع فقط، بغض النظر عن جرائم احلرب 

بني رأيني  "، قد أخذ موقفا وسطا in particulareاليت ترتكب بصفة منعزلة، ولذلك فإن مصطلح: " 
أحدمها يشاطر متابعة )م. ج. د( لكل جرائم احلرب سواء ارتكبت يف إطار سياسة أو خطة أو أهنا 
ارتكبت بصفة منعزلة ومنفردة وبني الرأي الذي يرى أبن اختصاص احملكمة ينحصر يف اجلرائم املرتكبة يف 

 نطاق واسع فقط.

ينبغي أن تكون خمتصة جتاه التصرفات املنفردة ألهنا ولذلك فإن الوفد األمريكي كان يرى أبن احملكمة ال 
، وابخلصوص أن اللجوء إىل حتريك اجلهاز القضائي ال ينبغي أن يتم بصفة آلية (14)ستثقل كاهل احملكمة

جتاه كل التصرفات املنعزلة وإمنا فقط جتاه السلوكات اخلطرية الواسعة النطاق ألن جهاز العدالة ثقيل حيتاج 
 ت خطرية وثقيلة هي األخرى.إىل ردع تصرفا

ومهما كانت املربرات املستعملة يف هذا الشأن، فإن إحالة جرائم احلرب املرتكبة بطريقة منعزلة ومنفردة على 
احملاكم الوطنية من شأنه أن يكون أسلواب إضافيا حلرمان احملكمة من االختصاص وتفضيل احملاكم الوطنية 

اثنية فإن معيار التمييز بني اجلرائم ضئيلة الشأن و اجلرائم املرتكبة  على حساب احملكمة الدولية، ومن جهة
يف إطار خطة أو سياسة يبقى غامضا وبصفة خاصة إكا كانت هذه التصرفات املنعزلة متكررة وختفي وراءها 

 فعال سياسة أو خطة.

 الفرع الثاين: احملكمة اجلنائية الدولية و األسلحة احملظورة
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على أن قضية جترمي أسلحة الدمار الشامل قد عرفت يف ظل املؤمتر  M. politiأكد األستاك  
ارهاصات جد خطرية، أكدت على متسك كل طرف  1998الدبلوماسي الذي انعقد يف روما سنة 

من امليثاق ال تتضمن أي إشارة إىل استعمال األسلحة النووية و ال  08مبوقفه، وهذا على أساس أن املادة 
 Les minesلكيميائية وكذلك احلال ابلنسبة لأللغام الشخصية البيولوجية أو ا

antipersonnelles
(15). 

ويرجع سبب عدم اعتبار استعمال هذه األسلحة مبثابة جرائم حرب إىل متسك الدول الكربى حبقها يف 
ويف  امتالك أسلحة الدمار الشامل من منطلق أن القانون الدويل ال جيرم وال مينع امتالك هذه األسلحة،

مقابل كلك فإن الدول الصغرى قد متسكت هي األخرى يف حقها يف امتالك األسلحة البيولوجية و 
 .(16)الكيميائية واستعماهلا ولذلك فقد جاء نص املادة الثامنة خاليا من كل إشارة إىل هذه األسلحة مطلقا

قفها إكا ما تنازلت و الشيء املالحظ هو أن الدول الصغرى قد أبدت مرونة واستعداد لتغيري مو  
الدول الكربى بدورها عن امتالك واستعمال أسلحة الدمار الشامل، ولكن هذا ما مل حيدث أيضا ولذلك 
فحىت يلقى نص امليثاق سندا يدفع الدول الكربى للتصديق عليه، ال بد من عدم تضمني جترمي هذه اجلرائم 

 .(17)فيه

( من الفقرة  bذه األسلحة، فقد نص البند )  ( )وحىت ال خيلو نص امليثاق من أية إشارة إىل ه 
 على أن: 08( من املادة 2)

" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية )تعترب مبثابة جرمية حرب( بشرط أن  
تكون هذه األسلحة و القذائف و األساليب احلربية موضع حضر شامل وأن تدرج يف مرفق هلذا النظام 

 ". 123و 121يق تعديل يتفق و األحكام كات الصلة الواردة يف املادتني األساسي، عن طر 
ال بد من توافر ثالثة شروط العتبار استعمال هذه األسلحة مبثابة Arsanjaniولذلك حسب األستاك 

 جرائم حرب.
 أن هذه األسلحة تسبب آالما ال مربر هلا، وأهنا ال متيز بني املدنيني و العسكريني. أوال: 
 .D’une interdiction généraleأن يتم حضر هذه األسلحة بشكل كلي  ا:اثني 

أن يتم حظر هذه األسلحة يف مرفق لنص امليثاق وأن يتم كلك بعد سبع سنوات من دخول  اثلثا: 
 .(18)نص امليثاق حيز النفاك

إمكانية و إىل حني انقضاء فرتة السبع سنوات ويتم االتفاق على حظر هذه األسلحة بشكل كلي تبقى 
استعمال هذه األسلحة واردة ما دامت الدول غري مستعدة لتجرمي استعمال هذه األسلحة واعتباره مبثابة 

 جرمية حرب الشيء الذي يؤكد على خطورة الوضع.



 د.خضري حممد                       قراءة نقدية للنظام األساسي املنشئ للمحكمة الدولية اجلنائيةد فرشة كمال/ 

  
13 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانجملة         2017 ديسمرب    2العدد     2اجمللد       

و من جهة أخرى فإن حدث االتفاق بشكل كلي على حضر هذه األسلحة فإن هذا احلضر ال 
 .(19)على هذا التعديلينصرف فقط إال إىل الدول اليت تصادق 

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن احملاولة اجلريئة اليت قامت هبا اهلند و اليت اهدف من ورائها جعل  
استعمال أسلحة الدمار الشامل مبثابة جرمية حرب و اليت قوبلت ابلرفض قد عكست مرة أخرى صعوبة 

اليت يعرفها أشخاص اجملتمع الدويل، وهو ما  الوصول إىل تطوير القانون االنساين مبا يتالءم مع التطورات
يثبت مرة أخرى انتقاء الدول للقانون املوضوعي الذي ال يتعارض مع مصاحلها العليا الشيء الذي انعكس 

 على احملاكم اجلنائية ابلضعف.

 املطلب الثالث: ازدواجية املعاملة يف ميثاق حمكمة اجلناايت الدولية

اين إىل ضمان احرتام احلقوق األساسية لإلنسان يف زمن احلرب، وحىت يهدف القانون الدويل اإلنس 
ال يبقى هذا القانون جمرد آمال معقودة يف معاهدات دولية فإن اللجوء إىل احملاكم اجلنائية يؤدي إىل إظهار 

 اجلانب اجلزائي من القانون اإلنساين الذي يعترب كا أمهية كبرية لكل قانون.

أن )م. ج. د( ابعتبارها تساهم يف إنفاك القانون اإلنساين، فإن الدراسة و الشيء املالحظ هو  
النقدية هلذا اإلنفاك قد أظهرت وجود ازدواجية يف املعاملة و التطبيق على املخاطبني أبحكام امليثاق وأن 

 " نوع ممتاز من االنتقاء. le droit communهذه االزدواجية يف نظر القانون العام " 

  الفروع التالية إظهار كلك كالتايل:وسنتناول يف
 الفرع األول: االزدواجية من حيث العقوبة.
 الفرع الثاين: االزدواجية من حيث التسليم.

 
 الفرع األول: االزدواجية من حيث العقوبة.

ليست احملكمة اجلنائية الدولية أول من وجه إليه النقد خبصوص االزدواجية يف تقرير العقوبة املطبقة  
 طرفها، حيث سبق أن وجه هذا النقد للمحكمتني اخلاصة برواندا ويوغسالفيا.من 

و كان أول ما قدمته احلكومة الرواندية كاعرتاض على إنشاء حمكمة حملاكمة القائمني ابنتهاكات 
للقانون اإلنساين يف هذا البلد، أن أقصى عقوبة ستقضي هبا )م. ج. د( هي عقوبة السجن، وأن سلم 

ليت ستحكم هبا حماكمها الوطنية ميكنه أن يرتقي حىت عقوبة "اإلعدام"، وإكا أخذان بعني العقوابت ا
االعتبار أن احملكمة الدولية ستحاكم اجملرمني الكبار وأن احملاكم الوطنية ستحاكم اجملرمني األقل خطورة فإننا 

 .(20)سنصل حتما إىل نتائج غري منطقية من حيث تقرير العقوبة



 د.خضري حممد                       قراءة نقدية للنظام األساسي املنشئ للمحكمة الدولية اجلنائيةد فرشة كمال/ 

  
14 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانجملة         2017 ديسمرب    2العدد     2اجمللد       

 D. Erdemovéبه الغرفة االبتدائية لـــ: ) م. د. ي( صراحة يف قضية  وهذا ما صرحت 
 .(21) بقوهلا: " ... أن الغرفة االبتدائية ال تصدر إال عقوابت ابحلبس..."

وحىت حتضى )م. ج. د( بقبول واسع لدى الدول فإن حمرري النص قد عاجلوا القضية مبصطلحات عامة 
 من امليثاق. 77وابخلصوص عند العودة لنص املادة 

أن امليثاق كان خمريا بني ثالث اقرتاحات، السجن املؤبد، السجن  B. Rudolf ويرى األستاك  
سنة ( و اإلعدام، لذا فقد اعتمد موقفا وسطا بتبنيه السجن املؤقت  40و  20املؤقت ) لفرتة ترتاوح بني 

 .(22)سنة 30ملدة حمددة ولتكن 

ق مل يكن صدفة بل هو حتمية أملتها ظروف احلال، مادامت و ال شك أن هذا التصرف من طرف امليثا
دساتري الكثري من الدول متنع اللجوء إىل عقوبة االعدام وأنه ليس من مصلحة احملكمة أن تفقد دعما هي 

 يف أمس احلاجة إليه.

 و يف مقابل كلك فإن الدول اليت الزالت تتبىن عقوبة اإلعدام يف قوانينها للعقوابت قد أبدت هي 
 Opiniojurisاألخرى ختوفا من أن يصبح املوقف الذي اعتمدته احملكمة يف ميثاقها يعرب عن موقف 

إىل قراءة بيان جاء فيهأن أي  –مع هناية املؤمتر  –حنو إزالة عقوبة اإلعدام ابلكلية، وهو الشيء الذي دفع 
 تفسري كهذا ينبغي جتاهله وجتنبه.

منه  80استدعى إضافة مادة جديدة يف امليثاق هي املادة: ومل يتوقف احلد عند هذا املستوى بل 
 اليت تنص على أن: 

"... امليثاق ال ميس أبي حال من األحوال ما استقر عليه تطبيق الدول للعقوابت الواردة يف قوانينها 
 . (23)الوطنية... "

مر رفض الدول والشك أن السلبية اليت متيز هبا امليثاق يف هذه النقطة قد عكست يف حقيقة األ
الصارم ترك القانون الدويل يؤثر على القانون الوطين، ولذلك فقد أشار الكثري من الفقهاء إىل أن إقصاء 
عقوبة اإلعدام من امليثاق من شأنه أن خيلق إشكالية كبرية من اجلانب الذي يستدعي أن تكون العدالة 

 مطبقة على اجلميع بناء على أسس متساوية.

من  –الذي تقصى فيه عقوبة اإلعدام  –ء حمكمة جنائية دولية على هذا النحو ولذلك فإن إنشا
 شأنه أن خيلق جوا ممتازا ومفضال للحكومات اليت ارتكبت أقصى االنتهاكات حلقوق اإلنسان.
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فإن املساواة أمام تطبيق العقوابت بشكل عادل ميكن أن حتصل  B. Rudolfولذلك حسب األستاك 
ف، الذي قد يتم الوصول إليه إما ابمتناع احملاكم الوطنية لكل الدول عن تطبيق عقوبة ابلتوفيق بني املواق

 .(24)اإلعدام أو بتطبيق )م. ج. د( لعقوبة اإلعدام

، وأن ما مت اعتماده من طرف احملاكم اخلاصة وبناء  وإىل حد الساعة فال هذا وال كاك مت تبنيه 
هذه احملاكم إىل توحيد تطبيق العقوابت بشكل متساو على مبدأ األسبقية، قد يؤدي إكا ما تدخلت 

ابلنسبة للجميع، وهذا خبالف ما ميكن انتظاره أمام )م. ج. د(، ألن مبدأ التكميلية يقتضي اللجوء أوال 
للمحاكم الوطنية، وهو الشيء الذي سيزيد من حدة االنتقاء يف تطبيق العقوابت ليبقى تقدير العقوبة اليت 

 حمل االاهام ختضع لطبيعة سلم العقوابت املعتمد يف تلك الدولة. سيخضع هلا الشخص

 الفرع الثاين: االزدواجية من حيث التسليم.

منه نفيا مطلقا وكليا "للحصانة القضائية" حبيث أن احملكمة  27قرر ميثاق )م. ج. د( يف املادة  
حيتلوهنا يف دوهلم، ولقد الحظ  ميكنها ممارسة اختصاصها جتاه كل األشخاص بغض النظر عن املراكز اليت

مناقشو نص امليثاق أن بعض الدول مرتبطة مبقتضى اتفاقيات سابقة تلزمها بعدم تسليم بعض األشخاص 
إىل دول أخرى إكا كان هؤالء متهمني ابرتكاب جرائم حرب، ولقد تعلق األمر أساسا مبا يسمى مبعاهدات 

Sofa (25)يف اجنلرتا. 

ال حنرم هذه الدول من االنضمام للميثاق تضمني امليثاق مبادة جديدة تسمح لذا كان من األجدر، حىت 
 من امليثاق ) م. ج. د ( على أنه:  98بتاليف هذا الوضع، ومن أجل كلك فقد نصت املادة 

" ال ميكن للمحكمة متابعة تنفيذ طلب تسليم أو مساعدة قد يلزم الدولة أن تتصرف بطريقة منافية 
لقيها على عاتقها القانون الدويل يف جمال احلصانة... ما مل يتم احلصول مسبقا على تعاون لاللتزامات اليت ي

 هذه الدولة لرفع احلصانة ".

من  27ولقد أشار الكثري من الفقهاء إىل أن مثل هذا املوقف قد يؤدي إىل إفراغ نص املادة  
قد سجلت تراجعا  98دة فإن املا H. Ascencioحمتواها وأنه قد جيعلها بدون موضوع، فحسب 

ملحوظا يسمح للدول أبن متتنع عن تقدمي فرد مطالب من طرف ) م. ج. د ( وهذا إكا ما رأت الدولة أن 
تصرفها قد ينايف التزامااها الدولية، وهذا ما سيؤدي حتما حسب رأيه إىل احلصانة لذا فإنه ينبغي اإلسراع 

 .(26)إىل تفسري هذه املادة اليت حتمل مقتضيات معقدة

وال شك أن توقعات هؤالء الفقهاء كانت يف حملها، وهذا على أساس أن بعض الدول ) ويف  
-de nonمقدمتها الوالايت املتحدة ( تسعى إىل احلصول على إمضاء معاهدات ثنائية لعدم التسليم 

extradition ق مع بينها وبني أي دولة ميكنها أن تسلمهم للمحكمة، وهذا بزعمها أن تصرفها مطاب
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ال تلزم الدولة أن تسلم رعاايها لــــ: ) م. ج. د  98منه، كلك أن املادة  98ميثاق روما وابلضبط مع املادة 
 .(27)( إكا كان كلك متناقضا مع التزامااها الدولية

أن الوالايت املتحدة تسعى من جهة اثنية بواسطة هذه املعاهدات الثنائية  L. Zechiniويرى  
االختصاص القضائي اجلنائي و الذي مبقتضاه يستفيد العسكريون املتواجدون يف "دولة إىل تنظيم عالقة 

 devant les juridictions du pays hoteغري" من احلصانة القضائية أمام هذه الدولة نفسها 
وعن مدى امكانية متديد كلك إىل الرعااي األمريكان وبصفة خاصة ممثلي احلكومة احلاليني و السابقني، 

فإن هذه املسألة تفسر بال شك بعدد  P. Jarreau، وحسب (28)كذا إدارة الشؤون العسكريةو 
جندي مشارك يف قوات حفظ السالم وحوايل  9000العسكريني املتواجدين خارج أمريكا، حيث يعد 

 .(29)دولة يف العامل 87موزعة على  50.000

بع معاهدات لعدم التسليم مع ) وقد قامت الوالايت املتحدة إىل حد اآلن ابإلمضاء على أر  
تيمور الشرقية واتجاكستان (، ويصعب يف الوقت احلايل معرفة العدد الصحيح هلذه  –إسرائيل  –رومانيا 

 املعاهدات نظرا لريتها من جهة، وإنكار احلكومة األمريكية عالنية وجود هذه املعاهدات من جهة اثنية.

ملعاهدات ومدى انعكاس كلك على مستقبل العدالة ولقد تفطن الفقهاء خلطورة انتشار هذه ا 
وأن املادة  les traités d’impunitéاجلزائية الدولية، حبيث مت وصف هذه املعاهدات أبهنا الالعقاب

ألن هذه املادة وضعت ملعاجلة حالة سابقة  Abusiveمن امليثاق قد مت تفسريها بطريقة تعسفية  98
تصادق على هذه املعاهدات تنظم مراكز مستقبلية لذا فإن اللجوء إىل  على وجود امليثاق وأن الدول اليت

هذا اإلجراء يعد خمالفا لنص امليثاق وخمالفا لنص معاهدة فينا لقانون املعاهدات وخمالفا حىت للقانون 
 ، وابألخص أن معاهدة إنشاء ) م. ج. د ( قد مت اإلمضاء عليها من طرف غالبية الدول.(30)الدويل

ل ما سبق جند أن رعااي الدول اليت قد تلجأ إىل مثل هذه املعاهدات الثنائية لعدم ومن خال 
التسليم تبقى يف منأى عن اختصاص ) م. ج. د ( ويف حصانة أيضا، وابلتايل فامليثاق ابعتماده نص املادة 

 ى. قد فتح اجملال واسعا للدول للتأويل و التفسري التعسفي للنص لتأخذ بيد ما أعطته أبخر  98

 اهلوامش :

 
                                                           

(1)- See:  Mahnoush H. Arsanjani, “The Rome Statute of the International Criminal 
Court”, American Journal of International Law (1999) Vol. 93, PP.33. 

(2)- See: Philippe Kirsch and John T.Holmes: “The Rome Conference on an International 
Criminal Court:The negotiating Process”, 1999, American Journal of International Law, 

Vol: 93, January 1999/1, Pp.2-12, At:07 
(3)- Ibid. 
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 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب –الرابعالعدد       

 
 البعد الدميقراطي يف النظام الدستوري اجلزائري 

 
 عبد املنعم بن أمحد                                                            

 أستاذ حماضر بقسم احلقوق جامعة زاين عاشور ابجللفة                                                          
 حلفاية زهية                                                           

 طالبة دكتوراه  بقسم احلقوق جامعة زاين عاشور ابجللفة                                                            
 امللخص 

،  ةواالجتماعي ة دياالقتصا، السياسية مقياس لتقدم الدول يف مجيع املستوايت تعد الدميقراطية 
مناقشة البعد الدميقراطي يف اجلزائر النجاح يف اجلانب السياسي يؤدي إىل الناجح يف ابقي و  حبكم أن

 مث تطبيقات كلك يف الدساتري اجلزائرية .اجلانب النظري والفلسفي للدميقراطية يستوجب دراسة  
Résumé 

La démocratie est une mesure du progrès des nations à tous les 

niveaux politique, économique et social, et le succès sur le plan politique 

conduit à des succès dans le reste. Et la discussion de la dimension 

démocratique en Algérie exige l'étude du côté théorique et philosophique 

de la démocratie puis l’applications de ce côtéthéorique dans les 
constitutions algériennes 

 مقدمة:
قوق حتعد الدميقراطية نتاج الصراع الفكري والثوري القائم بني احلكم املطلق االستبدادي وبني 

أمثال جون لوك وجون من فكرين يد عديد امل الغرب على اعرفه ، هذه األخرية اليت وحرايت الشعوب 
، من خالل  راياهم و ح جاك روسو و مونتسيكيو الذين سامهوا يف نشر الوعي بني الشعوب حول حقوقهم

 .مبدأ الفصل بني السلطات  والسيادة أفكارهم الفلسفية عن العقد االجتماعي، 
تقدم الدول يقاس بدرجة الدميقراطية اليت حتققها على مستوى أنظمتها السياسية ابلدرجة  كما أن  

دة لبقية املستوايت ، األوىل مث على املستوى االقتصادي واالجتماعي ، حبكم أن األول يعد األرضية املمه
إك ال يتصور وجود دميقراطية اقتصادية واجتماعية انجحة يف غياب الدميقراطية السياسية ، ، وإكا كان تقدم 

الدولة اليت هلا اتريخ  طويل من النضال  ، الدول مقرتن ابلدميقراطية فإن مناقشة البعد الدميقراطي يف اجلزائر 
الكثري من النقاط نظرا لكون التجربة الدميقراطية يف اجلزائر عرفت الكثري ضد االستعمار واالستبداد ، يثري 

لدميقراطية وما هو ابذا يقصد مامن املنعطفاتواليت سيتم تناوهلا من خالل اإلجابة على اإلشكالية اآلتية :
 .واقع هذه األخرية على مستوى النظام اجلزائري ؟ 
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اجلانب النظري حمورين يتضمن احملور األول ضوع إىل إن معاجلة هذه اإلشكالية تتطلب تقسيم املو 
وفق  دستورية للدميقراطية يف اجلزائر املعاجلة ال فسيتم التطرق فيه إىل احملور الثاين اما والفلسفي للدميقراطية 

 ما هو آت :
 : اجلانب النظري والفلسفي للدميقراطية . احملور االول 

 مفهوم الدميقراطية :أوال :
الدميقراطية جيد جذوره يف اللغة اإلغريقية السائدة يف اليوانن قدميا حيث أهنا كلمة مركبة تتألف  إن لفظ    

يقصد هبا السلطة أو احلكم ، أي حكم الشعب  Kratosويقصد هبا الشعب و  Demosمن مقطعني 
أبراهام لنكون والواضح أن املعين االصطالحي ال خيتلف عن املعىن اللغوي إك " عرفها   1أو سلطة الشعب 

الرئيس األمريكي السابق يف أحدى خطبه أبهنا: حكم الشعب بواسطة الشعب من وأجل الشعب . وتدل  
كلمة الشعب على أن يكون احلكم ملكا للشعب وخيتص به . وتشري عبارة بواسطة الشعب إىل اشرتاك 

ين عبارة من أجل الشعب أن احلكومة املواطنني يف صنع السياسة وممارسة الرقابة على ممثليهم أو نواهبم . وتع
إن فكرة الدميقراطية القائمة على حكم 2يف خدمة الشعب ، وأن الشعب ليس جمرد رعااي هلذه احلكومة ." 

الشعب فكرة فلسفية نظرية تطبيقها على أرض الواقع جعلها تصطدم بظروف ومتغريات هذا الواقع  مما 
 ظهر الدميقراطية حبسب الزاوية اليت ننظر من خالهلا  .أدي إىل ظهور أكثر من صورة ، حيث خيتلف م

 أشكال الدميقراطية : 1
إكا نظران إىل الدميقراطية من زاوية مشاركة الشعب يف احلكم جند أنفسنا أمام ما   أ/ الدميقراطية السياسة :

املواطنون يف هيئة يعرف ابلدميقراطية السياسية ، واليت تظهر يف شكل الدميقراطية املباشرة " حيث جيتمع 
مجعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانني وتعيني القضاة واملوظفني وتصريف الشؤون العامة 

 .3اخلارجية منها والداخلية
إال أن هذه الصورة رغم مقاربتها ملفهوم الدميقراطية مل تسلم من سلبيات سوء التطبيق إك أن املثال  

نا الدميقراطية يؤكد كلك ، حيث كانت املشاركة حكرا على املواطنني الذي يضرب يف هذا املقام حول أثي
األحرار دون غريهم من األجانب والنساء والفقراء ابإلضافة إىل كلك صعوبة تطبيق الدميقراطية املباشرة يف 
ظل اتساع حجم الدول جغرافيا وسكانيا ، كما أن املشاركة املباشرة والعلنية قد تضع صاحبها حمل 

 ت سواء كانت يف شكل ترغيب أو ترهيب من طرف أصحاب املصاحل اخلاصة .ضغوطا
أما الصورة الثانية فتتمثل يف الدميقراطية النيابية ) الدميقراطية غري املباشرة( حيث يقوم الشعب  

 ابختيار ممثليه الذين ميارسون السلطة ابمسه ولصاحله طول فرتة العهدة النيابية ، "وهكذا جند هذه الصورة
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من صور الدميقراطية على نقيض الدميقراطية املباشرة . فبينما تستغين الدميقراطية املباشرة عن اجملالس النيابية 
، تقصر الدميقراطية النيابية دور الشعب على جمرد اختيار النواب وعلى كلك فإن الشعب ال يعيش إال فرتة 

سو تصحيح النظام النيايب ابألخذ بفكرة الوكالة عابرة وهي حلظة إجراء االنتخاابت ...ولذا فقد اقرتح رو 
 Refrendum ".4واالستفتاء   Le mandat impératifاإللزامية 

العهدة و حتديد والدميقراطية النيابية تقوم على أربعة أركان تتمثل يف وجود هيئة منتخبة ، أتقيت
، وابلرغم من املربرات  5نيابية عن الناخبنيالنيابية ، متثيل النائب املنتخب لألمة أبسرها ، استقالل اهليئة ال

العملية املتمثلة يف صعوبة تطبيق الدميقراطية املباشرة ورغم املربرات املنطقية املتمثلة يف درجة الوعي السياسي 
لدى الشعوب اليت قد ال تؤهلها ملناقشة املسائل العامة و إداراها ابحلكمة  املطلوبة  ، إال أن الدميقراطية 

 .6بية تثري إشكالية استمرارية الشرعية بني النائب والناخب طول فرتة العهدة النيابيةالنيا
أما الصورة الثالثة فتتمثل يف الدميقراطية شبه املباشرة ، إك تقوم هذه الصورة على املزاوجة بني  

اشرة املتمثلة يف )االستفتاء أدوات الدميقراطية النيابية املتمثلة يف )اجملالس التمثيلية( وأدوات الدميقراطية املب
عزل رئيس اجلمهورية ، الشعيب ، االعرتاض الشعيب، االقرتاح الشعيب ، إقالة الناخبني لنائبهم ، احلل الشعيب 

حماولة بذلك تفادي عيوب الصور السابقة الذكر إال أهنا مل تسلم من االنتقادات حيث أهنا تثري مسألة 
الة غياب هذا األخري ستتحول أدوات الدميقراطية إىل أدوات الوعي السياسي لدى الشعوب ، ففي ح

 .7ييع الفوضى وعدم االستقرار السياستش
: إكا نظران إىل الدميقراطية من زاوية احلقوق واحلرايت ب/ الدميقراطية يف نظر األيديولوجيات الكربى 

ية يف مواجهة احلقوق اجلماعية فسنجد ما يعرف ابلدميقراطية اللربالية ، اليت تعلي من شأن احلقوق الفرد
متأثرة يف كلك ابملذهب الفردي والقانون الطبيعي معتربة أن الفرد أسبق يف الوجود من الدولة وابلتايل يقع 
على عاتق هذه األخرية محايته هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الدميقراطية اللربالية ال تؤمن ابحلقوق 

 إال أنه مل يتخلينية أو ثقافية ، ورغم ظهور النظام اللربايل اجلمهوري اجلماعية املبنية على أسس عرقية أو د
عن املذهب الفردي بل أصبحت املهمة مزدوجة تتمثل يف محاية احلقوق الفردية من جهة وتنمية القيم 
املشرتكة من جهة أخرى من أجل بناء قومية مدنية ، من خالل "مبادئ أساسية تتمثل يف سيادة األمة ، 

اب ، والربملان ، واستقاللية  القضاء ، واحلرايت العمومية ، وتعدد األحزاب ، وإقرار مبدأ االقرتاع االنتخ
 .8العام ..."
أما الدميقراطية االشرتاكية فعلى العكس من كلك تعطي األولوية للحقوق اجلماعية على حساب  

املذهب الفردي  وابألخص غلوه احلقوق الفردية ، حيث " ظهر املذهب االشرتاكي ، كرد فعل لتناقضات 
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يف تقديس الفرد ومتجيده ، فظهر هذا املذهب ليجعل من اجلماعة اهلدف والغاية ، إبزالة بعض خملفات 
الرأمسالية من طبقية بني أفراد اجملتمع ، وحتكم األقلية على األغلبية ، فحاول النظام االشرتاكي من خالل 

لك اجلموع ، وحتقيق املصلحة العامة ولو على حساب املصاحل تدخل الدولة جعل مجيع وسائل اإلنتاج م
الفردية ". وكلك ال يتحقق حسب النظرية املاركسية إال من خالل دكتاتورية الربوليتاراي ضد الرأمسالية ، 
حيث تثور الطبقة العاملة ضد الطبقة الربجوازية من اجل حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية وصوال إىل 

 .  9ية أين تسود الوفرة وتزول الطبقية ، وبزوال هذه األخرية تزول احلاجة لوجود الدولةالشيوع
إن تطبيق التصور املاركسي لالشرتاكية مل يكتب له النجاح ، حيث فشلت كل الدول اليت تبنته  

طية وعلى رأسها االحتاد السوفييت سابقا يف الوصول إىل الشيوعية وسقطت بدل كلك يف هوة البريوقرا
السلبية مما أدى إىل تراجع هذا التصور حيث أصبحت الدولة متثل األداة اليت حتقق التجانس االجتماعي 
من خالل توحيدها لألفكار االقتصادية ) امللكية اجلماعية ( و السياسية ) نظام احلزب الواحد( ، مع 

مثل حق التجمع وحرية التفكري االعرتاف ابحلقوق الفردية اليت ال تتعارض مع جوهر النظام االشرتاكي 
 10واملساواة أمام القانون

أما إكا نظران إىل الدميقراطية من زاوية تدخل الدولة  ، فقد ظهر ما يسمى   ج/ الدميقراطية الفنية :
ابلدميقراطية الفنية نتيجة تراجع مفهوم الدولة احلارسة عقب احلرب العاملية األوىل خصوصا بعدما أصاب 

ي اللربايل من أزمات سياسية واقتصادية تسبب فيها النظام الرأمسايل الذي أاتح اجملال أمام النظام السياس
األفراد يف خمتلف اجملاالت بعيدا عن تدخل الدولة ، مما استدعى ضرورة تدخل هذه األخرية من أجل تنظيم 

 .خمتلف اجملاالت
منتخبني ، بل أصبحت الضرورة ومن هذا املنطلق مل تعد الدميقراطية تقتصر على وجود ممثلني  

تقتضي وجود أشخاص فنيني من كوي اخلربة واالختصاص داخل أجهزة الدولة من أجل ضمان تسيري 
الشأن العام ابلشكل األمثل ، ولعل الدميقراطية الفنية من أسباب احنصار دور الربملان لصاحل السلطة 

اخلربة الفنية والتقنية والعلمية ، على عكس التنفيذية حبكم أن االنتخاب ال يستقطب ابلضرورة أصحاب 
السلطة التنفيذية اليت متلك سلطة التعيني مما جيعلها األقدر على استقطاب اإلطارات الفنية كل هذا أدى 
إىل هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات ، فأصبحت تدير خمتلف اجملاالت عن طريق مشاريع 

 11يماتالقوانني ، واملراسيم ، والتنظ
الدميقراطية من زاوية اجلانب اإلداري فقد ظهر ما يسمى ابلدميقراطية التشاركية  ود/ الدميقراطية اإلدارية :

أو التسامهية أو اجلوارية ، حيث يسعى هذا املفهوم إىل توسيع جمال الدميقراطية حبيث ال تقتصر على اجملال 
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انب اإلداري كذلك من خالل ما يعرف ابجملالس  السياسي واالجتماعي واالقتصادي فقط ،  بل تطال اجل
احمللية إك أن هذه األخرية تعد وسيلة لرتقية احلقوق واحلرايت ، حبكم أهنا تسمح للمواطنني على املستوى 
القاعدي سواء كانوا انخبني أو منتخبني من مباشرة الدميقراطية والتعود عليه من خالل العملية االنتخابية 

لسات ، التواصل مع املسؤولني ، استعمال وسائل اإلعالم احمللية كوسيلة تعبري...، مما أوال مث حضور اجل
 . 12جيعل الدميقراطية جزء ال يتجزأ من ثقافة اجملتمعات

 أدوات الدميقراطية : - 2
ابإلضافة إىل ما سبق ككره فإن النظام احلزيب يلعب دورا كبريا يف تكريس الدميقراطية،  أ/ النظام احلزيب:

حيث يعرف احلزب على أنه تنظيم سياسي هيكلي له برانمج معني وقاعدة شعبية ،  يسعى للوصول إىل 
 .13احلكم أو املشاركة فيه

واألنظمة احلزبية تنقسم إىل نظام احلزب الواحد الذي يعد احد نتائج األيديولوجية االشرتاكية  
قية والتمايز االجتماعي ، وأنه بزوال هذه األخرية ففي نظر هذه األخرية تعد التعددية احلزبية تعبريا عن الطب

يصبح اجملتمع نسيجا واحدا وهبذا تنتفي احلاجة إىل التعددية احلزبية ، ويصبح احلزب الواحد طليعة هذا 
 .14اجملتمع أو الطبقة الواحدة

اء مما سبق ككره يتضح لنا أن فلسفة احلزب الواحد تقوم على تركيز السلطة حيث أن أغلب الفقه 
والفالسفة ابتداء من سقراط، أفالطون أرسطو انتهاء جبون لوك ، روسو ، مونتسكيو وغريهم... ، يتفقون 
على أن تركيز السلطة يغذي الروح االستبدادية املوجودة يف الطبيعة البشرية ، ولعل التجربة االشرتاكية أكرب 

اسة احلزب الواحد احد أهم عوامل اهنيار دليل على كلك إك تعترب البريوقراطية السلبية اليت خلفتها سي
االشرتاكية ، ومنه نستنتج أن سياسة احلزب الواحد ال تتفق مع روح الدميقراطية املناهضة لالستبداد 

 واحتكار احلكم .
ابملقابل يوجد نظام التعدية احلزبية وهو أحد نتائج الدميقراطية اللربالية القائمة على حرية التعبري وحق  

يف احلياة السياسية ، حيث تعترب التعددية احلزبية نتيجة للتنافس السياسي بني خمتلف طبقات  املشاركة
وفئات اجملتمع  من أجل محاية حقوقها وحراياها ، ولعل أول تطبيقات هذا النظام تعود للربملان الربيطاين من 

ية احلزبية أكثر مقاربة جلوهر خالل حزب األحرار وحزب احملافظني مث حزب العمال ، ومنه فإن نظام التعدد
 .15الدميقراطية املتمثل يف حكم الشعب إكا ما قورن بنظام احلزب الواحد

إن احلديث عن الدميقراطية ال يستوي دون احلديث عن النظام االنتخايب ملا له من  ب/النظام االنتخايب :
االنتخاب ونظام القوائم ويف هذا أتثري على درجة تكريس الدميقراطية ،  وابلتحديد فيما يتعلق أبساليب 
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اجملال يوجد نظام األغلبية حيث يفوز املرتشح سواء كان فردي أويف شكل القائمة ، مىت حقق األغلبية 
مما يتعارض مع  16البسيطة أو املطلقة إال أن هذا املنطق ال يسمح لألقليات ابلتمثيل ويعمل على اهميشها

ا ما جيعل نظام األغلبية أقل دميقراطية مقارنة بنظام التمثيل النسيب حرية التعبري واحلق  يف التمثيل ، وهذ
 .17الذي يسمح للقوائم أبن حتصل على عدد من املقاعد يتناسب مع عدد األصوات اليت تتحصل عليها

إن هذا املنطق يسمح بتمثيل األقليات  وخمتلف أطياف اجملتمع وهذا يتوافق مع  فلسفة حكم  
لنظام القوائم فهناك نظام القوائم املغلقة الذي يفرض على الناخب أن يتقيد ابألمساء الشعب. أما ابلنسبة 

وابلرتتيب الذي تضعه األحزاب مما يقيد مفهوم حرية االختيار، وابملقابل يوجد نظام القوائم املغلقة مع 
ابلشكل الذي التفضيل الذي يعد أكثر دميقراطية من سابقه إك يسمح للناخب إبعادة ترتيب املرتشحني 

يراه مناسبا ، أما نظام القوائم مع املزج فهو النظام الذي يعكس بصدق روح الدميقراطية فهو حيرر الناخب  
من توجيهات األحزاب ، حيث يسمح هلذا األخري أبن يشكل قائمة جديدة من خمتلف القوائم املتنافسة 

 قق فكرة االختيار احلر للشعب . مبعىن أخر ميزج بني األمساء دون أن يتقيد حبزب معني مما حي
 الدميقراطية و دولة القانون :اثنيا : 
ظهرت العديد من النظرايت اليت حاولت تفسري أساس خضوع الدولة للقانون . فبالنسبة ألصحاب       

جاء  نظرية احلقوق الفردية تعترب هذه األخرية أسبق من الدولة مما جيعلها ملزمة ابحرتامها ومحايتها وهذا ما
يف املادة األوىل من اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن ، أما نظرية القانون الطبيعي فرتى انه أمسى 
القوانني ويصلح لكل زمان ومكان وابلتايل على الدولة اخلضوع هلذا القانون ، أما نظرية التحديد الذايت 

ليت تكون ملزمة به من أجل احلفاظ على من طرف الدولة ا القانون  يتم وضععلى أنه  فريى أصحاهبا
بقائها ، أما نظرية التضامن االجتماعي فرتى أن الفرد حباجة للمجموعة من اجل إشباع حاجاته وكلك من 

 . 18خالل التعاون أو تقاسم العمل وابلتايل يصبح التضامن االجتماعي مصدر القانون الذي ختضع الدولة
قراطية عالقة تالزم  إك يعترب القانون األداة اليت تنقل الدميقراطية إن العالقة بني دولة القانون والدمي

من جمرد فكرة فلسفية مثالية إىل واقع قانوين ، ألن تقنني الدميقراطية جيعلها تستفيد من خصائص القاعدة 
 ميقراطية .، كما أن عناصر دولة القانون تعترب ضماانت للد 19القانونية من انحية العمومية والتجريد واإللزام

يعد الدستور القانون األساس يف الدولة نظرا لطبيعة موضوعاته فهو ينظم  الدميقراطية ومبدأ مسو الدستور:
شكل الدولة ، شكل النظام السياسي ، سلطات الدولة والعالقة فيما بينها ، حقوق وواجبات األفراد وهذا 

قرتن ابلدساتري املكتوبة فيظهر من خالل ما يستدل عليه ابلسمو املوضوعي ، أما السمو الشكلي امل
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اإلجراءات املعقدة املتبعة يف وضع الدستور و املتمثلة يف اجلمعية التأسيسية املنتخبة أو االستفتاء الشعيب أو 
 .20اجلمع بني األسلوبني

واحلديث عن مسو الدستور يؤدي بنا إىل احلديث عن مبدأ تدرج القوانني الذي يرتجم عمليا ففكرة 
الدستور بربط القاعدة القانونية األدىن درجة ابلقاعدة األعلى درجة شكال وموضوعا وصوال إىل  مسو

القاعدة الدستورية اليت تكون يف قمة اهلرم القانوين ، إن اإلقرار الدستوري ابلدميقراطية ينعكس إجيااب على 
 مبدأ املشروعية أي احرتام القانون هذه األخرية  إك ميكنها من االستفادة من نتائج مسو الدستور املمثلة يف

وابلتايل احرتام الدميقراطية مدام أن القانون  ينظمها، ابإلضافة إىل ثبات القاعدة الدستورية وابلتايل استقرار 
 .21الدميقراطية، كما ال ننسى ضماانت مسو الدستور املتمثلة يف الرقابة على دستورية القوانني

ابلنسبة ملبدأ الفصل بني السلطات فإن جذوره تنتهي   ني السلطات :الدميقراطية ومبدأ الفصل ب -2
عند فالسفة اإلغريق أمثال أفالطون الذي يؤمن بضرورة توزيع وظائف الدولة ، ملنع االستبداد ابلسلطة 

وقد قسم وظائف الدولة يف كتابه "القوانني" على جملس .الذي يؤدي يف النهاية إىل االنقالب أو الثورة 
ة و مهمته إدارة احلكم وفق الدستور مجعية تضم احلكماء تشرف على تطبيق الدستور ، جملس شيوخ الساد

مهمته التشريع ، هيئة حلل املنازعات بني األفراد، هيئات البوليس واجليش للحفاظ على األمن وهيئات 
 تنفيذية وتعليمية مهمتها إدارة املرافق العامة . 

جتنب االستبداد ال يكون إال من خالل تقسيم وظائف الدولة إىل أما ابلنسبة ألرسطو فيؤمن أن 
ثالث : وظيفة املداولة يف املسائل العامة تعهد جمللس أو مجعية عامة وظيفة األمر والنهي اليت تعهد للقضاة 

 ، وظيفة القضاء اليت تعهد للمحاكم .
السلطة يسمح هلذه الطبيعة أما ابلنسبة جلون لوك فيؤمن أبن اإلنسان مستبد بطبعه وان تركيز  

ابلربوز ولتجنب كلك البد من توزيع السلطة ، ويعد جون لوك أول من جدد االهتمام مببدأ الفصل بني 
السلطات من خالل كتابه "احلكومة املدنية" ، وكان له وجهة نظر خاصة حيث قسم السلطات إىل أربع : 

انني ، سلطة تنفيذية تعهد للملك وتكون اتبعة سلطة تشريعية اهيمن على بقية السلطات اهتم بسن القو 
للسلطة التشريعية ، سلطة احتادية اهتم ابملسائل اخلارجية ، سلطة التاج وتتمثل يف جمموعة احلقوق 
واالمتيازات امللكية واملالحظ انه مل أييت على ككر القضاء ويرجع كلك لكون القضاة ال يتمتعون 

 عينون من طرف امللك وبعد الثورة أصبحوا يعينون من طرف الربملان .ابالستقاللية فقبل الثورة كانوا ي
أما ابلنسبة جلان جاك روسو فإنه يؤمن بضرورة  الفصل بني السلطات حبكم أن السلطة التشريعية  

متثل سيادة الشعب ، يف حني إن السلطة التنفيذية ليست سوى وسيط بني السلطة التشريعية و الشعب 
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ها و إقالتها ،  أما ابلنسبة للسلطة القضائية فهي ال ختتلف عن السلطة التنفيذية فهي الذي ميلك مراقبت
 ملزمة ابخلضوع للقوانني الصادرة عن السلطة التشريعية ، لذا ميكن لألفراد التظلم ضد أحكامها .

كثر دقة أما ابلنسبة ملونتيسكيو فيعود له الفضل يف إعادة بلورة مبدأ الفضل بني لسلطات بشكل أ    
ووضوحا يف كتابه "روح القوانني" ، حيث يرى أن تركيز السلطة يغذي غريزة االستبداد اليت تتسم هبا 
الطبيعة البشرية ،  ولكي ال يتمادى اإلنسان يف استعمال سلطته البد من وجود سلطة مقابلة ومنه تتحقق 

طة تشريعية بيد الشعب  أو ممثليه فكرة السلطة توقف السلطة  ويقسم مونتسيكيو السلطات إىل ثالث: سل
، سلطة تنفيذية بيد حاكم  قوي ، سلطة قضائية تسند إىل هيئة مستقلة ، كما أن مبدأ الفصل بني 
السلطات عند مونتسكيو ال مينع من وجود تعاون وتنسيق فيما بينها يف حدود ما تقتضيه املصلحة 

 .22العامة
اطية ومبدأ الفصل بني السلطات يتمثل يف نبذ ومنه نستنتج وجود قاسم مشرتك بني الدميقر  

وحماربة االستبداد ، فإكا كان احلكم الدميقراطي )حكم الشعب( نتيجة الثورة ضد احلكم املطلق املستبد فإن 
مبدأ الفصل بني سلطات يعد اآللية العملية اليت حتول دون عودة احلكم االستبدادي ، إكن مبدأ الفصل 

 23أهم ضماانت الدميقراطية بني السلطات يعترب أحد 
تعد الرقابة عنصرا من عناصر دولة القانون سواء كانت رقابة على دستورية  الدميقراطية والرقابة : -3

القوانني ، أو رقابة على أعمال اإلدارة ، أو حىت رقابة على احملكومني ، إك جند أن الرقابة الدستورية اهدف 
كال أو موضوعا مع القاعدة الدستورية حبكم أن هذه األخرية إىل إعدام كل قاعدة قانونية تتعارض ش

مصدر كل القوانني يف الدولة ، والرقابة على دستورية القوانني قد تكون رقابة سياسية حبيث تعهد إىل جملس 
دستوري كما هو احلال يف فرنسا واجلزائر أو تعهد إىل هيئة قضائية كما هو احلال يف مصر والوالايت 

مريكية ، أما الرقابة على أعمال اإلدارة فاهلدف منها أن " يقف القضاء ضد أي تعسف من املتحدة األ
جهة اإلدارة سواء إبلغاء القرارات اإلدارية أو إبلزامها بتعويض األضرار اليت تسببها ويف هذا ضمان للحقوق 

على احملكومني  فان مبدأ سيادة واحلرايت الفردية اليت يكفلها قانون الدولة ، أما ابلنسبة للرقابة القضائية 
القانون ال يقتصر على احلكام  فقط إك جيب على احملكومني أيضا االلتزام به ، حيث يقع على عاتق 
القضاء محاية القانون من انتهاكات احملكومني من خالل تطبيق اجلزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية جراء 

ف أشكاهلا تسعى لتكريس مبدأ املشروعية، وابلتايل سيادة القانون خمالفتها. ومنه نستنتج أن الرقابة مبختل
وإكا كانت الدميقراطية جتسد من خالل القوانني )القانون الدستوري قانون االنتخاابت ، قانون األحزاب... 
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فهذا يعين أن الرقابة بكل صورها تشكل أحد أهم ضماانت الدميقراطية ، إك بوجودها نضمن التطبيق 
 .24لدميقراطية وفق اإلطار القانوين الذي ينظمهاالسليم ل

أما ابلنسبة للحقوق واحلرايت فالشيء الذي ال ميكن إنكاره أهنا   الدميقراطية واحلقوق احلرايت : -4
كانت مبثابة الوقود الذي أشعل الثورات اليت عرفها الغرب ، إك تعد السبب املباشر وراء إسقاط احلكم 

ن أول ما أفرزته هذه الثورات هو إعالانت احلقوق)شرعة احلقوق الربيطانية املطلق والدليل على كلك أ
( 1789، اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن  1776اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان  1689

، كما ال ميكن إنكار دور مدرسة احلقوق الفردية يف  1948ابإلضافة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
يس فكرة خضوع الدولة للقانون وأصبحت بذلك أحد أهم عناصرها . ومنه ميكن القول "إن قانون أتس

حقوق اإلنسان ال حتميه وتذود عنه اجلزاءات الوضعية يف املصادر الدولية والوطنية والدينية فحسب   بل 
يزخر هبا اتريخ األمم  حتميه و تذود عنه أيضا ردود أفعال تتمثل يف الثورات والتمردات واالنتفاضات اليت

 .25قدميها وحديثها "
أما ابلنسبة للدميقراطية جند أن خمتلف إعالانت حقوق وعلى رأسها اإلعالن العاملي نصت على  

منه إك جاء فيها : ) لكل شخص احلق يف حرية الرأي ، والتعبري... (  19حرية التعبري وهذا ما أقرته املادة 
) لكل مواطن احلق يف االشرتاك ي اجلمعيات... ( كما نصت املادة  على أنه : 20، كما نصت املادة 

على : )... أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة احلكومة ويعرب عن هذه اإلرادة ابنتخاابت نزيهة  21/3
دورية جتري على أساس االقرتاع السري وعلى قدم املساواة بني اجلميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن 

 .26حرية التصويت(
ومنه نستنج أن العالقة وثيقة بني احلقوق واحلرايت و الدميقراطية ، إك أن حكم الشعب ال يتأتى 
إال إكا كان هذا األخري يتمتع بكامل حقوقه ) حق السيادة  حق اختيار ممثليه ، حرية التعبري ، حرية التعبري 

احلقوق واحلرايت أحد أهم عناصر احلق يف تقلد املناصب العامة ، التداول على  السلطة...( ، كما تعد 
دولة القانون ، إك تقاس هذه األخرية بدرجة احرتامها وكفالتها هلذه احلقوق من خالل تقنينها ألن التقنني 
يعد الوسيلة الوحيدة اليت تنقل احلقوق واحلرايت من مرتبة القيمة األخالقية و األدبية إىل مرتبة القيمة 

الدستوري للحقوق واحلرايت يعد ضرورة من ضرورايت الدميقراطية ، حيث ال  القانونية ، ومنه فإن اإلقرار
 يتصور وجود دميقراطية يف غياب احلقوق واحلرايت العامة .

 املعاجلة الدستورية للدميقراطية  يف  اجلزائر: احملور الثاين :
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 جعلت اترخيها يقسم إىل إن التجربة الدستورية يف اجلزائر عرفت الكثري من املنعطفات واألزمات اليت    
الذي يعرب عن الدميقراطية االشرتاكية الثورية اليت " ترفض فكرة  1989مرحلة دستور الربانمج قبل 

، ومرحلة دستور القانون بعد 27دكتاتورية الربولتاراي وصراع الطبقات ابسم احلفاظ على الوحدة الوطنية " 
 دميقراطية االجتماعية . الذي جيمع بني الدميقراطية اللربالية وال 1989

 : 1989الوضع القانوين للدميقراطية يف اجلزائر قبل  -1
إن الدولة اجلزائرية" قد أدركت يف مهدها شاهنا شأن بعض الدول النامية األخرى لزومية التنظيم احلزيب    

الدميقراطية وعدم  الواحد كضرورة انتقالية إىل االستقرار السياسي املنشود . فحداثة عهد شعبها ابملفاهيم
نضجه يف هذا اإلطار قد يفتح اجملال أمام سلطات االحتالل إىل حمالة التدخل يف مصري الشعب اجلزائري 
اترة أخرى وهلذا كان من الضروري أن تتضافر اجلهود وتتجمع كل القوى يف نطاق حزب واحد يضم 

 .28لوعي االقتصادي واالجتماعي"الطليعة من أبناء الشعب اجلزائري كوي الفكر والنضج السياسي وا
أول دستور جزائري ، حيث مت وضعه  1963يعد دستور   : 1963الدميقراطية يف ظل دستور 1-1

من طرف اجمللس الوطين التأسيسي حيث نصت املادة األوىل من نظامه الداخلي على : إن اجمللس 
يني احلكومة والتصويت على من أجل القيام ابلتشريع وتع 1962سبتمرب 20املنتخب ألول مرة يوم 

يتضح لنا أن املؤسس الدستوري تبىن الدميقراطية النيابية  1963، ومن خالل استقراء دستور 29الدستور...
:"السيادة الوطنية 27: اجلزائر مجهورية دميقراطية شعبية ، كما جاء يف نص املادة 1إك جاء يف نص املادة 

وطين..." ، لقد أشار املؤسس الدستوري اجلزائري صراحة إىل  للشعب ميارسها بواسطة ممثلني له يف جملس
 الرتكيز الدميقراطي وكلك يف ديباجة الدستور إك ميكننا أن نرصد كلك من خالل النقاط اآلتية:

أن الدميقراطية النيابية اليت استقر عليها املؤسس الدستوري كانت وفق التوجه ا/ نظام احلزب الواحد: 
: "جبهة التحرير الوطين تنجز  26حلزب الواحد ، وهذا ما يظهر من خالل املادة االشرتاكي وسياسة ا

:"جبهة التحرير الوطين 23أهداف الثورة الدميقراطية ، وتشيد االشرتاكية يف اجلزائر." كما جاء يف املادة 
شرتاكية جعل من هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر."إن املؤسس الدستوري اجلزائري بتبنيه للدميقراطية اال

حزب جبهة التحرير املمارس الوحيد للسلطة واملوجه الوحيد للحياة السياسية يف الدولة ، إك جاء يف املادة 
:"جبهة التحرير الوطين حتدد سياسة األمة ، وتوحي بعمل الدولة وتراقب عمل اجمللس الوطين  24

 واحلكومة."
تنفيذية مبصطلح السلطة دون غريها من خالل السلطة ال 1963لقد خص دستورب/ تنظيم السلطة : 

 -اجمللس الوطين –، وأشار إىل السلطة تشريعية حتت اسم ممارسة السيادة  59إىل غاية املادة  39املادة 
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إىل غاية  60، والسلطة القضائية حتت اسم العدالة من املادة  38إىل غاية املادة  27اليت تنظمها املادة 
ن خالل هذه املواد تركيز السلطة حيث أن تقلد املناصب السياسية ال يكون إال ، واملالحظ م 62املادة 

 39/2فيما يتعلق بنواب اجمللس الوطين واملادة  27موافقة و توجيه احلزب ، وهذا ما نصت علية املادة 
جملس . ورغم وجود  30فيما يتعلق برئيس الدولة كما ميكن إقالة النواب ابقرتاح من احلزب وفقا للمادة 

وطين إال أن هذا األخري مقيد من طرف السلطة التنفيذية إك جيوز لرئيس الدولة االعرتاض على الوانني من 
، ابإلضافة إىل تقييد الرقابة على السلطة التنفيذية املنصوص عليها  50خالل طلب قراءة اثنية وفقا للمادة 

اليت ترتب حل اجمللس على اثر املوافقة  65 واملتمثلة يف الئحة سحب الثقة مبوجب املادة 55يف املادة 
على الالئحة ، وال يوقف األمر عند هذا احلد بل ميتد إىل مزامحة يف  التشريع عن طريق حق رئيس 

وحق طلب التفويض ابلتشريع من خالل األوامر وكلك  36اجلمهورية يف املبادرة ابلتشريع مبوجب املادة 
حيث  42منة رئيس اجلمهورية على السياسة اخلارجية مبوجب املادة ، ابإلضافة إىل هي 58مبوجب املادة 

تقتصر مهمة اجمللس الوطين على الدور االستشاري ، أما ابلنسبة للعدالة كما أطلق عليها املؤسس 
الدستوري مل تكن بعيدة عن هيمنة السلطة التنفيذية وكلك يتضح من خالل سلطة التعيني و العزل اليت 

، كما يظهر التحكم يف أعمال القضاء نصت املادة  65واملادة  45مهورية مبوجب املادة ميلكها رئيس اجل
على " خضوع القضاة يف ممارستهم وظائفهم للقانون وملصاحل الثورة االشرتاكية " وال يقف األمر عند  62

 .30هذا بل ميلك رئيس اجلمهورية حق العفو إبسقاط العقوبة كليا جزئيا أو ختفيفا
  63على الرقابة الدستورية عن طريق جملس دستوري مبوجب املادة  1963لقد نص دستور بة : ج/ الرقا

 55و 38كما نص على الرقابة السياسية املوكلة للمجلس الوطين على السلطة التنفيذية مبوجب املواد 
جمللس الوطين إال أن هذه الرقابة مفرغة من معناها الن جبهة احلرير متثل الرقيب احلقيقي على عمل ا 56و

. ولعل اندريه هوريو كان صادقا عندما وصف النظام اجلزائري أبنه عبارة عن  24واحلكومة مبوجب املادة 
حلقة مقفلة حيث ميثل رئيس اجلمهورية األمني العام للحزب وهو مسؤول أمام اجمللس الوطين املعني من 

 .31يف حلقة مفرغة طرف احلزب الذي يتزعمه رئيس اجلمهورية وهكذا يدور النظام 
مل تقف عند اختيار املؤسس الدستوري لالجتاه االشرتاكي  1989إن إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر قبل    

القائم على تركيز السلطة فقط ، بل كان لالزمات السياسية دور كبري يف عرقلت املسار الدميقراطي حيث مل 
، األمر  59من طرف رئيس اجلمهورية مبوجب املادة  يوما إك مت تعليقه 20أكثر من  1963يعمر دستور 

حيث وصف جملس الثورة هذا  1965جوان  19الذي مهد لإلطاحة بنظام احلكم على يد حركة 
االنقالب أبنه حركة تصحيحية تعيد احلكم إىل مساره الصحيح بعد حماولة شخصتنه مث أديرة املرحلة عن 
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، ومبوجب هذا األمر أصبح جملس الثورة  1976دستورإىل غاية صدور  1965جويلية  10طريق أمر 
، ومسيت هذه الفرتة مرحلة التشريع أبوامر إك أنتجت العديد من القوانني نذكر منها  32صاحب السيادة 

 القانون املدين ، قانون اإلجراءات املدنية ، قانون الصفقات العمومية...
ؤكد أن احلركة التصحيحية مل تكن انقالاب ي 1976إن دستور : 1976الدميقراطية يف ظل دستور 2-1

على نظام احلكم وإمنا على شخص احلاكم ، والدليل على كلك أن املؤسس الدستوري مل يغري اختياره 
للدميقراطية االشرتاكية و ال موقفه من سياسة احلزب الواحد بل جاء أكثر عمقا ومتسكا هبا وهذا ما سيتم 

 :توضيحه من خالل  النقاط التالية 
إن فكرة مسو الدستور غابت يف ظل مسو امليثاق الصادر عن جملس ابمليثاٌق:  1976ا/ عالقة الدستور

على أن : " امليثاق الوطين هو  06، إك نصت املادة   1976يونيو  27الثورة بعد االستفتاء عليه يف 
اسي املعتمد ملؤسسات املصدر األساسي لسياسة األمة وقوانني الدولة .وهو املصدر األيديولوجي والسي

 احلزب والدولة على مجيع املستوايت. امليثاق الوطين مرجع أساسي أيضا ألي أتويل ألحكام الدستور." 
  1976نالحظ أن دستور1963على عكس دستورب/ موقف املؤسس الدستوري من االشتاكية : 

ومن  20إىل غاية املادة  10خصص الفصل الثاين للحديث عن االشرتاكية اليت نظمها من خالل املادة 
خالل استقراء هذه املواد نالحظ أن املؤسس الدستوري اختار الدميقراطية االشرتاكية الثورية وهي دميقراطية 
اشرتاكية معتدلة تنبذ دكتاتورية الربولتاراي اليت ال تؤمن ابمللكية اخلاصة واحلقوق  الفردية ، حيث جاء يف 

"  17كات االستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة ..." كما جاء يف املادة " امللكية  16املادة يف املادة 
ال يتم نزع امللكية اخلاصة إال يف إطار القانون . ويرتتب عنه تعويض عادل ومنصف . ال جتوز معارضة 
 إجراء نزع امللكية للصاحل العام حبجة أي اتفاقية دولية .' مبعىن أن امللكية اخلاصة مكفولة مادامت ال
تتعارض مع الصاحل العام ، كما ركز على ضمان احلقوق اجلماعية يف خمتلف اجملاالت االجتماعية 

،  كما أكد على أن الدولة هي املمثل الوحيد للملكية اجلماعية  11واالقتصادية وفق ما جاء يف املادة 
زب إك خصه املؤسس أما فيما يتعلق ابجلانب السياسي نالحظ هيمنة احل 7.  13وفق ما جاء يف املادة 

الدستوري ابلوظيفة السياسية من الباب الثاين املعنون ابلسلطة وتنظيمها يف الفصل األول منه ، حيث 
: "  95:" يقوم النظام التأسيسي اجلزائري على مبدأ احلزب الواحد" كما جاء يف املادة  94نصت املادة 

ا أكد املؤسس الدستوري إن املهمة األساسية جبهة التحرير الوطين هي احلزب الواحد يف البالد." كم
للحزب تكمن يف حتقيق أهداف الثورة االشرتاكية املتمثلة يف حتقي املساواة والعدالة االجتماعية وكلك وفق 

 .   100إىل غاية املادة  97ما جاء ي املادة 
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ة لتطال املؤسسات احمللية لقد تبىن املؤسس الدستوري توسيع جمال الدميقراطيج/ الالمركزية الدميقراطية :
: " اجملموعات اإلقليمية هي الوالية والبلدية. البلدية هي  36وهذا ما أشار إليه صراحة من خالل املادة 

:" يستند تنظيم الدولة إىل مبدأ الالمركزية القائم  34اجملموعة اإلقليمية السياسة ..." كما جاء يف املادة 
ة الفعلية للجماهري الشعبية يف تسيري الشؤون العمومية ." كما أشار إىل على دميقراطية املؤسسات واملشارك

:"  يتم إعداد املخطط الوطين بكيفية  31أن هذه املشاركة تتم من خالل اجملالس احمللية إك جاء يف املادة  
ما مسح دميقراطية . يساهم الشعب يف كلك بواسطة جمالسه املنتخبة على املستوى البلدي و الوالئي..." ك

على  150املؤسس الدستوري للمجالس احمللية ابملشاركة يف التشريع من خالل االلتماس إك نصت املادة 
أنه :" جيوز للمجالس الشعبية البلدية واجملالس الشعبية الوالئية ، أن ترفع التماسا إىل احلكومة اليت يعود 

الالمركزية يف اجلزائر كات طابع إداري ال إليها النظر لصياغته يف مشروع قانون."  ولكنه أكد على أن 
:" تعتمد سياسة الالمركزية على  35سياسي وأن اهلدف منها حتقيق التنمية احمللية حيث جاء يف املادة 

 توزيع حكيم للصالحيات واملهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة ..." 
غياب مصطلح السلطة وظهور مصطلح  1976يف دستور لقد شهد تنظيم السلطات د/ وظائف الدولة :

الوظيفة ، ومن خالل استقراء نصوص الدستور نستنتج هيمنة رئيس الدولة ابعتباره األمني العام للحزب 
على كل الوظائف ، حيث مت حتييد اجمللس الشعيب الوطين أوال بتقييده مبادئ امليثاق والثورة االشرتاكية يف 

، ابإلضافة إىل التدخل احلزب يف تشكيله بناء على وحدة القيادة  127املادة   عمله التشريعي مبوجب
للحزب والدولة من خالل اقرتاح املرتشحني والتدخل يف جدول األعمال  الذي حيدد ابالتفاق مع احلكومة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين  99حسب أولوايت اليت تبديها وكلك مبوجب املادة 
( أو احلكومة   )  157افة إىل حق االعرتاض كما أن أدوات الرقابة املتعلقة ابلسياسة اخلارجية )املادةابإلض
(   تتسم ابلضعف ألهنا ال ترتب أي مسؤولية ، ابإلضافة  189،  188،  187،  162،  161املواد 

أما األداة األخطر على اجمللس ( ،  153،  148ملزامحة اجمللس يف التشريع ع طريق املبادرة واألوامر) املواد 
. أما ابلنسبة للقضاء فتظهر اهليمنة من خالل تعيني  163الشعيب  الوطين هي إمكانية حله مبقتضى املادة 

وعزل القضاة من طرف رئيس اجلمهورية بصفته رئيس جمللس األعلى للقضاء وفق ما جاء يف املادة 
ابإلضافة إىل توجيه القضاء وجعله  180مبوجب املادة  اليت تفد أن اجمللس األعلى يقر وال يقرر 182/2

، وال ننسى سلب االختصاص منه عن طريق سلطة العفو  166أداة حلماية الثورة االشرتاكية مبوجب املادة 
 . 182/133املمنوحة لرئيس اجلمهورية مبوجب املادة  
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ختيار نتيجة حتمية ومنطقية لطبيعة لقد تبىن املشرع نظام األغلبيةويعترب هذا االه/ النظام االنتخايب : 
من قانون االنتخاابت رقم        67النظام احلزيب املأخوك به القائم على األحادية ، إك جاء يف املادة 

:" يقام يف كل دائرة انتخابية ، ابلرتتيب التنازيل، جدول بنتائج االقرتاع حسب عدد األصوات  80-08
نتخاب املرشحني الذين حصلوا على اكرب عدد من األصوات يف اليت حتصل عليها كل مرشح . يصرح اب

حدود املقاعد املطلوب شغلها . وعند تساوي األصوات يؤول االنتخاب للمرشح األكرب سنا." كما استقر 
اختيار املشرع على نظام القائمة املغلقة الذي يعد أقل دميقراطية من األنظمة األخرى وكلك مبوجب املادة 

لقانون إك جاء فيها :" ينتخب أعضاء كل جملس شعيب من قائمة وحيدة للمرشحني يقدمها من نفس ا 66
حزب جبهة التحرير الوطين . تشتمل هذه القائمة على عدد من املرشحني يساوي ضعف املقاعد املطلوب 

اعد شغلها ابلنسبة للمجالس الشعبية البلدية و الوالئية وعدد من املرشحني يساوي ثالثة أضعاف املق
املطلوب شغلها ابلنسبة للمجلس الشعيب الوطين . ال ميكن للناخبني أن يصوتوا إال على املرشحني 

 34املذكورين يف القائمة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة ."
 : 1989التحول الدميقراطي يف  اجلزائر بعد  -2
اجلذري الذي عرفه النظام اجلزائري ابتداء من وفاة  لقد لعبت الظروف السياسية دورا كبريا يف التغيري   

، مث ترشيح الشاكيل بن جديد كرئيس للدولة وأمينا عاما  1979ديسمرب 27الرئيس هواري بومدين يف 
 22و 1984جوان  12للحزب على اثر املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير، مث يتكرر انتخابه يف 

جديد خالل فرتة حكمه إبصالحات غريت وجه الدميقراطية يف  ، لقد قام الشاكيل بن 35 1988ديسمرب
 املعدل واملراجع لريسخ هذه اإلصالحات . 1996اجلزائر من النقيض إىل النقيض ، مث جاء دستور 

إن فشل االشرتاكية بسبب تركيز السلطة والبريوقراطية إىل   : 1989الدميقراطية يف ظل دستور  2-1
شرتاكية اليت أثقلت كاهل الدولة ، أدت إىل االضطراابت اليت عرفتها اجلزائر جاب السياسة االقتصادية اال

كانت صفعة قوية جعلت اجلزائر تكسر حاجز األحادية السياسية وتتخلى عن   1988يف أكتوبر 
 اإليديولوجية االشرتاكية وهذا ما ستتم مناقشته من خالل النقاط اآلتية :

لقد ختلى املؤسس الدستوري هنائيا عن نظام راطية اللربالية : أ/ موقف املؤسس الدستوري من الدميق
احلزب الواحد حيث جرد حزب جبهة التحرير من مكانته القيادية ،  إبعاداها إىل صاحبها األصيل      أال 

من الفصل الثاين من الباب األول :" الشعب مصدر كل سلطة."  06وهو الشعب إك جاء يف املادة 
:" السلطة التأسيسية ملك الشعب . ميارس الشعب  07لك الشعب". وجاء يف املادة السيادة الوطنية م

:" الشعب حر يف اختيار ممثليه.  10سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها..." وجاء يف املادة 



 البعد الدميقراطي يف النظام الدستوري اجلزائري                          عبد املنعم بن امحد/ ط.د حلفاية زهيةد.

 

  
33 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانجملة         2017 ديسمرب    2العدد     2اجمللد       

على  ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور وقانون االنتخاابت ." كما نص الدستور صراحة
:' حق إنشاء  40هناية حزب جبهة التحرير كحزب حاكم من خالل إقرار التعددية احلزبية مبوجب املادة 

اجلمعيات كات الطابع السياسي معرتف به ..." ، وهبذا يعلن املؤسس الدستوري تبنيه للدميقراطية  اللربالية 
الجتماعية اليت تنسب يف أصلها إىل إال أن هذا مل مينع املؤسس الدستوري من التمسك ابلدميقراطية ا

:" تقوم  الدولة على مبادئ التنظيم الدميقراطي  14األيديولوجية االشرتاكية وكلك يظهر من خالل املادة 
:" احلق يف التعليم  50والعدالة االجتماعية. " مث أتيت مواد كثرية كتفسري هلذا النص نذكر منها   املادة 

:" الرعاية الصحية حق  51الشروط اليت حيددها القانون..."    واملادة مضمون . التعليم جماين حسب 
:" ظروف معيشة املواطنني الذين مل يبلغوا سن العمل ، والذين ال يستطيعون القيام  56للمواطنني." واملادة 

 به ، والذين عجزوا عنه هنائيا، مضمونة ." 
نا على أن عناصر دولة القانونتشكل إكا اتفق:  1989ب/ ضماانت الدميقراطية يف ظل دستور 
يصنف على أنه أول دستور قانون جزائري حيث أنه   1989ضماانت حقيقية للدميقراطية ، فإن دستور 

:" املؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة ابلتحقيق يف  152أقر مبدأ مسو الدستور من خالل املادة 
ر..." ، كما أنشئ جملس دستوري مكلف مبهمة الرقابة على تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستو 

، كما اقر مبدأ الفصل بني السلطات من خالل  159إىل غاية املادة  153دستورية القوانني مبوجب املادة 
االعرتاف بوجود ثالث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن بعضها لكن مع وجود تعاون وتوازن 

فصال مران ، فالبنسبة للسلطة  1989ما جيعل الفصل بني السلطات يف ظل دستور  فيما بينها ، وهذا
(، 95التشريعية يظهر االستقالل من حيث تشكيلها عن طريق االقرتاع العام املباشر السري مبوجب   )م 

( ، كما حدد املؤسس الدستوري جماالت التشريع اليت ال جيوز للسلطة 103ابإلضافة إىل احلصانة)م 
( ، أما التعاون بني السلطة التشريعية والتنفيذية فيظهر يف املبادرة ابلتشريع  و 115تنفيذية التدخل فيه)م ال

 .(  118، م  117، م  116/2،  م  113مهمة تطبيق القوانني وإصدارها  مبوجب ) م 
ة السلطة التنفيذية أما التوازن من حيث القوة  فيظهر من خالل قدرة اجمللس الشعيب  الوطين على مراقب   

من حيث مناقشة  السياسة اخلارجية أو االستجواب واألسئلة أو مناقشة برانمج احلكومة و بيان السياسة 
 126، م 77و م 76، م  125و 124، م 122و121العامة واليت يرتتب عليها حل احلكومة  )م 

بشأن قانون مت التصويت عليه   ( ، كما جيوز لرئيس اجلمهورية ابملقابل طلب مداواة اثنية 128و127و
(  120، م  119، م  118، م  78كما ميكن له أن يوجه خطااب للربملان كما ميكنه حل الربملان ) م

أما ابلنسبة للسلطة القضائية فسنجد املؤسس الدستوري قد اعرتف هلا ابالستقاللية وأبن القاضي        ال 
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( أما  140و م  138و م  129ألعلى للقضاء مبوجب ) م خيضع إال للقانون وانه مسؤول أمام اجمللس ا
مظاهر التعاون فتظهر يف مسؤولية تطبيق األحكام القضائية من طرف السلطة التنفيذية مبوجب املادة 

،  36 134، أما مظاهر التوازن فتظهر من خالل رقابة القضائية على القرارات اإلدارية مبوجب املادة 136
نتخايب فقد اقر املؤسس إصالحات تتمثل يف تبين نظام خمتلط جيمع بني نظام األغلبية أما ابلنسبة للنظام اال

من  84من الدستور واالنتخاابت التشريعية مبوجب املادة  68ففي االنتخاابت الرائسية مبوجب املادة 
 . 06-91  والقانون رقم    06 -90املعدل واملتمم ابلقانون رقم  13-89قانون االنتخاابت رقم 
أما ابلنسبة للمجالس احمللية فقد تبىن املؤسس الدستوري نظام التمثيل النسيب   

. رغم أن دستور 37من نفس القانون إال أن املشرع مل يتخلى عن نظام القائمة املغلقة 61مبوجب املادة
شريعية قد أرسى مبدأ الفصل بني السلطات إال أننا نالحظ تفوق السلطة التنفيذية على السلطة الت 1989

اليت تعد املمثل األبرز للشعب يف مفهوم الدميقراطية النيابية ، وكلك من خالل اعتماد ثنائية السلطة 
التنفيذية وابلتايل توسيع صالحيااها مبا يضيق اجملال أمام السلطة التشريعية يف أتدية اختصاصها األصيل 

تشريع عن طريق مشاريع قوانني أما ابلنسبة املتمثل يف التشريع ، حيث جند أن رئيس احلكومة يشارك يف ال
لرئيس اجلمهورية فربغم فإنه يشارك بطريقة غري مباشرة يف التشريع عن طريق السلطة التنظيمية املخولة له 

مع عدم حتديد جمال هذه السلطة مقابل حتديد جمال التشريع ابلنسبة للسلطة  116دستوراي مبوجب املادة 
، مما جعل النظام السياسي اجلزائري يصنف على انه شبه رائسي بسب  115التشريعية مبوجب املادة 

 هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات.     
أتى بتغريات جذرية إال أن التغيري  1989رغم أن دستور  : 1996الدميقراطية قي ظل دستور  2-2

لسياسية لتعطل مسار الدميقراطية من من النقيض إىل النقيض مل يكن هبذه السهولة ، حيث جاءت األزمة ا
جديد وكلك بسب استقالة الرئيس الشاكيل بن جديد ، اليت تزامنت مع حل الربملان يف حني أننا كنا نعاين 

مل تنظم هذه  احلالة ، وأديرت املرحلة  بعيدا عن  1989من دستور  84من شغور دستوري كون املادة 
،  120ديق يعد حل الربملان غري دستوري ألنه خمالف للمادة الدستور فحسب رأي  األستاك  فوزي أو ص

اليت تشرتط استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس احلكومة مع الدعوة النتخاابت تشريعية مسبقة 
 وهذا ما مل حيدث ، 

مبوجب  كما يرى أنه كان يفرتض على اجمللس الدستوري أن يرفض استقالة رئيس اجلمهورية املقرتنة ابلشغور
اليت متنحه سلطة السهر على احرتام  الدستور كما يرى أنه ال جيوز للمجلس األعلى لألمن أن  153املادة 

اقتصرت دوره على تقدمي اآلراء االستشارية لرئيس اجلمهورية ،  162يسري شؤون الدولة حبكم أن املادة 
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ة الشغور الدستوري وطلب من املؤسسات غري أن اجمللس الدستوري اخذ موقفا مغايرا إك اكتفى إبعالن حال
الدستورية أن حتافظ على استمرارية الدولة ، مما جعل اجمللس األعلى لألمن أيخذ على عاتقه  مهمة إدارة 
هذه املرحلة من خالل إنشاء اجمللس األعلى للدولة ، الذي يتكلف مبهام رئيس اجلمهورية واجمللس 

 . 1992جانفي  14االستشاري الوطين بتاريخ 
، مث مت حل  1992فيفري  09مث تسارعت األحداث حيث أعلن اجمللس األعلى للدولة حالة الطوارئ يف 

، مث تقرر  1992مارس  04اجلبهة اإلسالمية لإلنقاك بقرار من الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء اجلزائر بتاريخ 
 29ويف  1992مارس  29نقاك بتاريخ احلكومة حل اجملالس  الشعبية احمللية التابعة للجبهة اإلسالمية لإل

   1992يوليو 02مت اغتيال الرئيس حممد بوضياف ، الذي خلفه علي كايف بتاريخ  1992جوان 
 31يعلن اجمللس األعلى لألمن عن انتهاء مهمة اجمللس األعلى للدولة يف  1993ستمرب 19وبتاريخ 
االنتقالية على ضوء الوفاق الوطين مبوجب  على أقصى ، وابملقابل مت اإلعالن عن املرحلة 1994جانفي 

، حيث مت حتديد مدة هذه املرحلة  1994جانفي  29الصادر بتاريخ  40-94املرسوم الرائسي رقم 
 .وكلك مبوجب املادة الثانية منه  بثالث سنوات كحد أقصى

، اجمللس الوطين االنتقايل أما ابلنسبة ملؤسسات املرحلة االنتقالية فإهنا تتمثل يف رائسة الدولة ، احلكومة  
للمجلس األعلى لألمن حق تعني رئيس  06من هذا املرسوم ، كما منحت املادة  04وكلك مبوجب املادة 

فقد منحت االختصاص التشريعي عن طريق األوامر  25الدولة خالل املرحلة االنتقالية ، أما املادة 
لث أعضائه ، وابلفعل مت تعني ليامني زروال رئيسا للمجلس الوطين االنتقايل مببادرة من احلكومة أو من ث

، أما ابلنسبة للمواعيد االنتخابية فقد مت حتديد اتريخ االستفتاء حول  1994جانفي  30للدولة بتاريخ 
 .199638مراجعة الدستور قبل هناية سنة 

كرس دولة املعدل واملراجع  لي 1996لقد جاء دستور :  1996أ/ مظاهر الدميقراطية يف ظل دستور 
، فإضافة إىل تبين التعددية احلزبية ومبدأ الفصل بني  1989القانون اليت وضعت أساسااها مبوجب دستور 

أول دستور جزائري أيخذ بنظام الغرفتني نظرا  1996السلطات وخمتلف أشكال الرقابة ، يعد دستور 
لطيف األجواء يف حالة اخلالف مع ملزاايه املتمثلة يف عدم التسرع يف سن القوانني ، وتدخل إحدامها لت

السلطة التنفيذية ، واالهم من كلك تبين الدميقراطية الفنية من خالل الثلث املعني على مستوى جملس األمة 
 .ة اليت قد ال أييت هبا االنتخاب والذي من املفرتض أن يتكفل بتزويد الربملان ابلكفاءات الفني

لقضاء ) قضاء عادي ، قضاء إداري( الذي يعد قفزة نوعية من مببدأ ازدواجية ا 1996كما أخذ دستور   
شأهنا إبعاد العدالة عن ضغوطات السلطة السياسية ، مع ضمان احليادية واملوضوعية إك يسمح للسلطة 
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القضائية مبراقبة اإلدارة من انحية مشروعية أعماهلا عن طريق قضاء الشرعية ) دعوى اإللغاء ، دعوى 
املشروعية ( ومن انحية احرتامها للحقوق و احلرايت عن طريق دعاوى القضاء  التفسري، دعوى فحص

تبىن االزدواجية ابلنسبة للربملان والسلطة القضائية ، إال أن املؤسس   1996الكامل ابلرغم من أن دستور 
لسابقة إك جند الدستوري مل يتخلى عن منح السلطة التنفيذية املكانة املرموقة اليت احتلتها يف ظل الدساتري ا

أن الدستور أبقى للرئيس رائسة اجمللس األعلى للقضاء ، مما يؤكد نفوكه وأتثريه البالغ على السلطة القضائية 
، ابإلضافة إىل تراجع دور الربملان أمام تزايد مهام السلطة التنفيذية ليت فرضت تدخلها يف جماالت مل تكن 

خالل حصر جمال التشريع يف مقابل التنظيم ،  ضعف  ، حيث يظهر هذا الرتاجع من 39من اختصاصااها
بعض آليات الرقابة السياسية على احلكومة من انحية اجلزاء ) االستجواب األسئلة الشفهية والكتابية ، 
جلان التحقيق( ، وخطورة البعض األخر على استقرار الربملان كمراقبة خمطط  احلكومة وبيان السياسة العامة 

مل  1996ا حل الربملان ، ومنه نالحظ أن تكييف النظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور اليت يرتتب عليه
يتغري عما كان عليه يف ظل الدساتري السابقة ، فمن خالل استقراء العالقة بني السلطات الثالث جنده 

 يصنف كنظام شبه رائسي.  
ثالث  1996قد شهد دستور: لو أثرها على الدميقراطية يف اجلزائر 1996ب/ تعديالت دستور 

، ولقد كان هلذه التعديالت انعكاسات على وضع الدميقراطية  2016و 2008و 2002تعديالت يف 
يف اجلزائر   والذي ميكن رصده  من خالل استعراض أراء اجمللس الدستوري بصفته حامي الدستور ، 

در اجمللس الدستوري رأيه رقم ، اص 2002ابريل  10املؤرخ يف  03-02فبنسبة  للتعديل الدستوري رقم 
مكرر اليت أقرت اللغة األمازيغية كلغة وطنية رمسية على أن التعديل ال  03حول إضافة املادة  02/01

ميس ابملركز الدستوري للغة العربية كلغة وطنية ورمسية ، كما أن االمازيغية تعد أحد املكوانت األساسية 
ديل ال ميس ابملبادئ العامة  وحبقوق اإلنسان و ابلتوازانت األساسية للهوية اجلزائرية ، وأضاف  أن هذا التع

 .40للسلطات واملؤسسات الدستورية
وإكا كانت الدميقراطية تنادي ابملساواة وابحرتام حقوق األقليات فإن هذا التعديل من شانه أن حيقق هذا  

أكثر من هوية بل هو دليل على ثراء املطلب ، مع العلم أن وجود أكثر من لغة يف  اجلزائر ال يعين وجود 
لغوي وثقايف ال غري و هذا ما أكده املؤسس الدستوري يف ديباجة الدستور عندما اعترب اإلسالم والعروبة 

املؤرخ يف  19-08واألمازيغية املكوانت األساسية للهوية اجلزائرية . أما ابلنسبة للتعديل الدستوري رقم 
مكرر اليت أقرت نظام الكوطة فيما خيص ترقية احلقوق  31دة سنركز على املا 2008نوفمرب  15

من الدستور اليت تفيد املساواة وعدم  29السياسية للمرأة ، مما أاثر جدال فقهيا حول تعارضها مع املادة 
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 31التمييز بناء على املولد ، أو العرق أو اجلنس ، أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي ومنه فإن املادة 
تمييز على أساس اجلنس ، غري أن هذا الرأي يتناسى دور دولة القانون يف كفالة احلقوق مكرر تكرس ال

واحلرايت وتكريس الدميقراطية ، فإكا كانت الطبيعة الثقافية والعرفية للمجتمع اجلزائري حتول دون مباشرة 
تمكني  املرأة  حقوقها ، املرأة حلقوقها السياسية هنا يتوجب على اجلزائر ابعتبارها دولة قانون أن تتدخل ل

مكرر تستمد دستوريتها من املطلب  31أن املادة  08/01حيث صرح اجمللس الدستوري يف الرأي رقم 
من ديباجة الدستور اليت تقضي ابن تبىن املؤسسات الدستورية على  08الدميقراطي املذكور يف الفقرة 

 74من املادة  02ا ابلنسبة لتعديل الفقرة مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون  العامة  أم
املتعلقة بفتح جتديد العهدة الرائسية فقد أاثرت بدورها جدال فقهيا حبكم أهنا تعرقل مبدأ التداول على 

لكن اجمللس الدستوري اقر دستورية التعديل مستندا على  . ي يعد من أهم مظاهر الدميقراطية السلطة والذ
اليت تنص على أن الشعب  07يت تعترب الشعب مصدر كل سلطة  واملادة من الدستور ال 06املادة 

صاحب السيادة  ميارسها عن طريق االستفتاء وعن طريق ممثليه املنتخبني ، واعترب أن التعديل كرس املادة 
من الدستور اليت تقر حرية الشعب يف اختيار ممثليه ، ومنه فان الشعب ميلك دون سواه حرية  جتديد   10
 .41ثقة يف رئيس اجلمهورية أو سحبها منهال
فال ميكن إنكار دوره يف  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16أما ابلنسبة للتعديل الدستوري رقم   

تعميق الدميقراطية يف اجلزائر، فقد نص التعديل على تفعيل الدور التشريعي جمللس األمة مبوجب املادة 
ة اختصاصه األصيل ، ومنافسة السلطة التنفيذية حبكم تشكيلة مما يزيد من فرص الربملان يف ممارس 136

جملسه اليت جتمع مابني اخلربة ) الثلث املعني ( والقرب من املواطن ) الثلثني املنتخبني من بني أعضاء 
اجملالس احمللية( ، كما أعطى وزان للمعارضة الربملانية من حيث املشاركة الفعلية يف أشغال الربملان مبوجب 

، أما ابلنسبة األحزاب فاملالحظ أن املؤسس الدستوري منع التجوال السياسي ابلنسبة  114ادة امل
، كما حاول املؤسس الدستوري اتمني االستقاللية 117للمنتخبني املنتمني ألحزاب سياسية مبوجب املادة 

، وهذا من  53ادة املالية والتواصل اإلعالمي من اجل بناء قاعدة شعبية لألحزاب السياسية مبوجب امل
شانه أن يساعد على بناء حياة حزبية حقيقية على املدى الطويل مما سينعكس إجيااب على الدميقراطية 
ابعتبار األحزاب احملرك الرئيسي ملبدأ التداول على السلطة وحرية الرأي والتعبري، كما قام املؤسس الدستوري 

، ومل  187ميكنهم من أداء دورهم التمثيلي مبوجب املادة  بتوسيع جمال اإلخطار ليطال أعضاء الربملان مما
يقف املؤسس الدستوري عند هذا احلد بل وسع جمال اإلخطار ليطال املواطن فيما يتعلق ابحلقوق واحلرايت 
عن طريق الدفع بعدم الدستورية وكلك إبحالة من احملكمة العليا أو جملس  الدولة إىل جمللس الدستوري )م 
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ماال هلذه اخلطوة شجع املؤسس الدستوري احملامي للممارسة هذا الدور بصفته الوسيط بني ( واستك188
، كما كرس استقاللية القضاء من خالل محاية القاضي من خمتلف  170املواطن والقضاء مبوجب املادة 

، واألهم نلك اخلطوة اليت أقدم عليها املؤسس الدستوري 16642أشكال الضغوطات مبوجب املادة 
املتمثلة يف جتديد العهدة الرائسية مرة واحدة فقط حيث أدخلها يف إطار احلظر املوضوعي مبوجب املادة و 

، مما ينعكس إجيااب على الدميقراطية يف اجلزائر مل كا تعديل من دور يف تكريس مبدأ التداول على  212
حني أن نظام القوائم مع املزج يعد  السلطة ، إال أن ما يؤخذ على املشرع متسكه بنظام القائمة املغلقة يف 

 األكثر دميقراطية.  
 اخلامتة:  

مما سبق ككره ميكن القول أن الدميقراطية مفهوم فلسفي نظري جتسيده على أرض الواقع سيبقى رهينة      
الظروف واملتغريات ، والدليل على كلك تطور مفهوم الدميقراطية الذي مل يعد يقتصر على اجلانب السياسي 
بل توسع ليطال اجلانب االجتماعي واالقتصادي واإلداري ، وبغض النظر عن عيوب صور الدميقراطيةيف 
شكلهااملباشر املستحيل التنفيذ ،أو شبه املباشرة اليت تثري مشكلة الوعي السياسي لدى الشعوب ، والنيابية 

قراطية البديل احلتمي والوحيد للحكم اليت تثري إشكالية استمرارية الشرعية بني النائب والناخب ، تبقى الدمي
االستبدادي ، ولعل جناح الدميقراطية يف الغرب كان نتيجة اقتناع شعوهبا هبذا املنطق بعد حراك فكري 
وثوري طويل بدا منذ عصر النهضة ، أما ابلنسبة للجزائر فرغم أهنا دولة فتية حديثة االستقالل إال أهنا 

الدميقراطية االشرتاكية  1989تحوالت ، فقد تبىن املؤسس الدستوري قبل عرفت جتربة غزيرة ابألحداث وال
اليت ال نستطيع أن ننكر إن عيبها املتمثل يف تركيز السلطة كانت أحد أهم أسباب استمرارية الدولة اجلزائرية 

ستجيب  واحلفاظ على وحداها يف بداية نشأاها ، لكن مع تفاقم سلبيااها كان البد للمؤسس الدستوري أن ي
خرجت اجلزائر من دائرة االشرتاكية ودستور الربانمج  إىل الدميقراطية  1989ملطالب الشعب ، مع بداية 
 اللربالية ودستور القانون . 

اهلوامش 
                                                           

 49ص  2011لدستوري والنظم السياسية املقارنة ، اجلزء الثاين ، الطبعة العاشرة ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرسعيد بوشعري، القانون ا1
. 

 . 11، ص  2006حسني عبد احلميد أمحد رشوان ، الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان، املكتب اجلامعي احلديث 2

 . 145ص 2009نظم السياسية ،  دار بلقيس لنشر، اجلزائرمولود ديدان ، مباحث يف القانون الدستوري وال3
 

 . 137، ص 1998سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية يف العامل املعاصر، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية 4

 . 147 – 146مولود ديدان  ، مرجع سابق ، ص. ص 5
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 . 137سعاد لشرقاوي ،  مرجع سابق ،  ص 6

 . 56-54،ص. ص  1986 ، األنظمة السياسية والدستورية املقارنة ، مطبعة جامعة بغداد حسان حممد شفيق العاين7
 . 63عيد بوشعري ، مرجع سابق ، ص س8
  فوزي أوصديق ، الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري ،  اجلزء األول ، نظرية الدولة ، الطبعة الثالثة ديوان املطبوعات اجلامعية9

 .  227ص،  2009اجلزائر
 .  227، ص املرجع نفسه فوزي أوصديق ، 10
 . 74 – 67 ، مرجع سابق ، ص . ص سعيد بوشعري11
 . 32،  ص  2004حممد الصغري بعلي ، قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية ، دار العلوم لشر والتوزيع ، عنابة 12
صرة ، دار الفكر اجلامعي ،  االسكندرية بدون اتريخ  نشر، ص . ص بالل أمني زين الدين ، األحزاب السياسية من منظور الدميقراطية املعا13

15-21 . 
 . 126، ص  1991صاحل جواد الكاظم ، علي غالب العاين ، األنظمة السياسية ،  مطبعة دار احلكمة ، يغداد 14
 . 134ب العاين ، نفس املرجع ، ص صاحل جواد الكاظم ، علي غال15
 . 173-172. ص مولود ديدان  ، مرجع سابق ، ص 16
 . 152سعاد الشرقاوي ،  مرجع سابق ،  ص 17
 . 75-72، ص . ص   2003حسين بوداير ، الوجيز يف القانون الدستوري، دار العلوم لشر والتوزيع  ، عنابة 18
 -23ص . ص    2007ر ، اجلزائ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر والتوزيع  -نظرية القانون –عمار بوضياف ، مدخل إىل العلوم القانونية 19

28 . 
 . 256، بدون دار نشر ،  ص  2009، الطبعة األوىل  -النظرية العامة  –حسن مصطفى البحري ، القانون الدستوري 20
 . 256ص املرجع نفسه حسن مصطفى البحري ،21
 .  263-258، ص . ص  املرجع السابق حسن مصطفى البحري ،22
 .  167 – 164سعيد بوشعري ، مرجع سابق ، ص . ص 23
 .  77سين بوداير، مرجع سابق ، ص ح24
 . 39، ص  2004الشافعي حممد بشري، قانون حقوق  اإلنسان ، الطبعة الثالثة ، منشأة املعارف ابالسكدرية 25
كانون   10( املؤرخ 3-ألف )د 217اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن هيئة األمم املتحدة ، اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة 26

  1948األول/ ديسمرب 
 .147، ص 1990امعية ، اجلزائر ميشال  مياي ، دولة القانون مقدمة يف نقد  القانون الدستوري ، الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجل27
 . 320 – 319بالل أمني زين الدين ، مرجع سابق ، ص . ص 28
ر منذ االستقالل من خالل الواثئق والنصوص الرمسية اجلزء األول الطبعة الثالثة ديوان بوكرا إدريس ، تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائ29

 . 29، ص 2009اجلامعية ، اجلزائر املطبوعات 
 . 1963سبتمرب  10، بتاريخ  64، الصادر يف اجلريدة الرمسية ، عدد  1963سبتمرب  8دستور30
 .157 -153، ص..ص  2007ية اجلزائرية ، دار اهلدى ، اجلزائر ميلود كبيح ، الفصل بني السلطات يف التجربة الدستور 31
 .   348 -344مرجع  سابق ، ص . ص مولود ديدان ، 32
 1976، لسنة  94، اجلريدة الرمسية عدد  76/97، الصادر ابالمر رقم  1976نوفمرب  22دستور 33
  224 -223بوكرا إدريس ،  اجلزء األول ، مرجع سابق ، ص .  ص 34
 . 157 -153ح، مرجع سابق ، ص . ص بيميلود ك35
بتاريخ  09، اجلريد الرمسية عدد  1989فرباير  28املؤرخ يف  89/18،  الصادر مبوجب املرسوم  الرائسي رقم  1989فرباير  23دستور 36

 . 1989مارس  01
 . 76 – 61ص . ص  مرجع سابق ،بوكرا إدريس ، 37
 . 373 -351مولود ديدان  ، مرجع سابق ،ص. ص 38
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 . 79 – 68يح، مرجع سابق ، ص . ص ميلود كب39
املتضمن مشروع التعديل  2002ابريل  3املوافق لـ  1423حمرم عام  20/ ر.ت.د/ املؤرخ يف  02/01رأي اجمللس الدستوري رقم  40

 .2002الدستوري لـ 
روع ، املتضمن مش 2008نوفمرب  7 املوافق لــ 1429كي  القعدة عام 09/ ر.ت.د/ املؤرخ يف  08/01رأي اجمللس الدستوري رقم 41

 ـ.2008التعديل الدستوري لــ 
 19-  08، والقانون رقم      2002ابريل  14املؤرخة يف  25، ج ر رقم  03-02، املعدل ابلقانون رقم  1996ديسمرب  08دستور 42

 .   2016مارس   7 رقم املؤرخة يف 14، ج ر  01-16، والقانون رقم  2008نوفمرب 16املؤرخة يف  63، ح ر  رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن جرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم احلماية املوضوعية للمستهلك 
 ريع اجلزائري.السلع الغذائية يف التش                   

 
 الدكتور: ماين عبد احلق                                                       

 بكلية احلقوق و العلوم السياسية أستاذ حماضر                                                            
 -برج بوعريريج -جامعة حممد البشري االبراهيمي                                                              

 األستاذ : بلفروم حممد ميني                                                          
 -برج بوعريريج -جامعة حممد البشري االبراهيمي                                                            

 
 امللخص:

 تات املتعلقة حبماية املستهلك التزامات على عـاتق املتـدخل، ومـن بـني هـذه االلتزامـافرضت التشريع
االلتزام بوسم السلع الغذائية، ويف حالة خمالفتها النظام القانوين هلذا االلتزام، رتبـت املسـؤولية اجلزائيـة، بتجـرمي 

لتــزام بوســم الســلع الغذائيــة، وهــو هــذا االمتنــاع، ممــا يصــطلح علــى هــذه اجلرميــة جرميــة االمتنــاع عــن تنفيــذ اال



 احلماية املوضوعية للمستهلك عن جرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع يف التشريعات الغذائية     /أ.بلفروم حممد ميني.ماين عبد احلق د
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أسلوب جديد ملواجهة اجلرائم االقتصادية، من خـالل رسـم نظـام وإلـزام الغـري املخـاطبني بـه إبتباعـه ويف حالـة 
 املخالفة، يعترب مرتكب لفعل جرمي. ابلنظر غلى طبيعة هذه اجلرائم، أو األحكام املوضوعية هلذه اجلرمية.

La législation sur la protection des consommateurs impose des 

obligations en matière d'intervention, y compris l'obligation d'étiqueter les 

denrées alimentaires et, dans le cas contraire au régime juridique de cette 

obligation, la responsabilité pénale a été arrangée par la criminalisation de 

cette omission, ce qui en fait une infraction de s'abstenir de La mise en 

œuvre de l'obligation d'étiqueter les denrées alimentaires, une nouvelle 
méthode de traitement des crimes économiques, en élaborant un système et 

en obligeant les autres à s'en occuper et en cas d'infraction, est considérée 

comme un auteur d'une infraction. Compte tenu de la nature de ces crimes, 

ou des dispositions de fond de ce crime. 

 . متدخل  - التزام  - امتناع  - الغذائية السلع  - وسم  - املستهلك الكلمات املفتاحية :
 ة:مقدم

بعـــد إقـــرار حقـــوق املســـتهلك علـــى املســـتوى العـــاملي، وقصـــور القـــوانني الكالســـيكية عـــن تـــوفري محايـــة 
للمســتهلك، ســارعت الــدول غلــى جتســيد هــذه احلقــوق علــى املســتوى التشــريعي، بتبــين قــانون خــاص يتعلــق 

 حبماية املستهلك، وتضمنني هذه القوانني احلقوق األساسية للمستهلك.
وق حــق املســتهلك ابملعرفــة، ولــذا فرضــت التزامــات علــى عــاتق املتــدخل بوجــوب ومــن بــني هــذه احلقــ

إعـــالم املســـتهلك مبـــا يتعلـــق ابلعقـــد املـــراد إبرامـــه، مبـــا فيهـــا البيـــاانت املتعلقـــة مبحـــل العقـــد االســـتهالكي وهـــو 
لع املنتوج)السـلع واخلـدمات(، وشـددت مـن االلتـزام حالـة كانـت طبيعـة السـلعة تفـرض كلـك، ومـن بينهـا السـ

مـــن  17الغذائيـــة، ولـــذا فرضـــت أن يكـــون اإلعـــالم عـــن طريـــق إلـــزام املتـــدخل بوســـم الســـلع الغذائيـــة ابملـــادة 

املتعلــق حبمايــة املســتهلك وقمــع الغــش، وبغيــة التنظــيم أكثــر صــدر نصــوص تنظيميــة مــن  03-09القــانون 
 اجل رسم نظام قانوين حمكم هلذا االلتزام.

خــالل بــه رتــب املســؤولية اجلزائيــة، حالــة االمتنــاع عــن إتيانــه، ومــن اجــل إرغــام املتــدخل علــى عــدم اإل

مــن القــانون  78وابلصــورة الــيت مت رمسهــا تشــريعا لــه، مــن خــالل الــنص علــى جتــرمي هــذا االمتنــاع بــنص املــادة 
 السابق الذكر.

 ومن هنا تطرح اإلشكالية اآلتية:
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املتعليق ممايية  03-09انون ما هيي األحكيام املوضيوعية الييت جياء شيا املشيرع اجلزائيري يف القي
املسييتهلك وقمييع الغييش  ييا ميكيين ميين لديييد كييل خييرق لاللتييزام بوسييم السييلع الغذائييية  إلمكانييية توقيييع 

 من القانون املذكور أعاله؟  78اجلزاء املنصوص عليه يف املادة 
حكـــام ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل اتبعنـــا املـــنهج االســـتقرائي لتحليـــل املـــواد والوقـــوف علـــى هـــذه األ

املوضوعية، من خالل تفريـع هـذا املقـال إىل مطلبـني، األول حتديـد الطبيعـة القـانون جلرميـة االمتنـاع عـن تنفيـذ 
االمتنـــاع عـــن تنفيـــذ االلتـــزام بوســـم الســـلع  رميـــةجلااللتـــزام بوســـم الســـلع الغذائيـــة، واملطلـــب الثـــاين أركـــان قيـــام 

 .الغذائية
 االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية رميةاملطلب األول: الطبيعة القانونية جل

تعـــــد جرميـــــة االمتنـــــاع عـــــن تنفيـــــذ االلتـــــزام بوســـــم الســـــلع الغذائيـــــة مـــــن اجلـــــرائم املســـــتحدثة يف قـــــوانني 
االستهالك، وهي من جرائم االمتناع، هذه األخرية هلـا خصوصـيات مـن حيـث عناصـر االمتنـاع، وكـذا أركـان 

رميـــة االمتنـــاع عـــن تنفيـــذ االلتـــزام بوســـم الســـلع الطبيعـــة القانونيـــة جلالتطـــرق إىل  قيـــام جرميـــة االمتنـــاع، ولـــذا مت
 الغذائية. مث أركان قيام جرمية االمتناع.

وهـي جرميـة سـلبية بسـيطة  هـي مـن جـرائم االمتنـاع،  جرمية خمالفة قواعد االلتزام بوسم السـلع الغذائيـة
اجملرد مـن النتيجـة، والـيت يعاقـب فيهـا القـانون علـى جمـرد ختتلف عن جرائم االمتناع كي النتيجة. أي االمتناع 

االمتنــاع بصـــرف النظـــر عـــن حـــدوث النتيجـــة اإلجراميــة أو ال، إك يســـتوي يف نظـــر القـــانون وقـــوع النتيجـــة أو 
 عدمها، ويطلق عليها ابجلرائم الشكلية.

 الفرع األول: عناصر االمتناع جلرمية االمتناع.
متنـــاع علـــى أنـــه:" إحجـــام الشـــخص إراداي عـــن اختـــاك ســـلوك اجيـــايب يعـــرف األســـتاك فتـــوح الشـــاكيل اال

معــني كـــان يتعــني اختـــاكه، أي هنـــاك إمســاكا إراداي، عـــن احلركـــة العضــوية يف الوقـــت الـــذي كــان جيـــب إتياهنـــا 
، كمـــا يعرفـــه حممـــود جنيــب حســـين علـــى أنـــه :" إحجــام شـــخص إتيـــان فعـــل اجيــايب معـــني كـــان الشـــارع 1فيــه"

معينة، بشرط أن يوجد واجب قـانوين يلزمـه هبـذا الفعـل وأن يكـون يف اسـتطاعة املمتنـع  ينتظره منه يف ظروف
  .2وإرادته"

كمــا يعــرف علــى أنــه :" ســلوك خــارجي يتعــارض مــع مــا كــان جيــب عملــه، ويتمثــل يف تغيــري األوضــاع 
المتنــاع ســلوك ، ومنــه فا3املاديــة اخلارجيــة، وهــو خــروج عــن قاعــدة قانونيــة تفــرض التزامــا إبتبــاع ســلوك معــني"

 إرادي ميثل الصورة السلبية أو الشكل السليب للسلوك اإلنساين حيجم فيه عن إتيان التزام قانوين.
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وعليـه فعناصـر االمتنـاع ثالثـة، اإلحجـام عـن فعـل اجيـايب حيـرص القـانون علـى إتيانـه )العنصــر األول(، 
لـــزم هبـــذا الفعل)العنصـــر الثالـــث(، ولـــذا ســـلوك ال يتجـــرد عـــن اإلرادة)العنصـــر الثـــاين(، ووجـــود إلـــزام قـــانوين ي

 سوف نتناول كل عنصر بشيء من اإلجياز حول هذه العناصر.
 اإلحجام عن فعل اجيايب حيرص القانون على إتيانه: -أوال

االمتنــاع موقــف ســليب قياســا بفعــل اجيــايب معــني، ومــن هــذا الفعــل يســتمد االمتنــاع عــن الفعــل وجــوده 
شــرع ابلنظــر إىل ظــروف معينــة كــون هــذه الظــروف أساســا لتوقعــه أن يقــدم وخصائصــه، وهــذا الفعــل حيــدده امل

شــخص علــى فعــل اجيــايب معــني تقتضــيه احلمايــة الواجبــة للحقــوق، فــإن مل أيت هــذا الفعــل يعتــرب حمجمــا يف 
 .4نظر املشرع

 ومنـه اإلحجــام عـن القيــام بفعـل اجيــايب ملــزم بتحقيقـه فرضــته نصـوص قانونيــة معينـة يف العنصــر املــادي
لالمتنـاع، فالســلوك الــذي أيتيـه الشــخص خمالفــا لقاعـدة آمــرة حيقــق العنصـر املــادي، ومنــه جمـرد اإلحجــام عــن 

 إتيان الفعل امللزم به يعترب الشخص ممتنعا، وتقوم عليه املسؤولية.
فالقــانون حيــدد الفعــل الــذي يطالــب املخــاطبني بــه حتديــدا موضــوعيا ببيــان ماهيتــه، وحيــدد أفعالــه علــى 

حلصر، وقد يتم حتديد الزمن الذي يشرتط أداءه يف توقيت زمين حمـدد، وكـذا حتديـد األشـخاص الـذين سبيل ا
 يتوجب عليهم إتيان كلك الفعل، ألن من الواجبات ما يتعلق بصفة شخص دون آخر. 

 سلوك ال يتجرد عن اإلرادة:  -اثنيا
ن وعـي وإدراك مـن أجـل اإلرادة قوة نفسـية تـتحكم يف سـلوك اإلنسـان، فهـي نشـاط نفسـي يصـدر عـ

بلوغ هدف معني، وحتقيق النتيجة هذه يف اجلرائم املادية، يف حني يكـون تـوافر اإلرادة كافيـا لقيـام القصـد إكا 
 .5ما اجتهت لتحقيق السلوك يف جرائم السلوك احملض

 وإكا خــال الســلوك مــن اإلرادة ســقط عنــه امســه وزال وصــفه، شــأنه شــأن الفعــل االجيــايب، واإلراديــة يف
االمتنـــاع كات معـــىن واســـع، فهـــي تعـــين مطلـــق اخلضـــوع لـــإلرادة، واإلرادة يف االمتنـــاع ليســـت عـــدما، ولكنهـــا 

 ، وإكا مل يكن االمتناع إراداي انتفت اجلرمية يف حق املمتنع.6على وجه التحقيق عدم إرادة الفعل
ســلك الســليب الــذي وجيــب أن تتــوفر صــلة الســببية بــني اإلرادة احلــرة للشــخص املمتنــع عــن الفعــل وامل

ــــه إىل اإلحجــــام، وإكا  ــــذي اجتهــــت إليــــه إرادت ــــع، وأن تكــــون اإلرادة مســــيطرة خــــالل الوقــــت ال يتخــــذه املمتن
انعـدمت اإلرادة بعـد كلــك، مثـل تعـرض الشــخص امللـزم إبتيـان فعــل اجيـايب إىل إكـراه مــادي، حـال بينـه وبــني 

 .7القيام ابلفعل االجيايب، فهنا ال يسال عن االمتناع
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ن البــــد مــــن التفرقــــة بــــني االمتنــــاع علــــى ختلــــف اإلرادة كليــــا أو انتقاصــــا، واالمتنــــاع القــــائم علــــى ولكــــ
 اإلمهال، ففي حالة اإلمهال تقوم اجلرمية ضد املمتنع.

 وجود إلزام قانوين يلزم شذا الفعل: -اثلثا
امتنــــع عنــــه، إن االمتنــــاع لــــيس لــــه أمهيــــة يف القــــانون إال إكا كــــان الفعــــل االجيــــايب مفروضــــا علــــى مــــن 

 .8فاالمتناع يفرتض التزاما، وهو يف لغة القانون يفرتض التزاما قانونيا
وااللتــزام القــانوين امللقــى علــى عــاتق الشــخص لــيس شــرطا لثبــوت الصــفة غــري املشــروعة لالمتنــاع لكنــه 

 .10، أي أنه عنصر يقوم عليه الركن املادي جلرمية االمتناع9عنصر يف االمتناع كاته
بق وجــود االلتــزام عــن فعــل االمتنــاع، أي أن الــنص القــانوين الــذي يفــرض إتيــان الفعــل كمــا يشــرتط ســ

املمتنـــع عنـــه  البـــد أن يكـــون ســـاري املفعـــول قبـــل حـــدوث فعـــل االمتنـــاع مـــن طـــرف الشـــخص امللـــزم بـــه وإال 
 سقطت املسؤولية اجلزائية عنه. 

متنـاع وغـري خاضـع لسـبب مـن والركن الشرعي جلرمية االمتناع هو خضـوعها لـنص عقـايب جيـرم فعـل اال
 .12، فاملمتنع ال يكون خمطئا إال إكا كان ملزما قانوان ابلقيام بفعل11أسباب اإلابحة

واالمتنـــاع و الـــرتك مهـــا صـــوراتن للســـلوك الســـليب، إال أهنمـــا خيتلفـــان فـــاألول ال يرتتـــب عليـــه تغيـــري يف 
عليـه نتيجـة إجراميـة تتمثـل يف التغـري الـذي  العامل اخلارجي إك ال نتيجة إجرامية له، بعكس الرتك الذي ترتتـب

 .13يطرأ على العامل اخلارجي
 الفرع الثاين: صفات اجلرمية السلبية.

تقــوم اجلرميــة الســلبية علــى أركــان هــي الــركن الشــرعي، الــركن املــادي، الــركن املعنــوي، مثــل كــل اجلــرائم، 
 غري أن ألركاهنا بعض الصفات اليت متيزها عن اجلرائم االجيابية.

 صفات اجلرمية السلبية على مستوى الركن املادي: -أوال
يتكــون الــركن املــادي مــن الســلوك اإلجرامــي والنتيجــة اإلجراميــة ولــذا ســنأيت علــى تبيــان صــفات الــركن 

 املادي جلرمية االمتناع على مستوى السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية.

  على مستوى عنصر السلوك اإلجرامي: -1
وك اإلجرامي تطابق الفعل مع ما نص عليه القـانون وعـدم مشـروعية هـذا الفعـل، ويكـون يقصد ابلسل

هـــذا الفعـــل إمـــا مبظهـــر اجيـــايب، أو مبظهـــر ســـليب، وهـــذا األخـــري هـــو الـــذي مييـــز اجلرميـــة االجيابيـــة عـــن اجلرميـــة 
داء عمــل معــني ، وتعــد هــذه األخــرية جرميــة بســيطة أي تقــع مبجــرد االمتنــاع عــن أداء التــزام واحــد أب14الســلبية

، 15وليست من بينها جرائم مركبة يشرتط فيها القانون تعـدد أحـوال االمتنـاع عـن التزامـات أبداء عـدة أعمـال
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ومثاهلـــا جرميـــة االمتنـــاع عـــن وســـم الســـلع الغذائيـــة، فتقـــوم اجلرميـــة مبجـــرد امتنـــاع املتـــدخل علـــى إدراج بيـــاانت 
لبياانت اإلجباريـة بغـري الشـروط احملـددة يف النصـوص إجبارية على السلعة عند عرضها لالستهالك، أو أدرج ا

 القانونية والتنظيمية لعملية وسم السلع الغذائية. 

 على مستوى النتيجة اإلجرامية: -2
تنقســم النتيجــة اإلجراميــة إىل قســمني، فمنهــا النتيجــة القانونيــة والنتيجــة املاديــة، فالنتيجــة املاديــة هــي 

اإلجرامــي والــذي يعتــد بــه املشــرع، ويرتــب عليــه أاثرا جنائيــة، فالســلوك قــد  تلــك اآلاثر املرتتبــة علــى الســلوك
، وهبــذا تعــد النتيجــة عنصــرا مــن عناصــر اجلرميــة ال ختــتلط 16أحــدث تغيــريا حســيا ملموســا يف الواقــع اخلــارجي

نظـر ، بغـض ال17ابلسلوك اإلجرامي، وال تندمج فيه، بل تظل منفصلة عنه ومرتبطـة بـه الرابطـة السـببية املاديـة
 .18عما ميكن أن حيدثه السلوك اإلجرامي من نتائج أخرى

أمــا النتيجــة القانونيــة هــي كــل مســاس أو اعتــداء علــى مصــلحة مــن املصــاحل احملميــة بنصــوص التجــرمي، 
ســواء ترتــب علــى االعتــداء ضــرر أو جمــرد تعريضــها للخطــر، ومنــه النتيجــة مبفهومهــا القــانوين شــرط يلــزم تــوافره 

ة، أي أن النتيجة اإلجرامية تتحقق مبجرد املسـاس ابملصـلحة احملميـة بنصـوص التجـرمي، للقول بوجود أي جرمي
 .19سواء كان السلوك اجيابيا أو سلبيا

وهبذا املفهوم فلكل جرميـة نتيجـة حـىت جـرائم السـلوك احملـض والـيت يطلـق عليهـا اجلـرائم الشـكلية، ألن 
ذا يــتم تقســيم اجلــرائم جلــرائم ضــرر وجــرائم خطــر، اجلرميــة ال ختلــو مــن خطــر يهــدد مصــلحة حمميــة قــانوان، وهلــ

 .20وعليه فجرائم الضرر تقابل اجلرائم املادية، وجرائم اخلطر تقابل اجلرائم الشكلية
وعليه فجرائم االمتناع هلا نتيجة قانونية ال مادية، إن حتققـت نتيجـة ماديـة عـن جرميـة االمتنـاع فتكـون 

ائيــة بــدون بيــاانت الوســم تقــوم اجلرميــة حــىت وإن مل يتضــرر مــن عرضــية، مــثال لــو أن املتــدخل عــرض ســلعا غذ
كلــك أي مســتهلك، وإن حــدث كلــك فــال يغــري مــن وصــف اجلرميــة، إال إكا تبــني أن نيــة املتــدخل خــداع أو 

 تضليل املستهلك فتقوم جرمية اخلداع ابإلضافة إىل جرمية انعدام الوسم.
من جرائم اخلطر اليت ليس هلا نتيجة ابملفهـوم املـادي،  وتعترب جرائم االمتناع يف قانون محاية املستهلك

ومن بني هذه اجلـرائم جرميـة خمالفـة النظـام القـانوين لوسـم السـلع الغذائيـة، فـال يشـرتط فيهـا وقـوع ضـرر، فهـي 
 .21جرائم خطر

 على مستوى الرابطة السببية: -3
لقيـــام املســـؤولية اجلزائيـــة علـــى الرابطـــة الســـببية الـــيت تصـــل مـــا بـــني الفعـــل اجملـــرم والنتيجـــة، فهـــي شـــرط 

، ويف اجلرائم السلبية البسيطة اليت تنشأ مبجرد االمتناع دون أن يتطلب املشرع حتقق نتيجـة، 22مرتكب الفعل
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فانعدام وجودها ال تثري أي إشكال قانوين، فيكتفي املشرع بتجرمي االمتناع كاته، على عكس اجلرائم السـلبية 
ســالة العالقـــة الســـببية بــني االمتنـــاع والنتيجــة إك ال يكتمـــل الــركن املـــادي هلـــذه كات النتيجــة الـــيت يثــار فيهـــا م

 .23اجلرائم دون حتقق النتيجة
 صفات اجلرمية السلبية على مستوى الركن املعنوي: -اثنيا

أكثــر اجلــرائم الســلبية ال يشــرتط فيهــا القــانون القصــد اجلنــائي، بــل يســتوي لوقوعهــا تــوافر القصــد أو 
قـــد يكـــون مباشـــرا عنـــدما تتجـــه إرادة الفاعـــل الرتكـــاب الواقعـــة اإلجراميـــة الـــيت أرادهـــا بكـــل  اخلطـــأ، فالقصـــد

عناصرها حبيث ال يراوده شك يف حدوث النتيجة اليت يرغب يف حتقيقها، أمـا إكا ابشـر اجلـاين سـلوكه متوقعـا 
 .24حتقيق النتيجة دون أتكيد فإن قصده هنا يكون غري مباشر

، يقصـــد بـــه 25 قتصـــادية يقـــوم علـــى أســـاس اخلطـــأ )االمتنـــاع غـــري العمـــدي(كمـــا أن أكثـــر اجلـــرائم اال
اإلخالل اباللتزام ابحليطة فيمـا يباشـرون مـن أعمـال حرصـا علـى احلقـوق واملصـاحل الـيت حيميهـا القـانون، دون 

، ويتخــذ صــور عــدة منهــا الرعونــة، 26أن يفضــي كلــك إىل إحــداث النتيجــة، الــيت كــان ابســتطاعته أن يتوقاهــا
، واخلطـــأ هـــو 27حتيـــاط والتحـــرز، اإلمهـــال وعـــدم االنتبـــاه، وعـــدم مراعـــاة القـــوانني واللـــوائح واألنظمـــةعـــدم اال

 .  28جوهر اجلرمية غري العمدية اليت انلت اهتمام املشرعني حديثا
أمــا االمتنــاع العمــدي يقصــد بــه إحجــام الشــخص عــن إتيــان التــزام مطلــوب منــه قــانوان بطريــق توجيــه 

هادفـــا مـــن وراء هـــذا االمتنـــاع حتقيـــق غايـــة معينـــة، مبعـــىن أن اإلرادة ال تـــدفع أعضـــاء  إرادتـــه لـــذلك االمتنـــاع،
 الشخص إىل احلركة إلتيان فعل اجيايب، بل متسك األعضاء عن إتيان احلركة املطلوبة قانوان.

وعلى هذا فاقرتان عناصر القصد اجلنائي ابالمتناع جيعل االمتناع عمداي، وهلذا يعرف القصـد اجلنـائي 
 نه :" توجيه الفعل أو الرتك إىل إحداث النتيجة الضارة اليت تتكون منها اجلرمية".أب

وعموما جـرائم االمتنـاع قـد تكـون قصـدية عنـدما يهـدف املمتنـع إىل إحـداث النتيجـة اجلرميـة مـن وراء 
جـــه إرادة امتناعــه، أو جرميــة غــري قصـــدية عنــدما يكــون االمتنـــاع انجتــا عــن إمهـــال أو قلــة االحــرتاز دون أن تت

. غــري أنــه مــا يالحــظ هــو تقلــص اإلرادة يف اجلــرائم االقتصــادية، فمــن 29املهمــل إىل إحــداث النتيجــة اجلرميــة
 .30الفقهاء من يرى أن اجلرائم االقتصادية تقوم على عنصر العلم فقط

 املطلب الثاين: أركان قيام جرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية
ريعات يف جمال االلتزام بوسـم السـلع الغذائيـة املتـدخل يف عمليـة عـرض السـلع لالسـتهالك ألزمت التش

أن يــدرج البيــاانت اإلجباريــة علــى الســلعة ممــا ميكــن املســتهلك مــن اإلحاطــة علمــا ابلســلع، وان تكــون هاتــه 
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املتـــدخل، ولتحديـــد البيــاانت مطابقـــة للتنظــيم القـــانوين الســاري املفعـــول، وإال قامـــت املســؤولية اجلزائيـــة علــى 
 هاته املسؤولية البد من تبيان أركان اجلرمية املتعلقة ابإلخالل اباللتزام بوسم السلع الغذائية.

وعليــه نقســم هــذا الفــرع إىل الــركن الشــرعي جلرميــة االمتنــاع عــن تنفيــذ االلتــزام بوســم الســلع الغذائيــة يف 
ادي جلرميــة االمتنـــاع عـــن تنفيــذ االلتـــزام بوســـم الســـلع التشــريع الفرنســـي والتشـــريع اجلزائــري)أوال(، مث الـــركن املـــ

الغذائية يف التشريع الفرنسـي والتشـريع اجلزائري)اثنيـا(، الـركن املعنـوي جلرميـة االمتنـاع عـن تنفيـذ االلتـزام بوسـم 
 السلع الغذائية يف التشريع الفرنسي والتشريع اجلزائري)اثلثا(.

 .اع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائيةرمية االمتنالفرع األول: الركن الشرعي جل

املتعلـق ابلقواعـد العامـة حلمايـة املسـتهلك  02-89من القـانون  03ألزم املشرع اجلزائري بنص املادة 
املتدخل إمداد املستهلك ابملعلومات الضرورية حول املنتوج أو اخلدمة حيث جاء يف الفقـرة الثالثـة منـه :"... 

مقاييس تغليفه، وأن يذكر مصدره، واتريـخ صـنعه والتـاريخ األقصـى السـتهالكه وكيفيـة وأن يقدم املنتوج وفق 
 .31استعماله واالحتياطات الواجب اختاكها من أجل كلك وعمليات املراقبة اليت أجريت عليه..."

يعد ملزما كتابة البياانت الالزمة والكافيـة عليهـا، مـن أجـل إعـالم  لالستهالك ومنه فإن عارض السلع
ستهلك ابخلصائص املميـزة هلـذا املنـتج أو اخلدمـة، وطريقـة اسـتعماله، واملخـاطر الـيت قـد تـنجم عنـه، بطريقـة امل

واضحة سهلة وابللغة الوطنية علـى سـبيل اإللـزام، وأن تكـون هـذه البطاقـة اثبتـة علـى املنـتج غـري قابلـة لإلزالـة 
 وال للمحو، ويف حالة خمالفة هذا التشريع تقوم اجلرمية.

املتعلــــق حبمايــــة  03-09القــــانون الســــالف الــــذكر بعــــد صــــدور  02-89أنــــه مت إلغــــاء القــــانون إال 
املستهلك وقمع الغش الذي حل حمله، وألزم املتدخل يف عملية عرض السلع لالستهالك علـى وجـوب إدراج 

د نظـم وقـاملـذكور آنفـا،  03-09مـن القـانون  17بياانت على السلع املتعلقة عن طريـق ومسهـا بـنص املـادة 
احملــــدد لشــــروط  378-13املشــــرع اجلزائــــري عمليــــة وســــم الســــلع الغذائيــــة، مبوجــــب املرســــوم التنفيــــذي رقــــم

وكيفيات إعالم املستهلك، الذي حيدد الـركن املـادي للجرميـة، وجـرم املشـرع اجلزائـري فعـل االمتنـاع عـن تنفيـذ 
 تعلق حبماية املستهلك وقمع الغش. امل 03-09من القانون  78االلتزام بوسم السلع الغذائية بنص املادة 

 :رمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائيةالركن املادي جل الفرع الثاين:
حيتــل الــركن املــادي يف أغلــب جــرائم االمتنــاع بصــفة عامــة أمهيــة كــربى، فتقــوم اجلرميــة مبجــرد قيــام الــركن 

 الركن املعنوي للجرمية.  املادي، يف حالة وجود النص الشرعي، دون النظر إىل
 أوال: السلوك املادي جلرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية
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يتحقـق الـركن املـادي جلرميــة االمتنـاع عـن تنفيــذ االلتـزام بوسـم السـلع الغذائيــة بنشـاط إجرامـي يصــدر و
اإلجباريـة علـى السـلع، وحمـل ينصـب  من املتدخل خيالف فيه النصوص التشـريعية الـيت ألزمتـه بكتابـة البيـاانت

 عليه هذا النشاط.
ويف هذه اجلرمية يقوم املتدخل مبخالفة النصـوص التشـريعية الـين نظمـت عمليـة الوسـم، فيلتـزم املتـدخل 
بذكر مجلة من البياانت على السلع، وتتعلق بكل من املصدر، اتريـخ الصـنع، والتـاريخ األقصـى لالسـتهالك، 

، وبعــدها صــدرت نصــوص تنظيميــة، نظمــت 32الحتياطــات الواجــب اختاكهــا، ... اخوكيفيــة االســتعمال، وا
احملــدد للشــروط والكيفيــات املتعلقــة  378-13طريقــة الوســم ابلنســبة للســلع املختلفــة، ومــن بينهــا املرســوم 

 إبعالم املستهلك. 
ط إجرامـي يصـدر مـن يتحقق الركن املادي جلرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية بنشا

املتدخل خيالف فيه النصوص التشريعية اليت ألزمته بكتابة البياانت اإلجبارية علـى السـلع، وحمـل ينصـب عليـه 
هــذا النشــاط، فنشــاط املخــالف عــن طريــق ســلوك يـــأتيه الشــخص خيــالف فيــه التزامــا فرضــه القــانون يتمثــل يف  

 امتناع املتدخل عن فعل أوجبه القانون.
جلرميــة كــل امتنــاع صــادر عــن املتــدخل بعــدم تنفيــذ االلتــزام بوســم الســلع الغذائيــة أو تنفيــذه ويف هــذه ا 

 بطريقة خمالفة للنصوص التشريعية اليت فرضت ونظمته.
مـن  17وهذا السلوك هو إحجام املتدخل عن إتيـان التـزام قـانوين ألـزم املتـدخل القيـام بـه بـنص املـادة 

املـذكور سـابقا،  378-13ستهلك وقمع الغش. واملرسوم التنفيذي رقم املتعلق حبماية امل 03-09القانون 
 . 33فكل امتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلعة الغذائية تقوم بشأنه املسؤولية اجلزائية

ويالحظ يف هذا الشأن أنه قد تتولد عن هذه اجلرمية، جرمية خداع املسـتهلك إكا كانـت املخالفـة بنيـة 
للمســـتهلك مـــن الغلـــط الـــذي قـــد يقـــع فيـــه املســـتهلك ابلنظـــر إىل خطـــورة هـــذه الســـلع التغلـــيط، وهـــذا محايـــة 

 .34الغذائية على صحة وسالمة املستهلكني
ويتحقق السلوك املادي جلرمية عـدم االمتنـاع عـن تنفيـذ االلتـزام بوسـم السـلع الغذائيـة ابالمتنـاع الكلـي 

أكثـــر مـــن البيـــاانت اإلجباريـــة احملـــددة ابملرســـوم  عـــن تنفيـــذ االلتـــزام بوســـم الســـلع الغذائيـــة، أو ختلـــف بيـــان أو
 السالف الذكر، أو عدم االلتزام بشروط وضع البياانت. 378-13التنفيذي رقم 

 اثنيا: صور الركن املادي جلرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية
 أيخذ السلوك عدة صور وهي:

 سم السلع الغذائية.االمتناع الكلي عن تنفيذ االلتزام بو  -1
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ومن شروط الوسم " البطاقـة اإلعالميـة" أن تكـون مالزمـة للسـلعة، أي أن تكـون لصـيقة ابلغـالف أو 
العبوة، وأن تكـون غـري قابلـة للمحـو أو اإلزالـة، ومنـه تقـوم مسـؤولية املتـدخل إكا كانـت غـري لصـيقة ابلسـلعة، 

لصـيقة ومت إزالتهـا، أو غـري متصـلة ابلســلعة، إال  يف أو كانـت البطاقـة مدرجـة والبيـاانت حلقهـا حمــو، أو كانـت 
احلــاالت الــيت جييزهــا القــانون، مثــل علــب األدويــة الــيت توضــع مــع املستحضــر الــدوائي بطاقــة البيــاانت داخــل 

 العلبة، بشرط أن يتم التنبيه إىل كلك، إما على العبوة أو على العلبة.
ة على كل متدخل يف عملية وضـع السـلعة لالسـتهالك، ويف حالة انعدام الوسم، تقوم املسؤولية اجلزائي

مــن القــانون املــذكور أعــاله  12بدايــة مــن املنــتج أو املصــنع إىل البــائع، ألن املشــرع اجلزائــري مــن خــالل املــادة 
أوجب على كل متدخل أن يتحرى على مدى مطابقة املنتوج للمواصفات والتنظيمـات املعمـول هبـا، وحسـنا 

 ، مما يعطي محاية أكثر للمستهلك.فعل املشرع اجلزائري
 ختلف بيان أو أكثر من البياانت اإلجبارية:  -2
، فاملتدخل هنا مل يلتزم بوضع مجيـع البيـاانت اإلجباريـة ويف حالة نقص بيان من البياانت تقوم اجلرمية 

وإكا تعمـد املنصوص عليها قانوان على غالف السلعة، حيـث أغفـل ككـر بيـان مـن بيـاانت الوسـم اإلجباريـة، 
عــدم ككــر بيــان  مــن تلــك البيــاانت مــن أجــل محــل املســتهلك علــى التعاقــد فيكيــف هــذا الســلوك علــى أنــه 
خداع، غري أن يف جرمية اإلخالل بتنفيذ االلتزام ابلوسم املتدخل املخالف أيت بعمل سليب مل يبني فيـه حقيقـة 

يــاانت امللــزم بوضــعها طبقــا ألحكــام املرســوم الســلعة املعروضــة لالســتهالك، إبغفالــه ككــر بيــان أو أكثــر مــن الب
الســابق الــذكر ولكــن دون أن تكــون لديــه النيــة يف إتيــان هــذا الســلوك بغيــة حتقيــق  378-13التنفيــذي رقــم 

 .منفعة بطريقة غري مشروعة
 عدم االلتزام بشروط وضع البياانت: -3

عبارة الوسم عمـا قـد يـؤدي  كما اشرتط املشرع اجلزائري يف النصوص التشريعية على وجوب أن تبتعد
إىل وقـــوع املســـتهلك يف لـــبس، حـــول طبيعـــة املنتـــوج وتركيبـــه ونوعيتـــه األساســـية، ومقـــدار العناصـــر الضـــرورية 

، ممـا 35الداخلة يف الرتكيب، وطريقـة تناولـه، واتريـخ الصـنع، واألجـل األقصـى السـتهالكه، واملقـدار، واألصـل
ت إكا كانـت إبمكاهنـا أن توقـع املسـتهلك يف لـبس فتقـع حتـت يفهم منـه أن عبـارات الوسـم حـول هـذه البيـاان

 طائلة التجرمي وقيام املسؤولية مما يوجب العقاب. 
ومثــال كلــك عـــدم احــرتام املتــدخل لقواعـــد وضــع البيـــاانت، حيــث يلــزم املشـــرع اجلزائــري املتـــدخل أن 

بعض الرمـــوز واإلشـــارات، ومثاهلـــا تكـــون البيـــاانت ابللغـــة العربيـــة، مرئيـــة، ســـهلة القـــراءة، أو اشـــرتاط املشـــرع لـــ
 .36سم وميتد حول التغليف 1اشرتاط املشرع محل التغليف اخلارجي للحليب اجملفف شريطا أفقيا عرضه 
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ويالحــظ يف هــذا الشــأن أنــه قــد تتولــد عــن هــذه اجلرميــة، جرميــة خــداع املســتهلك، إكا كانــت بيــاانت 
املشــروعة إكا مت عــرض البيــاانت بطريقــة جذابــة حتــث  الوســم ختــالف احلقيقــة، أو جرميــة الدعايــة التجاريــة غــري

 املستهلك على اقتناءها.
واملشرع اجلزائري ألزم إدراج شروط االستخدام للسلعة، وطرق استخدامها، والتحـذيرات الواجبـة، وأن 
تكــون بلغـــة مفهومـــة لعامـــة املســتهلكني، درءا للغلـــط الـــذي قـــد يقـــع فيــه املســـتهلك ابلنظـــر إىل خطـــورة هـــذه 

 .37لع الغذائية على صحة وسالمة املستهلكنيالس
 اثلثا: حمل جرمية جلرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بوسم السلع الغذائية:

أمــا احملــل الــذي ينصــب عليــه النشــاط اإلجرامــي هلــذه اجلرميــة هــو البطاقــة اإلعالميــة للمنتــوج، حيــث 
بيــاانت الواجــب توافرهــا علــى الوســم، أي أن جــاءت املراســيم التنفيذيــة بتنظــيم عمليــة الوســم، الــيت حــددت ال

وسم املنتوج ال بد أن يذكر فيه مجيع البياانت اإلجبارية، اليت حتـددها املواصـفات القياسـية اجلزائريـة، ومنـه يف 
اإلخـــالل يف حالــة عــدم وضـــع مجيــع البيـــاانت، أو بيــان مـــن البيــاانت اإلجباريــة،  فإننـــا نكــون بصـــدد جرميــة 

، وال يعفــى مــن ككــر بيــان مــن البيــاانت إال إكا نــص القــانون علــى كلــك، الســلع الغذائيــة تنفيــذ االلتــزام بوســم
مــــثال مــــا حــــدده املشــــرع اجلزائــــري ابلنســــبة للمــــواد التاليــــة: امللــــح، اخلــــل، الســــكرايت، اخلمــــور، واملشــــروابت 

 .  38الكحولية وغريها
 سم السلع الغذائية.الفرع الثالث: الركن املعنوي جلرمية االمتناع عن تنفيذ االلتزام بو 

الــيت تــنص  املتعلــق حبمايـة املســتهلك وقمــع الغـش 03-09القــانون مـن  78ابلرجـوع إىل نــص املــادة 
مــــن هــــذا  18و  17:" يعاقــــب ......كــــل مــــن خيــــالف إلزاميــــة وســــم املنتــــوج املنصــــوص عليــــه يف املــــادتني 

جتـاه إرادة اجلـاين إىل ارتكـاب اجلرميـة. القانون"، فاجلرمية تقـوم مبجـرد خمالفـة الـنص القـانون، بغـض النظـر عـن ا
فهــذه اجلرميـــة تتحقـــق مبجــرد اخلـــروج عـــن االلتزامـــات الــيت فرضـــتها التشـــريعات بشــأن تـــداول وتعبئـــة و عـــرض 

 ، حىت ولو مل يرتتب عليها ضرر يكون قد حتقق ابلفعل.السلع الغذائية
يعـة الوقائيـة الـيت يتصـف هذا ما جيعل منها جرمية خطر وليست جرمية ضرر، وهـذا يكشـف عـن الطب 

هبا النص اجلزائي، فهي جرمية غري عمديه، يتوافر ركنها املعنوي بتـوافر القصـد اجلنـائي العـام القـائم علـى تـوافر 
العلـــم ابرتكـــاب املخالفـــة هلـــذا االلتـــزام، الـــيت يتحقـــق هبـــا النشـــاط املـــادي اإلجرامـــي هلـــذا االلتـــزام املفـــروض يف 

 النصوص التشريعية. 
 مــن احلمايــة اإلضــافية للمشــرع اجلزائــري لتســهيل إثبــات وقــوع اجلرميــة، وكــذا ملــا يثــريه مــن وهــذا يعتــرب

 صعوبة يف إثبات الغاية من التجرمي يف اجلرائم اليت تتطلب توافر القصد اجلنائي اخلاص.
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وعليه فكل من املشرع الفرنسي واملشرع اجلزائري جرما امتناع املتـدخل عـن وسـم السـلع الغذائيـة وهـي 
مــن جــرائم االمتنــاع، وحــددا الــركن الشــرعي للجرميــة، وكــذا تبيــان الــركن املــادي وجنــد كــال منهمــا حــدد الصــور 

قــرب للتطــابق، كمــا أن كالمهــا اعتــربا جرميــة االمتنــاع عــن تنفيــذ االلتــزام أالــيت يقــوم عليهــا الــركن املــادي وهــي 
الفعـــل املـــادي للجرميـــة حـــىت وإن مل تتحقـــق  بوســـم الســـلع الغذائيـــة علـــى أهنـــا مـــن اجلـــرائم املاديـــة، تقـــوم بقيـــام

 النتيجة اإلجرامية. 
 خامتة:

جـــرم كـــل إخـــالل ابألحكـــام الـــيت جـــاء هبـــا هـــذا األخـــري،  03-09املشـــرع اجلزائـــري مبوجـــب القـــانون 
مـــن القـــانون املـــذكور أعـــاله وضـــع الـــركن الشـــرعي، أمـــا الـــركن املـــادي فهـــو حمـــدد ابملرســـوم  78فبـــنص املـــادة 
احملــدد لشــروط وكيفيــات إعــالم املســتهلك، ابإلضــافة غلــى القــرارات الوزاريــة، الــيت  378-13التنفيــذي رقــم 

 نظمت عملية الوسم.
كما أن املشرع اجلزائري كيف جرمية االمتناع عـن تنفيـذ االلتـزام بوسـم السـلع الغذائيـة علـى أهنـا جرميـة 

حيــث تقــوم مبجــرد قيــام الفعــل املــادي،  ســلبية ممــا يــدفع ابملتــدخل لتنفيــذ التزامــه، وهــي مــن اجلــرائم الشــكلية،
 وهي من جرائم اخلطر ال الضرر.

فـــإن كانـــت خصوصـــيات هـــذه اجلـــرائم حتقـــق محايـــة للمســـتهلك، فإهنـــا مـــن جهـــة أخـــرى تعيـــق احلريـــة 
التجاريــة، ألن كثــرة االلتزامــات امللقــاة علــى عــاتق املتــدخل يصــبح اخلطــأ أكيــد الوقــوع، ومنــه تصــور متــدخل 

ـــق إلـــزام  بـــدون خطـــأ، أي بـــدون ـــد مـــن التخفيـــف علـــى عـــاتق املتـــدخل، عـــن طري ـــذا الب مســـاءلة جزائيـــة، ول
املســــتهلك نفســــه أن يكــــون حــــريص علــــى حقوقــــه، دون أن يكيــــف خطــــأ املتــــدخل علــــى انــــه فعــــل مرتــــب 

 للمسؤولية اجلزائية.
 اهلوامش:
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، قسم القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم (أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص)ختري مسعود، النظرية العامة جلرائم االمتناع،  - 
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 املتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 367-90التنفيذي رقم 
، كلية احلقوق، (مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي وعلم اإلجرام)عبداحلليم بوقرين،اجلرائم املاسة أبمن وسالمة املستهلك،  -36
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 دور قانون الصفقات العمومية اجلزائري يف مكافحة الفساد على املستوى احمللي.
 

 د.عنتة بن مرزوق                                                                               
 أستاذ حماضر أ بكلية احلقوق والعلوم السياسية                                                                            

 جامعة حممد بوضياف املسيلة.                                                                                  
 عبد املومن سي محدي                                                                                       

  بكلية احلقوق والعلوم السياسيةكتوراه ابحث د                                                                          
 جامعة حممد بوضياف املسيلة.                                                                                   

 ملخص:
تعترب الصفقات العمومية حمورًا هاًما للتنمية احمللية، إك تشكل أحد أهم مسارات اليت يتحرك ويصرف فيها     

املال العام، تستخدمها الدولة من أجل تنفيذ مشاريعها وسياسااها العامة اهلادفة إىل حتقيق التنمية، والنهوض 
  ويف املقابل تعد الصفقات العمومية أحد املداخل اليت تؤدي إىل ظهور حاالت الفساد ابالقتصاد الوطين،

 ملهام املنوطة هبا.فهذا األخري أصبح معضلة تعرقل اجلماعات احمللية عن القيام اب
كل هذا أدى إىل اهتمام املشرع اجلزائري بوضع األسس القانونية املتعلقة ابلصفقات العمومية وتعديلها،     

وخلق اهليئات اليت من شأهنا وضع الرقابة على إعداد هذه الصفقات وتنفيذها، ويظهر كلك من خالل املرسوم 
 العمومية وتفويض املرفق العام.الرائسي األخري الذي يتضمن تنظيم الصفقات 

 247-15جاءت هذه الدراسة لتحاول تسليط الضوء على دور قانون الصفقات العمومية اجلديد رقم    
يف إجياد السبل واآلليات املالئمة للحفاظ على املال العام، ومكافحة الفساد  2015 سبتمرب  16املؤرخ يف 

ية، خاصة بعد تراجع عائدات اخلزينة العمومية الناتج عن سقوط أسعار والوقاية منه يف اجلماعات احمللية اجلزائر 
  احملروقات يف األسواق العاملية.

 مقدمة:
يعترب الفساد من أكرب املشاكل والتحدايت اليت تواجه الدول، فهو آفة جمتمعية فتاكة، وعقبة رئيسية أمام    

لدولة يعد من أشد العقبات خطورة يف وجه يف مؤسسات ا والشك أن تفشيهالتطور التنموي للمجتمعات، 
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الرئيسية  االتثل أحد اجملميالصفقات العمومية  أن جمال إال وأشكاله هاالنتعاش االقتصادي، ورغم تعدد جماالت
سواء  مستوايت التنميةمعضلة حقيقية سامهت يف عرقلة تحول إىل يوهذا ماجعله ، األكثر مسامهة يف انتشاره

 أو على املستوى احمللي.على املستوى الوطين 
من الزمن واجلزائر كغريها من الدول، مل تسلم من هذه الظاهرة، إك عرف جمال الصفقات العمومية منذ عقود   

ها خمتلف اجلهات اإلدارية من مؤسسات عمومية تبرمأالكثري من الفضائح املالية لعدد هام من الصفقات اليت 
من  هائال اعلى توفري منظومة قانونية مناسبة عرفت كمإىل العمل زائري املشرع اجل . وهذا ما دفعومجاعات حملية

التعديالت اليت من شأهنا وضع الرقابة على إعداد هذه الصفقات وتنفيذها، ويظهر كلك من خالل املرسوم 
الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض  2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15الرائسي األخري رقم 

 رفق العام.  امل
تسليط الضوء على دور قانون الصفقات العمومية اجلديد يف إجياد السبل  لتحاولهذه الدراسة  وقد جاءت

واآلليات املالئمة للحفاظ على املال العام، ومكافحة الفساد والوقاية منه يف اجلماعات احمللية اجلزائرية، خاصة 
 . أسعار احملروقات يف األسواق العاملية سقوطالناتج عن بعد تراجع عائدات اخلزينة العمومية 

 التطرق إىل العناصر التالية:دراسة هذا املوضوع من خالل سنحاول انطالقا من كلك 
 .للصفقات العمومية والفساد فاهيميةاملضامني امل -1
 مظاهر الفساد يف جمال الصفقات العمومية يف اجلماعات احمللية اجلزائرية. -2
 د يف اجلماعات احمللية اجلزائريةة وآليات مكافحة ظاهرة الفساقانون الصفقات العمومي  -3

 .لصفقات العمومية والفسادصطلح امل فاهيميةاملضامني امل -1
ته البد مكافحو الفساد الوقاية من قانون الصفقات العمومية اجلزائري يف قبل التطرق إىل حتليل الدور الفعال ل

 اسة.من حتديد اإلطار املفاهيمي ملصطلحات الدر 
 :يف التشريع اجلزائري تعريف الصفقات العمومية -أ

إن اإلدارة العامة لكل دولة، ويف إطار القيام أبعماهلا ونشاطااها، من أجل حتقيق األهداف املرسومة هلا،    
يف  هلا أن تستعني ابلعديد من اجلهات ملساعداها واملتمثلة يف حتقيق املنفعة العامة، وخدمة الصاحل العام، ال بد

القيام أبعماهلا، وتتجسد هذه االستعانة أساًسا يف إبرام العقود اإلدارية، وأمهها الصفقة العمومية، وترجع أمهيتها 
إىل كوهنا مرتبطة مباشرة خبزينة الدولة، وتتطلب موارد مالية كبرية، وكلك لتعدد الصفقات العمومية من جهة، 

 1أخرى.وكثرة اهليئات اإلدارية اليت تربمها من جهة 
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الصفقة هي عقد مكتوب بني طرفني أو أكثر يلتزم فيه األطراف بتنفيذ ما مت االتفاق عليه والعقد شريعة    
 2املتعاقدين فهو القانون الذي حيكم العالقة بني األطراف املتعاقدة.

الصفقات يعرف املشرع اجلزائري  2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15من قانون رقم  2ويف املادة رقم    
العمومية: أبهنا عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به، تربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط 

  3املنصوص عليها يف هذا املرسوم، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة.
ال أو اقتناء كما ميكن للمصلحة املتعاقدة أن تربم صفقة عمومية واحدة أو أكثر من أجل إجناز األشغ    

  4اللوازم، أو إجناز الدراسات، أو تقدمي اخلدمات.
كما نشري إىل فكرة مفادها أن املشرع اجلزائري قد أخذ مبجموعة من املعايري أو الشروط يف حتديد تعريف     

 5الصفقات العمومية وهي:
لى العقود، ومربمة وفق الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري ع املعيار الشكلي: -

 (.247-47من قانون  2الشروط الواردة يف هذا املرسوم.)املادة 
يعترب العقد اإلداري صفقة عمومية إكا بلغت قيمته املالية حًدا معينا، كل عقد أو طلب يقل  املعيار املادي: -

دج، وقد  2000.000دج ال يتطلب إبرام صفقة عمومية، مث عدل هذا املبلغ وأصبح  500.000مبلغه عن 
دج القتناء اللوازم وإجناز  6000.000دج للدراسات وتقدمي اخلدمات و 4000.000استقر أخريًا إىل املبلغ 

 األشغال.
يقصد به الرجوع إىل حمل أو موضوع العقد، ويقصد مبحل الصفقة العمومية موضوع املعيار املوضوعي:  -

مل موضوع الصفقات العمومية طبقا للقانون األشغال، التوريد، اخلدمة اليت يقدمها املتعاقد لإلدارة، حيث يش
 اخلدمات والدراسات.

يطبق على األشخاص العمومية مثل اإلدارات العمومية، اجلماعات احمللية  املؤسسات املعيار العضوي:  -
ري، عندما العمومية كات الطابع اإلداري، املؤسسات العمومية اخلاضعة للتشريع الذي حيكم  النشاط التجا
 تكلف إبجناز عملية ممولة كلًيا أو جزئًيا مبسامهة مؤقتة أو هنائية من الدولة أو من اجلماعات احمللية. 

كما هو معروف اجلزائر تعتمد مبدأ الالمركزية اإلدارية، والذي يقوم على وجود مجاعات حملية منتخبة هدفها    
غالل الوسائل املادية والبشرية واملالية املتوفرة  وكلك ابلقيام حتقيق التنمية احمللية، من خالل االستثمار، واست

 بنشاطات قانونية أبرزها االعتماد على أشخاص طبيعيني أو معنويني يف إطار ما يسمى ابلصفقات العمومية.
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حيث يتم إبرام صفقات اللوازم واألشغال أو تقدمي اخلدمات اليت تقوم هبا البلدية واملؤسسات العمومية    
 6البلدية كات الطابع اإلداري طبقا للتنظيم الساري املفعول املطبق على الصفقات العمومية.

تربم الصفقات اخلاصة ابألشغال أو اخلدمات أو التوريدات  135يف مادته  07 -12رقم  وأشار قانون الوالية   
املعمول هبا واملطبقة على  للوالية ومؤسسااها العمومية كات الطابع اإلداري، طبقا للقوانني والتنظيمات

 7الصفقات العمومية.
ولضمان جناح الطلبات العمومية، واالستغالل احلسن للمال العام، جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية    

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية، واملساواة يف معاملة املرشحني وشفافية اإلجراءات ضمن احرتام أحكام 
 8هذا املرسوم.

 تعريف الفساد: -ب
فقد اعترب أن وضع مفهوم دقيق للفساد يبقى من أكرب التحدايت اليت  Klitgaard Robertروبرت كليتجارد  

تواجه حملليه، إك يتسم ابلغموض وصعوبة التحديد، كلك أن كيفية تعريف الفساد ختتلف من شخص آلخر، 
 9لف الناس يرونه بشكل خمتلف.فمعظم الناس يعرفون الفساد عندما يرونه، واملشكلة أن خمت

فعلماء السياسة يعرفونه أبنه " سوء استخدام السلطة من قبل املسئولني السياسيني لتحقيق مكاسب 
أما علماء علم االجتماع فريك زون يف تعريفهم للفساد على االعتبارات السلوكية األخالقية، إك   10شخصية"

، أو هو سلوك غري الئق أو إساءة استعمال السلطة 11عمومينييعتربونه احنرافا أخالقيا لبعض املسئولني ال
12.ألغراض شخصية من جانب املوظفني العموميني، أو هو خمالفة خطرية ضد األخالق العامة

 

 السياسي السوق األسواق: من اثنني بني مشروعة غري يف حني اعترب علماء االقتصاد أن الفساد عبارة عن مبادلة

 و العامة القانونية املعايري خترق لكوهنا مرفوضة تعد املبادلة االجتماعي، هذه و االقتصادي قالسو  اإلداري، و أو /و
من خالل  منحرفة بطريقة شخصية أو مجاعية أو حزبية خاصة مصاحل خلدمة العامة املصلحة تسخر و األخالقية

يف  مادية أرابحا هلا ينتمون اليت للمنظمات الفاسدين أو العموميني لألطراف املنافسة، فتجلب و الشفافية غياب
 13 .املستقبل أو احلاضر

جمموعة من املكوانت واحملددات األساسية للفساد، حيث أوجزها يف املعادلة  Klitgaard Robert وقد حدد 
 14.اخلضوع للمسائلة -التالية:  الفساد = احتكار القرار+ حرية التصرف
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كيده على  أنه كلما جتاوزت الفرص السياسية الفرص وقد عرب هنتنجتون عن هذه العالقة من خالل أت
االقتصادية يكون من احملتمل أن يستخدم الناس السلطة إلثراء أنفسهم، وكلما جتاوزت الفرص االقتصادية 

 15.الفرص السياسية مييل الناس إىل استخدام الثروة لشراء السلطة السياسية
 إىل تطلعا العام للمنصب الرمسية الواجبات خيالف وكأن الفساد سل Joseph S.Nyeولذلك يرى جوزيف اني 

 تستهدف التأثري من معينة أنواع مبمارسة القانونية القواعد انتهاك مناطه سلوك هو أو معنوية، أو خاصة مكاسب

 العام املنصب لشاغل العطااي واحملسوبية، تقدمي الرشوةيف  السلوك هذا جتليات أبرز خاصة، تتمثل منفعة حتقيق

 يف االستحقاق و ةعلى الكفاء …اجلغرايف و الديين االنتماء أو والصداقة القرابة ، أولويةكمتهضمريه و  تلويث فهبد
 16.كاتية منافع وراء جراي مشروعة غري بصورة استخدامه أو املال اخلدمات، وهنب أداء و النعم إسباغ

من أجل غري مشروع للسلطة العامة ال عمالستاال أبنه Stephen D. Morrisيف حني فقد عرفه ستيفن موريس 
حتقيق  بغيةغري أخالقي من النشاط احلكومي الغري قانوين أو الستخدام هو اال وخاصة، أمكاسب حتقيق 

.ببساطة االستخدام التعسفي للسلطة هو وسياسية، أأو  شخصية مكاسب
 17 

لسلطة العامة من أجل حتقيق دولية فعرفت الفساد على أنه سوء استخدام االشفافية ال أما منظمة منظمة
فالفساد  ،البنك الدويل أبنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاصمصلحة خاصة، يف حني عرفه 

حيدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز، أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملنافسة عامة، كما 
عمال خاصة تقدمي رشي لالستفادة من سياسات أو إجراءات يتم عندما يعرض وكالء أو وسطاء لشركات أو أ

الفساد يف القوانني اجلزائرية يشمل و   18عامة للتغلب على منافسني وحتقيق أرابح خارج إطار القوانني.
 19:مايلي

 رشوة املوظفني العموميني أو اخلواص اجلزائريني واألجانب. -
 االمتيازات غري املربرة يف الصفقات العمومية. -
 اختالس املمتلكات العامة. -
 إعفاء أو التخفيض غري القانوين يف الضريبة والرسم. -
 استغالل النفوك أو إساءة استعماله. -
 عدم التصريح ابملمتلكات أو التصريح الكاكب هبا. -
 تبييض العائدات املالية اجملرمة قانوان. -
 غياب مربر معقول(.اإلثراء غري املشروع )زايدة معتربة للذمة املالية يف  -
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 التمويل اخلفي لألحزاب السياسية. -
إن هذا االختالف بني الباحثني حول االتفاق يف إجياد تعريف شامل للفساد مل مينع من حماولة العديد منهم 
االعتماد على تعريف يعد من أكثر التعريفات استعماال، وهو التعريف الذي ركزت عليه خمتلف الدراسات اليت 

 20ية الفساد، إك عرفته على أنه يعين سوء استخدام السلطة العامة من أجل حتقيق مصلحة خاصة.تعىن بقض
 مظاهر الفساد يف جمال الصفقات العمومية يف اجلماعات احمللية: -2
ملعرفة خصوصية اجلماعات احمللية ابجلزائر نشري إىل خصائص احلكم السيئ أو غري الصاحل ملعرفة أسباب    

 21الفساد املايل واإلداري هبا، أهم هذه اخلصائص هي:تفاشي ظاهرة 
احلكم الذي يفشل يف الفصل الواضح بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة، وبني املال العام واخلاص، ويتجه  -

 بشكل دائم إىل استخدام املوارد العامة أو استغالهلا لصاحل مصلحة خاصة.
  يطبق مفهوم حكم القانون.احلكم الذي ينقصه اإلطار القانوين، وال -
 احلكم الذي لديه عدد كبري من املعوقات القانونية واإلجرائية أما االستثمار اإلنتاجي. -
 احلكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته مبا يف كلك القيم اليت تتسامح مع الفساد. -
ومات، ولعملية صنع القرار بشكل عام، احلكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة وغري شفافة للمعل -

 وعمليات وضع السياسات بشكل خاص.
كل هذه اخلصائص موجودة يف معظم مناطق دول العامل ومن بينها اجلزائر اليت تعد إدارة احلكم فيها أضعف 

 وهذا ما بينته دراسة البنك الدويل وتقرير التنمية اإلنسانية العربية.
ظمة السياسية تعرف ظواهر ضعف الرقابة واملساءلة يف اجملالس التشريعية والنيابية فاجلزائر وكغريها من األن   

وأجهزة الرقابة، مما يؤدي إىل انتشار "الفساد الكبري" وهو نوع من الفساد الذي يضاعف من خطورته ضعف 
فساد الكبري حيدث أو انعدام فرصة تداول السلطة، مما يؤدي إىل أن يعشش الفساد ملدة طويلة ويتم تداوله  فال

على املستوى السياسي وعلى املستوى البريوقراطي، ويرتبط يف معظم األحيان ابلقوانني االنتخابية وإدارة 
احلمالت االنتخابية ومتويلها، فانتشار الفساد جيعل العمل الشريف واملسؤولية تفقد قيمتها، حىت أن القانون 

خنفاض معدالت الكفاءة يف ختصيص املوارد االقتصادية وهو ما يفقد هيبته واحرتامه األمر الذي يؤدي إىل ا
فالفساد إكا انتشر وترسخ  .يؤدي بدوره إىل ختفيض معدالت التنمية االقتصادية وعدالة التوزيع للدخل القومي

 22فإنه يعمل على محاية نفسه، وكلك إببقاء كل اهلياكل اليت أنتجته على حاهلا.
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الفساد هي غياب حكم القانون وثقافة حكم القانون على الصعيدين الرمسي والعلة األساس يف انتشار    
والشعيب، وال سيما فاعلية األصول القانونية الواجبة التطبيق يف مساءلة احلاكم وتقومي عمله، فبحسب مقاييس 

آفة  منظمة الشفافية العاملية ومؤشرااها، هناك إحدى عشرة دولة من أصل عشرون دولة األكثر معاانة من
الفساد، واليت كذلك عانت من النزاعات املسلحة واضطراابت أمنية، وإن مخًسا من هذه الدول أعضاء يف 
جامعة الدول العربية، فمعظم األنظمة السياسية العربية مبا فيها اجلزائر تعاين الفساد نتيجة عدم وجود 

 23دع فاعل للسلوك الفاسد.مؤسسات قضائية وإدارية واقتصادية قوية، ونتيجة لذلك ليس فيها را
وامليزات السابقة ترتبط أساسا مبشكلة التخلف السياسي واإلداري، وضعف عملية املشاركة الدميقراطية    

وغياهبا، مما أدى إىل وضع حدود للقوة والنفوك النسيب للمؤسسات الدميقراطية كاجملالس احمللية املنتخبة 
 Bureau pathologieضع منت العديد من مظاهر األمراض املكتبية ومؤسسات اجملتمع املدين، ويف ظل هذا الو 

ومن بينها جرائم الصفقات العمومية، وهذا ما اعرتفت به السلطة على لسان رئيس اجلمهورية يف خطاب موجه 
ف لألمة "...إن الدولة مريضة معتلة، إهنا مريضة يف إداراها، مريضة مبمارسة احملاابة مريضة ابحملسوبية والتعس

ابلنفوك والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، مريضة ابالمتيازات اليت ال رقيب هلا وال حسيب، مريضة 
 24بتبذير املوارد العامة..."

ينعكس الفساد بصفة كبرية على الصفقات العمومية ألن هذه األخرية من أهم اآلليات اليت يتم مبوجبها منح    
ع العمومي للمتعاملني االقتصاديني فيعد الفساد املايل واإلداري من أكرب املشاريع والصفقات اخلاصة ابلقطا 

املشاكل اليت تواجه التنمية واالستقرار، ومما ال شك فيه أن املكاسب املادية واملعنوية اليت جينيها املفسدون هي 
  25:اليت دفعتهم الرتكاب مثل هذه األفعال واليت قد أتخذ أحد أو أكثر من املظاهر التالية

حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال  :corruption)الرشوة ) -
 خالف التشريع أو أصول املهنة.

تفضيل جهة على جهة أخرى بغري وجه حق، كما يف وجه املقاوالت أو عقود  :favoritism)احملسوبية ) -
 االستثمار، وخاصة الصفقات العمومية.

تدخل شخص دو نفوك وظيفي وسياسي لصاحل من ال يستحق التعيني أو إحالة  :pistent))الوساطة  -
 العقد أو إشغال املنصب أو العطاء.

لغرض احلصول على املال وابستغالل موقعه الوظيفي  (:l’extorsion et la fraudeاالبتزاز والتزوير ) -
 لى األشخاص املعنيني كما حيدث يف دوائر الضريبة مثال.بتربيرات قانونية وإدارية أو إخفاء التعليمات النافذة ع
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تصرف املوظف يف املال العمومي الذي  (:détournement de fondsهنب املال العام أو االختالس ) -
وجده حتت يده ويف حيازته بسبب وظيفته على اعتبار أنه مملوك له، علما أبن ملكيته هنا انقصة كان أيخذ أو 

شأن يف حتصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات ما ليس مستحقا أو يزيد على يطلب أي موظف له 
املستحق مع علمه بذلك، أو كل موظف مسؤول عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها فأخل عمدا بنظام 

 توزيعها.
مشروعة إىل أموال حتويل األموال املنسبة بطرق شرعية غري (: blanchiment d’ argentتبيض األموال ) -

مشروعة أو إضفاء صفة الشرعية على متلكها وحيازاها والتكتم عليها حبث تبدو وكأهنا اكتسبت بسبل مشروعة 
 بنظر الدولة واجملتمع.

التهرب والغش الضرييب: حيرم هذا التهرب اخلزينة العمومية للدولة من مصدر مهم من مصادر إيرادااها ففي  -
مليار  15وهو ما قيمته   2011مليار دينار إىل غاية سنة  864يمة التهرب الضرييب بلغ اجلزائر مثال قدر أن ق

 من الناتج الداخلي اخلام. %02دوالر أميا يعادل 
من خالل قرارات إدارية عليا، أتخذ شكل عطااي، لتستخدم يف ما بعد يف املضارابت ختصيص األراضي:  -

 العقارية وتكوين الثروات.
واليت تنحها املصارف من دون ضماانت جدية لكبار رجال األعمال املتصلني مبراكز  لة:قروض اجملام -

 النفوك.
اليت تؤدي عادة إىل طبقة موظفني منتفعني من التعقيدات اإلدارية وحيصلون على مثن  التقاليد البريوقراطية: -

 صاحل الدولة والشعب.تقدمي تسهيالت، ويف املقابل يغضون الطرف عن الشروط واإلجراءات املقرة ل
تشكل اجلرائم السابقة الفساد الوظيفي واإلداري واملايل، تصدر من املوظف العام أثناء أتديته العمل مبخالفة 

 التشريع القانوين وضوابط القيم الفردية، للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غري مشروعة.
  اجلماعات احمللية:/ قانون الصفقات العمومية وآليات مكافحة ظاهرة الفساد يف3
للحد من ظاهرة الفساد يف اجلماعات احمللية ابجلزائر، وضع املشرع اجلزائري جمموعة من اآلليات للوقاية من    

 الفساد يف جمال الصفقات العمومية، تضمنها قانون مكافحة الفساد وقانون تنظيم الصفقات العمومية.
 26الفساد ومكافحته: اآلليات الوقائية يف ظل قانون الوقاية من -أ

محل هذا القانون يف طياته جمموعة من التدابري الرامية إىل الوقاية من الفساد بصفة عامة إال أن هذه التدابري 
تسري على الصفقات العمومية، حيث نص على جمموعة من املبادئ الواجب األخذ هبا عند توظيف املوظف 
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 01-06من القانون رقم  3وهاته املبادئ تضمنتها املادة العام الذي يشرف على إبرام الصفقات العمومية 
 ملكافحة الفساد وهي:

 الشفافية واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة واإلنصاف والكفاءة. -
اإلجراءات املناسبة الختيار وتكوين األفراد املرشحني لتويل املناصب العمومية اليت تكون أكثر عرضة  -

 للفساد.
 افة إىل تعويضات كافية.أجر مالئم ابإلض -
إعداد برامج تعليمية وتكوينية مالئمة لتمكني املوظفني العموميني من األداء الصحيح والنزيه والسليم  -

 لوظائفهم وإفاداهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم مبخاطر الفساد.
لشفافية يف تسيري كما جيب على املوظف العام التصريح مبمتلكاته عقب صدور توظيفه، وكلك لضمان ا   

الشؤون العمومية، ومحاية املمتلكات وصون نزاهة األشخاص املكلفني ابخلدمة العمومية، على أن جيدد التصريح 
 27فور كل زايدة معتربة يف الذمة املالية للموظف العمومي بنفس الكيفية اليت مت هبا التصريح األول.

أكد املشرع على ضرورة أن تؤسس اإلجراءات  01-06كذلك من قانون مكافحة الفساد رقم   9ويف املادة 
املعمول هبا يف جمال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية واملنافسة الشريفة وعلى معايري موضوعية وجيب أن 

 28تكرس هذه القواعد على وجه اخلصوص:
 عالنية املعلومات املتعلقة إبجراءات إبرام الصفقات العمومية. -
 ق لشروط املشاركة واالنتقاء.اإلعداد املسب -
 معايري موضوعية ودقيقة الختاك القرارات املتعلقة إببرام الصفقات العمومية. -
حدد املشرع كذلك يف قانون مكافحة الفساد جمموعة من اجلرائم واليت متس الصفقات العمومية ووضع هلا    

 29جمموعة من العقوابت حىت يضمن شفافيتها وهي:
 ل الصفقات العمومية:الرشوة يف جما -
على يعاقب ابحلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة، وبغرامة من  01-06من القانون  27تنص املادة    

دج كل موظف عمومي يقبض أو حياول أن يقبض لنفسه أو لغريه بصفة  2.000.000دج إىل  1.000.000
أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ  مباشرة أو غري مباشرة أجرة منفعة مهما يكن نوعها مبناسبة حتضري

صفقة أو عقد أو ملحق ابسم الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسات العمومية كات الطابع اإلداري أو 
 املؤسسات العمومية كات طابع صناعي والتجاري أو املؤسسات العمومية االقتصادية.
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 :االمتيازات غري املربرة يف جمال الصفقات العمومية -
كل موظف عمومي  دج 1000.000إىل  200.000يعاقب ابحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة من    

يقوم إببرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا خمالفا بذلك األحكام التشريعية 
صناعي أو حريف أو مقاول من والتنظيمية اجلاري هبا بغرض إعطاء امتيازات غري مربرة للغري، كل اتجر أو 

القطاع اخلاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصفقة مع الدولة أو اجلماعات احمللية أو 
املؤسسات العمومية واهليئات اخلاضعة للقانون العام أو املؤسسات االقتصادية واملؤسسات العمومية كات 

أتثري أعوان اهليئات املذكورة من أجل زايدة األسعار أو من  الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو
 أجل التعديل لصاحلهم يف نوعية املواد أو اخلدمات أو أجال التسليم أو التموين.

 أخذ فوائد بصفة غري قانونية: -
دج  200.000يعاقب ابحلبس من سنتني إىل عشر سنوات وبغرامة من  01-06من القانون  35وفقا للمادة    
دج كل موظف عمومي أيخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص  1.000.000ىل إ

أخر فوائد العقود أو املزايدات أو املناقصات أو املقاوالت أو املؤسسات اليت يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا 
ابلدفع يف عملية ما أو مكلفا  أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا أبن يصدر إكان

 بتصفية أمر ما وأيخذ منه فوائد أاي كانت.
الرقابة الداخلية واخلارجية للصفقات العمومية يف اجلماعات احمللية وفق قانون الصفقات العمومية  -ب

 األخري:
اليت حددها   إن الرقابة على الصفقات العمومية آلية وقائية من الفساد تطبق يف كل املؤسسات العمومية   

من قانون الصفقات العمومية رقم  156قانون الصفقات العمومية، ومن بينها اجلماعات احمللية، فحسب املادة 
ختضع الصفقات العمومية اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز  2015املؤرخ يف  15-247

ختضع هلا الصفقات العمومية يف شكل رقابة داخلية ورقابة  التنفيذ وقبل تنفيذها، ومتارس عمليات الرقابة اليت
 30خارجية ورقابة وصاية.

، حيث 247-15من قانون الصفقات العمومية اجلديد رقم  202إىل  156خصص املشرع اجلزائري املواد    
، 190إىل  162، وفيما خيص الرقابة اخلارجية فقد خصص املواد 162إىل  156نظم الرقابة الداخلية يف املواد 

من هذا القانون،  202إىل  191ووضع أحكام مشرتكة لعمليات الرقابة بصرف النظر عن طبيعتها يف املواد 
 حتدث عن رقابة الوصاية. 164ويف املادة 
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كما أسند املشرع للجان الصفقات العمومية مهمة الرقابة اإلدارية على مشروعية إبرام الصفقة العمومية، ففي     
 لية جند اللجنة البلدية للصفقات العمومية، اللجنة الوالئية للصفقات العمومية.اجلماعات احمل

 اللجنة الوالئية للصفقات العمومية: -
ختتص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات واملالحق اليت تربمها الوالية واملصاحل غري    

من قانون الصفقات  172ركزية غري تلك املذكورة يف املادة املمركزة للدولة واملصاحل اخلارجية لإلدارات امل
 139ويف املادة  184من املادة  4إىل  1، ضمن حدود املستوايت احملددة يف النقاط من 247-15العمومية رقم 

من نفس القانون، كما تقوم بدراسة دفاتر الشروط والصفقات اليت تربمها البلدية واملؤسسات العمومية احمللية، 
يت يبلغ مبلغها أو يفوق التقدير اإلداري للحاجات أو الصفقة مائيت مليون دينار ابلنسبة لصفقات األشغال ال

العمومية أو اللوازم، ومخسني مليون دينار ابلنسبة لصفقات اخلدمات  وعشرين مليون دينار ابلنسبة لصفقات 
بلدية واملؤسسات احمللية، ضمن حدود الدراسات، ويف األخري تقوم أيضا بدراسة املالحق اليت تربمها ال

من هذا املرسوم اجلديد، تتشكل هذه اللجنة من الوايل أو ممثله رئيسا، ممثل  139املستوايت احملددة يف املادة 
ممثلني علن اجمللس الشعيب الوالئي، ممثلني عن الوزير املكلف ابملالية، مدير املصلحة التقنية  3املصلحة املتعاقدة، 

 31خلدمة ابلوالية حسب موضوع الصفقة )بناء، أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء.املعنية اب
 اللجنة البلدية للصفقات العمومية: -
من قانون الصفقات العمومية اجلديد ختتص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع  174حسب املادة    

د املستوايت املنصوص عليها، حسب احلالة، دفاتر الشروط والصفقات واملالحق اخلاصة ابلبلدية، ضمن حدو 
من هذا املرسوم، تتشكل اللجنة من رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل  173، 139يف املادتني 

املصلحة املتعاقدة، منتخبني ميثالن اجمللس الشعيب البلدي، ممثلني اثنني عن الوزير املكلف ابملالية )مصلحة 
حة احملاسبة(، ممثل عن املصلحة التقنية املعنية ابخلدمة للوالية، حسب موضوع الصفقة )بناء، امليزانية ومصل

 32أشغال عمومية، ري( عند االقتضاء.
 :247-15مكافحة الفساد يف الصفقات العمومية وفق املرسوم الرائسي رقم  -ج
الصفقات العمومية وتفويضات املتعلق بتنظيم  16/09/2015املؤرخ يف  247-15تضمن املرسوم الرائسي    

املرفق العام إجراءات ملكافحة الفساد يف الصفقات العمومية داخل املؤسسات املعنية أمهها اجلماعات احمللية، 
فكل من يقوم أبفعال أو مناورات اهدف إىل تقدمي وعد لعون عمومي مبنح أو ختصيص بصفة مباشرة أو غري 

فأة أو امتياز مهما كانت طبيعته  مبناسبة حتضري صفقة عمومية أو عقد مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكا
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أو ملحق  أو التفاوض بشأن كلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا الختاك أي تدبري ردعي 
ة املتعاملني ال سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو العقد أو امللحق املعين وتسجيل املؤسسة املعنية يف قائم

االقتصاديني املمنوعني من تقدمي عروض ومتسك مصاحل وزارة املالية املكلفة ابلصفقات العمومية قائمة املنع، 
فيما تتحدد كيفية التسجيل والسحب من قائمة املنع مبوجب قرار من الوزير املكلف ابملالية، وعندما تتعارض 

و تنفيذ الصفقة أو مراقبة صفقة عمومية مع املصلحة العامة، املصاحل اخلاصة ملوظف عمومي يشارك يف إبرام أ
ويكون من شأن كلك التأثري على ممارسته ملهامه بشكل عاد، فإنه يتعني عليه أن خيرب سلطته السلمية بذلك 
ويتنحى من مهمته، وتتناىف العضوية أو صفة مقرر يف جلنة الصفقات العمومية مع العضوية يف جلنة فتح 

سنوات  5سم العروض عندما يتعلق األمر بنفس امللف، يف حني ال ميكن للمصلحة املتعاقدة وملدة األظرف وتق
أن متنح عقدا أبي شكل من األشكال ملوظفيها السابقني الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إال يف احلاالت 

ادي املتعهد يف صفقة عمومية املنصوص عليها يف التشريع والقانون املعمول هبما، كما ال ميكن للمتعامل االقتص
أن يكون يف وضعية نزاع مصاحل كي عالقة ابلصفقة العمومية ويف حالة ظهور هذه الوضعية فإنه جيب عليه 
إعالم املصلحة املتعاقدة، كما ال ميكن للمتعامل احلائز على صفقة عمومية اإلطالع على بعض املعلومات اليت 

يف صفقة عمومية أخرى  واملشاركة فيها إال إكا أثبتت املعلومات حبوزته ال ميكن أن متنحه امتيازا عند املشاركة 
تدخل مببدأ حرية املنافسة، ويف هذه احلالة جيب على املصلحة املتعاقدة أن تثبت أن املعلومات املبلغة يف دفرت 

     33الشروط  تبقى على املساواة بني املرشحني.
 خالصة:

لعمومية اجلديد، وأهم اآلليات اليت تضمنها للوقاية من الفساد واحلد منه  قانون الصفقات ال بعد تطرقنا   
البد أن نؤكد على نقطة يف وكلك يف مجيع املؤسسات واإلدارات العمومية املعنية، ومن بينها البلدية والوالية، 

ا تعلق األمر ابملال ضرورة تفعيل هاته الرتسانة القانونية يف احلرب على الفساد خاصة إكب غاية األمهية تتعلق
 العام والصفقات العمومية. 

كما أن القوانني وحدها ال تكفي للحد من الفساد بل على العنصر البشري داخل اجلماعات احمللية وعلى     
مجيع املستوايت ضرورة التحلي أبخالقيات الوظيفة العامة ألهنا تعكس ثقة اإلدارة العامة احمللية مبوظفيها 

لتزام ابلشفافية والنزاهة وروح املسؤولية واألمانة حتما سيؤدي إىل تراجع مظاهر الفساد بصفة وأجهزاها، فاال
   .عامة ويف الصفقات العمومية بصفة خاصة

اهلوامش :



 دور قانون الصفقات العمومية اجلزائري يف مكافحة الفساد على املستوى احمللي           .د عبد املومن سي محديطد.عنتة بن مرزوق/

  
65 

 

 السياسيةقانونية و للدراسات ال البيبانجملة         2017 ديسمرب    2العدد     2اجمللد       

                                                           
دراسي حول التنظيم اجلديد للصفقات العمومية وتفويضات يوم لعور بدرة، " اإلطار املفاهيمي للصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري"،  -1
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 أ.د كيحل كمال                                                                  
 -ادرار -جامعة امحد دراية                                                                    

 ط.د تسبية أعمر.                                                                    
 -ادرار -جامعة امحد دراية                                                                          

 امللخص:

املتعلق بنشاط الرتقية العقارية املرقي العقاري أن يعلم املشرتي بكل البياانت  11-04لقد ألزم القانون رقم 
الالزمة املتعلقة بعقد البيع على التصاميم املراد ابرامه، و املتعلقة ابملشروع العقاري، البناية حمل العقد، 

اليت ستشيد عليها البناية، احملررات و العقود اليت هلا عالقة ابلعقد، و ابألمالك املشرتكة، و كلك األرضية 
قبل ابرام هذا العقد، و كل كلك هبدف محاية املشرتي من وقوعه ضحية استغالل من طرف املرقي العقاري 

 الذي تتوفر فيه كل املعلومات اخلاصة ابملشروع العقاري.

Le résumé: 

        La loi N 04-11 fixant les règles régissant l’activité de 
promotion immobilière exige au promoteur immobilier d'informer 

l’acheteur  sur les données nécessaires en relation avec le contrat 
de vente sur plan à conclure, au projet immobilier, à l'immeuble 

sous contrat, au terrain de la  construction de  l'immeuble,aux 

actes et contrats relatifs à ce contrat et aux propriétés collective ; 

et ce avant de conclure ce contrat. Ceci est dans l'objectif de 

protéger l’acheteur d'être victime d'exploitation (escroquerie) de 

la part du promoteur immobilier qui possède toutes les 

informations concernant le projet immobilier. 

محاية املشرتي،  املرقي العقاري، املشرتي، عقد البيع على التصاميم، االلتزام ابإلعالم،الكلمات املفتاحية: 
 املشروع العقاري

 املقدمة.
الم املستهلك بكل املعلومات املتعلقة ابلتصرفات القانونية املراد إبرامه، و تبصريه مبختلف يعترب االلتزام إبع

جوابنه، و حتذيره مما قد يرتتب عليه من نتائج، و ما قد يكتنفها من خماطر، التزاما ينشأ يف املرحلة السابقة 
تب على العقد املراد ابرامه و اليت قد على إبرام العقد، هبدف محاية املستهلك من اآلاثر السلبية اليت قد ترت 

 .1متس بذمته املالية
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، حبيث استقرت 2و هذا االلتزام مل يعد قاصرا على جمال دون آخر، بل غزى كل اجملاالت و القطاعات
االجتهادات القضائية يف معظم الدول على حتميل احملرتف يف العقد إلتزاما يقضي بتبصري الطرف الضعيف 

كلك أن ختصص و احرتافية أحد املتعاقدين يسمح له مبلكية معلومات ال ميكن للمتعاقد  مبوضوع التعاقد،
، و كلك لتحقيق 3اآلخر التوصل إليها من تلقاء نفسه، ما مل يبصره هبا املتعاقد اآلخر احملرتف أو املهين
يق هذه السالمة، يف املساواة يف العقود أو سالمتها. و ابلتايل فإن االلتزام ابإلعالم هام و ضروري لتحق

 .  4ظل عدم مساواة املتعاقدين يف العلم، نظرا لوضع التفوق الذي حيظى به املهين يف مواجهة املستهلك
و مما ال شك فيه أن جمال املعامالت العقارية من أهم اجملاالت اليت يظهر فيها إخالل التعادل يف الروابط 

السكنية ملصلحته على حساب الطرف اآلخر، و ابعتباره  العقدية، بسبب استغالل املرقي العقاري لألزمة
حمتكرا للمشروع العقاري، و حرفيا و ابلتايل حيتكر املعلومات املتعلقة هبذا املشروع، لذلك وجب املشرع 
املرقي العقاري أن يقوم بتبصري املشرتي بكل البياانت املتعلقة ابلعقد املراد إبرامه، السيما عقد البيع على 

 يم، الذي يكون فيه احملل شيئا مستقبال. التصام
و ابلرجوع إىل القانون اجلزائري، جند أنه قد حرص على اإلعالم اباللتزام يف جمال الرتقية العقارية بصفة 
العامة، حبيث أزم املرقي العقاري بتبصري املشرتي بكل البياانت و املعلومات املتعلق ابلعقد و اآلاثر املرتتبة 

املتضمن دفرت شروط  85-12من املرسوم التنفيذي رقم  07ستشف من نص املادة عليه، و هذا ي
" يتعني على املرقي ، بنصها على: 5النموكجي الذي حيدد االلتزامات و املسؤوليات املهنية للمرقي العقاري

 . العقاري أن تتوفر لديه حمالت كافية و مالئمة الستقبال و إعالم زابئنه املستقبليني."
كالية اليت تعاجلها هذه الورقة العلمية تتمثل يف ما يلي: ما هو مضمون االلتزام ابإلعالم يف عقد و اإلش

 البيع على التصاميم، و ما هو دوره يف محاية املشرتي؟
 و لإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا املوضوع إىل املطالب التالية:

 املطلب األول: تعريف االلتزام ابإلعالم.-
 اين. شروط االلتزام ابالعالم.املطلب الث-
 املطلب الثالث. امللتزم ابالعالم يف عقد البيع على التصاميم.-
 املطلب الرابع: مضمون االلتزام ابإلعالم يف عقد البيع على التصاميم.- 
 املطلب اخلامس. دور االلتزام ابالعالم يف محاية املشرتي يف عقد البيع على التصاميم.-

 يف االلتزام ابإلعالم.املطلب األول. تعر 
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إن املشرع اجلزائري مل يعرف االلتزام ابإلعالم، ال يف القانون املدين، و ال يف القوانني املتعلقة حبماية 

، بل اكتفى فقط 11-04املستهلك، و ابلقواعد املطبقة على املمارسات التجارية، و ال يف القانون رقم 
أو احملرتف ابعالم املشرتي أو املستهلك ابملعلومات املتعلقة مبحل ابلنص يف هذه القوانني على إلتزام البائع 

 العقد و مبستلزماته، مع حتديد بعض املعلومات اليت جيب إعالمها، و جماالت هذا االلتزام.
أما يف أوساط الفقه، فلم يتفق الفقهاء على تسمية واحدة هلذا االلتزام، فهناك من يسميه اباللتزام 

من يسميه اباللتزام ابلتبصري، و هناك من يصطلح عليه اإللتزام ابإلفضاء ابلبياانت و  ابإلعالم، و هناك
، كما أنه جيمع الفقهاء على تعريف واحد هلذا االلتزام، و إن كان ينطلق من أرضية مشرتكة، 6املعلومات

 املرحلة السابقة مفادها أن هذا االلتزام يشكل التزاما عاما يف عقود االستهالك، يتوافر بصفة أساسية يف
 على التعاقد هبدف تنوير إرادة املستهلك.

" إلتزام عام يغطي املرحلة السابقة على التعاقد يف مجيع عقود فهكذا عرفه بعض الفقهاء أبنه    
االستهالك  و يتعلق ابإلدالء بكافة املعلومات و البياانت الالزمة إلجياد رضا حر و سليم لدى 

 7املستهلك." 
" إلتزام سابق على التعاقد يتعلق ابلتزام أحد املتعاقدين أبن يقدم رفه البعض اآلخر أبنه يف حني ع

للمتعاقد اآلخر عند تكوين العقد  البياانت الالزمة إلجياد رضاء سليم كامل متنور على علم بكافة 
أو صفة تفصيالت هذا العقد  و ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينة قد ترجع إىل طبيعة هذا العقد 

أحد طرفيه أو طبيعة حمله أو أي اعتبار آخر جيعل من املستحيل على أحدمها أن يلم ببياانت معينة أو 
حيتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف اآلخر  الذي يلتزم بناء على مجيع هذه االعتبارات ابلتزام 

 . 8ابإلدالء ابلبياانت"
ام ابإلعالم، حبيث عرفه ابلتدقيق، مبينا مضمونه،  و يعترب هذا التعريف األخري، تعريفا شامال لاللتز 

 ، و اهلدف منه. لذلك فهو التعريف الصحيح لاللتزام ابإلعالم، و الذي جيب األخذ به.9شروطه، مربره
 املطلب الثاين. شروط االلتزام ابالعالم.

و اليت تتمثل ، نونيةكي يرتب آاثره القا  االعالمجيب أن تتوفر يف  شروط أساسيةلقد وضع الفقه و القضاء 
 : يف

 الفرع األول. جيب أن يكون االعالم ابللغة العربية.
يعترب وجوب مراعاة لغة األم يف اعالم املستهلك من أشكال احلماية اليت أضافتها املباديء العامة القانونية 

 .10املعاصرة حلماية املستهلك، و كلك ليتسىن له فهم مضمون العقد الذي يقدم على ابرامه
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الذي جاء 11 378-13من املرسوم التنفيذي رقم  07و هذا ما حذاه املشرع اجلزائري ملا نص يف املادة 

على ضرورة 12املتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش  03-09من القانون رقم  17تطبيقا للمادة 
اللزامية العالم "...جيب أن لرر البياانت ااستخدام اللغة العربية كلغة العالم املستهلك، بنصها على: 

. و هذا حرصا من املشرع على توفري إعالم و محاية حقيقية املستهلك ابللغة العربية أساسا..." 
للمستهلك اجلزائري، كلك لكون أن كلك يسمح للمستهلك فهم خمتلف البياانت املتعلقة ابملنتوج املراد 

 .13اقتنائه
دة لغات أخرى إىل جانب اللغة العربية عند اعالم و اجلدير ابالشارة أنه ال مانع من استخدام لغة أو ع

السالفة الذكر، و اليت  378-13من املرسوم التنفيذي رقم  07املستهلك، و هذا ما نصت عليه املادة 
جاء فيها: " و على سبيل اإلضافة ميكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم لدى 

ية املستهلك، و كلك بتمكينه من الفهم اجليد للمنتوج املراد املستهلكني..."، كل هذا من أجل تعزيز محا
اقتنائه ابستعمال عدة لغات، السيما و إكا علمنا أن املستهلك ميكن أن يكون شخصا أجنبيا مقيما 

 ابجلزائر.
و عليه فإنه يتعني على املرقي العقاري ابعتباره الشخص امللزم ابالعالم يف عقد البيع على التصاميم أن 

مع لغة أو عدة لغات أخرى إكا أراد -ط علما املشرتي ابملعلومات الضرورية ابستعمال اللغة العربية، حيي
 و كلك قصد ضمان تبصريه ابملعلومات املتعلقة ابلعقد الذي سيقدم على إبرامه. -كلك

 الفرع الثاين. جيب أن يكون االعالم واضح و دقيق.
االعالم آلاثره أن يكون واضحا، غري غامض، و يكتب إىل جانب شرط اللغة، يشرتط كذلك كي يرتب 

خبط واضح، و بعبارات سهلة و مقروءة تسمح للمستهلك فهم كل البياانت املتعلقة ابملنتوج. و كلك 
 .14لتفادي أي غموض قد يعرتي االعالم، و يؤدي إىل غليط و تضليل املستهلك

ن كل البياانت املتعلقة به بشكل واضح، دون فاملرقي العقاري ملزم ابالعالن عن مشروعه العقاري، و ع
 لبس أو غموض، قصد متكني املشرتي من معرفة ما هو مقدم عليه معرفة اتمة و واضحة.

 الفرع الثالث. جيب أن يكون االعالم كامل و كاف.
املعروض  جيب أيضا أن يتضمن االعالم كافة املعلومات املتعلقة ابلعقد املراد ابرامه، و املنتوج حمل العقد و

لالستهالك من حيث طبيعته، طريقة استعماله، و االحتياطات الواجب اختاكها عند استخدامه، و اليت 
، ألن لو كانت املعلومات 15متكن املستهلك من التعرف على املنتوج مبجرد االطالع عليها و قراءاها

 ك، و تضليله.املتعلقة ابملنتوج انقصة و غري كافية ستؤدي ال حمال إىل تغليط املستهل
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و تبعا لذلك يتعني على املرقي العقاري أن يقدم للمشرتي البياانت الكاملة و املتعلقة ابملشروع و العقد 
 املراد توقيعه، و كلك تفاداي من وقوع هذا األخري يف الغلط.

 املطلب الثالث. امللتزم ابالعالم يف عقد البيع على التصاميم.

تعلق بنشاط الرتقية العقارية أن الشخص امللتزم ابالعالم هو املرقي امل 04-11يفهم من القانون رقم 

منه اليت  41العقاري دون ابقي املتدخلني يف نشاط الرتقية العقارية، و هذا ما يستشف من نص املادة 
" يلتزم املرقي العقاري بضمان اإلعالم عن مشروعه العقاري يف األماكن املخصصة تنص على:

 . ة املختصة إقليميا  و ذلك قبل أي عرض للبيع."لإلشهار يف البلدي

املتضمن دفرت شروط  85-12من املرسوم التنفيذي رقم  25و ما يعزز كلك هو ما نصت عليه املادة 
النموكجي الذي حيدد االلتزامات و املسؤوليات املهنية للمرقي العقاري السالف ككره، و كلك بنصها على: 

قبل أي عملية بيع أو تسويق لكل أو جلزء من ملشروعه ضمان إشهار " يتعني على املرقي العقاري 
صادق و واسع مبختلف وسائل اإلعالم و السيما عن طريق اإلعالم املرئي و الواضح على مستوى 
مقره  و يف موقع املشروع العقاري و يف األماكن املخصصة لإلشهار على مستوى إقليم بلدية موقع 

 .اإلنشاء."
 . مضمون االلتزام ابإلعالم يف عقد البيع على التصاميم.املطلب الرابع

فإن املرقي العقاري عبارة عن اقتصادي مؤهل ملمارسة أعمال  11-04من القانون 1916حسب املادة 
التجارة املرتبطة ابلرتقية العقارية، و هبذه الصفة فإن القواعد املطبقة على املمارسات التجارية تفرض عليه 

إطار الشفافية، و وتلزمه إبعالم املشرتي ابألسعار و التعريفات، و شروط البيع، و كلك  ممارسة نشاطه يف
لكونه تتوافر لديه املعلومات املتعلقة ابلبناية حمل العقد، ال تتوافر لدى املشرتي.  هلذا رعى املشرع محاية 

الضرورية، بل و إلجناع عملية هذا األخري ابشرتاطه على املرقي العقاري بتبصريه بكل املعلومات الالزمة و 
اإلعالم وضع إمكانية تدخل مكاتب الدراسات لضمان إعالم كاف و شامل حول املشروع العقاري يف 
األماكن املخصصة لإلشهار يف البلدية املختصة إقليميا قبل أي عرض للبيع. و كل كلك يعزز قدرة 

كبرية، توفريها قد يتطلب اللجوء إىل القرض من املشرتي على العلم مبا يقبل عليه من مشروع يكلفه أمواال  
 .17البنوك، و يساعده على اختيار البناية وفقا للغرض الذي يريده

وعليه فإن اإلعالم  يزيل خطر التفاوت بني املرقي العقاري و املشرتي يف مستوى اخلربة و الدراسات التقنية 
من تلقاء نفسه، و هذا يوفر محاية كبرية هلذا  املتعلقة ابلبناية و اليت يصعب على املشرتي الكشف عنها
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األخري. بل و حرصا من املشرع على تفعيل هذه احلماية قد تدخل لتحديد نوعية و طبيعة املعلومات اليت 
 .  18يلتزم املرقي العقاري إبفضائها للمشرتي دون أن يرتك كلك للسلطة التقديرية للمرقي العقاري

املتعلق بنشاط الرتقية العقارية جند أن املعلومات اليت جيب  04-11رقم و ابلرجوع إىل أحكام القانون 
 على املرقي العقاري أن يوصلها لعلم املشرتي تتمثل يف:

 أوال. اإلعالن على املشروع العقاري:

فإنه يتعني على املرقي العقاري اإلعالن عن مشروعه  04-11من القانون رقم 19 41وفقا لنص املادة 
ماكن املخصصة لإلشهار يف البلدية اليت يتواجد يف دائرة اختصاصها املشروع املراد إجنازه، و العقاري يف األ

 كلك قبل عرضه للبيع للبناايت حمل املشروع.

املتضمن دفرت شروط النموكجي  85-12من املرسوم التنفيذي رقم 20 25وهذا ما أكدته أيضا املادة 
جيب  ة للمرقي العقاري السالف ككره، و كلك بنصها على أنهالذي حيدد االلتزامات و املسؤوليات املهني

على املرقي العقاري قبل أي عملية بيع أو تسويق ملشروعه أن يضمن إشهار صادق و واسع مبختلف 
وسائل اإلعالم، خاصة عن طريق اإلعالم املرئي و الواضح على مستوى مقره، و يف موقع املشروع العقاري 

 21إلشهار على مستوى إقليم بلدية موقع اإلنشاء.و يف األماكن املخصصة ل
وتبعا ملا سبق، فإن املرقي العقاري ملزم ابإلعالن لتسويق مشروعه العقاري مبا يف كلك البيع على التصاميم، 
و ابلتايل فإنه جيب أن يضمن إعالمه بقدر كاف من املعلومات من أجل تنوير الشخص الراغب يف الشراء 

رامه، و البناية اليت سيتم إجنازها، من حيث املوقع، الطابق، املرافق اليت يوجد فيها إىل حول العقد املراد إب
غري كلك من املعلومات، ابإلضافة إىل معرفته لاللتزامات اليت يرتبها العقد على عاتقه السيما تلك املتعلقة 

 ء العقد.ابلثمن، و كيفية دفعه، و كذا إحاطته علما ابلضماانت اليت يستفيد منها جرا
لذلك و لضمان اإلعالم الصحيح و الكامل للمشروع، منع املشرع املرقي العقاري اللجوء إىل االشهار 

البند الثالث من القانون رقم  47املضلل و الكاكب، و استغالل حسن نية املشرتين، و كلك مبوجب املادة 

يف اإلثراء الدائم ألخالقيات  " جيب على املرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالةاليت نصها:  11-04
عدم اللجوء لإلشهار الكاذب و -املهنة و االحتام الصارم هلا  و جيب على وجه اخلصوص:...

استغالل  أبي شكل من األشكال  حسن نية أو ثقة املقتين و السهر على إعالم حقيقي و كامل 
 22. لشركائه."

 ضية املراد البناء عليها.اثنيا.اإلعالن عن املعلومات املتعلقة ابلقطعة األر 
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جيب كذلك على املرقي العقاري أن حييط املشرتي بكل املعلومات املتعلقة ابلقطعة األرضية اليت سيتم إجناز 
البناء عليها، السيما تلك املتعلقة أبصل امللكية، و جتزئتها، و شبكات املياه الصاحلة للشرب و مياه 

إىل املعلومات اليت تتعلق مبوقعها و حدودها، و هذا ما نصت الصرف الصحي اليت توجد فيها، ابإلضافة 

 املشار إليها أعاله. 04-11من القانون رقم  30عليه املادة 
ويف هذا الصدد يتعني على املرقي العقاري أن يسهر على صحة البياانت و املعلومات اليت تتضمنها الواثئق  

ربم، مبا فيها تلك املتعلقة ابلقطعة األرضية اليت ستشيد عليها و القرارات و العقود اليت هلا العالقة ابلعقد امل

 47البناية، و كلك قصد تعزيز العالقات التجارية بني املرقي العقاري و املشرتي. و هذا ما أكدته املادة 

السهر على صحة البياانت و املعلومات -" ...بنصها على:  04-11البند الرابع من القانون رقم 
الواثئق و القرارات و العقود املقدمة ملقتضيات النشاطات قصد تعزيز عالقاته التجارية مع الواردة يف 

 املقتنني املستقبلني." 
 اثلثا. اإلعالن عن املعلومات املتعلقة بنظام امللكية املشتكة.

يل فإنه ملزم يتعني على املرقي العقاري أن يقوم إبعداد نظام امللكية املشرتكة يف مشروعه العقاري، و ابلتا
إبعالم املشرتي بكل البياانت القانونية و التقنية و املالية اخلاصة هبذا النظام، و املعلومات اخلاصة أبعباء و 
التزامات املشرتي فيما خيص األمالك املشرتكة يف املشروع العقاري، و كلك كي يكون على صورة فيما 

. و هذا ما نصت عليه املادة 23د البيع على التصاميمخيص حقوقه و واجباته هبذه األمالك عند إبرامه عق

" يتعني على كل مرق عقاري إعداد نظام امللكية ، اليت مضموهنا: 04-11من القانون رقم  61
 املشتكة و توضيح كل البياانت القانونية و التقنية و املالية اخلاصة به.

ا املتنون عند االكتتاب يف عقد بيع و جيب عليه خصوصا توضيح األعباء و الواجبات اليت يلتزم ش
 . عقار ما..."

 املطلب اخلامس: دور االلتزام ابالعالم يف محاية املشتي يف عقد البيع على التصاميم.
، كلك ألن هذا االلتزام ابلدرجة األوىل إن اهلدف األساسي من االلتزام ابالعالم هو محاية املستهلك

د املزمع إبرامه، و هذا سيمنع وقوعه يف غلط، و جيعله يف مركز سيؤدي إىل تنويره و تبصريه حول العق
 متساوي مع احملرتف.

لذلك فإن هذا االلتزام الذي وضعه املشرع على عاتق املرقي العقاري يلعب دورا كبريا يف محاية املشرتي 
ل املعلومات و السيما يف املرحلة السابقة على تكوين العقد، و تتجسد هذه احلماية يف احاطة املشرتي بك
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اجلوانب اليت هلا عالقة ابلبناية اليت يريد اقتنائها، و الواثئق و العقود اليت هلا عالقة ابلعقد املراد ابرامه، إىل 
غري كلك من املعلومات الالزمة و الضرورية اليت من شاهنا أن تساعد هذا األخري على اإلقدام على العقد 

كا علمنا أن هناك بعض احلاالت اليت يعد فيه تبصري املستهلك مرحلة بكل ثقة، و إرادة كاملة. السيما و إ
جوهرية و مهمة قبل ابرام العقد، مثل ما عليه احلال ابلنسبة لعقد البيع على التصاميم أين يكون احملل فيه 

لته، و شيئا مستقبال مل يتجسد فيه، و ابلتايل فاعالمه ابملعلومات الكافية تسمح له بتصوير املشروع يف خمي
 ابلتايل االقدام عليه بدون تردد، أو االحجام عنه دون تردد أيضا.  

 اخلامتة.
و يف ختام هذه الدراسة ميكن القول أن املشرع اجلزائري فعال أوىل أمهية كبرية لإللتزام ابإلعالم يف نشاط 

من خالل إلزام املرقي  الرتقية العقارية بصفة عامة، و يف بيع على التصاميم بصفة خاصة، و هذا يظهر جليا
العقاري بتبصري املشرتي قبل أبرام العقد بكل املعلومات اليت تتعلق ابلعقد املراد إبرامه، ابلبناية حمل العقد، 
و القطعة األرضية اليت سيقام عليها البناء، و بنظام امللكية املشرتكة و إداراها، و كلك هبدف محاية 

هذا األخري ضحية استغالل، أو غلط يكون منبعه مصدره املشرتي، و حرصا منه على عدم وقوع 
للمعلومات املتعلقة ابملشروع العقاري، و اليت تبقى حكرا على املرقي العقاري الذي يعد مهنيا خمتصا يف 

 هذا اجملال. 
يع و هبذا يكون االلتزام إبعالم من أهم آليات احلماية اليت وضعا املشرع من أجل محاية املشرتي يف عقد الب

على التصاميم، و اليت تسهر إىل جانب آليات احلماية املسخرة يف هذا اجملال على حتصني املشرتي من 
 وقوعه فريسة نصب، و استغالل من قبل حمرتيف مهنة املرقي العقاري.

                                                           

منتجي و ابئعي السلع و اخلدمات اعالم املستهلكني  يعود الفضل يف نشأة هذا االلتزام إىل القضاء الفرنسي، الذي ألقى على عاتق - 1
 بكل املعلومات املتعلقة ابلسلع و اخلدمات، مث و يف مرحلة الحقة كرست التشريعات هذا االلتزام بنصوص قانونية صرحية. أنظر تفصيل كلك؛

 .47، ص2013ر، االسكندرية، مصر، سنة مىن أبو بكر الصديق، االلتزام إبعالم املستهلك عن املنتجات، دار اجلامعة اجلديدة للنش
2
، 2007عبد املنعم مرسى إبراهيم، محاية املستهلك )دراسة مقارنة(، منشورات حليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة  - 
و التشريعات املقارنة، . أنظر أيضا؛ ثروت عبد احلميد، اتفاق التمويل العقاري، دراسة يف أحكام قانون التمويل العقاري 267-.266ص

 .92، ص2007دار اجلامعة اجلديدة، مصر، سنة 
3
 .102، ص2011عالء حسني علي، عقد بيع املباين حتت اإلنشاء، دراسة مقارنة، منشوارات زين احلقوقية، الطبعة األوىل  - 

4
 .105، ص1993هضة العربية، القاهرة، سنة أمحد حممد حممد الرفاعي، احلماية املدنية للمستهلك "إزاء املضمون العقدي"، دار الن- 
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لزامية للقوانني املعُمول هبا، يـَْقَتضي إحالل دوَلة القانون ومبدأ املشروعية ُخُضوع الُسُلطات اإلَدارية بُصورة إ 
ْخَتصة. ويف دلك، ينُص الدستور اجلزائري لعام 

ُ
وكدا، القرارات املنطُوق هبا على ُمْستوى اهليئات القضائية امل

ختصة بتنفيذ أحكام القضاء. 2016
ُ
 على التزام ُكل أجهزة الدولة امل

ارات القضائية من طرف اإلدارة لكن أحياانً، تظهر بعض اإلشكاالت يف التنفيذ االختياري للقر  
العمومية. ويف هذه احلالة، َحرَص املشرع اجلزائري على َوْضع اآلليات الرامية إىل مَحْل اإلدارة اليت تغفل أو 

 متتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها، على تنفيذها واحرتامها. 
ذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة، ومنه، اهدف هده الدراسة إىل التفصيل يف إجراءات تنفي 

إشكاالت التنفيذالواردة هبذا الشأن، وكذا، احللول املقررة لضمان التزام اإلدارة ابلتنفيذ السليم والفعلي 
 ألحكام القضاء.

اخلزينة -السندات التنفيذية -الطعن ابلتعويض-إللغاءالطعن اب-: اإلدارة العموميةالكلمات املفتاحية
 العمومية.

Résumé : 

     L’instauration de l’Etat de droit et du principe de légitimité, implique la soumission 
impérative des autorités administratives aux dispositions en vigueur, ainsi, qu’aux 
décisions énoncées par les juridictions compétentes à leurs encontre. La constitution 

Algérienne de 2016 dispose que tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer 
l’exécution des décisions de justice. 
 Mais parfois surviennent quelques difficultés qui freinent l’exécution volontaire 
des arrêts par l’administration publique. Dans ce cas-là, Le législateur algérien a veillé à 

la mise œuvre de plusieurs mécanismes visant à contraindre l’administration qui 
conteste ou qui omit de se conformer aux arrêts rendus à son encontre, à l’exécution de 
ces derniers.  

 Ainsi, cette étude vise à clarifier les procéduresd’exécution des arrêts rendus à 
l’encontre de l’administration publique, Les difficultés d’exécution qui peuvent survenir 
dans ce cas-là, et aussi, les mécanismes procéduraux instituéspour garantir l’exécution 
parfaite et effective de ces arrêts. 

Mots clés : Administration publique-Recours en annulation-Recours de pleine 

juridictions-Titres exécutoires-Trésor public.  

 

 مقّدمة
مُتث ِّل اإلدارة العمومية هبياكِّلِّها القائمة وفيما تقوم به من نشاطاٍت مظهرًا من مظاهر الس لطة 

يهِّ َدَواعِّي  حتقيقِّ العام   ة؛ حيث َمَنَحها القانون صالحياٍت واسعٍةالختاكِّ قرارااها بُصورٍة ُمنفرَِّدٍة َحْسَبَما تقتضِّ
، وَسْعيًا وراَء مْنعِّ تعسُّف َهذِّهِّ األخرية، ويف سبيلِّ  املنفعة العام ة واحلَِّفاظِّ على الن ظام العام. ويف املقابِّلِّ

تعامِّلِّني َمَعَها، مِّْن جهٍة حتقِّيقِّ الت واُزنِّ املطُلوبِّ بَـ 
ُ
َهٍة، واملصالِّحِّ اخلاص ة لألفراد امل نْيَ املصلحةِّ العام ة، من جِّ
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ختص ة مِّْن خاللِّ َرْفعِّ دعوى قضائي ة 
ُ
ؤالءِّ احلَقُّفي خُمَاصَمةِّ اإلدارة أماَم اهليئات القضائي ة امل أخرى، ُخو َِّل هلِّ

 
َ
عيبِّ أو طََلبِّ الت عويض نتيجَة الض ر ر ال ذي َتسب بت فيه اإلدارة أو مؤس سة على طََلبِّ إلغاءِّ القرارِّ اإلداري امل

َا بناًء على قواعِّدِّ املسؤولية الت قصريي ة أو املسؤولي ة العقدي ة.  َأَحدِّ أعواهنِّ
حِّ وَقْد كان األساس ال ذي اْستَـَنَد إلْيهِّ القضاء اإلداري، يف فرنسا سابِّقاً، ويف اجلزائر بـَْعَد كلَِّك، لَِّمنْ 

ياُج  َا، هو حتقيق مبدأ املشروعية وسيادة القانون ابعتِّبارِّهِّ الس ِّ تعاملني مع اإلدارة العمومية احلق  يف مقاضااهِّ
ُ
امل

رُُه مِّْن َتَصرُّفاٍت بُصورٍة إرادِّيٍة أو الإِّرا َنِّيُع لَِّنفاكِّ ُحُقوق األفراد ومحايَتِّهِّم مِّْن تعسُّف اإلدارة فيما تُباشِّ
ديٍة. امل

تقاضِّني مِّْن خُماصمة اإلدارة، وهو مبثابة الرُّوحِّ لِّذلك ميُ 
ُ
ث ُِّل التنفيذ يف هذه احلالة، الث مرة احلقيقي ة ال يت جينيها امل
رََة للُحْكمِّ إكا مْل يتِّم  تنفيذه بُِّصورٍة فع لية. ؛ فال عِّبـْ  جلََِّسدِّ احلُكمِّ

َر أن  هذه الض ماانت القضائي ة ال يت ميَنُحها القانون للموا َقلَِّب املوازين رَْأساً َغيـْ طن تـَْفقُِّد فعاليتها لِّتَـنـْ
واطًن 

ُ
َد امل على َعقٍِّب يف حالِّ امتناعِّ اإلدارةِّ عن تنفيذِّ األحكام الص ادرة ضد ها امتناعاً سلبياً أو صرحياً. لَِّيجِّ

ُعق دة والغامِّضة، ولُِّيعاوَِّد ُمقاَضاةِّ 
اإلدارة مْن جديٍد،  الض عيف نفَسُه يف دو امٍة من اإلجراءات القضائي ة امل

ْن أجلِّ تقريرِّ ُحُقوقِّهِّ َبْل َسْعياً َورَاَء تنفيذِّ احلُْكمِّ القضائي  ال ذي بَِّيدِّهِّ يف ُمواجهة الس لطة العام ة.  لَْيَس مِّ
س الدستوري اجلزائري ضمن أحكامِّ املادة  من التعديل الدستوري  163استنادًا هلذا، نص  املؤس ِّ

أجهزة الدولة املُختّصة أْن تقوم  يف كّل وقٍت ويف كّل مكاٍن  ويف مجيع  على كلّ أبن ه:"  2016لسنة 
،َأحاَط املشر ع اجلزائري الس ندات الت نفيذية الص ادرة ضد  وتبعًا لدلك".الّظروِف  بتنفيذ أحكام القضاء

ُقر رة بَِّغَرضِّ تفعيلِّ إجراءات تنفيذ هذه األخري 
ة، وكلك ابلن ظر سلطٍة عام ٍة مبجموعٍة من الض ماانت امل

ْن إشكاالٍت عملي ة ُمرتبطة  للخُصوصي ة ال يت يكتسيها إجراء الت نفيذ ضد  اإلدارة العمومية وما َيْطَرُحُه مِّ
ابمتناع اإلدارة عن تنفيذ فحوى احلكم أو استحالة الت نفيذ ألسباٍب ترتبُط ابنعدام حمل  الت نفيذ أو 

ََسار الط بيعي  للتنفيذ وتُلزُِّم صاحب احلق  ابل لجوء للقضاء  تـََلفِّهِّ....أو غري كلك من األسباب ال يت
تْعرَتُِّض امل

مر ًة اثني ة ومَحْلِّهِّ على توجيهِّ أوامر لإلدارة أو احلُكم ضد ها ابلغرامة الت هديدي ة أو حىت  الوصول لتوقيع 
 العقوابت اجلزائي ة املقر رة قانوانً.

ق  يف ال لجوء إىل اخلزينة العمومي ة للت عويض عن عدم تنفيذ كما أْعطى املشر ع لطالِّبِّ الت نفيذ احل
احلكم من طرف اإلدارة أو عن الت أخ ر يف الت نفيذِّ، وكلك بِّغرضِّ حتصيلِّ الدُّيُون املفروضة على هذه 

 من (05اخلامسة ) األخرية،ابعتبار أن  أمواهلا غري قابلٍة للحجزِّ عليها. وهذا ما َنصَّْت عليه أحكام املادة
ُطب قة على بعضِّ 1991جانفي08املؤر خ يف  02-91القانون رقم: 

وال ذي حُيد ِّد األحكام اخلاص ة امل
َلغ الدُّيُون لدى اخلزينة الُعمومية أحكامِّ القضاء، حينما نص ت على أن ه: " مُيكُن َأْن حُيّصل على َمبيْ
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بَيُعها املُتقاُضون املُ  وما 06وابلشُّروِط املُحّددة يف املواد  ْستفيُدون ِمْن أحكاِم القضاِء اّليت تتضّمُن يتيْ
 ".إدانة الّدولة واجلماعات احمللّية واملُؤّسسات العمومية ذات الطّابع اإلداري

َتَمْحوِّرَة، أساساً، ًحْوَل: 
ُ
َن الت ساؤالت، امل ، تـَثُوُر العديُد مِّ ما هي اإلشكاالت العملّية يف هذا املقامِّ

َها ِمَن االمتثاِل ألواِمِر اّليت يطَرُحَها تنفيُذ األحك اِم القضائّية يف حاِل امتناِع اإلدارة املَْطُعوِن ِضدَّ
مدى فعالية الّضماانت القانونية الّتيَمَنَحهااملشرّع اجلزائريللُمتقاضني ضّد اإلدارة العمومية و القضاِء؟ 

 الستيفاء حقوقِهم ِبضمان تنفيِذ فحوى األحكام القضائّية املوّجهة ضّدها؟
يلي ، مِّْن خاللِّ ل

ي  التَّْحلِّ
يلِّ  إلجابة على هذه التساؤالت، ارِّأَتَيـَْنا االعتماَد على املنهج الَوْصفِّ تْفصِّ

الّصادرة ضّد  إشكاالت تنفيذ األحكامحمورين أساسيني: يتناول احملور األول  إىلالدراسة مضُمونِّ هذه 
 الّصادرة ضّد اإلدارة. األحكامضماانت تنفيذ بينما ينصب احملور الثاين علىدراسة اإلدارة.

 ألحكام الّصادرة ضّد اإلدارةإشكاالت تنفيذ ا:احملور األول
، وهو الغاية ال يت يبتغيها املتقاضي من وراء  مُيث ُِّل إجراء التنفيذ الن هاية الطبيعية ألي  حكٍم قضائيٍ 

ملنف ُذ عليه شخصًا من أشخاصِّ جلوئه للقضاء. وأيخذ التنفيذ أحكامًا وإجراءاٍت خاص ة إكا كان الط رف ا
طالِّب  –تكون موازين القوى خُمتل ًة بنْيَ َطَريفَْ العالقة القانونية القانون العام، مبعىن سلطة عامًة؛ حيث 

 التنفيذ واملنف ْذ عليه.
وتقتضي القاعدة العامة، التزام كل  طرٍف من أطراف الس ند التنفيذي أن يلتزما بتنفيذ مضمونِّهِّ 

ُذ يف هذا الش أن، كلٌّ يوفحواه بطر  أبلفاظِّهِّ  قة إراديٍة واختياريٍة دون ال لجوء إىل وسائل اإلكراه واجَلرْبِّ. ويت خِّ
من احلكم الصادر ابإللغاء، وكذا احلكم الصادر ابلتعويض، إجراءاٍت خاص ة بتنفيذه، تُعطي للمسار 

لتنفيذ املقر رة ابلنسبة ألحكام القضاء العادي . التنفيذي طابعًا خاص ًا واستثنائيًا مقارنُة ابلقواعد العامة ل
 من الفقرات البحثي ة الت الية:ضما سوف أنيت إىل الت فصيلِّ فيه  وكلك

 .إجراءات تنفيِذ األحكام القضائّية املُنَصّبة على إلغاء قراٍر إداريٍّ : أوال

وقرارااها، وهذا ما يقتضي إِّعماُل مبدأ املشروعية خضوع اإلدارة للقانون يف مجيع تصر فااها 
نصب ة على إلغاء القرارات ال يت أصدراها بصورٍة اختياريٍة 

ُ
يستوجب التزامها بتنفيذ األحكام القضائية امل

وَطْوعي ة دون ترُدٍد أو امتناٍع منها، طاملا كان كلك ممكنًا من الناحية العملي ة. ويف هذا الش أن، ميكن 
 الت الية: العناصرحلكم القاضي إبلغاء قرار إداري يف تنفيذ اأهم النقاط اليت يُثريهاتلخيص 

احلكم :الطبيعة القانونية اللتزام اإلدارة املطعون ضّدها بتنفيذ احلكم القاضي إبلغاء القرار اإلداري .1
القاضي إبلغاء قرار إداري هو حكم حائز لقو ة الشيء املقضي به، فهو حكٌم صادٌر ابسم الش عب 
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ُبُه القو ة الت نفيذية. وعليه، ال جُيوز لإلدارة أن تتحايل على القانون برفضها تنفيذ اجلزائري، وكلك ما يُ  كسِّ
مضمون احلكم أو حتجُّجها أبي  ُمرب ر غري قانوين للتنص ل من التزامااها أو حىت  سعيِّها إىل إعادة تنفيذ 

 إللغاء.مضمون القرار امللغى إبصدارها لقراٍر جديٍد خمالٍف ملا قضى بهِّ احلكم اب
ويرتت ب عن ُصُدور حكم اإللغاء التزاٌم قانوينٌّ على عاتق اإلدارة ُمصدرة القرار اإلداري حمل  الط عن 
ابإللغاء بضمان الت نفيذ الكامل والس ليم ملضمون وفحوى احلكم القاضي ابإللغاء. والتزاُمها يف كلك كو 

تاحة لديها   تسخريعني ة إجيايٌب يفرُِّض على اإلدارة املالتزاُم طبيعٍة مزدوجة: 
ُ
تنفيذ مضمون لكاف ة الوسائل امل

احلكم القضائي الص ادر ضد ها. والتزاٌم سليٌب يُلزُمها ابالمتناع عن القيام أبي ِّ تصرٍُّف مْن شأنِّهِّ أْن ًيسه ل 
ْلغى.تنفيذ القرار 

ُ
ابختاك كافة إجيابياً التزامًا أتسيسًا على ما َسَبْق، تلتزم اإلدارة املعني ة حُبكمِّ اإللغاءِّ امل

اإلجراءات إلزالة اآلاثر القانونية للقرار اإلداري ال ذي َصَدَر عنها وإعادة احلال إىل ما كانت عليه قْبل 
ُصًدورِّهِّ حىت  ولْو مل يُطَلب منها كلك

. ويكون التزاُمها يف كلك أبثٍر رجعيٍ  من اتريخ ُصُدورِّهِّ. وهي بذلك 1
 .2كانت عليه وكأن  القرار املعيب ملْ َيْصُدر  ملزمًة إبعادة األوضاع إىل ما

 واألساس يف تقرير التزام اإلدارة بتنفيذ مضمون احلكم القاضي اباللغاء أبثٍر رجعيٍ  يكمن يف أن  
مجيع القرارات الص ادرة عن اإلدارة العموميةحُتوز الط ابع الت نفيذي، وهي ختضع بذلك ملبدأ "األثر غري 

اوز السلطة"؛ فاألصل أن  مجيع القرارات حتوز القو ة التنفيذي ة مبجر د صدورها ما مْل املوقف للطعن بدعوى جت
اً لتنفيذها. ويعين كلك، أن  الط عن ابإللغاء يف صح ة القرار اإلداري لعيٍب َمسَّ أحد أركانهِّ  َيَضع القضاء حد 

َتُه وال يُوقف تنفيذه، ولإلدارة الس لطة التقديرية يف  االستمرار يف تنفيذ القرار املطعون فيه على ال مَيُسُّ صح 
 .3مسؤوليتها أو الرتيُّث يف تنفيذه إىل حني الفصل يف دعوى جتاوز الس لطة بقراٍر هنائي ٍ 

-08من القانون رقم:  833من املادة  األوىلوَقْد مَتَّ النصُّ على هذا املبدأ ضِّمن أحكامِّ الفقرة 
ال توقف جراءات املدنية واإلدارية اجلديد؛ حيث جاء هبا: "املتضم ن قانون اإل 2008املؤر خ يف  09

الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية تنفيذ القرار اإلداري املتنازع فيه  ما مل ينص القانون على 
 4."خالف ذلك

 وعليه، ومبجر د صُدور احلكم القاضي ابإللغاء، يرتت ُب على اإلدارة ُمصدرة القرار حمل  اإللغاء أنْ 
ذ اإلجراءات القانونية الس ليمة من أجل ضمان الت نفيذ األمثل ملضمون احلكم ابإللغاء. وعليها بذلك،  تتَّخِّ
أن تسعى إىل حَمْوِّ كل  أثٍر قانوين ٍ ترت ب عن تنفيذ القرار اإلداري حمل  الط عن ابإللغاء منذ ُصُدوره وحىت  

ثٍر ُمعدٍم للقرار املعيب، وهذا ما جيعُلُه، استثناًء، قابال اتريخ احلكم ابإللغاء. فاحلكم ابإللغاء يكون كا أ
للت طبيق أبثٍر رجعي ٍ 

5. 
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ويف كلك، يرى جانُب من الفقه املعاصر أن  بطالن القرار اإلداري املعيب يُرت ُِّب ابلض رورة بُطالن 
َسْت عليه يطة ونظرياها املرك بة؛ حيث . ويف كلك اختالٌف بني القرارات البس6مجيع القرارات اإلدارية ال يت ُأس ِّ

تكون األوىل حمل  بطالن بصورٍة منفردة دون أن يْستَـْتبِّع كلك بطالن القرارات األخرى. يف حني، يفرتِّض 
 بطالن القرار اإلداري املرك ب إهناء اآلاثر القانونية لكاف ة القرارات ال يت يستنُِّد إليها والت ابعة له بقو ة القانون.

اك اإلدارة املطعون ضد ها اللتزاٍم إجيايبٍ  اثٍن ويف مجيع احلاالت ، يتطل ب تنفيذ احلكم ابإللغاء اخت 
إبصدارها قراٍر اثٍن يسمح بتنفيذ مضمون وفحوى احلكم القضائي بصورٍة عملية. ويُعترب هذا اإلجراء 

ا القانون والتنظيمات لإلدارة ا لعمومية سعيًا وراء إعمال االستثنائي  من امتيازات الس لطة العامة ال يت خُيوهل 
مبدأ الفصل بني الس لطات. وعليه تنفيذ احلكم القضائي القاضي إبلغاء قرار الفصل من الوظيفة يف حق  
موظ ف عمومي يرتت ب عليه ابلض رورة، صدور قرار من اإلدارة ُمصدرة القرار األو ل مضمونه إعادة إدماج 

هِّ عن كاف ة األضرار املادية واملعنوي ة ال يت أحلِّقت به  الش خص حامل الس ند التنفيذي ملنصب عمله مع تعويضِّ
 ُمنُذ ُصُدور القرار ابلفصل ودخولِّهِّ حي ز الن فاك.

اك كاف ة الوسائل املقر رة قانواًن من أجل ضمان التنفيذ الس ليم  وبناًء على كلك، تلتزم اإلدارة ابخت 
تعرتض املسار العادي للتنفيذ أو متتنع عنه ألي سبٍب   والقانوين لألحكام املوج هة ضد ها، وليس هلا أنْ 

 .7كان
فضاًل عن كلك، يـََقُع على اإلدارة املعني ة التزاٌم سليبٌّ ابالمتناع عن مباشرة أي  إجراٍء تنفيذي 
لغى. وإْن كانت هذه األخرية قد ابشرت إجراءات التنفيذ، فإنه يتَـَوجَُّب عليها َوْقَف 

ُ
ملضمون القرار امل

ُلغى ابطِّاٌل قانواًن ومستحق اً الت  
نفيذ فورًا ويف احلال؛ حيث يُعترب كلُّ إجراٍء تنفيذيٍ  للقرار اإلداري امل

 .8للت عويض
مىت ينشُأ االلتزام القانوين على : اإلشكال التايل الس ؤال ال ذي يُطرح يف هذه احلالة يتمحور حول

 إلداري  هل ِمْن َوْقِت ُصُدورِِه أْم ِمْن َوْقِت إلغائِِه؟عاتق اإلدارة العمومية ابالمتناع عن تنفيذ القرار ا
األصُل أن ه، حُتوز مجيع القرارات الص ادرة عن اإلدارة العمومية الط ابع الت نفيذي، وهي ختضع بذلك 
ملبدأ "األثر غري املوقف للطعن بدعوى جتاوز السلطة"؛ فاألصل أن  مجيع القرارات حتوز القو ة التنفيذي ة 

ًا لتنفيذها. ويعين كلك، أن  الط عن ابإللغاء يف صح ة القرار اإلداري مبج ر د صدورها ما مْل َيَضع القضاء حد 
َتُه وال يُوقف تنفيذه، ولإلدارة الس لطة التقديرية يف االستمرار يف تنفيذ  لعيٍب َمسَّ أحد أركانهِّ ال مَيُسُّ صح 

يف تنفيذه إىل حني الفصل يف دعوى جتاوز الس لطة بقراٍر القرار املطعون فيه على مسؤوليتها أو الرتيُّث 
.  هنائيٍ 
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-08من القانون رقم:  833من املادة  األوىلوَقْد مَتَّ النصُّ على هذا املبدأ ضِّمن أحكامِّ الفقرة 
ال توقف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة ؛ حيث جاء هبا: "نون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتضم ن قا 09
 ."دارية تنفيذ القرار اإلداري املتنازع فيه  ما مل ينص القانون على خالف ذلكاإل

ولإلدارة يف كلك، أْن تسعى لتنفيذ مضمون القرار اإلداري بشىت  الوسائل واألساليب، وهلا يف 
وتعترب سعيًا منها للحفاظ على الن ظام العام وحتقيق املصلحة العامة.  للّتنفيذ اجلربي املباشركلك أن تلجأ 

هذه الوسيلة من أهم  االمتيازات ال يت تتمتَُّع هبا الس لطة اإلدارية يف مزاولتها لنشاطها، إْك تستطيع اإلدارة َأْن 
َا بشكٍل مباشٍر على األفراد دون أن تلجأ إىل القضاء للحصول منه على إكن ابلتنفيذ.  تقوَم بتنفيذ قرارااهِّ

 قي ُِّدها جمموعة من الضوابط القانونية املوضوعية والش كلية.وهلا يف كلك، س لطة تقديرية نسبيًة تً 
غري أن ه، وحتقيقًا للت وازن الن سيب بني املصلحة العامة ال يت يقتضيها تنفيذ القرار اإلداري، من جهة، 

للش خص  واملصاحل اخلاص ة لألفراد، من جهٍة أخرى، فقد قـُر َِّر استثناٌء على القاعدة العامة، مبوجبه ُمنَِّح احلقُّ 
املتقد ِّم ابلط عن ابإللغاء ضد  القرار اإلداري يف طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري شرط تقيُّدِّهِّ جبملٍة من 

 الش روط والقواعد ال يت يفرضها القانون.
، أعاله، حينما نص ت على 833من املادة  الثانيةوقد وَرَد النصُّ على كلك ضمن أحكام الفقرة 

كن للمحكمة اإلدارية أن مأُمر  بناًء على طلِب الّطرف املعيّن  ِبوقف تنفيذ القرار غري أنّه ميُ أن ه: "
 ".اإلداري

وعليه، ينشأ االلتزام القانوين لإلدارة املطعون ضد ها ابالمتناع عن تنفيذ القرار اإلداري املطعون 
ُقر ر على كلك هو ضد ه من اتريخ ُصُدور احلكم القاضي ابإللغاء، ولْيًس قـَْبَل كلك. واالستثن

اء الوحيد امل
حالة قيام الط رف املعين ابلقرار بطلب وقف التنفيذ وُصُدور أمر يقضي بذلك. وفيما عدى كلك، ال يرتت ُب 

 على اإلدارة أي  التزاٍم ابالمتناع عن التنفيذ، فالط عن ابإللغاء ال يكون له أي  أثٍر موقٍف للتنفيذ.
ماذا لو قامت اإلدارة بتنفيذ مضمون القرار اإلداري املطعون ضّده يف األخري، نُثري التساؤل حول: 

 قبل إلغائِه؟
يف هذه احلالة، يُعترب تصر فها صحيحًا وقانونيًا طاملا ملَْ يـَُقْم خصُمها بطلبِّ وقف التنفيذ، حيث نكون هنا 

 أمام فرضيتني:
لغى آاثراً الفرضية األوىل

ُ
قانونية ابلن سبة للغري، هنا تلتزم اإلدارة  : إكا مل يُرت ِّب إجراء تنفيذ القرار امل

.  بتنفيذ مضمون احلكم ابإللغاء وسحبها للقرار اإلداري أبثٍر رجعيٍ 



 توابيت إميان رمية سرور     تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة :إشكاالت التنفيذ و الضماانت املقررةد.

  
83 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب –الرابعالعدد       

لغى آاثرًا امتَدْت للغري حسن الني ة، هنا يقُع على الفرضية الثانية
ُ
: إكا َرتََّب إجراء تنفيذ القرار امل

بتعويض التزاٌم اثٍن ئي احلائز لقو ة الشيء املقضي به، وبتنفيذ مضمون احلكم القضا التزاٌم أّولٌ اإلدارة 
 حسن الني ة، وأييت هنا دور قضاء الت عويض يف تقدير قيمة الض رر واحلُكم بهِّ. خصمِّها والغري

 : ومني ز هبذا اخلصوص بني:الّشكليات اإلجرائية لتنفيذ احلكم إبلغاء القرار اإلداري .2
: يقتضي تنفيُذ احلكم الص ادر ابإللغاء أْن يكون ة ابلصيغة التنفيذيةالّشكليات اإلجرائية املرتبط.1.2

لتنفيذي ة. ومنه، يلتزم احملضر القضائي ابلتأك د من أن  السند ال ذي حبوزتهِّ ممهوراً  حائزًا للقو ةهذا األخري 
م نسخٍة تنفيذية له .ومنه، يلتزُِّم أمني الض بط مبجر د تسجيلِّهِّ للحكم، بتسلي9ابلص يغة الت نفيذية الصحيحة

كالت ايل:    09-08من القانون رقم:  281طلبِّها. وقد عر ف املشر ع اجلزائري ضِّمن أحكام املادة  ردمبج
 الّنسخة الّتنفيذيّة هي الّنسخة املمهورة ابلّصيغة الّتنفيذيّة."

ولِمُل  تنفيِذِه.ُمتابعِة تُوقًُّع وُتسلَُّم من طرف أمني الضبط إىل املُستفيد ِمَن احلُكِم اّلذي يرغُب يف 
النُّسخة الّتنفيذية العبارة الّتالية: ُنسخة ُمطابقة لألصل ُمسّلمة للّتنفيذ " وكذا  ختُم اجلهة 

 10".القضائّية
قْد مي ز املشر ع اجلزائري بني إجراءات تنفيذ األحكام القضائية الص ادرة أمام القضاء العادي وتلك و 

 داري، حينما اشرتَط أْن مُتَْهَر هذه األخرية ابلص يغة الت نفيذية التالية:ال يت ينطُِّق هبا القضاء اإل

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ابسم الّشعب اجلزائري
 وتنتهي ابلص يغة الت الية:

"اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  تدعو ومأمر الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب 
دي  وكّل مسؤول إداري آخر  كلٌّ فيما خُيُصُه  وتدعو ومأمر كّل احملضرين املطلوب إليهم ذلك  البل

 11فيما يتعّلق ابإلجراءات املّتبعة ضّد اخلصوم اخلواص  أن يقوموا بتنفيذ هذا احلكم  القرار..."
ممهورًة  وجتب اإلشارة هبذا اخلصوص، أن ه ال ُتسل م سوى ُنسخٌة واحدة من الس ند التنفيذي

، وهي الن سخة التنفيذي ة ال يت مُتكنُّ َخْصَم اإلدارة من تنفيذ احلكم القضائي يف مواجهتها 12ابلص يغة التنفيذي ة
 .13عن طريق اللجوء إىل احملضر القضائي

واستثناًء على كلك، أجاز املشر ع يف بعض احلاالت القيام بتنفيذ الس ند ابإللغاء دون أن يكون 
َوَرَد النصُّ ضمن  كلك،. ويف األوامر االستعجاليةيغة التنفيذية، ومن هذه احلاالت نذكر ممهورًا ابلص  
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ا الثانية، النص  على أن ه:  ،09-08من القانون رقم:  303أحكام املادة  "...يف حالة يف فقراهِّ
 "هِ االستعجال القصوى  أيُمر القاضي ابلّتنفيذ مبوجب الّنسخة األصلية لألمر حىّت قبل تسجيلِ 

يُعل ق البعض على االختالف الوارد بني الص يغة الت نفيذية يف املواد اإلدارية ونظرياها يف املواد 
 " : ِمْن ِخالل املقارنة بنْي الّصيغتني الّتنفيذيتني  َنَُِد أّن كلٌّ منهما متشاشة من حيث اإلدارية، ابلقْولِّ

مها مأُمُر بتنفيِذ األحكاِم القضائّية  سواء املضمون واهلدف  وإن اختلفْت يف الّشكل  ذلك أّن كال
َأَصَدَرْت صّد اإلدارة أو ضّد أشخاص القانون اخلاّص  وسواء أكانت مقُرونَة ابجلزاء أو كانت غري 
ذلك  إاّل أنّه من خالل املقارنة بينهما من حيث الّصياغة  فال شّك يف أّن تلك اخلاّصة بتنفيذ 

 .14"نفيذ األحكام املدنية  والعكس صحيحٌ األحكام اإلدارية ال تصُلُح لت

استناداً لكل ِّ ما َسَبَق، يظهر جلياً الط ابع اإللزامي للصيغة التنفيذية يف مضموهنا ويف فحواها، فهي 
شرٌط الزٌم الكتساب احلكم القضائي القوة الت نفيذية، ويف غياهبا، يكون الس ند دون أي  أثر قانوين. ويف 

يُعدُّ َوْضُع الّصيغة التنفيذيّة مْن َطَرِف لِّسان الدكتور "عبد القادر عدو"، كالت ايل: " كات املعىن َوَرَد على
املوّظف املختص على صورة احلُكم القضائّي  وتوقيُعُه وختُمُه  عماًل شكلّيًا الزمًا لتحقيق القّوة 

 .15"التنفيذيّة  وبدونه ال تُعدُّ صورة احلكم سنداً تنفيذايًّ 
هو كلك اإلجراء ميكن القول هبذا اخلصوص، أن التبليغ : اإلجرائية املرتبطة ابلّتبليغالّشكليات .2.2

الش كلي  ال ذي يْنَصبُّ على إخبار املعين ابحلكم بصدورِّ ُحكٍم قضائيٍ  يف مواجهتِّهِّ بصورٍة رمسي ة وفعلي ة. 
ا إبالغ املُبّلغ به  ابإلجراء تلك العملّية الّشكلية  اّليت يتمُّ بواسطتهوهو حبسب ما َوَصَفُه البعض: "

اّلذي سوف يقوم به الّطرف اآلخر  أو تبليغ اإلطراف إبجراٍء سوف تقوم بِه احملكمة أبمٍر من 
القاضي  أو ِإخبار األطراف املعنّية ابحلُكم الّصادر ِضّدهم  ويُكوُن ذلك مبثابة بداية احتساب اآلجاِل 

علِم مبا َصَدَر ِضّدهم  سواء كانوا جمموعة من األطراف أو طرٌف لِيُينَيفََّذ ذلك احلُكُم وإلحاطَِتِهم ابل
 .16"واحدٌ 

يقصد كالت ايل:"    09-08من القانون رقم:  406عر ف املشر ع اجلزائري الت بليغ ضمن نص املادة 
ُه املُحضر القضائّي.  ابلتبليغ الرمسي  التبليغ اّلذي يتمُّ مبوجب حمضر يُِعدُّ

 ".الّرمسي بعقد قضائي أو عقد غري قضائي  أو أمر أو حكم أو قرار مُيكن أن يتعلق التبليغ
من نص املادة أعاله، يتمُّ التبليغ الر مسي عن طريق حمضر  الرابعةو الثالثةوحسبما َوَرَد صمن الفقرتني 

قضائي مكل ف قانون بتحرير حمضر تبليغ الس ند، بناًء على طلبِّ الش خص املعين أو ممث له القانوين أو 
 .17االتفاقي، ويكون كلك بعدد األشخاص املطالب بتبليغهِّم رمسي اً 



 توابيت إميان رمية سرور     تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة :إشكاالت التنفيذ و الضماانت املقررةد.

  
85 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب –الرابعالعدد       

ع اجلزائري أن  مْن خصائص إجراء التبليغ وشروط صِّح تِّهِّ أْن يكون التبليغ ر هذا، وقْد اعتبَـَر املش
حُّ مىت متَّ لدى املمث   ل القانوين شخصي اً. ويف احلالِّ ال يت يكون فيها الت بليغ موج هًا إلدارٍة عامٍة، فإن ه َيصِّ

 .18للهيئة أو لدى ممث لها االتفاقي
ما احلًكم َلْو َرَفَض املطلوب والس ؤال ال ذي يُطرُح يف هذه احلالة، يندرُِّج ضمن اإلشكالية الت الية: 

 تبليغه تسلُّم حمضر الّتبليغ أو التوقيع عليه أو يف احلال اّليت يستحيل فيها تبليغه؟
 َب الت مييز بني فرضيتني أساسيتني:لإلجابة على التساؤل أعاله، َوجَ 

: إكا َرَفَض الش خص املطلوب تبليغه تسل م حمضر التبليغ والتوقيع عنه أبي ِّ شكلِّ من الفرضية األوىل
األشكال. هنا، يتوىل  احملضر القضائي القائم ابلت بليغ تدوين كلك يف حمضر تبليغ الس ند، مث  تُرَسُل للش خص 

من التبليغ الر مسي برسالة مضمونة مع إشعار ابلوصول. واعترب الت بليغ يف هذه احلالة املطلوب تبليغه ُنسخًة 
رسل

ُ
َُدوًّنِّ على الربيد امل

 .19يف ُحكمِّ الت بليغِّ الش خص وحُتًسُب اآلجال من اتريخِّ اخلَْتمِّ امل
ً، فإن  القانون أجاز يف هذِّهِّ احلالة لالفرضية الثاّنية لًمحضر القائم ابلتنفيذِّ : إكا استحال التبليغ ماداي 

 .20أَن يقوم بتبليغِّ أحد أفراد عائلتِّهِّ البالغني وكاملي األهلية املقيمني يف موطنِّهِّ األصلي أو املوطن املختار
استناداً لكل ما َسَبْق، خنُلُص ابلَقْول أنُه مبجرد ثُبوت التبليغ الرمسي لإلدارة املعنًية ابحلُْكم الًقاضي  

ه األخرية ابختاك كافة التدابري واإلجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لفحوى ابإللغاء، تلتزم هد
 ومضُمون احلكم القضائي املًوًجه ضدها.

 
 إجراءات تنفيِذ األحكام القضائّية املُنَصّبة على طََلِب تعويٍض ِمَن اإلدارةِ : اثنيا

للقرار اإلداري املعيب وغري املشروع من طلب اإللغاء هو إهناء اآلاثر القانونية  نْ إكا كانت الغاية م
خالل حموِّها واعتبار القرار الص ادر كأن مْل َيُكْن. فإن  الغاية من دعوى التعويض هي يف املقامِّ األو لِّ تعويض 

ا العقدية أو نتيجة خطأ َصَدَر عنها أو  هده األخريةم اإلدارة عن ضرٍر حلَِّق بِّهِّ نتيجة إخالل صْ خَ  مبسؤوليااهِّ
ختصني.عن أ

ُ
 حدِّ أعواهنا امل

، واليت تقضي بتسديد املبالغ ة بتنفيذ األحكام الص ادرة ضد هاتلتزم اإلدارة العموميتبعًا لذلك، 
املستحقة عليها ملدينيها نتيجة خطأ صَدَر منها أو إمهالِّ أو تقصرٍي. وهي يف كلك، ُملزمًة أبداء ما عليها 

 من ُديوٍن من كمتها املالية اخلاص ة.
أن  تنفيذ أحكام التعويض الص ادرة ضد  اإلدارة العمومية قد تـَْعرتُِّضُه عوائق وإشكاالت يستحيُل غري 

ذ الت نفيذ مسارَُه الط بيعي . ومِّْن أبرزِّ اإلشكاالت ال يت تعرتض تنفيذ األحكام القضائية الص ادرة  معها أْن يت خِّ
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الة التنفيذ بسبب عدم امتالك اإلدارة ضد  شخص من أشخاص القانون العام يف مسائل الت عويض، استح
ويف هذه احلالة، تُباَشُر إجراءات  احملكوم عليها ابلتعويض لألموال ال يت تُقدمها للمحكوم له ابلت عويض.

التكليف ابلوفاء ضد  اإلدارة العمومية؛ حيث حُير ر حمضر التبليغ الر مسي للحكم القضائي استنادًا ألحكام 
.كما حُير ر حمضر تكليف ابلوفاء 09-08نون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم: من قا 416-406املواد 

جيُب أْن يْشَتِمل الّتكليف ابلوفاء  من نفس القانون، وال يت جاء هبا: " 613املنصوص عليه يف املادة 
   على ما أييت:21لت طائِلة القابلية لإلبطال  فضاًل عن البياانت املُعتادة

لتنفيذ وصفته  شخصًا طبيعّيًا أو معنوايً  وموِطُنُه احلقيقّي وموِطٌن ُُمتاٌر َلُه اسم ولقب طالب ا .1
 يف دائرة اختصاص حمكمة الّتنفيذ؛

 اسم ولقب موِطْن املُنقَِّذ عليه؛ .2

َنُه الّسند الّتنفيذي  خالل أجل أقصاُه مخسة عشر  .3 تكليف املُنَيفَّذ عليه ابلوفاء  مبا تضمَّ
 َذ عليه جرباً؛( يوماً  وإالّ نُيفِّ 15)

 بياُن املصاريِف اّليت يُيْلَزُم شا املُنّفذ عليه؛ .4

 بياُن مصاريِف الّتنفيذ واألتعاب املُستحّقة للُمحضرين القضائّيني؛ .5

 ".توقيع وَخْتِم املُحضر القضائي .6

ليغ يف مجيع احلاالت، تسري على إجراءات تبليغ التكليف ابلوفاء، كات األحكام املقر رة ابلن سبة للت ب
-08من القانون رقم:  612الر مسي للس ند الت نفيذي. وقد حد د املشر ع اجلزائري ضمن أحكام املادة 

من اتريخ ُصُدور احلكم يومًا تسري  (15)آجال التكليف ابلوفاء مبا ال يتجاوز مخسة عشر ،09
 .22ابلت عويض

، تقدمي طََلب إببطال التكليف من نفس القانون 613كما خو ل املشر ع يف الفقرة األخرية من املادة 
يومًا الت الية لتبليغ التكليف ابلوفاء. ( 15) ابلوفاء أمام قاضي االستعجال يف مهلٍة ال تتعد ى مخسة عشر

 يوماً. (15)ويـَْلَتزِّم هذا األخري، ابلفصل يف الطلب يف مهلٍة ال تتجاوز مخسة عشر 
ابلتعويضِّ التزاٌم ابلوفاء ابملبلغ احملكوم به خالل أجل  على كلك، يـََقُع على اإلدارة احملكومِّ عليها بناءً 

يوماً من اتريخ تبليغها رمسياً عن طريق حمضر قضائي ابلت كليف ابلوفاء، وهلا خالل هذه  (15)مخسة عشر 
ُهلة أن تتقد م بطلٍب أمام قاضي االستعجال إببطال الت كليف ابلوفاء.

 امل
التكليف ابلوفاء قوًة تنفيذي ًة ختو ُِّل الش خص املدين ُسلطة مباشرة  وقد جعل املشر ع اجلزائري حملضر تبليغ

إجراءات الت نفيذ اجلربي ضد  الط رف اآلخر. كما َأَجاز املشر ع إجراء التنفيذ اجلربي مبجر د التبليغ الر مسي 



 توابيت إميان رمية سرور     تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة :إشكاالت التنفيذ و الضماانت املقررةد.

  
87 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب –الرابعالعدد       

وكلك يف احلالتني  يوماً، (15)للت كليف ابلوفاء دون مراعاة اآلجال القانونية للوفاء، واحملد دة خبمسة عشر 
 الت اليتني:

 إكا كان الت نفيذ يتمُّ مبوجب أمر استعجايل؛ -

 .23إكا كان الت نفيذ يتمُّ مبوجب حكم مشمول ابلن فاك املعج ل -

وهنا، نـَُؤي ُِّد املرب رات ال يت قد مها الدكتور "عبد الرمحان برابرة" بشأن موقف املشرع اجلزائري ضمن 
...يْستِمُد االستثناءاِن ُمربّراهتما ِمَن الطّابع االستعجايل يُعل ق قائاًل: " أعاله؛ حيث 614أحكام املادة 

للخصومة وحالة الّضرورة اّليت تقَتضِي الّتنفيذ املُعّجل لتلك األحكام واألوامر  وُمواجهة الظُّروف 
دة. فأيُّ مأُخٍر يف الّتنفيذ الطّارئة اّليت تتطّلُب الّسرعة يف التدّخل حلماية احلقوق واملراكز القانونية املُهدّ 

 سُيؤّدي ال حمالة إىل ضَرٍر يصُعُب جربُُه عيناً يف املُْستقبل السيما إذا ما متَّ التنفيُذ ِوفقاً للقواعد العاّمة"

ويف احلاالت العادية، يف حالة عدم التزام الط رف احملكوم عليه ابلوفاء ابملبالغ املستحق ة خالل اآلجال 
دة، يُباشر الط رف اآلخر إجراءات التنفيذ اجلربي بعد حصوله على ُنسخٍة من حمضر االمتناع القانونية احملد  

عن التنفيذ. وحيِّقُّ له يف هذه احلالة، أْن يُطالَب بعريضٍة ُمسب بة ومؤر خة وموق عة منه شخصي ًا أو ممِّ ْن يـَُنوبُُه 
عقارات مدينِّهِّ بقصدِّ ضمانِّ حقوقِّهِّ القائمة؛  قانوانً، ابستصدارِّ أمٍر ابحلجز الت حف ظي على منقوالت أو

ُعُه مَِّن التصرُّفِّ فيها  .24حيث يَتِّمُّ َوْضُع أموال املدين املنقولة والعقارية حتَت َيدِّ القضاْء وَمنـْ
أعاله،  09-08من القانون رقم:  636واإلشكال ال ذي يُطرَُح يف هذا املقام، َيْطَرُحُه نص  املادة 

قائمة األموال ال يت جُيوُز احلجز عليها، "األموال العامة اململوكة للدولة ، أو للجماعات وال يت تستثين من 
عدم اإلقليمي ة، أو للمؤس سات العمومية كات الص بغة اإلدارية..."؛ فاألموال اململوكة للدولة حيكمها مبدأ "

ن قانون األمالك املتضم  30-90"، وهو املبدأ املقر ر ضمن القانون رقم: جواز احلجز عليها 
منه، كالت ايل: ( 04الرابعة ) ؛ حينما نص ت املادة1426-08،املعد ل مبوجب القانون رقم: 25الوطنية

األمالك الوطنية العمومية غري قابلة للتصّرف فيها وال للّتقادم وال للحجز. وخيضع تسيريها ألحكام "
 ة اخلاصة.هذا القانون مع مراعاة األحكام الواردة يف النصوص التشريعي

األمالك الوطنية اخلاّصة غري قابلة للتقادم وال للحجز ما عدا املسامهات املخّصصة للمؤسسات 
وختضع إدارة األمالك واحلقوق املنقولة والعقارية الّتابعة لألمالك الوطنية اخلاّصة  االقتصادية.العمومية 

 يف النصوص التشريعية األخرى" والتصّرف فيها ألحكام هذا القانون مع مراعاة األحكام الواردة
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من نفس القانون؛ حيث نص ت على  02/ف.66وكلك ما َوَرَد الت أكيد عليه مبوجب أحكام املادة 
 "...وُتْسَتَمُد القواعد العامة حلماية األمالك الوطنية العمومية ِ ّا أييت: أن ه:

 جز..."مبادئ عدم قابلية التصرف  وعدم قابلية التقادم  وعدم قابلية احل -

وعليه، يصطدم إجراء تنفيذ األحكام ابلت عويض الص ادرة يف مواجهة أحد األشخاص املعنوية العامة 
احملد دة أعاله، ونعين هبا الدولة، الوالية، البلدية واملؤسسات العمومية كات الط ابع اإلداري، مع مبدأ عدم 

ما يُفيد عدم جواز احلجز على املمتلكات املنقولة  قابلية األموال العمومية للحجز عليها املقر ر قانوانً.وهذا
والعقارية التابعة إلدارة عمومية، أي أن ه يسقُط حق  املدين يف دعوى تعويض عن املطالبة ابحلجز على أموال 

ً.اإلدارة حجزاً حتفظياً أو حجزاً   تنفيذاي 
خاّصة من خالهلا مُيكن للمدين  هل قّرر املشرّع اجلزائري إجراءاتٍ والس ؤال ال ذي يفرُِّض نفسُه هنا، 

 استيفاء حقوقه املادية من اإلدارة العمومية؟

 دلك ما سوف حناول اإلجابة عليه ضمن احملور الثاين من الدراسة.

 ألحكام الّصادرة ضّد اإلدارةتنفيذ ا ضماانت :احملور الثاين
ارة العمومية على تنفيذ األحكام اإلداري على مبدأ عدم ًجًواز إكراه اإلد فقهاء القانونجُيمُع  يكادُ 

هم يف دلك، إعمال مبدأ الفصل بني السلطات، مْن جًهة، ومبدأ ُحْسُن تالقضائية املوجهة ضدها، وحج
 ًسرْي املرفق الُعمومي ابنتظام واضطراد، من جهة ُأخرى.

ْعنية فيه مساٌس حبُقوق األفراد
َ
َر أَن ترك الُسلطة التقديرية يف َيد اإلدارة امل َتعاملني معها؛ فإن   غيـْ

ُ
امل

كانت القاعدة العامة تقضي بعد جواز مباشرة إجراءات التنفيذ اجلربي يف مواجهة شخص مْن أشَخاص 
القانون العام، إال أَن املشرع اجلزائري، حتقيقًا للتوازن املطُلوب بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة، قْد 

ضد اإلدارة مبجموعة من الضماانت العملية واحلُُلول الكفيلة بتنفيذ  َأَحاَط تنفيذ األحكام القضائية املوجهة
تعاملني مع اإلدارة العمومية. 

ُ
 هده األخرية ومحاية مصاحل امل

ومُيكُن عُموماً تصنيف الضماانت املقررة قانوانً حلمل اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية الصادرة 
 منها ضمن الفقرات البحثية التالية:ضدها إىل ثالث فئات أساسية، نتناول كل 

 األحكام اهلادفة إىل تنفيذ مضمون احلكم القضائي: أوال
، قفزة نوعية يف جمال توسيع سلطات 09-08 مث ل صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم: 

ريخ، مل يكن من الت االقاضي اإلداري يف جمال تنفيذ األحكام املوج هة ضد  اإلدارة؛ حيث أن ه وقبل هذا 
اك التدابري ال الزمة لتنفيذ  سلطة القاضي أْن يتدخ ل بتوجيه أوامر لإلدارة احملكوم ضد ها ومحلها على اخت 
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 978 . وهو اإلجراء ال ذي تبن اه املشر ع اجلزائري مبوجب أحكام املادتنيمضمون احلكم الص ادر ضد ها
" عندما يتطّلب األمر أو احلكم أو  ا، كالت ايل:وال لتان جاء نص هم  09-08 من القانون رقم: 979و

أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاهتا الختصاص اجلهات القضائية  مالقرار  إلزا
اإلدارية ابخّتاذ تدابري تنفيذ معّينة  مأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك  يف نفس احلكم 

وب مع لديد أجل للتنفيذ  عند االقتضاء" " عندما يتطّلب األمر أو احلكم القضائي  ابلتدبري املطل
أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاهتا الختصاص اجلهات القضائية  مأو القرار   إلزا

الّسابقة  مأمر اإلدارية ابخّتاذ تدابري تنفيذ معّينة  مْل ّيْسّبق أْن ّأّمّرْت شا بسبب عدم طلبها يف اخلُصومة 
 اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك  إبصدار قرار إداري جديد يف أجل حُمّدد".

أعاله، منإبداء املالحظات 979و 978وتسمُح قراءة متأني ة لألحكام ال يت تضمنتها املادتني
 الت الية:

الختصاص القضاء تسري أحكام املادتني أعاله، على األشخاص املعنوية العامة ال يت ختضع  -
احملاكم جملس الدولة و األشخاص املعنوية العامة اليت تدخل ضمن اختصاص اإلداري، ونعين هبا:

الوالية واملصاحل الدولة، من نفس القانون، وهي:  801و 800اإلدارية طبقًا ألحكام املادتني 
ى للبلدية، املؤسسات غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية، البلدية واملصاحل اإلدارية األخر 

. فضاًل عن مجيع اهليئات ال يت ختضع منازعااها الختصاص العمومية احمللية كات الص بغة اإلدارية
 اهليئات القضائية اإلدارية.

اك أي  من التدابري  - ال جيوز للهيئة اإلدارية الفاصلة يف املوضوع أن أتمر اإلدارة احملكوم ضد ها ابخت 
حلكم القضائي املوج ه ضد ها ما مل يُطلب منها كلك من طرف املدعي اهلادفة لتنفيذ مضمون ا

 أثناء سري اخلصومة أو بعد صدور احلكم وثبوت استحالة تنفيذه.

اك تدابري تنفيذية معي نة يكون من طرف املدعي شخصي اً، وتسري عليه  - تقدمي طلب صدور أمر ابخت 
يتعل ق بشروط قبول الدعوى وصحت ها، هو نفس األحكام ال يت تسري على الطلبات األصلية فيما 

إجراء غري إلزامي مُيكن للمد عي الت مسك به كما مُيكنه الت نازل عنه. ويف مجيع احلاالت ال مُيكن 
 للقاضي توجيه األمر من تلقاء نفسها.
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جيوز للمد عي تقدمي الط لب يف عريضة افتتاح الدعوى األصلية أو أثناء سريها، ويلتزم القاضي هنا  -
الئم، ويكون كلك 

ُ
اك التدبري التنفيذي امل بتوجيه أمر إلزامي لإلدارة املنطوق ابحلكم ضد ها ابخت 

 مبوجب نفس احلكم الفاصل يف دعوى املوضوع.

كما ميكن للمد عي، إن أغفل عن تقدمي طلبه أثناء سري الد عوى، القيام بذلك مبوجب طلب  -
اصلة يف دعوى املوضوع. وما على هذه األخرية إال  منفصل، أمام نفس اجلهة القضائية اإلدارية الف

اك التدابري التنفيذية اإللزامية  .27أن ُتصدر قراراً جديداً ممهوراً ابلص يغة الت نفيذي ة لألمر ابخت 

وجتب اإلشارة يف اخلتام إىل أن ه ال جيوز حلامل الس ند التنفيذي الص ادر ضد  اإلدارة تقدمي طلب 
اك تدابري تنفيذ حمد دة إال مر ة واحدة فقط. وهو يف مجيع احلاالت حيوز القوة إصدار أمر قضائي ابخت  

 التنفيذية وال يقبل أي  وجه من أوجه الط عن فيه.

 األحكام اهلادفة إىل احلصول على تعويض عن الضرر: اثنيا
ى منقوالت قر ر املشر ع اجلزائري تداركًا للث غرات ال يت يطرحها إعمال مبدأ عدم جواز احلجز عل 

وعقارات األشخاص املعنوية العامة وحتقيقا لالستمرارية والدوام يف تسيري املرافق العمومية، مجلة من 
اإلجراءات اخلاص ة واالستثنائية اليت يلجأ إليها املستفيد من احلكم القضائي الصادر ضد  اإلدارة لتحصيل 

خطأ أو إمهال من اإلدارة العمومية. وتتجس د  ديونه أو تعويض ما حلقُه من ضر ر مادي  أو معنوي  بسبب
 أهم هذه اإلجراءات يف اآلليتني التاليتني:

: قـُر ر هذا اإلجراء مبوجب أحكام القانون إجراء لصيل املبالغ املُستحّقة من اخلزينة العمومية .1
ال ذي حُيد د األحكام اخلاص ة بتنفيذ بعض أحكام القضاء 02-91رقم: 

ائيٌّ . وهو إجراٌء استثن28
ال ينطبق إال يف احلالة اليت يـ ق ُع فيها إشكاٌل يف تنفيذ حكم قضائي منطُوٌق به ضد  شخص من 

من القانون  اخلامسةواألوىلأشخاص القانون العام، وكلك ما نص ت عليه صراحة أحكام املادتني
العمومية مُيكن للجماعات احمللّية واملُؤّسسات حيث جاء هبما، على الت وايل: " ؛02-91رقم: 

واملُستفيدة من أحكام القضاء الّصادرة يف الّنزاعات الواقعة بينها ذات الطّابع اإلداري 
َلغ اإلداانت لدى اخلزينة العمومية ابلّشروط  واملُتضّمنة إداانت مالية  أن لُصَل على َمبيْ

يُ "، " من هذا القانون 4و3و2احملّددة يف املواد  ون لدى اخلزينة مُيكن أْن حَيُصل على مبلغ الدُّ
وما يتبُعها  املُتقاُضون املُستفيُدون من أحكام القضاء  6الُعمومية وابلشُُّروط املُحّددة ابملادة 

 ".اّليت تتضّمن إدانة الدولة واجلماعات احمللّية واملُؤّسسات العمومية ذات الطّابع اإلداري
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ل هذا اإلجراء يكون استثناًء ابلنسبة سالفيت الذ كر، ميكن إعما 05و 01استنادا  ألحكام املادتني 
. وَيْستوي 29لألحكام القضائية الصادرة ضد  الدولة أو مجاعااها اإلقليمية واملرفقية كات الط ابع اإلداري

ستفيد من اإلجراء شخصًا من أشخاص القانون العام أو القانون 
ُ
يف كلك، أن يكون الش خص امل

 .30اً أو شخصاً معنواي ً اخلاص، واحلد  سواء إن كان شخصاً طبيعي  
ستحقة لدى شخص من أشخاص  

ُ
وميكن تلخيص اإلجراءات اخلاصة بطلب حتصيل الديون امل
 :31القانون العام على مستوى اخلزينة العمومية للدولة، يف الن قاط الت الية

إيداع عريضة مكتوبة مبثابة طلب خطي موج ه إىل األمني العام للخزينة العمومية من الش خص  -
مل الس ند التنفيذي ُمبداًي من خالله رغبته يف استيفاء ديونه من اإلدارة العمومية احملكوم حا

 ضد ها؛

 تقدمي الن سخة التنفيذية للحكم القضائي؛ -

السندات الدالة على استنفاك املساعي الودية لتنفيذ احلكم، ويتعلق األمر مبحضر التكليف ابلوفاء،  -
ر االمتناع عن التنفيذ اليت تُثبت استحالة التنفيذ ابلطريق حمضر تبليغ التكليف ابلوفاء وحمض

و ل خصم اإلدارة طلب استيفاء حق ه من اخلزينة العمومية للوالية؛  العادي وخت 

يتوىل األمني العام للخزينة العمومية إحالة نسخة من امللف إىل النائب العام املختص  إقليمي اً  -
وكلك بقصد التأكد من صحة امللف والواثئق املقد مة من طرف واإلدارة العمومية املعني ة ابحلكم، 

 خصم اإلدارة العمومية؛

قيام األمني العام خلزينة الوالية ابألمر ابلسحب من حساابت الش خص املعنوي احملكوم ضد ه  -
ستفيد من احلكم القضائي. 

ُ
 وحتويلها لصاحل الش خص امل

-08من القانون رقم:  980ر ضمن أحكام املادة : وهي اإلجراء املقر  إجراء الغرامة التهديدية .2
جُيوُز للجهة املتضم ن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد. حيث نص ت على أن ه:"  09

أعاله  أن  979و 978القضائية اإلدارية  املطلوب منها اخّتاذ أمر ابلّتنفيذ وفقًا للمادتنْي 
 ".ن مفعوهلامأُمر بغرامة هتديدية مع لديد اتريخ سراي

ُتوخ ى من وراء تقرير هذا اإلجراء االستثنائي؛ حيث أن ه يف أتسيسًا على كلك، يظهر جلي اً، 
اهلدف امل

اك تدابري تنفيذي ة معي نة خالل آجال حمد دة ألحد  ختص  أمرا  ابخت 
ُ
احلال ال يت يُوج ه فيها القاضي اإلداري امل

اكه للت دابري أشخاص القانون العام، ومْل يلتزم هذا األخ ري بتنفيذ مضمون األمر القضائي املوج ه له ابخت 
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املطلوبة أو احلال الذي مل حُتد د فيه تدابري تنفيذ معي نة تت خُذها اإلدارة وامتنعت هذه األخرية عن التنفيذ، 
 فإن ه يكون للقاضي أن أيمر بتوقيع غرامة اهديدي ة ضد  اإلدارة اليت امتنعت عن التنفيذ.

الغرامة التهديدية هي أحد الوسائل اليت مُيكن أن يلجأ هلا ها جانب من الفقه، كالت ايل: " يعر ف 
الّشخص الستنفاذ دينه من اإلدارة أو للضغط عليها  ميث يفرضها القاضي على اإلدارة بعد جلوء 

  .32"الّشخص صاحب احلّق احلائز لقّوة الّشيء املقضي فيه
 ءات العامة للغرامة التهديدية يف النقاط الت الية:ومُيكن حتديد اخلصائص واإلجرا 

ال جيوز احلكم ابلغرامة التهديدية إال يف حالة صدور حكم يف املوضوع ضد  اإلدارة العمومية  -
اك التدبري الت نفيذي الطلوب منها؛  وامتناع هذه األخري عن تنفيذه أو عن اخت 

مة التهديدية أو عدم األمر هبا مع التقي د بطلبات للقاضي الس لطة التقديرية الكاملة يف األمر ابلغرا -
املدعي يف الدعوى، وله بذلك مطلق الس لطة يف تقدير قيمتها ويف حتديد آجال الوفاء هبا. وال 

 جيوز له أبي حال من األحوال األمر هبا من تلقاء نفسه؛

نون العام يف الغرامة التهديدية سالح كو حدين: فهي وسيلة ردعي ة تُفرض على أشخاص القا -
غياب إجراء احلجز. وهي يف الوقت كاته وسيلة تنفيذية حتمل اإلدارة على االستعجال يف تنفيذ 
د د ابلفرتة  احلكم الص ادر ضد ها يف أقرب اآلجال خوفًا من تضاعف قيمة الغرامة املالية ال يت حت 

 الزمنية وتتضاعف قيمتها عن كل  فرتة أتخري؛

تقلة عن تعويض الض رر. وميكن للهيئة القضائية الفاصلة يف املوضوع أو يف تكون الغرامة املالية مس -
 .33دعوى االستعجال األمر هبا أو ختفيضها أو حىت  إلغاؤها عند الض رورة

ميكن للجهة القضائية اآلمرة ابلغرامة املالية أن تُقر ر عدم دفع جزء منها للمدعي، وكلك يف احلال  -
بكثري قيمة الضر ر. وهلا يف كلك أن أتمر بتحويل اجلزء املتبقي على ايل  تفوق فيه قيمة الغرامة 
 ؛34حساابت اخلزينة العمومية

أخرياً، للهيئة القضائية اإلدارية، يف حالة عدم التنفيذ الكل ي أو اجلزئي أو يف حالة التأخري يف  -
 .35التنفيذ أن تقوم بتصفية الغرامة التهديدية اليت أمرت هبا

 هلادفة إىل توقيع عقوابت جزائيةاألحكام ا: اثلثا

تكريسًا للمبدأ الدستوري القاضي ابلتزام كل جهاز من أجهزة الدولة بتنفيذ مضمون األحكام 
شرع اجلزائري بتوفري محاية خاصة ابلقائمني ابلتنفيذ وإبجراءات التنفيذ، حبد القضائية واحرتامها

ُ
، َعيَن امل
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ري مجيع أشكال التزوير أو التحايل على القانون وكل  فعل من كااها. أتسيسًا على كلك، جَرَم هذا األخ
شأنه املساس بسالمة وكرامة املوظفني القائمني على تنفيذ أحكام القضاء. وَمثـََلْت الُنُصوص القانونية اليت 

لقائم أَْوَرَدها املشر ع اجلزائري بشأن جترمي كل خرق أو حتايل يف تنفيذ السندات التنفيذية أو التعدي على ا
 بذلك، قيمًة ُمَضافًة لضمان التنفيذ الس ليم والفعلي . ومُنيز هبذا اخلصوص بني فئتَـنْي من األحكام العقابية:

: قَرَر املشرع اجلزائري يف العديد من املناسبات أحكاماً خاص ة األحكام املتعلقة مماية القائمني ابلتنفيذ.1
 اف على إجراءات تنفيذ األحكام والس ندات. ويف كلك نذُكُر:حبماية املوظ فني املؤه لني قانوانً ابإلشر 

 من قانون العقوابت 144َنصُّ املادة: ويف كلك، َوَرَد جرمية إهانة موّظف أثناء مْأديته ملََهامه
دج  1.000ابحلبس من شهرين إىل سنيتني وبغرامة من  بُ عاقَ يُ على أن ه: ")املعد ل( اجلزائري 

هاتني العقوبتني فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا  دج أو إبحدى500.000إىل  
عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية ابلقول أو اإلشارة أو التهديد أو إبرسال أو 
تسليم أي شيء إليهم أو ابلكتابة أو الرسم غري العلنيني أثناء مأدية وظائفهم أو مبناسبة 

 ."أو ابعتبارهم أو ابالحتام الواجب لسلطتهم مأديتها وذلك بقصد املساس بشرفهم

نَطويَة على 
ُ
استنادًا ألحكام املادة أعاله، ُيْسَتَشُف أبن  املشر ع اجلزائري قد كيََّف األفعال امل

َها ابحلَْبس والغرامة املالية. ويَتَجسَُّد الرُّْكُن املادي هلذه  إهانة موظ ف عمومي بَكْوهنا ُجنحًة ُمعاقٌب عليـْ
مية بُصُدور فعل أو قـَْول عن املتـَّه م عن طريق اإلشارة أو الكتابة أو الر سم فيه مساٌس بكرامة وَشَرف اجلر 

كلَّف من الدولة. يف حني، مل يُعاقب املشر ع على الش ُروع يف اجلرمية واعتربها جرميًة 
ُ
واعتبار املوظ ف امل

ُجر م عليه.
 اتمًة وحمقََّقًة ابكتمال السلوك امل

أعاله، يف حال قيام الس لوك املادي للجرمية، ونـَْعين  144ع احلاالت، تسري أحكام املادة ويف مجي
ُوظ ف بتأديَة مهامه أو مبُناسبة أتديتها، أما إكا و ق ع  الفعل كاتُُه خارج أوقات العمل 

به اإلهانَة، أثناء قيام امل
لق ابب املتابعة اجلزائية بناًء على أحكام املادة الر مسية، فإن  املسؤولية اجلزائية تنتفي يف هذه احلالة، ويُغ

144. 
فقْد اْعتَـبَـَر املشر ع الفعل الواقع على موظ ف عمومي ظرفًا مَشددًا للعقوبة حبد  كاته، بدليل أن  

 على أايم( 10) عشرة من ابحلبس يعاقبمن قانون العقوابت، تنصُّ على أن ه:"  440أحكام املادة 
 كلّ  العقوبتني هاتني إبحدى أو. ج.د 1.000 إىل 100 من وبغرامة األكثر على شهرين إىل األقل
 لنفس أشياء أيّة إبرسال أو العلين غري الّرسم أو الكتابة أو التهديد أو اإلشارة أو ابلقول أهان من

 ".شا قيامه مبناسبة أو وظيفته أبعباء قيامه أثناء عمومية خدمة أبعباء مكلفا مواطنا الغرض
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ُكل فني يـَْعين ك
واطنني امل

ُ
لك، أن  العقوبة خُتف ُف يف حالة ما إكا كان فعل اإلهانة ُموج هًا ألحد امل

ُجر م قد تَغيـََّر هو كذلك من جنحة إىل خمافة 
أبعباء حدمة عمومية، بدليل أن  التكييف القانوين للسُُّلوك امل

 .ج.د 1.000 إىل 100 غرامةمنأايمعلىاألقإللىشهرينعلىاألكثروب( 10) ابحلبسمنعشرةمعاقب عليها 
ُجر م عليه أثناء أتدية املواطن املكل ف من 

واشرتط املشر ع يف هذا الش أن أيضاً، أْن يـََقَع الفعل  امل
تهم وانتفاء التكييف القانوين الوارد بنص املادة 

ُ
، يف 440الدولة مبهامه، مبا يُفيد ُسُقوط املسؤولية على امل

 .36ُه خارج أوقات العملحال ُوُقوع السُُّلوك كاتُ 
ابلوصف القانوين الّذي أيُخُذُه فعل اإلهانة على والس ؤال ال ذي ميكن إاثرتُُه هبذا اخُلُصوص يتعل ق 

القائم بتنفيذ األحكام القضائية  ونعين به احملضر القضائي  هل تُعترب اإلهانة هنا  جنحًة معاقبًا عليها 
 ؟440اقٌب عليها استناداً ألحكام املادة أم ُمالفًة مع 144طبقاً ألحكام املادة 

من قانون  610، بعد استقراء نص  املادة وَتْصُعُب اإلجابة على هذا التساؤل، ابخلُصوص 
إذا تَعرََّض الضَّابط الُعُمومي املَُكّلف ابلّتنفيذ إىل  ، على أن ه: "09-08اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم: 

  َوَجَب َعَلْيه لريُر حمضر يُيبَينّيُ فيه ُمناَسَبة أَداء ُمهمَّته  والّتاريخ والّساعة إهانة أثناَء َأَداء وظيَفته
ومكان املُهّمة  ونَيْوع اإلهانة واألَلفاظ الّصادرة ضّده  وَأمساء وَأْلقاب اأَلْطراف والشُُّهود احلاضرين 

 .َأثناء الواقعة
 ".ن العقوابتوتُيتيََّبْع يف هذا الّشأن األحكام املُقّررة يف قانو 

من قانون تنظيم مهنة احملضر القضائي،  19وهو احلكُم كاتُُه ال ذي َقَضْت به أحكام املادة 
، حيَنَما نصَّْت على أن ه يُعاقُب على اإلهانة أو االعتداء ابلعنف أو القوة 200637لسنة  03-06رقم:

هل ا يف قانون العقوابت. ومنه، على احملضر القضائي خالل أتدية مهامه طبقًا لألحكام املنُصوص عليه
من قانون  144يُعترب احملضر القضائي موظف عمومي إلهانته تدخل يف نطاق أحكام املادة 

 من نفس القانون؟ 440العقوابت  أم أنّه مواطن مكّلف أبعباء عامة إهانته ختضع حلُكم املادة 
مهنة احملضر القضائي، وابلضبط اإلجابة على التساؤل أعاله، تقتضي من ا اإلحالة ألحكام تنظيم 

مفّوض من طرف الّسلطة  ضابٌط عمومياحملضر القضائي منه، وال يت تنصُّ أبن : "  الرابعةألحكام املادة 
. استنادًا للوصف القانوين 38"العمومية  يتوىّل تسيري مكتب عمومي حلسابه اخلاّص ولت مسؤوليته...

 148و 144أعاله، تسري على هذا األخري أحكام املادتني  04ملهنة احملضر القضائي الوارد ضمن املادة 
 .39مواطناً مكّلفاً أبداء أعباء عاّمةوليس  ضابطاً عموميامن قانون العقوابت ابعتباره 
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  من قانون 148َنصُّ املادة: ويف كلك، َوَرَد موّظف أثناء مْأديته ملََهامه الّتعدي علىجرمية
 من كل سنوات مخس إىل سنتني من ابحلبس يعاقبأن ه: "على )املعد ل( العقوابت اجلزائري 

 العمومية القوة رجال أو القواد أو املوظفني أحد أو القضاة أحد على القوة أو ابلعنف يتعدى
 ."مباشرهتا مبناسبة أو وظائفهم أعمال مباشرة يف العموميني الضباط أو

ي أثناء أتديَته ملهامه أو مبَُناَسَبة أتديتها فعل التـ َعد ي ابلقو ة أو الُعْنف على موظ ف عمومأَيُخُذ 
ُجر م علْيه.

هنا مْل يعاقب  بَدْوره التكييف القانوين جلنحة مع التشديد يف الُعُقوبة تـََبعاً خلطُورة الفعل امل
ُحق قة م

ن وراء السُُّلوك املشر ع اجلزائري على الشُُّروع يف اجلرمية واعتربها جرميًة اتم ًة. كما أن ه يـ ْعت د ابلنتيجة امل
ستخدمة يف كلك كظرف للتشديد، ويف كلك إحالة لألحكام العامة املقر رة يف قانون 

ُ
اإلجرامي والوسائل امل

 . 40العقوابت

ويف مجيع احلاالت، تباشر إجراءات املتابعة اجلزائية بعد قيام الضابط العمومي القائم على التنفيذ  
ُهم ة، ونـَْوع اإلهانة إلزامياً: بتحرير حمضر عن كلك، يتضمن 

ُمناَسَبة أَداء ُمهمَّته، والت اريخ والس اعة ومكان امل
واألَلفاظ الص ادرة ضد ه، وَأمساء وأَْلقاب اأَلْطراف والشُُّهود احلاضرين أَثناء الواقعة، وهذا ما ق ض ْت به 

 .41املتعلق بتنظيم مهنة احملاماة 03-06من القانون رقم:  19أحكام املادة 
نصب ة على املساس بصحة إجراء التنفيذحكام املتعلقة األ.2

ُ
: جر م املشرع اجلزائري كذلك، كافة األفعال امل

بسالمة وصحة إجراءات تنفيذ الس ندات التنفيذية وعرقلته، ونذُكر مم ا َوَرَد من أحكام يف هذا الشأن، على 
من  مكّرر 138ص ت املادة ؛ حيث نجرمية منع واالمتناع عن تنفيذ حكم قضائيسبيل االستدالل، 

كّل موّظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ قانون العقوابت اجلزائري )املعد ل(، كالت ايل: "
( أشهر إىل 06حكم قضائي أو امتنع أو اعتض أو عرقل عمدًا تنفيذُه يُعاقب ابلّسجن من ستة )

 د.ج.". 50.000إىل  5000( سنوات وبغرامة من 03ثالث )

على كلك يُكُيف كل   منع أو امتناع عن تنفيذ حكم قضائي ابعتباره جنحة معاقب عليها  بناءً 
ُحد دة ضمن املادة 

 مكّرر138قانوانً. وتتحق ق أركان اجلرمية ابرتكاب موظف عمومي ألحد السُّلوكات امل
تيجة وجود قوة قاهرة . أما الش روع يف القيام ابلفعل أو ُوُقوعه ن42أعاله، عمدًا وبقصد إحداث أثر قانوين

حالت دون إمكانية التنفيذ، يـَْنفي و ْصف اجلرمية على القائم هبا وُيسقط ابب املتابعة اجلزائية، مع حق  
تضر ر قائماً.

ُ
 الط رف امل
: يف ختام هذه الدراسة املنصبة على بيان إشكاالت تنفيذ األحكام املنطوق هبا يف مواجهة خامتة 

متكننا من التأكيد اانت املقر رة قانوان  لتسويتها ومحاية حقوق املتعاملني مع اإلدارة، اإلدارة العمومية والض م
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اه إرادة املشر ع اجلزائري يوماً بعد يوم إىل إعادة التوازن يف العالقات القائمة بني السلطة العامة، من  على اجت 
ل محل هذه األخرية وإلزامها بتنفيذ جهة، واملصاحل واحلقوق اخلاصة لألفراد املتعاملني معها. وكلك من خال

اك كافة التدابري  خصمها من حقوقه املقر رة بتمكني  الكفيلةاألحكام املوج هة ضد ها واحرتامها وااللتزام ابخت 
 قانوانً.

ويف هذا املسار، مث ل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد قيمة  مضافة  تالىف من خالله املشر ع  
؛ فالقاعدة القاضية بعدم جواز احلجز على الث غرات اليت لطاملا كانت سبباً إلشكاالت يف التنفيذ العديد من

ممتلكات اإلدارة العامة، مث لت يف احلقيقة سالحاً كو حدين، لطاملا استخدمته اإلدارات العمومية من أجل 
ى من الناحية العملية إىل كتلة من تربير امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية املوج هة ضد ها، وكلك ما أد  

امللفات العالقة بسبب إشكال يف التنفيذ بني املواطن الضعيف والسلطات العمومية املتعس فة يف استعمال 
 حق ها.

ويف احلقيقة، حتق قت قفزة نوعي ة من خالل احللول البديلة عن إجراء احلجز املقر ر يف املواد املدنية  
ها مك ن املشر ع اجلزائري حامل الس ند التنفيذ وخصم اإلدارة من استصدار أمر قضائي واإلدارية، واليت مبوجب

اك التدابري التنفيذية اليت يٌقررها القاضي اإلداري بصورة إلزامية وحتت  يُلزم اإلدارة احملكوم ضد ها على اخت 
 طائلة احلكم بغرامة اهديدية بناًء على طلب املدعي حامل الس ند التنفيذي.

اك تدابري تنفيذية و   حسنا فعل املشر ع اجلزائري عندما خو ل خلصم اإلدارة تقدمي طلب األمر ابخت 
، بعد صدور احلكم. كما يُؤثر على املشر ع الص ياغة  معينة عند افتتاح الدعوى، أثناء سري اخلصومة، وحىت 

نفيذي املالئم وآجاله، وكذا، املرنة اليت اعتمدها يف حتديد سلطة القاضي اإلداري يف تقرير التدبري الت
 سلطته الواسعة يف حتديد قيمة الغرامة التهديدية وآجاهلا وإجراءات تصفيتها.

وكل لت مساعي املشر ع اجلزائري للحد  من نفوك وسلطة اإلدارة العامة وتعسفها يف تنفيذ األحكام  
الصادرة ضد  أحد أشخاص  الصادرة ضد ها بتجرميه لكل منع أو امتناع عن تنفيض األحكام القضائية

 القانون العام، مع التأكيد على كلك ضمن أحكام الدستور.
 :اهلوامش

 
                                                           

اك 1 جمموعة من مبجر د صدور احلكم ابإللغاء يف مواجهة اإلدارة مصدرة القرار اإلداري حمل  الط عن، يقُع على هذه األخرية التزاٌم قانوينٌّ ابخت 
لغى من جهة، وكذا، إهناء اآل

ُ
ابري اإلجيابية الر امية إىل إزالة اآلاثر القانونية للقرار امل اثر القانونية جلميع األعمال الفانونية ال يت يْسَتنُِّد عليها يف التد 

 قيامِّهِّ.
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، دار امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الّصادرة ضّدها )دراسة يف القانون اإلداري واجلنائي اجلزائري(أنظر: حسينة شريون، 
 .35، ص.2010اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

ابلقول، كالت ايل: " عندما ينطُِّق قاضي جتاوز الس لطة يف املواد  (André De Laubadère)عن األستاك "أندري دولوابدير ويف كلك، َوَردَ  2
ُنف ذ، يكون اإلبطال بطبيعتِّهِّ رجعي اً، ويُعتبَـُر القرار وكأن ه مْل جُيد أبداً، وجيُب هنا 

القانوين ال ذي أْن يتمَّ حمو األثر اإلدارية إبِِّّبطال القرار اإلداري امل
 تول د عنه".أنظر:

A .De Laubadère, Traité de droit administratif, T.01, 14
ème

 édition, éditions L.G.D.J., Paris, 1996, p.592. 
سعياً  ي املباشرللّتنفيذ اجلرب ولإلدارة يف كلك، أْن تسعى يف تنفيذ مضمون القرار اإلداري بشىت  الوسائل واألساليب، وهلا يف كلك أن تلجأ  3

ة يف مزاولتها منها للحفاظ على الن ظام العام وحتقيق املصلحة العامة. وتعترب هذه الوسيلة من أهم  االمتيازات ال يت تتمتَُّع هبا الس لطة اإلداري
َا بشكٍل مباشٍر على األفراد دون أن تلجأ إىل ال قضاء للحصول منه على إكن ابلتنفيذ. وهلا لنشاطها، إْك تستطيع اإلدارة أَْن تقوَم بتنفيذ قرارااهِّ

 يف كلك، س لطة تقديرية نسبيًة تًقي ُِّدها جمموعة من الضوابط القانونية املوضوعية والش كلية. 
الصادر  21)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتضم ن  2008فيفري  25املؤر خ بتاريخ:  09-08قانون رقم:  4

 (. 2008أفريل  23بتاريخ 
، (Rodière) وكلك مم ا َوَرَد ضمن أحكام القضاء الفرنسي؛ حيث قضى جملس الدولة الفرنسي يف ُحكمه الصادر يف قضي ة الس يد "روداير" 5

من  (Rodière) روداير"»السي د ، وال ذي يقضي إبلغاء جدول الرتقيات الص ادر حلساب زمالء 1925ديسمرب من العام  26الصادر بتاريخ 
، وكأن كلك اجلدول مل  يكن. دونه. وأن ه يرتتب عن كلك، التزام اإلدارة إبعادة ترتيب املسار الوظيفي  لكل  املوظفني املعنيني أبثٍر رجعيٍ 

من: أمساء العقون،  ورقلة، السنة ، مذكرة ماسرت أكادميي، كلية احلقوق والعلوم الس ياسية، جامعة تنفيذ األحكام القضائية ضّد اإلدارةَوَرَد ضِّ
 . 21، ص.2013-2012اجلامعية: 

 .350، ص.1995، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة )ج.م.ع.(، القضاء اإلداريماجد راغب احللو،  6
م استقالل القضاء وسيادته وهيبة أحكامه ال تكون إال بتنفيذ األحكايقول يف كات املعىن األستاك " حممد اجلذالين" يف أحد منشوراته: " 7

إن تعطيل هذه احلقوق يفضي إىل انتشار الفساد  ويضطر أصحاب احلقوق .القضائية النهائية فور صدورها دون أي تعطيل وال  اطلة
 والرضوخ للمساومة من بعض ضعاف النفوس حىت يتمكنوا من الوصول إىل حقوقهم". –غري املشروعة  –إىل سلوك املسالك 

، 2016فيفري  13(، مقال منشور يف جريدة الرايض، بتاريخ: عن تنفيذ أحكام القضاء اإلداري؟من املسؤول أنظر: حممد اجلذالين، )
 ، موقع االنرتنيت: 17400العدد: 

http://www.alriyadh.com/1128282 
 26أنظر: أمساء العقون، مرجع سابق، ص. 8
"...ُُنيِّز هنا "؛ حيث يقول: الّسند املمهور ابلّصيغة الّتنفيذيّة" و"الّسند التنفيذيلدكتور "عبد الرمحان برابرة" بني "مُيي ُِّز هبذا اخلصوص، ا 9

من ق إ م إ حّددت حصرًا قائمة ابلّسندات التنفيذيّة ...غري  600بني الّسند التنفيذي وبني الّسند املمهور ابلّصيغة التنفيذي  فاملادة 
عين أبّن كّل الّسندات جيب إخضاعه لوجوب توّفر الّنسخة التنفيذية. ذلك أّن الّشرط خيّص بعض الّسندات الّصادرة عن أّن ذلك ال ي

ة اجلهات القضائية أو العقود التوثيقية وهي الّسندات الغالبة أثناء التنفيذ كأحكام احملاكم وقرارات اجملالس القضائية وقرارات احملكم
زام ابلتنفيذ وأحكام احملاكم اإلدارية وقرارات جملس الدولة والعقود التوثيقّية املتعّلقة ابإلجيارات الّتجارية والّسكنية العليا املتضّمنة الت

 احملّددة املدة  وعقود القرض والعارية واهلِبة والَوقف والبيع والّرهن والوديعة.
كون  هورة ابلّصيغة الّتنفيذية  إُّنا يِتمُّ تنفيُذ املنطُوِق مبُجّرد يف املُقابل  ال يشتط املشرّع يف بعض الّسندات التنفيذية أن ت 

تنفيُذها ُصدورها  ونقُصُد شا األوامر االستعجالية اّليت تُينَيّفذ مبوجب املُسوّدة واألوامر على العرائض. كما أّن الشيكات والّسفاتج يتمُّ 
 اً ألحكام القانون التجاري".جرباً بعد الّتبليغ الّرمسي لالحتجاج إىل املدين ِطبق

-136، ص ص.2009، الط بعة األوىل، منشورات بغدادي، اجلزائر، طرق الّتنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائيةأنظر: عبد الرمحان برابرة، 
137. 

، الط بعة األوىل، املدنية واجلزائية طرق الّتنفيذ من الناحيتنيأنظر: عبد الرمحان برابرة، الّنسخة التنفيذية   للمزيد من التفاصيل بشأن: 10
 .140-137، ص ص. 2009منشورات بغدادي، اجلزائر، 

وبناًء على "، ابلصيغة اآلتية:09-08ون رقم: من القان 601يف حني تنتهي الس ندات التنفيذية يف املواد املدنية، طبقًا ملا َوَرَد بنص املادة  11

http://www.alriyadh.com/1128282
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وضباط هذا احلكم  القرار...  وعلى الّنواب العاّمني ووكالء اجلمهورية لدى احملاكم َمّد َيِد املساعدة اّلالزمة لتنفيذه  وعلى مجيع قادة 
 "زمة لتنفيذه ابلقوة عند االقتضاء  إذا طُِلَب إليهم ذلك بصفة قانونيةالقوة العمومية تقدمي املساعدة اّلال

، ال ُتسل م الن سخة التنفيذية املوقعِّ عليها من طرف رئيس أمناء الض بط أو الض ابط 09-08من القانون رقم:  602طِّبقًا ألحكام املادة  12
، واحلامِّلة لعبارة " نسخة تنفيذي ة مطابقة لألصل"، و   احلاملة خلتمِّ اجلهة الر مسية ال يت أصدراها، إال  للمستفيد شخصيا أو وكيلِّهِّ القانوين.العمومي 

، على أن ه إبمكانِّ الش خص ال ذي أضاع النسخة التنفيذية للحكم، أن يطُلب احلُصول على 09-08من القانون رقم:  603نص ت املادة  13
 اءات الت الية:نسخٍة اثنية مبوجب أمر على كيل العريضة وِّفقاً لإلجر 

م بعريضة معل لة ومسب بة، مؤر خة وموق عة منه؛ -  التقدُّ

لِّ األمر القيام ابستدعاء األطراف للحضور أمام رئيس اجلهة القضائية املختص ة، إلبداءِّ ُمالحظااهم ال يت ُتدوَُّن يف حمضٍر يـُْرَفُق مع َأصْ  -
 .الص ادر

 .18و 17أنظر: أمساء العقون، مرجع سابق، ص ص.14
 .26، ص.2010، دار هومة للطباعة والن شر، اجلزائر، ضماانت تنفيذ األحكام اإلدارية ضّد اإلدارةعبد القادر عدو،  15
، الطبعة الثانية، دار البغدادي للنشر والطباعة والتوزيع، 09-08شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم: عبد الرمحان برابرة، 16

 .314، ص.2009اجلزائر، 
هِّ، البياانت 09-08من القانون رقم:  407بقاً ألحكام املادة طِّ  17 ، َوَرَد النص  على أن ه، جيب أن يتضم ن حمضر تبليغ الس ند يف أصلِّهِّ وُنَسخِّ

 الت الية:
 اسم ولقب احملضر القضائي وعنوانه املهين وتوقيعه وختمه؛ -

 اتريخ التبليغ ابحلروف وساعته؛  -

 اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه؛ -

 اقي ابلن سبة للش خص املعنوي طالب الت بليغ؛فَفُة املمث ل القانوين و/أو االتتسمية وطبيعة واملقر  االجتماعي وصِّ  -

َفُة املمث ل القانوين و/أو االتقاقي  - اسم وموطن ولقب الش خص ال ذي تلق ى التبليغ، مع ككر التسمية والطبيعة واملقر  االجتماعي وصِّ
 ي؛ابلن سبة للش خص املعنو 

 توقيع الش خص ال ذي تلق ى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة ال يت تُثبُِّت هويـ ُتُه ورقمِّها واتريخ إصدارها؛ -

ُبل غ له؛ -
 اإلشارة إىل تسليم الوثيقة موضوع الت بليغ الر مسي إىل امل

يغ الر مسي  هذه البياانت على سبيل اإللزام، فإن ه يكون هذا، وقْد أشارت الفقرة األخرية من نص  املادة أعاله، على أن ه إكا مْل يتضم ن حمضر الت بل
 للمطلوب تبليُغُه الد فع ببطالنه قبَل إِّاثرتِّهِّ ألي  َدْفٍع أو دِّفاٍع. 

 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  408راجع: نص املادة  18
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  411راجع: نص املادة  19
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  410دة راجع: نص املا 20
ا َوَرَدْت يف  613عل ق هبذا اخلصوص الدكتور "عبد الرمحان برابرة" على صياغة املادة 21 ُ أهن  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية؛ حيث يعتربِّ

 ب أي  نصٍ  قانوينٍ  سابٍق حٌيد دها.( لِّغياالبياانت املُعتادة، وأن ه ال جدوى مِّْن وراءِّ كِّكرِّ عبارة )ِصيغٍة آمرةٍ 
 .149، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائية وفقا للتشريع اجلزائرينظر: عبد الرمحان برابرة، أ

أعاله   612د صياغة املادة ...الّسَبُب الّرئيسّي اّلذي َدَفَع ابملشرّع إىل اعتمايُعل ِّق على كلك الدكتور "عبد الرمحان برابرة"، ابلقول: "22
 هو لقيق غايتَينْي:

( 15من ق.إ.م.  إىل مخسة عشر ) 330( يوماً كما هو مبنّي يف املادة 20تقليُص ُمّدة إعالن السند التنفيذي من عشرين ) -
 ني.يوماً بغرض إحداث انسجام مع املّدة احملّددة يف احلجز التحّفظي جتّنباً ألّي فراٍغ بني الفتتني الّزمنيت

اعتماد مصطلح أنَسْب من ذلك املعُمول به ِوفقاً لقانون اإلجراءات املدنية وهو اإللزاُم ابلّدفِع  وتعويُضُه ابلّتكليف ابلوفاء.  -
 نفيذي"  إُّنا الوفاء مبا تضّمَنُه الّسند التّ شيءبدفِع  ابلّضرورة إلزاماً وموًضوع الّتنفيذ ليس  الّداللِة.ألّن الوفاء أمْشَُل وأَدقُّ يف 
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 .148-147املرجع نفسه، ص ص.
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  614راجع: نص املادة  23
 ، سالف الذ كر.09-08القانون رقم:  من 647و 646راجع: نصْي املادتني  24
 (.1990لسنة  52)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون األمالك الوطنيةاملتضم ن  1990ديسمرب  01املؤرخ يف  30-90قانون رقم: 25

 (.2008لسنة  44)ج.ر.ج.ج. رقم:  قانون األمالك الوطنيةاملتضم ن  2008جويليه  20املؤرخ يف  14-08قانون رقم:  26

/ عبد 392، ص. 2009الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم، عنابة/اجلزائر،  حممدللمزيد من التفاصيل، أنظر:  27
 .310-307، مرجع سابق، ص ص. فيذ من الناحيتني املدنية واجلزائيةطرق التنالرمحان برابرة، 

ُطب قة على أحكام القضاء 1991جانفي 09املؤرخ يف  02-91قانون رقم: 28
لسنة  02)ج.ر.ج.ج. رقم:  حيد د األحكام اخلاص ة امل

1991.) 

األمالك  ءاملقر رة على أموال املؤس سات اخلاص ة، ابستثناوُتستثىن من كلك املؤس سات العمومية االقتصادية اليت ختضع إلجراءات التنفيذ  29
 املوضوعة حتت تصر فا للمنفعة العامة.

 304، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائيةأنظر: عبد الرمحان برابرة، 
 .346، ص. 2007لرابعة، د. م. ج.، اجلزائر، ، اجلزء الثاين، الطبعة اةاملبادئ العامة للمنازعات اإلداريأنظر: مسعود شيهوب، 30

 304، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائيةأنظر: عبد الرمحان برابرة، 
 ، سالف الذ كر.02-91من القانون رقم:  09وإىل  02راجع: املواد من  31
 .44أنظر: أمساء العقون، مرجع سابق، ص.32
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  984و 982راجع أحكام املادتني  33
 ، سالف الذ كر.09-08من القانون رقم:  985راجع أحكام املادة  34
يُقصد بتصفية الغرامات التهديدية ّوضُع حّد لسرايهنا مع لديد املبلغ اإلمجايل يُعر ف الدكتور " عبد الرمحان برابرة" التصفية، ابلقول:" 35

 ".بلغ احملّدد يف عدد األايم اليت مل يستجب فيها املنّفذ عليه مع مراعاة تناسب املبلغ اإلمجايل مع الّضررعن طريق عملية ضرب امل
 314، مرجع سابق، ص. طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية واجلزائيةأنظر: عبد الرمحان برابرة، 

 .371-370املرجع نفسه، ص ص.  36
 (.2006لسنة  14)ج.ر.ج.ج. رقم:  تنظيم مهنة احملضر القضائياملتضم ن  2008 فيفري 20املؤرخ يف  03-06قانون رقم: 37
تُنشأ وتُلغى املكاتب القضائية للمحضرين العموميني مبوجب ، على أن ه: " ه، أعال03-06من القانون  03أتكيداً لذلك، نص ت املادة  38

 ".قرار من وزير العدل  حافظ األختام
نص ت  ،املتعلق بتنظيم مهنة حمافظ البيع ابملزايدة اليت1996لسنة 02-96من األمر رقم:  13اء نص  املادة وبتأكد الط رح أعاله، ابستقر 39

عاقب على اإلهانة أو االعتداء أو العنف أو القوة على حمافظ البيع ابملزايدة من خالل مأدية وظائفه  حسب صراحة، على أن ه:" يُ 
 148و 144". حيث َوَرَد النص  هنا صراحة على اإلحالة لنصْي املادتني ن قانون العقوابتم 148و 144احلالة  طبقا ألحكام املادتني 

 من قانون العقوابت، خالفاً للصياغة اليت جاءت هبا أحكام تنظيم مهنة احملضر القضائي. 
وظفني أو ممث لي الس لطة العمومية من قانون العقوابت كل  هجوم على امل 183أكثر من كلك، جر م املشر ع اجلزائري ضمن أحكام املادة  40

ين جلرمية القائمني األوامر أو القرارات الص ادرة منها أو األوامر القضائية، وكذا كل  مقاومة هلم، ابلعنف أو التعدي، وأطلق عله الوصف القانو 
 من نفس القانون. 186وإىل  184العصيان. كما ُحد دت العقوابت املقر رة تبعاً جلسامة التعد ي وآاثره ضمن أحكام املواد من 



 توابيت إميان رمية سرور     تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة :إشكاالت التنفيذ و الضماانت املقررةد.

                                                                                                                                                                          
 هذه الّصياغة تُثرُي تساؤالً من وجهنْي: ، الدكتور " عبد الرمحان برابرة"، قائاًل: "03-06من القانون رقم:  19يُعل ق على صياغة املادة  41

ل الوقائع على وجه اإللزام أّن املشرّع استعمل صيغة الُوُجوب  ّا جيعُلنا أمام احتمال َمْعنَييَينْي  إّما ُوُجوب لرير حمضر َحوْ  -
ميث ال ميلك الضابط العمومي أّي اختيار  أو ُوُجوب لرير حمضر إذا َأرَاد الضابط العمومي االستفادة من احلماية املقّررة 

 لفائدته  وحنن نُرجح الفرضية الثانية لكْون املُتَضّرر هو أكثر الّناس حرصاً على ُحُقوقه.

ائع من طرف الضابط العمومي اّلذي كان ضحّية  يتعارُض مع مبدأ قانوين مَيَْنُع املّدعي من صناعة أّن لرير احملضر حول الوق -
 ".دليل لنفسه  السيما وأّن حمضر الضابط القضائي يَتَمتَُّع ابحلُجّية اّليت ال تقبُل إالّ الّدفع ابلّتزوير

 .372-371، مرجع سابق، ص ص. اجلزائيةطرق التنفيذ من الناحيتني املدنية و أنظر: عبد الرمحان برابرة، 
مكر ر هو املعىن الضي ق  138يقول هبذا اخُلُصوص الدكتور " عبد الرمحان برابرة" أبن  املقصود ابملوظ ف العمومي يف مفهوم املادة  42

املتعلق ابلوقاية من الفساد  2006فيفري  20املؤرخ يف  01-06من القانون رقم:  02للمصطلح؛ وينفي املعىن الواسع احملد د بنص املادة 
 ومكافحته؛ حيث يشمل وصف املوظف العمومي، األشخاص التالية:

ُنتخبة، سواء أكان ُمعي ناً أو مُ  -
نتخباً، كل  شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذايً أو إدارايً أو قضائياً أو يف أحد اجملالس احمللي ة امل

 دفوع األجر، بصرف الن ظر عن رُتبته أو أقدميته.دائماً أو ُمؤق تاً، مدفوع األجر أو غري م

كل  شخص آخر يتوىل  ولْو ُمؤق تاً، وظيفة أو وكالة أبجر أو بدون أجر، وُيساهم هبذه الص فة يف خدمة هيئة عمومية أو ُمؤس سة  -
 د م خدمة ُعمومية.ُعمومية أو أي ة ُمؤس سة ُأخرى متلُك الدولة ُكل  أو بـَْعض رأمساهلا، أو أي ة ُمؤس سة أُخرى تُق

 كل  شخص آخر معر ف أبن ه موظ ف عمومي أو من يف ُحكمه طبقاً للتشريع والتنظيم املعمول هبما. -

سواء أكان موّظفاً يف  موّظف كلّ "...مكر ر من قانون العقوابت، كالت ايل:  138بناًء على كلك، يقرتح الدكتور تعديل نص  املادة 
 ...".غريها أو البنوك يف أو ّسسة خاّصةمؤّسسة عمومية أو موظّفاً يف مؤ 

 .377-376. ص سابق،ص ،مرجعواجلزائية املدنية الناحيتني من التنفيذ طرقبرابرة، الرمحان عبدأنظر: 
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 وموقف املشرع اجلزائري منها األنظمة املتبعة يف تنفيذ األحكام القضائية األجنيب

 وجار  نعيمةأ.                                                                                 
 أستاذة مؤقتة بكلية احلقوق و العلوم السياسية                                                                   

 - برج بوعريريج -جامعة حممد البشري اإلبراهيمي                                                                     

 
 امللخص

م القضائية األجنبية من أهم مواضيع القانون الدويل اخلاص خاصة أن إن موضوع تنفيذ األحكا
بل أصبحت تتعدى هذه احلدود  ، احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية للدولة مل تعد حمدودة حبدودها السياسية

اجلزائر على غرار بقية الدول عند تنظيمها ملسائل آاثر  لتتصل حبياة اجلماعات األخرى ، و قد عمدت
األول يتمثل يف حاجة املعامالت  : ام القضائية األجنبية يف إقليمها إىل التوفيق بني اعتبارين هامنياألحك

الدولية واحملافظة على مصاحل األفراد اخلاصة الدولية عرب احلدود من انحية وسيادة الدولة على إقليمها من 
تنفيذ يف الدولة اجلزائرية ، وإمنا انحية أخرى ، وليس كل األحكام على اختالف أنواعها تكون قابلة لل

ينبغي من حيث املبدأ أن يتعلق األمر حبكم قضائي أجنيب صادر يف شأن منازعة من منازعات القانون 
الدويل اخلاص ، مع اإلشارة إىل أن الدول ال تسري على وترية عند تنفيذها لألحكام القضائية األجنبية وإمنا 

 بدأ السيادة اإلقليمية ،وقد أخذت اجلزائر يف هذا الشأن بنظام املراقبة.ختتلف فيما بينها حبسب متسكها مب
ختضع أغلب التشريعات ومن بينها التشريع اجلزائري مسألة تنفيذ األحكام القضائية األجنبية يف 
إقليمها إىل رقابة الغاية منها هي التحقق من خلو هذه األحكام من العيوب اجلوهرية اليت تعيق تنفيذه يف 

جلزائر، ويتم كلك عن طريق دعوى األمر ابلتنفيذ.و مضمون احلكم الصادر يف هذه الدعوى ال ميكن أن ا
أيخذ إال إحدى الصورتني : الصورة األوىل تتمثل يف منح األمر بتنفيذ احلكم القضائي األجنيب ، ويف هذه 

ضي فيه ، إضافة إىل الضماانت احلالة ترتتب جمموعة من اآلاثر تتمثل يف قوة التنفيذ ، حجية األمر املق
املتعلقة ابلتنفيذ.والصورة الثانية تتمثل يف رفض منح األمر بتنفيذ احلكم القضائي األجنيب ، و إىل جانب 
األاثر املرتتبة عن احلكم الصادر يف دعوى طلب األمر بتنفيذ احلكم القضائي األجنيب،فإنه ترتتب عنه آاثر 

ائي األجنيب ومنها ما يتعلق بصفته واقعة قانونية ، وأخرى ابعتباره سندا منها ما يتعلق حبجية احلكم القض
 يكون له هبذا الوصف قوة يف اإلثبات. 

 
 

Le résumé: 
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       Le problème  relatif à l’exécution des décisions  judiciaires  étrangères  
constitue l’un des problèmes fondamentaux  du droit international privé, 

dans la mesure où la vie économique et sociale au sein de l’état n’est plus 
enserrée dans ses frontière politiques mais déborde ces frontières pour  aller 

a la rencontre des autres communautés. dans son organisation  

interne ,l’Algérie ,au même titre que les autres états ,s’est intéressée aux 
questions relatives aux effets  des décisions judiciaires étrangères sur son 

territoire en prenant en considération deux critères  fondamentaux: le 

premier lié a la nécessité des relations internationales et a la protection des 

intérêts privés des personnes a travers les frontières d’une part, et a la 
souveraineté et l’Etat sue son territoire d’autre part. Par ailleurs, toutes les 
décisions judiciaires, dans toutes leurs variétés, ne sont pas susceptibles 

d’exécution sur le territoire algérien, mais il faut, par principe, qu’il 
s’agisse d’une décision judiciaire étrangère prononcée au titre d’un litige 
relevant du droit international privé, en soulignant que les Etats n’agissent 
pas de la même façon s’agissant de l’exécution des jugements étrangers, 
mais différent entre eux sur la perception du principe de souveraineté 

territorial. 

 مقدمة 
تلجأ الدول يف سبيل تنظيم حياة جمتمعها إىل وسيلتني : األوىل وهي الوسيلة التشريعية تتوجه مبوجبها   

يعرب عنها ابلقوانني ، حيث أن املشرع يضع قواعد تبني حقوق األفراد والتزامااهم ، خبطاب لكافة األفراد و 
أما الوسيلة الثانية فهي الوسيلة القضائية ويقصد هبا  حسم املنازعات اليت تثور بني األفراد ، ويعرب عنها 

، إك أنه هو الذي  ابألحكام القضائية ، حيث يعد احلكم القضائي مبثابة احلجر األساسي يف صرح القانون
يكفل اخراج كافة القواعد القانونية إىل حيز الوجود ، وال شك أن هذا احلكم سيغدو عدمي الفائدة إكا مل 

 جباراي .إحيظ ابلتنفيذ سواء كان تنفيذا اختياراي أو 
احلصول وإكا كان اهلدف من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية هو يف هناية املطاف متكني األفراد من   

على حكم قضائي قابل للتنفيذ ومنتج آلاثره ، فإن هدف القانون الدويل اخلاص هو إمكانية تنفيذ هذا 
احلكم القضائي خارج حدود الدولة اليت أصدرته، إك يعترب موضوع تنفيذ األحكام القضائية األجنبية من 

لك عندما يكون تنسيق متكامل من املوضوعات العملية اليت تفعل دور القانون الدويل اخلاص ، ويتحقق ك
قبل الدول من أجل كلك ، فهدف القانون الدويل اخلاص هو التنسيق واإلمتداد والتعايش السلمي فيما 

 بني الدول .
واحلقيقة أن هناك اعتبارين أساسيني يتنازعان اإلعرتاف ابحلكم القضائي األجنيب وتنفيذه يف اجلزائر على   

 غرار بقية الدول :
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يتمثل يف أن اإلعرتاف غري املشروط ابألحكام القضائية األجنبية لدولة ما ومعاملتها بار األول : اإلعت
معاملة األحكام الوطنية يتضمن معىن اخلضوع لسيادة الدولة واليت صدر احلكم عن حماكمها ، وهو ما 

 يتناىف مع اعتبارات السيادة .
ألحكام القضائية األجنبية ورفض تنفيذها بصورة مطلقة يتمثل يف أن عدم اإلعرتاف اباإلعتبار الثاين : 

يتعارض مع حاجة املعامالت الدولية واحملافظة على مصاحل األفراد عرب احلدود ، ويؤدي يف النهاية إىل نتائج 
 غري مقبولة يف حميط املعامالت اخلاصة الدولية .

ا اجلزائر أن تعرتف ابألحكام القضائية وللتوفيق بني هذين اإلعتبارين مل تشأ غالبية الدول ومن بينه  
األجنبية بصورة مطلقة بل تنزهلا منزلة وسطا بني هذين اإلعتبارين ، فأجازت تنفيذ هذه األحكام ولكن 

 بشروط وقيود . 
وال تبدو مثة مشكلة يف تنفيذ األحكام القضائية الوطنية  اجلزائرية إك أن سلطة القضاء وسلطة التنفيذ   

 السيادة ، لكن إكا تطرقت الصفة األجنبية للحكم فإنه جيب التفرقة بني فرضني :ختضعان لذات 
إكا أريد التنفيذ داخل الدولة اجلزائرية اليت صدر فيها احلكم ، ففي هذا الفرض جيرى تنفيذ احلكم األول : 

 ية اليت تصدرها .يف الدولة اجلزائرية مبقتضى قواعد التنفيذ اجلربي شأنه يف كلك شأن سائر األحكام الوطن
إكا أريد التنفيذ يف دولة غري اليت صدر احلكم فيها ، ففي هذا الفرض يصدر احلكم ابسم سيادة الثاين : 

الدولة اجلزائرية ، وتعمل سلطة التنفيذ ابسم سيادة دولة أخرى ، أو العكس إكا صدر احلكم عن حمكمة 
هي عقدة املشكلة ، فانفصال السلطة القضائية عن أجنبية وأريد التنفيذ داخل الدولة اجلزائرية ، وهذه 

   سلطة التنفيذ وإخضاع كل منهما لسيادة دولة غري تلك اليت ختضع هلا األخرى يثري إشكالية تتمثل يف :

مدى ضرورة اإلعتاف ابألحكام القضائية األجنبية ومدى إمكانية تنفيذها داخل الدولة اجلزائرية     
   ؟.
 هذه اإلشكالية اتبعنا اخلطة التالية : ومن أجل معاجلة   

 املبحث األول : قواعد تنفيذ األحكام القضائية األجنبية.
املبحث الثاين : دعوى األمر ابلتنفيذ كأسلوب حديث انتهجه املشرع اجلزائري لتنفيذ احلكم القضائي 

 .األجنيب 

 املبحث األول : قواعد تنفيذ األحكام القضائية األجنبية
األحكام القضائية األجنبية على اختالف أنواعها تكون قابلة للتنفيذ خارج اليت أصدراها ،  ليس كل   

كلك أن احلكم القضائي األجنيب يشمل كل من األحكام القضائية األجنبية اجلزائية ، املالية ، واإلدارية ،  
ألجنبية ، لكن الوضع كذلك تعترب أحكاما أجنبية كل من السندات الرمسية األجنبية وأحكام التحكيم ا
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خمتلف ابلنسبة لكل نوع من هذه األحكام فيما خيص تنفيذها ، لذلك ينبغي من حيث املبدأ أن يتعلق 
 األمر حبكم قضائي أجنيب صادر يف منازعة من منازعات القانون الدويل اخلاص .

ضائية األجنبية و إمنا وجتدر اإلشارة إىل أن الدول ال تسري على وترية واحدة عند تنفيذها لألحكام الق
 ختتلف فيما بينها حبسب متسكها مببدأ السيادة اإلقليمية .

 املطلب األول : األنظمة املتبعة يف تنفيذ األحكام القضائية األجنبية  
اتفقت معظم الدول على ضرورة التوفيق بني اعتبارات السيادة واعتبارات املعامالت الدولية وحاجة    

 لية ولكنها اختلفت فيما بينها حول وسيلة هذا التوفيق :مصاحل التجارة الدو 
 أوال : نظام الدعوى اجلديدة

يسود هذا النظام يف الدول األجنلوأمريكية والدول املتأثرة هبا ويستلزم هذا النظام كي حيدث احلكم      
كم لصاحله برفع القضائي األجنيب أثره خارج  إقليم الدولة اليت أصدرته حماكمها أن يقوم من صدر احل

دعوى جديدة أمام القضاء الوطين للمطالبة من جديد ابحلق الذي أقره احلكم األجنيب ، ويف هذه الدعوى 
اجلديدة يعتد القاضي ابحلكم القضائي األجنيب بوصفه دليال قاطعا يف الدعوى على ثبوت احلق املطالب به 

نون أو خطأ يف الواقع ، وكلك ألن احملاكم اإلجنليزية أي دليال ال يقبل العكس ، ولو كان معيبا خبطأ يف القا
 . (1) ليست حماكم إستئنافية للمحكمة اليت أصدرت احلكم

بثبوت احلق املطالب به على هذا الوجه هو القابل  ويكون احلكم الصادر يف الدعوى من احملاكم الوطنية  
 .(2) للتنفيذ مبوجب معاهدةللتنفيذ يف  الدولة يف كل حالة ال يكون فيها هذا احلكم قابال

 اثنيا : نظام األمر ابلتنفيذ
يسود هذا النظام بصفة خاصة يف بالد القارة األوربية والبالد اليت حتذو حذوها ، ويقضي هذا النظام أبن   

على صاحب املصلحة أن يلجأ عند تنفيذ حكمه إىل القضاء يف الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها ليستصدر 
  . (3) سمى ابألمر ابلتنفيذ والذي بصدوره يرقى احلكم إىل مصاف احلكم الوطينمنها ما ي

و القاضي حني يعرض عليه طلب األمر بتنفيذ حكم قضائي أجنيب إما أن يقبل هذا الطلب وابلتايل   
يتسىن التنفيذ اجلربي هلذا احلكم يف دولة القاضى ، وإما أن يرفض كلك الطلب فيمتنع تنفيذ احلكم 

 . (4)جنيب عندئذ يف هذه الدولةاأل
حد التحقق من  دوحني يقبل القاضي األمر بتنفيذ احلكم القضائي األجنيب هل يقف دور القاضي عن  

توافر جمموعة من الشروط للتحقق من صحته واستجابته ملقتضيات العدالة ، أم أن عمله ميتد إىل أكثر من 
يث القانون ليطمئن إىل أن القاضي الذي أصدره قد إىل مراجعة احلكم من حيث الواقع ومن ح، كلك 

 . (5)أحسن القضاء 
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 أ/ أسلوب املراجعة
، ويقضي هذا النظام وفق ما يدل عليه إمسه مبراجعة (6)ميثل هذا األسلوب أول نظام فرض نفسه اترخييا   

سة الوقائع من الدعوى اليت صدر احلكم القضائي األجنيب بشأهنا ، حيث تقوم حمكمة بلد التنفيذ بدرا
، وتؤدي املراجعة (7)جديد فيما إكا كان القاضي األجنيب قد طبق عليها القانون بشكل صحيح أم ال 

ابألساس إما لرفض منح األمر ابلتنفيذ أو إىل تنفيذ احلكم القضائي األجنيب جزئيا أو كليا وال شىء غري 
 .(8)كلك
إال أن هجمات الفقه املوجهة إليه جعلت الفقه استمر تطبيق هذا النظام ألكثر من قرن من الزمن   

وأكدت حمكمة التمييز أتييدها هلذا  ،( 9)الفرنسي يعدل عنه ابتداء من النصف الثاين من القرن العشرين  
وعددت بصور حصرية شروط منح  07/01/1964الصادر يف   munzerاإلجتاه ألول مرة يف قرار 

 : (10) الصيغة التنفيذية وهي
 احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم األجنيب.إختصاص -
جراءات املتبعة يف تنفيذ احلكم األجنيب،وكان هذا الشرط مبناسبة تنفيذ حكم "دي وريد" صحة اإل-

 .(11)1900سنة

أن يكون صادرا استنادا إىل القانون الفرنسي املختص حسب قواعد القانون الفرنسي حول تنازع -
 .(12)عن حمكمة النقض 1945ط مبناسبة تنفيذ حكم حمكمني صادر سنة القوانني،وقد ظهر هذا الشر 

" Bulklyأن ال يكون متعارضا مع النظام العام الفرنسي،وظهر هذا الشرط مبناسبة تنفيذ حكم بولكلي"-
 .(13)1860سنة 
،ولقد تعرض (14)أن ال يكون مشواب بظلم واضح،وهو شرط أضافه كل من الفقه وقضاء حمكمة السني-

 .(15)ةالشرط ألشد اإلنتقادات ألنه يفسح اجملال للتفسريات اإلعتباطي هذا
هذه الشروط اخلمسة مت ختفيضها إىل أربعة شروط،حيث مت إدماج شرط انتظام اإلجراءات املتبعة أمام   

"الصادر عن Bachirاهليئة القضائية األجنبية يف شرط املطابقة مع النظام العام وكان كلك مبوجب قرار"
 .(16)ةرفة املدنيالغ

هذه الشروط مت ختفيضها مرة أخرى إىل ثالثة شروط حيث مت حذف شرط مراقبة القانون الواجب     
 .(17) 20/02/2007الصادر يف   cornelissenالتطبيق وكلك مبوجب قرار 

التنفيذ برفع لكن نظام املراجعة هذا ال حيقق مصاحل األفراد يف العالقات الدولية اخلاصة ألنه يلزم طالب   
دعوى جديدة يف بلد التنفيذ وهذا سيؤدي إىل إهدار املال والوقت وهو ما يعين عندئذ اإلهدار الكامل 
للحكم القضائي األجنيب ، كما أنه يعرض تطبيقه القاضي املختص مبنح الصيغة التنفيذية لصعوابت ال 



زائري منهاوموقف املشرع اجل أ.نعيمة جارو                     األنظمة املتبعة يف تنفيذ األحكام القضائية األجنبية  

  
106 

 

 للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب –الرابعالعدد       

وقائع حصلت على بعد أالف  يكمنه تذليلها ، فكيف ميكن للقاضي على سبيل املثال الوقوف على
 الكيلو مرتات منه حيث يتعذر عليه تكوين عقيدته من أدلة متت يف اخلارج.

جنبية اليت كما أن نظام املراجعة جيعل حمكمة األمر ابلتنفيذ مبثابة حمكمة إستئنافية ابلنسبة للمحكمة األ   
 .(18)هأصدرت احلكم املطلوب األمر بتنفيذ

نتقادات كان من الضروري العدول عن هذا النظام ابألخص يف فرنسا واتباع نظام أمام موضوعية هذه اإل  
 .آخر هو نظام املراقبة
 ب/نظام املراقبة :

، ففي ظل هذا النظام (19)ينطلق هذا النظام من فكرة احرتام احلق املكتسب )احلكم القضائي األجنيب(   
وع من الرقابة اخلارجية للحكم للوقوف على أنه استوىف تقوم احملكمة املطلوب منها إصدار األمر ابلتنفيذ بن

، وبناء (20)شروط معينة أطلق عليها الفقه عادة تسمية شروط صحة احلكم األجنيب من الوجهة الدولية 
على كلك فإن احلكم املراد تنفيذه يتمتع حبجية املر املقضي به فهو قرينة على أنه صدر صحيحا من حيث 

 les arréts Munzer et Bachir et-رجوع لألحكام الفرنسية السالفة الذكروابل، (21)إجراءاته 
Cornelissen (22)جند أن هذه الشروط تتمثل فيما يلي: 

 إختصاص اجلهة القضائية األجنبية من الوجهة الدولية.-
 أن ال يكون احلكم األجنيب خمالفا للنظام العام مبعناه الدويل.-
 غياب أي غش حنو القانون.-
وهناك شرط آخر مل تذكره األحكام السابقة،مما يعين عدم أخذها به وهو شرط املعاملة ابملثل،وإن كان   

 .(23)هذا الشرط قد أخذت به الكثري من القوانني كالقانون املغريب والقانون األملاين والقانون اإلجنليزي
ابلتنفيذ قد ال تقوم ، فكالمها يف عمق  يف احلقيقة أن املفاضلة النظرية بني نظامي الدعوى اجلديدة واألمر  

التفكري يسعى لتحقيق املواءمة أو املوازنة بني الطابع الوطين والطابع الدويل اللذان يتنازعان مسألة تنفيذ 
األحكام القضائية األجنبية ، واملرد النهائي يف تقدير هذين النظامني هو الشروط اليت يتطلبها كل منها 

ية لألحكام ، حبيث تتصدى املفاضلة إن قامت للتطبيق العملي هلذه الشروط ومدى لكفالة اآلاثر الدول
 .(24) املرونة اليت ميكن أن تكفلها استجابة ملتطلبات كل من مصلحة الدولة وحاجة املعامالت الدولية

 رابعا:موقف املشرع اجلزائري من هذه األنظمة 

دة دولية انفذة يف اجلزائر من عدم وجود معاهدة مرتبطة خيتلف تنفيذ األحكام األجنبية تبعا لوجود معاه  
 هبا اجلزائر.

 يف حالة وجود معاهدة دولية:-1
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من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري على أن:"األحكام الصادرة من جهات قضائية  325تنص املادة   
أجانب ال تكون قابلة للتنفيذ يف  أجنبية والعقود الرمسية احملررة مبعرفة موظفني عموميني أو موظفني قضائيني

 مجيع األراضي اجلزائرية دون إخالل مبا قد تنص عليه اإلتفاقيات السياسية من أحكام خمالفة".
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري اجلديد على:"إن العمل ابلقواعد  608وتنص املادة  

ل أبحكام املعاهدات الدولية واإلتفاقيات القضائية أعاله ال خت 606،605املنصوص عليها يف املادتني 
 اليت تربم بني اجلزائر وغريها من الدول".

من خالل هذه املواد جيب على القاضي إتباع األحكام اليت تضمنتها هذه اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية   
لقوانني الداخلية،إال أنه ال املتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية وهذا حىت ولو تعارضت نصوصها مع أحكام ا

يتصور وجود خالف بني اإلتفاقية والقانون الداخلي،كلك أن اإلتفاقية الدولية اليت تربمها الدولة هي أعلى 
مرتبة من القوانني الداخلية وهي واجبة التطبيق، وهذا ما يسمى ب:"نظام التنفيذ اإلتفاقي" أو"النظام 

 اإلتفاقي للتنفيذ".
 جود معاهدة دوليةيف حالة عدم و -2
ميكن القول يف هذا الصدد أن النصوص التشريعية املنظمة هلذا املوضوع قد استلمها املشرع من التشريع   

الفرنسي،كلك أن القانون الفرنسي يعد مصدرا اترخييا للقانون اجلزائري،حيث ورثت اجلزائر الوظيفة القانونية 
ة على اإلستقالل وكان أول رد فعل من السلطات اجلزائرية والقضائية اليت كانت سائدة يف الفرتة السابق

الذي نص مبوجبه املشرع اجلزائري على مواصلة العمل ابلقوانني الفرنسية  62/157حدث مبوجب األمر 
إال ما كان منها خمالفا للسيادة الوطنية،واإلتفاقيات اليت عقداها اجلزائر هي األوىل اليت تطرقت ملوضوع 

الذي تناول  66/154األجنبية،مث صدر تقنني اإلجراءات املدنية مبوجب األمر رقم تنفيذ األحكام 
منه،ويستفاد من هذه املادة أن احلكم األجنيب أو السند الرمسي الواجب التطبيق يف  325املوضوع يف املادة 

وطين يقضي الدولة اجلزائرية ال يكون صاحلا بذاته إلجراء التنفيذ مبقتضاه،وإمنا البد من صدور حكم 
بتنفيذه،وأن يكون ممهورا ابلصيغة التنفيذية من إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية،وال ينفذ إال يف حدود 
وبقدر ما تقضي اجلهة القضائية اجلزائرية بتنفيذه بعد مراجعة صحة تطبيق القانون األجنيب اإلجرائي 

يقع بدائرة اختصاصها حمل التنفيذ طبقا واملوضوعي معا على القضية،واجلهة املختصة هي احملكمة اليت 
من قانون اإلجراءات املدنية،وجرى العمل على ختصيص غرفة لتنفيذ األحكام األجنبية يف دائرة   8للمادة 

 كل جملس قضائي.  
ونتيجة لإلنتقادات املوجهة لنظام املراجعة،هجر كل من الفقه والقضاء والتشريع اجلزائري هذا النظام   

املراقبة مقلدا يف كلك املشرع الفرنسي على غرار ابقي الدول العربية،ولقد جرى العمل  ليأخذ بنظام
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القضائي بذلك،حيث جاء يف إحدى القرارات الصادرة عن احملكمة العليا أن قضاة املوضوع اتبعوا 
 5889 اإلجراءات القانونية يف تنفيذ احلكم األجنيب،ابلتايل فقد طبقوا صحيح القانون)قرار منشور رقم

 84513ملف رقم  2/61992( ونفس املبدأ أخذت به يف قرار مؤرخ يف 9/5/1990مؤرخ يف اتريخ 
 ،العدد الثالث.1993منشور يف اجمللة القضائية لسنة

وبصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد إتضح موقف املشرع اجلزائري من مسألة تنفيذ   
من هذا القانون تنص على:"ال جيوز  605حة نظام املراقبة،فنجد املادة األحكام األجنبية،حيث تبىن صرا

تنفيذ األوامر واألحكام والقرارت الصادرة من جهات قضائية أجنبية يف اإلقليم اجلزائري،إال بعد منحها 
 الصيغة التنفيذية من إحدى اجلهات القضائية اجلزائرية مىت استوفت الشروط التالية:

 الف قواعد اإلختصاص.أال تتضمن ما خي-1
 حائز لقوة الشيء املقضي به،طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه.-2
 أال تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية،وأثري من املدعي عليه.-3
 أن ال تتضمن ما خيالف النظام العام واآلداب العامة يف اجلزائر.-4
 ي لنظام املراقبة يكون قد ساير اإلجتاه احلديث للفقه والقضاء.وبتبين املشرع اجلزائر  

 املطلب الثاين : األحكام األجنبية القابلة لألمر ابلتنفيذ 
 يف احلقيقة إن هذه املسألة تطرح عدة تساؤالت:    

 *ما مفهوم احلكم؟
 *مىت يكون احلكم أجنبيا:الصفة األجنبية؟

يذية أم البد أن يتعلق األمر مبسألة من مسائل القانون الدويل *هل كل األحكام تقبل الصيغة التنف   
 اخلاص؟

 *ماهو الوضع ابلنسبة للسندات الرمسية األجنبية وقرارات التحكيم؟ 
 أوال : مفهوم احلكم القضائي األجنيب  
إختلف الفقه يف حتديد معىن احلكم القضائي األجنيب يف جمال تنفيذ األحكام القضائية األجنبية وميكن   

 مجع هذا اإلختالف يف اجتاهني :
ا يذهب أنصار هذا اإلجتاه إىل أن احلكم هو كل قرار يصدر عن احملكمة سواء استخدام اإلجتاه املضيق :

ار تصدره احملاكم يف خصومة أو يف غري خصومة ولو مل يكن ر لسلطتها القضائية أو الوالئية ، أو هو كل ق
فاصال يف نزاع ، وحسب هذا اإلجتاه ليس هناك ما مينع أن تكون السلطة اليت اصدرت احلكم جمرد هيئة 

 .(25)يف بعض املنازعاتدينية أو إدارية مادام أن املشرع الوطين قد خوهلا سلطة إصدار األحكام 
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وهو الرأي الراجح مييل أنصاره إىل تعريف احلكم أبنه احلكم الصادر عن سلطة عامة اإلجتاه املوسع : 
متارس وظيفتها وفقا للنظام القانوين السائد يف دولة إصداره حبيث يشمل األحكام القضائية الفاصلة يف 

وحسب الدكتور بلمامي عمر فالعربة  ،(26)ها الوالئية النزاع واألحكام الصادرة عن احملاكم مبقتضى سلطت
دم يف حد كاته ، وإمنا العربة ابملضمون الذي يتناوله منطوق احلكم واجلهة اليت خليست ابملصطلح املست

ثر ابلصياغة والرتمجة وهذا يكون له أتثري كبري على مضمون احلكم يف أأصدرته ، ألن املصطلح غالبا ما يت
 .(27)مجيع احلاالت

وما جتدر اإلشارة إليه أن هناك أحكام مستثناة من نظام األمر ابلتنفيذ وهي األحكام القضائية األجنبية   
اخلاصة ابحلالة واألهلية ، فحصوهلا على الصيغة التنفيذية لكي تتمكن من إحداث آاثرها ضمن الرتاب 

قضاء الفرنسي فإنه يرتب آاثر هلذه الوطين أمر عسري نتيجة الصعوابت اليت تتمخض عن كلك، فبالنسبة لل
األحكام حىت قبل منحها األمر ابلتنفيذ بشرط عدم التنفيذ على األموال واإلكراه على األشخاص ، أما 
ابلنسبة للجزائر فإن اإلتفاقيات اليت عقداها هذه األخرية ترفض أن يريتب هذا النوع من األحكام أي أثر 

 إن مل حتصل على األمر ابلتنفيذ .
 نيا : طبيعة األحكام القضائية األجنبية اخلاضعة لنظام األمر ابلتنفيذ اث
ينبغي من حيث  اليس كل األحكام على إختالف أنواعها تكون قابلة للتنفيذ يف الدولة اجلزائرية وإمن  

 مر حبكم قضائي أجنيب صادر يف شأن منازعة من منازعات القانون الدويل اخلاص .املبدأ أن يتعلق األ
يتنازع حتديد الصفة األجنبية للحكم من الناحية العملية معيارين : أوهلما يسود لصفة األجنبية للحكم : ا

يف الدول األجنلوأمريكية ووفقا له معيار حتديد الصفة األجنبية للحكم هو مكان صدوره ، أما املعيار الثاين 
احلكم أجنبيا مىت صدر ابسم سيادة دولة  فيسود يف الدول األوربية )كذلك مصر واجلزائر( ووفقا له يعترب

 أجنبية غري الدولة اليت يراد تنفيذه فيها .
جيب أن يكون احلكم املراد تنفيذه يف اجلزائر تعلق احلكم مبسألة من مسائل القانون الدويل اخلاص : 

نبية اإلدارية ، فاصال يف مسألة من مسائل القانون الدويل اخلاص ، وتستبعد مبدئيا األحكام القضائية األج
اجلزائية ، املالية ، وليست العربة بطبيعة اجلهة القضائية املصدرة للحكم وإمنا بطبيعة احلكم يف حد كاته 

(28) . 
وحتديد املسألة كوهنا من مواد القانون الدويل اخلاص أو ال إمنا هو تكييف خيضع لقانون بلد القاضي 

 .  (29)املطلوب منه األمر ابلتنفيذ
الثاين : دعوى األمر ابلتنفيذ كأسلوب حديث انتهجه املشرع اجلزائري لتنفيذ احلكم القضائي  املبحث
 األجنيب
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إن موضوع دعوى األمر ابلتنفيذ خيتلف عن موضوع الدعوى القضائية بصفة عامة، حيث ال يتعلق    
عوى األمر ابلتنفيذ األمر بطلب احلماية القضائية بصدد مركز قانوين متنازع عليه،وإمنا ينصب موضوع د

على احلكم األجنيب املطلوب تنفيذه من أجل أن يتمتع ابلقوة التنفيذية الالزمة لتنفيذه يف دولة القاضي 
املطلوب منه التنفيذ،فدعوى األمر ابلتنفيذ ال عالقة هلا ابلنزاع الذي فصل فيه احلكم األجنيب،ألن 

الذي فصل فيه هذا احلكم،ومن هنا ميكن القول أن  موضوعها يتعلق هبذا احلكم فقط وليس مبوضوع النزاع
 هذه الدعوى كات طبيعة خاصة.

 املطلب األول : شروط رفع الدعوى
احلكم القضائي األجنيب كما يدل عليها إمسها عبارة عن دعوى قضائية مثلها مثل أي دعوى األمر بتنفيذ   

 . دعوى عادية تتطلب جمموعة من الشروط الشكلية وأخرى موضوعية 
 أوال : الشروط الشكلية 

يشرتط القانون لتنفيذ األحكام القضائية األجنبية يف اجلزائر رفع دعوى عادية يكون موضوعها تنفيذ   
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على : " يقدم  607احلكم القضائي األجنيب حيث نصت املادة 

قرارات والعقود والسندات التنفيذية األجنبية أمام حمكمة طلب منح الصيغة التنفيذية لألوامر واألحكام وال
 مقر اجمللس اليت يوجد يف دائرة إختصاصها موطن املنفذ عليه أو حمل التنفيذ".

وختضع إجراءات رفع الدعوى اخلاصة بتنفيذ احلكم القضائي األجنيب لنفس اإلجراءات اليت ترفع هبا   
ة العامة يف تنازع القوانني واليت مفادها خضوع املرافعات لقانون الدعاوى داخل الدولة وكلك عمال ابلقاعد

 .(30) القاضي املعروض عليه النزاع
فيما خيص اجلهة القضائية املختصة ابلنظر يف دعوى األمر ابلتنفيذ فإن اجلزائر مل تشذ عن غريها من   

حكام القضائية األجنبية ولكن بعد مشوهلا أبمر التنفيذ الذي يكون صادرا من الدول فلقد قبلت تنفيذ األ
احملكمة املختصة إقليميا وهي احملكمة املنعقدة مبقر اجمللس القضائي اليت يوجد يف دائرة إختصاصها موطن 

 املنفذ عليه أو حمل التنفيذ .
رية فإن اإلختصاص النوعي ابلفصل يف قضااي من قانون اإلجراءات املدنية واإلدا 607ىل املادة إوابلرجوع  

درجات التقاضي اليت مر هبا عن األمر ابلتنفيذ ينعقد حملكمة مقر اجمللس القضائي ، وكلك بغض النظر 
احلكم القضائي األجنيب يف بلد صدوره، ويكون الطعن يف أحكام األمر ابلتنفيذ وفقا لطرق الطعن العادية 

 يف احلكام الوطنية .
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كذلك من نفس القانون فإن احملكمة املختصة   607يما خيص اإلختصاص احمللي وحسب املادة أما ف  
إقليميا هي تلك املنعقدة مبقر اجمللس القضائي اليت يوجد يف دائرة إختصاصها موطن املنفذ عليه أو حمل 

 التنفيذ .
بوهلا وإال حكم بعدم ه أن يبحث يف مدى توافر شروط قيوقبل أن يبحث القاضي يف موضوع الدعوى عل  

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . 13قبوهلا ، وهي الشروط اليت عدداها املادة 

 اثنيا : الشروط املوضوعية    
مخسة  07/01/1964صادر يف   munzerلقد وضعت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم شهري هلا   

 ا يف القانون املقارن وهي :شروط ال خترج يف جمملها عن الشروط املتعارف عليه
 إختصاص احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم . -1

 صحة اإلجراءات املتبعة يف إصدار هذا احلكم . -2

 تطبيق القانون املختص وفقا لقواعد التنازع الفرنسية . -3

 عدم خمالفة النظام العام الدويل . -4

 غياب أي غش حنو القانون . -5

من قانون اإلجراءات املدنية  605ص على هذه الشروط يف املادة أما ابلنسبة للمشرع اجلزائري فقد ن
 واإلدارية .

 املطلب الثاين : آاثر األحكام القضائية األجنبية يف اجلزائر  
الصورتني : األوىل  ىإن مضمون احلكم القضائي الصادر يف هذه الدعوى ال ميكن أن خيرج عن إحد  

ائي األجنيب ، والصورة الثانية تتمثل يف رفض منح األمر ابلتنفيذ تتمثل يف منح األمر ابلتنفيذ للحكم القض
. 
إىل جانب هذه اآلاثر املرتتبة على احلكم الصادر يف دعوى األمر ابلتنفيذ فإنه يرتتب على احلكم   

ة القضائي األجنيب آاثرا منها ما يتعلق حبجية احلكم القضائي األجنيب ، ومنها ما يتعلق بصفته كواقعة قانوني
 ، وأخرى ابعتباره سندا يكون له حجة يف اإلثبات .

 الفرع األول : آاثر احلكم الصادر يف دعوى طلب األمر ابلتنفيذ 
 / حالة اإلستجابة لطلب األمر ابلتنفيذ1
إكا أتكد القاضي اجلزائري من أن احلكم القضائي األجنيب قد توافرت فيه كافة الشروط الالزمة لصحته   

لية فإنه يقضي بشمول هذا احلكم أبمر التنفيذ ، ومثلما ميتنع القاضي عن تطبيق القانون من الوجهة الدو 
األجنيب املخالف للنظام العام يف اجلزئية اليت تتحقق فيها املخالفة وتطبق األجزاء األخرى من القانون 
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من النظام العام  جنيب يتعارض جزئياحسب اإلجتاه الراجح يكون األمر كذلك إكا كان احلكم القضائي األ
يف الدولة اجلزائرية ، حيث يصدر القاضي الوطين أمرا بتنفيذ اجلزء من احلكم القضائي األجنيب الذي ال 

 .( 31)يتعارض مع النظام العام يف دولته
واملقصود هبا كلك األثر الذي يسمح بتنفيذ  وتتمثل آاثر احلكم القضائي األجنيب يف متتعه بقوة التنفيذ ، 

األجنيب على األموال أو على األشخاص بواسطة اجلهة املنوط هبا مهمة التنفيذ،ومبعاونة السلطات احلكم 
 .(32)املختصة ولو ابستعمال القوة عند اللزوم

و يف اجلزائر فإنه ال يتم تنفيذ احلكم األجنيب إال بعد إمهاره ابلصيغة التنفيذية من طرف القضاء    
:"عقد الوكالة املربم يف 21/10/2010ة العليا يف حكمها الصادر يف اجلزائري،وهو ما قضت به احملكم

اخلارج من العقود الرمسية الواجب إمهارها ابلصيغة التنفيذية من طرف القضاء اجلزائري لتكون قابلة للتنفيذ 
 يف اجلزائر".  

وجد من اتريخ صدور إضافة إىل هذا يتمتع احلكم القضائي األجنيب حبجية األمر املقضي فيه وهذه احلجية ت
احلكم ابألمر ابلتنفيذ وليس من اتريخ صدور احلكم القضائي األجنيب من احملكمة األجنبية ألن األول 

، كما حترص بعض التشريعات على تقرير ضماانت قانونية تكفل تنفيذ احلكم حىت  (33)منشئ وليس مقرر
ر أتمني خاص ملن صدر احلكم لصاحله مثل ، فهناك من التشريعات ما تقر (34)ال يضيع احلق احملكوم به 

التضامن بني املدينني احملكوم عليهم يف القانون اإلجنليزي أو الرهن القضائي يف القانون الفرنسي والذي 
يرتتب على اموال املدين لصاحل الدائن احملكوم له ، وحق اإلختصاص يف القانون املصري والقانون اجلزائري 

 ن املدن اجلزائري .من القانو  938يف املادة 
 / حالة رفض طلب األمر ابلتنفيذ 2
يف حالة عدم توافر الشروط الالزمة لألمر ابلتنفيذ فإن القاضي الوطين يرفض إصدار األمر ابلتنفيذ ،   

وحيوز احلكم ابلرفض قوة الشيء املقضي فيه وال ميكن لصاحب احلكم القضائي األجنيب عرضه اثنية على 
لتنفيذه بسبب سبق الفصل فيه بل يبقى له رفع دعوى جديدة أمام احملكمة الوطنية  احملاكم اجلزائرية

للمطالبة مبا قضى به احلكم القضائي األجنيب وليس للمدعى عليه أن يدفع يف مواجهته بقوة األمر املقضي 
 فيه اليت تقررت للحكم ابلرفض .

 ية الفرع الثاين : اإلعتاف اجملرد ابألحكام القضائية األجنب
من اآلاثر اليت يتمتع هبا احلكم القضائي األجنيب خارج القوة التنفيذية أي خارج قابليتها للتنفيذ ما يتعلق 

مر املقضي فيه أو بقوة التدليل واإلثبات أو ما ميثل وضعا واقعيا ينظر فيه للحكم ابعتباره جمرد حبجة األ
 واقعة قانونية .
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 اخلامتة  
األحكام القضائية األجنبية من كل اجلوانب تبدو مسألة صعبة املنال إىل حد  إن اإلحاطة مبوضوع تنفيذ  

ما، كلك أن موضوع تنفيذ األحكام األجنبية كما يبدو أوسع مما مت الطرق إليه وأكثر تشعبا،فالبحث يف 
حبث شائك ليس بوسع الباحث أن يكتب كلمة واحدة دون أن يسأل عن  مادة القانون الدويل اخلاص

،السيما أن هذا املوضوع يف حد كاته على قدر كبري من الدقة واخلطورة  ملساسه بسيادة الدولة من معناها
 انحية، وحقوق األفراد على املستوى الدويل من انحية أخرى.

ولقد إقتصران يف دراستنا هذه على موضوع تنفيذ األحكام القضائية األجنبية دون تنفيذ األحكام 
كما أن لكون هذا املوضوع هو اآلخر واسع ويتطلب أن نفرد له حبث مستقل. التحكيمية األجنبية،وكلك

 إجراءات تنفيذ األحكام التحكيمية ختتلف عن اإلجراءات املتبعة يف تنفيذ األحكام القضائية األجنبية.
حيث تطرقنا يف حبثنا هذا ملختلف األفكار العامة اليت حتكم مسألة تنفيذ األحكام القضائية     
بية،ومن كلك خمتلف اإلعتبارات املؤثرة يف هذه املسألة واليت يستلزم بعضها اإلعرتاف ابألحكام األجن

األجنبية،ويقتضي البعض اآلخر منها عدم اإلعرتاف هبذه األحكام وآاثرها،ورأينا أن معظم دول العامل 
مع إخضاعها  تسعى للتوفيق بني هذه اإلعتبارات،حيث تعرتف معظم الدول ابألحكام األجنبية لكن

جملموعة من الشروط،ولقد الحظنا أن موقف الدول خيتلف يف هذا الشأن حيث جند من الدول من ترفض 
تنفيذ األحكام األجنبية يف إقليمها كإجنلرتا وتشرتط رفع دعوى جديدة،وأخرى تقبل تنفيذ األحكام 

عود الفضل للقضاء الفرنسي يف األجنبية ولكن تعطي احلق لقضااها يف مراقبة هذه األحكام كفرنسا،حيث ي
تطوير مادة تنفيذ األحكام األجنبية بناء على نظريتني هامتني مها: نظرية املراجعة واملراقبة. ولقد كان التطور 
الذي عاشه القضاء الفرنسي متزامنا مع الوقت الذي كانت فيه اجلزائر مستعمرة فرنسية، فنجد أن االجتهاد 

 الشروط الواجب توفرها عند تنفيذ احلكم األجنيب،واليت كرسها القضاء القضائي للمحكمة العليا تبىن
الفرنسي يف قرار "منزر".وبصدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد وعلى عكس الوضع يف القانون 

 القدمي وضع املشرع اجلزائري مجلة من الشروط ال ختتلف يف جمملها عن تلك اليت جاء هبا قرار "منزر".
وما يالحظ على هذه الشروط أهنا تكاد تنبع كلها من مصدر واحد وهو فكرة النظام العام،وهذا ما أدى   

 cornelissen ابلقضاء الفرنسي إىل التخفيف والتقليص من هذه الشروط وجعلها ثالثة شروط )قرار

  (.Munzerالسالف ككره(بعد أن كانت مخسة شروط)قرار
هناك بعض ر بقية الدول مل خيرج عما جاء به قرار منزر من شروط،لكن واملشرع اجلزائري على غرا  

 املالحظات جيب اإلشارة إليها:
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*فيما يتعلق بشرط إختصاص احملكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم األجنيب،جند املشرع اجلزائري أورد هذا 
صاص نوعي أو حملي،و هل من قانون اإلجراءات املدنية لكنه مل يبني نوع اإلخت 605الشرط يف املادة 

قاضي الصيغة التنفيذية يتمتع بصالحية الرقابة على االختصاص الداخلي للمحكمة األجنبية مصدرة 
احلكم؟أم أنه يكتفي ابإلختصاص الدويل للمحكمة األجنبية؟ كما أنه مل حيدد القانون الذي يعتمد عليه 

كم األجنيب حيث كان على املشرع لتحديد االختصاص القضائي الدويل للمحكمة اليت أصدرت احل
 الفصل يف مثل هذه احلالة وكلك لوضع حد ألي خالف قد يثور بشأن هذه املسألة.

*كذلك مل ينص املشرع اجلزائري يف هذه املادة على شرط صحة اإلجراءات املتبعة أمام احملكمة 
األخذ به حيث أخذت به األجنبية،وشرط غياب أي غش حنو القانون،لكن عدم النص عليه ال يعين عدم 

احملكمة العليا يف العديد من أحكامها كما سبقت اإلشارة إليه،واملشرع اجلزائري هبذا يكون قد ساير اإلجتاه 
احلديث يف القانون الفرنسي الذي حذف شرط صحة اإلجراءات وقال إبدماجه يف شرط عدم خمالفة 

هو حالة خاصة من النظام العام،كذلك مل ينص النظام العام الدويل،وأن شرط غياب الغش حنو القانون 
 املشرع على شرط تطبيق القانون املختص على موضوع النزاع.

*وفيما يتعلق بشرط عدم خمالفة النظام العام فإنه جيب على املشرع اجلزائري أن يعد نصوص قانونية تنظم 
يعات و هذا إنصافا للمتقاضي و هذه املسألة تنظيما حمكما و دقيقا مثلما هو عليه احلال يف بعض التشر 

حفاظا على سيادة دولته، فيبني من خالهلا إمكانية استجابة القاضي اجلزائري ملنح أمر ابلتنفيذ جلزء من 
احلكم األجنيب و استبعاد ابقي عناصر هذا احلكم نظرا لتعارضه مع النظام العام و هل قاضي الصيغة 

  يوم فصله يف الدعوى أم يف يوم صدور احلكم األجنيب؟التنفيذية يلجأ إىل تقييم النظام العام يف
وابلنسبة لشرط املعاملة ابملثل جند أن املشرع اجلزائري مل يورد هذا الشرط ضمن الشروط اليت عدداها املادة *

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،وهو مايعد يف نظران قصور  من جانب املشرع ال بد من تداركه  605
 مر فيه مساس ابلسيادة الوطنية. ألن األ

*إضافة إىل كلك فعلى املشرع أن حيدد من يقع عليه عبأ إثبات توافر الشروط األساسية إلصدار األمر 
 ابلتنفيذ.

أما ابلنسبة إلجراءات رفع دعوى األمر ابلتنفيذ،فلقد إكتفى املشرع اجلزائري ابلنص على أن طلب منح    
حمكمة مقر اجمللس اليت يوجد يف دائرة إختصاصها موطن املنفذ عليه أو حمل  الصيغة التنفيذية يقدم أمام

التنفيذ.ومل يبني الواثئق الواجب تقدميها للقاضي لإلطالع عليها عند فحص احلكم األجنيب كما فعلت 
االتفاقيات القضائية،ضف إىل كلك فإن طرق الطعن يف احلكم القاضي برفض دعوى األمر بتنفيذ احلكم 

 نيب مل يتم التطرق هلا.األج
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وما يعاب على املشرع اجلزائري كذلك أنه نص على أثر واحد من آاثر احلكم األجنيب يف اجلزائر وهو    
القوة التنفيذية لألحكام دون غريها من اآلاثر سواء كانت حجية األمر املقضي أو احلكم األجنيب بوصفه 

اجلزائري ما إكا  كانت ضماانت التنفيذ تظل عالقة ابحلكم  واقعة أو دليل يف اإلثبات.كذلك مل يبني املشرع
 األجنيب عند منحه األمر ابلتنفيذ أم ال؟  

قانون اإلجراءات املدنية  325ويالحظ على املشرع اجلزائري أنه كان منطقيا مع نفسه عندما نص يف املادة 
األجنبية يف اجلزائر ال خيل أبحكام من القانون اجلديد على أن العمل بقواعد تنفيذ األحكام  608واملادة

 املعاهدات املربمة بني اجلزائر والدول األجنبية.
 : اهلوامش  
هشام صادق علي،د/حفيظة السيد حداد:القانون الدويل اخلاص،الكتاب األول،اجلنسية ومركز األجانب،دار الفكر اجلامعي /د - 1

 .  147ص 1999،اإلسكندرية،
إلختصاص القضائي ابملنازعات اخلاصة الدولية واإلعرتاف والتنفيذ الدويل لألحكام األجنبية،دار اجلامعة د/صاحل جاد املنزالوي:ا -2

 . 193، ص2008اجلديدة،

 . 559ص بدون سنة نشر ، د/عكاشة حممد عبد العال،د/سامي بديع منصور:القانون الدويل اخلاص،الدار اجلامعية،بريوت،- -3

 .189، ص1986ت يف القانون الدويل اخلاص،اإلختصاص القضائي الدويل واجلنسيةد/أمحد قسمت اجلداوي:دراسا -4

ة /أمحد عزالدين عبد هللا:القانون الدويل اخلاص،اجلزء الثاين،تنازع القوانني،وتنازع اإلختصاص القضائي الدوليني،الطبعة التاسعة،اهليئد -5
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67 . 
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 . 512،511املرجع نفيه ، ص -9
10-Daniel Gutmann :Droit Internatona Privé,5

e
 édition,Dalloz,p273,274 . 

11-Pieere Mayer,Vincent Heuzé:Droit International Privé,8
e
 édition,Montchrestien. 

 ,p290. 

تنفيذ األحكام األجنبية،مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء،الدفعة اخلامسة مصابيش شهرزاد: -12
 .21ص،2004/2007(،15عشر)

 .21املرجع نفسه،ص-13

 ه .املرجع نفس -14
 68د/موحند إسعاد:املرجع السابق،ص-15

16-Bernard Audit :Droit International Privé,6
e
 édition,Economica,Paris,2010,p403. 

-17  Hugues Fulchiron,Cyril Nourissat ,Edouard Treppoz :Travaux dirigés de droit 

international privé,4
e
 édition ,LexisNexis,2009p193..  

 848د/أمحد عزالدين عبد هللا:املرجع السابق، ص-18

 .359السابق ،ص د/ حممد وليد املصري: املرجع-19
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 جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات
 

 عباس كرمية                                                  
 دكتوراه قانون خاص                                                                                   

 -1 –نة كلية احلقوق جامعة قسنطي                                                                               
 

Résumé :   
   La technologie de l’information est devenue l’une des nécessités de notre 
vie moderne. Malheureusement certains utilisateurs les exploitent d’une 
façon illégale. De ce fait l’ordinateur d’une façon générale et l’internet en 
particulier sont devenus des outils ou des objets permettant à certains 

criminels de commettre des crimes (la cyber criminalité) de tous genres 

(touchant les personnes ou leurs biens). 

   Parmi les crimes qui affectent les biens, on trouve ceux touchant les 

systèmes de traitement automatique des informations à travers lesquels 

l’information subit des violations par des criminels intelligents, possédant 
des connaissances techniques qui altèrent les informations stockées dans 

l’ordinateur et celles transmises par les systèmes et réseaux d’information. 
   Compte tenu de l’incidence croissante de ces crimes et le manque de 
protection juridique des victimes en raison de l’incapacité d’appliquer les 
textes classiques du code pénal à ces derniers, le législateur algérien a pris 

l’initiative de modifier ce code, on ajoutant des articles qui pénalisent de 
tels crimes. 

Mots clés : la cyber criminalité, les crimes touchant les systèmes de 

traitement automatique des informations, protection juridique.  

 

 مقدمة :  
سريع يف جمال التكنولوجيا احلديثة وثورة املعلومات إىل تغيري منط حياة اجملتمعات حيث التطور الأدى    

ساهم يف تطورها ورقيها، فالتعامل مع هذا التطور من شأنه أن مينح هلا مكانة يف عامل أصبح يعتمد اعتمادا 
 .( 1)جملتمعشبه كامل على تسخري هذه التكنولوجيات يف املعامالت الداخلية واخلارجية خلدمة ا

ولعل أهم ما أسفر عنه هذا التطور ظهور احلاسب اآليل الذي إكتملت منظومته بظهور شبكة اإلنرتنت    
 .(2)اليت جعلت من العامل قرية صغرية 
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ومن الطبيعي أن ُيصاحب التقدم العلمي ظهور أمناط جديدة من اجلرائم يتم مبوجبها اإلعتداء على الغري    
ائم اإلعتداء على األشخاص ( أو يف ماله ) جرائم اإلعتداء على األموال ( حيث سواء يف شخصه ) جر 

أصبح احلاسب اآليل واإلنرتنت على وجه اخلصوص وسائل أو حمالت لتلك اإلعتداءات، لذا أطلق عليها 
 . (3)تسمية اجلرائم املعلوماتية أو السيبريانية

جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات اليت ومن بني جرائم اإلعتداء على األموال تلك، جند    
تتعرض من خالهلا املعلومات إلنتهاكات على يد جمرمني يف اخلفاء، ميلكون من املهارات واملعارف ما 
 مُيك نهم من إخرتاق معطيات الكمبيوتر املخزنة وكذا املعلومات اليت يتم نقلها عرب النظم وشبكة املعلومات . 

حلداثة و خطورة وتنوع صور تلك اإلعتداءات و اخلسائر النامجة عنها، و أمام جتلي ضرورة وابلنظر    
 15-04توفري احلماية، ابدر املشرع اجلزائري على غرار ابقي مشرعي الدول األخرى بسن القانون رقم 

خالهلا  مواد جرم من 8املعدل واملتمم لقانون العقوابت، أضاف مبوجبه  2004نوفمرب  10املؤرخ يف: 
هذا النوع من األفعال، وجاء بعقوابت ردعية ملرتكبيها حرصا منه على مواكبة النصوص التجرميية والعقابية 

 لتشمل صور اإلجرام املستحدث .
فماهي إذا صور جرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات اليت جاء شا املشرع اجلزائري من 

 ذي أقره من أجل ردع مرتكبيها؟ ؟ وما ال15-04خالل القانون رقم 
 كلك ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل دراستنا واليت سنقسمها كما يلي :

 صور جرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات -1
 اجلزاءات اليت أقرها املشرع اجلزائري لردع مرتكيب هذه اجلرمية -2

 
 للمعطيات :صور جرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية  -1
خالل سبعينات القرن املاضي، ومع شيوع الكمبيوتر، وقبل إنتشار استعمال شبكة اإلنرتنت، ظهرت    

بعض أشكال التالعب أبنظمة الكمبيوتر والبياانت املخزنة، وطُرحت للنقاش كظاهرة غري أخالقية 
 مستجدة. 

مقتحمني للنظم وانشرين للفريوسات من ك( 4)ويف الثمانينات، ومع إنتشار اإلنرتنت شاع إصطالح اهلاكرز
أجل تدمري امللفات، بعدها إنتشرت اإلعتداءات على النظم وتعددت أشكاهلا، وظهر إصطالح جرائم 

 الكمبيوتر واإلنرتنت، وهي الظاهرة اليت شهدت تناميا هائال خالل التسعينات .
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هم صور اجلرائم السيبريانية وأشدها وتعترب جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات إحدى أ   
خطورة وأتثريا، وأكثرها حدواث وحتقيقا للخسائر، حيث ينصب موضوعها على اإلعتداء على الربامج 
والبياانت من خالل تعديل، حمو أو سرقة أو تعطيل العمل للمعلومات وقواعد البياانت املوجودة بصورة 

ري املتصلة بشبكات املعلومات، أو جمرد الدخول إليها بطريقة إلكرتونية على احلواسب اآللية املتصلة أو غ
 . غري مشروعة

وقبل التطرق إىل خمتلف هذه الصور ابلتحليل والشرح، رأينا ضرورة إعطاء تعريف ألنظمة املعاجلة اآللية    
 للمعطيات .

يورد تعريفا هلا، ويبدو أنه  ، فإنه مل(5)والذي جرم هذه اإلعتداءات فبالرجوع إىل قانون العقوابت اجلزائري   
قصد كلك، حيث ترك األمر للفقه والقضاء، وكلك كون اجملال املعلومايت جمال حديث ومتجدد، وابلتايل 

 فإن أي تعريف يتم وضعه قد يصبح متجاوزا فيما بعد . 
رنسي وهو نفس موقف املشرع الفرنسي، ونرجع لتعريف تلك األنظمة إىل ما إقرتحه جملس الشيوخ الف   

املتعلق مبحاربة  05/01/1988الصادر يف :  19-88خالل األعمال التحضريية عند تبنيه قانون 
الغش املعلومايت، حيث ككر أبن : " نظام املعاجلة اآللية للمعطيات هو كل مركب يتكون من وحدة أو 

اإلدخال واإلخراج جمموعة وحدات معاجلة، واليت ُتكون كل منها الذاكرة، الربانمج، املعطيات وأجهزة 
وأجهزة الربط، واليت تربط بينها جمموعة من العالقات اليت عن طريقها تتحقق نتائج معينة وهي معاجلة 

 . ( 6)املعطيات، على أن يكون هذا املركب خاضعا لنظام املعاجلة الفنية " 
ام املعاجلة اآللية حيث أشار هذا التعريف إىل كل من العناصر املادية واملعنوية اليت يتكون منها نظ

للمعطيات على سبيل املثال ال احلصر، فعن العناصر املادية فتتمثل يف احلاسب اآليل ومكوانته )وحدات 
اإلدخال كالفأرة ولوحة املفاتيح، وحدات املعاجلة املركزية كالذاكرة الرئيسية اليت تقوم حبفظ البياانت والنتائج 

السماعات، وحدات التخزين كاألقراص الصلبة واملرنة واملودم بشكل مؤقت، وحدات اإلخراج كالطابعات و 
 الذي ميكن احلاسبات من اإلتصال ببعضها عرب خطوط معينة (.

أما عن العناصر غري املادية فتتمثل يف الربامج واملعلومات املشفرة يف شكل معطيات . ويتطلب النظام    
( . كما أن جرمية اإلعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية الوجود املتزامن لكال العنصرين ) املادي واملعنوي 

 للمعطيات ال تقوم هي األخرى إال بتوافر العنصرين معا .
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كما يالحظ أيضا على التعريف السابق أبنه يشرتط خضوع أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات حلماية فنية     
أن مجيع تلك األنظمة احملمية منها وغري احملمية  مبعىن نظام أمين، وهو ما مل أيخذ به املشرع اجلزائري، حيث

 .(7)تتمتع ابحلماية اجلزائية عند املساس هبا 
نعود اآلن للحديث عن صور جرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات اليت وبتحليلنا لنصوص املواد  

 من قانون العقوابت، ميكن تقسيمها كما يلي : 2مكرر  394مكرر  394من 
 جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات -  
 اجلرائم املرتتبة عن جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات  - 

 وفيما يلي نتناول كل جرمية على حدى :
 لية للمعطيات :جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآل 1-1
مكرر من قانون العقوابت، حيث ككرت أبنه :  394وهي الصورة األوىل اليت نصت عليها املادة    

دج كل  100.000دج إىل  50.000( وبغرامة من 1( أشهر إىل سنة )3"يعاقب ابحلبس من ثالثة )
معطيات أو حياول كلك من يدخل أو يبقى عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية لل

 تضاعف العقوبة إكا ترتب على كلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة .
( 6وإكا ترتب على األفعال املذكورة أعاله ختريب نظام إشتغال املنظومة تكون العقوبة احلبس من ستة )

 دج " . 150.000دج إىل  50.000( والغرامة من 2أشهر إىل سنتني )
لنص هذه املادة متكننا من استخالص صورتني هلذه اجلرمية، إحدامها بسيطة نصت عليها  إن القراءة املتمعنة

 الفقرة األوىل، وأخرى مشددة جاءت هبا الفقرة الثانية .
 جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف صورهتا البسيطة : 1-1-1
ورة غري مشروعة أو حماولة كلك يؤدي إن جمرد الدخول أو البقاء يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات بص   

إىل إرتكاب جرمية، ولو مل يتم إحداث أي أثر سليب . وكون أية جرمية تستدعي لقيامها توافر الركنني املادي 
واملعنوي، فالركن املادي هلذه اجلرمية يتمثل يف فعل الدخول أو فعل اإلمتناع عن اخلروج من نظام املعاجلة 

 قت الذي كان من املفروض مغادرته .اآللية للمعطيات يف الو 
ففيما يتعلق بفعل الدخول كظاهرة معنوية وليس الدخول ابملعىن املادي، فيعين كافة األفعال اليت تسمح    

ابلولوج إىل نظام معلومايت، ويتحقق كلك ابلوصول إىل املعلومات والبياانت املخزنة داخل نظام معني دون 
شخص غري مرخص له إبستخدامه، كإستعمال كلمة سر مسروقة على رضا املسؤول عنه وكلك من طرف 

 .  ( 8)سبيل املثال
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فمجرد الدخول البسيط معاقب عليه، ولو مل يرتتب عليه ضرر للمجين عليه أو فائدة للجاين، طاملا أنه    
رة على غري مشروع مبعىن غري مصرح به من طرف الشخص أو اهليئة املسؤولة إبعتبارمها من ميلكان السيط

النظام ابإلرادة والتنظيم، وسواء مت الولوج للنظام كله أو جزء فقط منه، وكلك ما يستشف من صياغة نص 
 املادة : " كل من دخل ... عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية للمعطيات".

 .( 9)، وجتاوزه جلزء آخرويتحقق الدخول أيضا إكا كان مرخصا للجاين الدخول جلزء معني من النظام
 فسلوك اجلاين يف جرمية الدخول هو سلوك إجيايب .                        

أما عن فعل البقاء غري املشروع، فيقصد به التواجد داخل نظام املعاجلة اآللية للمعطيات ضد إرادة من    
ام مع اإلعتقاد أبن كلك له احلق يف السيطرة على النظام، أو هو عدم وضع حد للتشعب داخل النظ

يشكل خطأ، أو هو الدخول عن طريق اخلطأ مع البقاء داخل النظام عن إرادة ووعي . ويتحقق فعل البقاء 
 . ( 10)سواء كان مستقال عن الدخول غري املشروع أو مقرتان به

لبقاء يف النظام  فسلوك اجلاين يف جرمية البقاء هو سلوك سليب، إك رغم علمه بعدم أحقيته إال أنه يتعمد ا
 ككل أو يف جزء منه .

ويتحقق فعل البقاء سواء كان مستقال عن فعل الدخول غري املشروع، كأن يتم الدخول إىل النظام عن    
طريق اخلطأ أو الصدفة، وبدون إرادة، وعند إدراك اجلاين أبنه داخل النظام يبقى فيه وال خيرج منه يف الوقت 

فورا، وهنا يعاقب الفاعل على جرمية البقاء غري املشروع كجرمية مستقلة يف  الذي كان جيب عليه املغادرة
حالة توافر الركن املعنوي . أو كان مقرتان بفعل الدخول غري املشروع، وهنا جتتمع جرمييت الدخول والبقاء 

تواه، وهنا معا، وكلك أبن يتم الدخول إىل النظام عن طريق الغش وبقائه فيه ورفضه املغادرة قبل تصفح حم
 .( 11)ميكن متابعة الشخص عن اهمتني على أساس التعدد الفعلي للجرائم

مكرر أعاله جعلت من الدخول والبقاء غري املشروعني  394واملالحظ أن صياغة املشرع لنص املادة    
 جرميتني منفصلتني ) حيث فصلت بينهما حبرف أو (، فإن كان الغالب إجتماعهما إال أن كل جرمية قد
تقع مستقلة عن األخرى، ولكل واحدة سلوكها اإلجرامي اخلاص هبا، كما أن جرمية الدخول وقتية يف حني 

 جرمية البقاء مستمرة. هذا عن الركن املادي .
أما عن الركن املعين، فتعد جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات جرمية    

فيها الركن املعنوي صورة القصد اجلنائي العام دون اخلاص، حيث مل تتطلب املادة عمدية، حيث يتخذ 
 مكرر نية خاصة لدى اجلاين حىت تقوم هذه اجلرمية . 394
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ويتحقق القصد العام بتوافر عنصري العلم واإلرادة، إك جيب أن يعلم اجلاين أنه ال حيق له الدخول للنظام،  
م أن قيامه بذلك خمالف إلرادة من له احلق يف السيطرة على النظام، إك مل كما ال حيق له البقاء فيه، ويعل

 .( 12)مينحه إكان أو تصرحيا بذلك، ورغم كلك تتجه إرادته الدخول أو البقاء خمالفا بذلك القانون
و ال تشمل اإلرادة أن يهدف اجلاين لنتيجة معينة، بل تقتصر على السلوك اإلجرامي، مبعىن يكفي توجهها 

دخول و خرق احلماية اليت حتيط ابلنظام. وال حمل لإلعتداد ابلباعث، كما لو تعمد اجلاين الدخول ل
إلثبات قدراته على خرق نظام احلماية أو على سبيل الفضول مىت إجتهت إرادته للدخول أو البقاء رغم 

 علمه بعدم مشروعية كلك، وهنا ميكن استخالص نية الغش من سلوك اجلاين الواضح .
كما يتوافر القصد أيضا لدى اجلاين املرخص له ابلدخول جلزء فقط من النظام، وتتجه إرادته للدخول إىل 

 .( 13)أجزاء أخرى أو البقاء فيها
 وبعد تطرقنا جلرمييت الدخول والبقاء يف صورتيهما البسيطة، نعرض فيما يلي الصورة املشددة هلما :

 روع يف صورهتا املشددة :جرمية الدخول أو البقاء غري املش 1-1-2
على أنه : " ُتضاعف العقوبة إكا ترتب على كلك حذف أو تغيري  2مكرر فقرة  394تنص املادة    

من نفس املادة إىل أنه : " إكا ترتب على األفعال املذكورة أعاله  3ملعطيات املنظومة " . كما تشري الفقرة 
 50.000( أشهر إىل سنتني والغرامة من 6س من ستة )ختريب نظام اشتغال املنظومة تكون العقوبة احلب

 دج " . 150.000دج إىل 
فتحليلنا لكلتا الفقرتني ميك ننا من استخالص وجود ظرف مشدد حلاليت الدخول أو البقاء غري املشروع 

 وعلى أساسه تضاعف العقوبة، ويتحقق هذا الظرف عندما يرتتب عنهما نتائج تتمثل يف :
 ري معطيات النظامإما حذف أو تغي -
 ختريب النظام مبعىن عدم قدرته على تنفيذ املعاجلة اآللية للمعطيات . -

وعليه فالركن املادي للصورة املشددة يقتضي وجود ثالث عناصر تتمثل يف : السلوك اإلجرامي )الدخول أو 
وكذا العالقة السببية  البقاء غري املشروع (، النتيجة ) حذف أو تغيري معطيات النظام أو ختريب النظام (

بينهما مبعىن بني النتيجة احملققة والسلوك اإلجرامي، فإن حدثت إحدى هذه النتائج نتيجة فعل آخر فال 
 نكون أمام هذه الصورة املشددة من اجلرمية بل البسيطة .

أبن السلوك أما عن الركن املعنوي للصورة املشددة، فسبق وأن ككران أثناء احلديث عن الصورة البسيطة    
اإلجرامي يف الدخول أو البقاء الغري مشروع يتطلب توافر قصد جنائي عام ) العلم واإلرادة (، غري أن 
النتائج املتمثلة يف حذف أو تغيري معطيات النظام أو ختريب النظام ال ُيشرتط فيها القصد العمدي والدليل 
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و ختريب " فال بد أن تتحقق النتيجة فيها بغري على كلك العبارة : " فإكا ترتب على كلك حذف أو تغيري أ
 قصد اجلاين عن طريق اخلطأ دون سوء النية .

فإكا توافرت نية الغش قصد إحداث النتيجة، نكون أمام جرمية أخرى هي جرمية املساس العمدي أو 
 ، واليت سنتناوهلا فيما يلي : (14)التالعب العمدي ابملعطيات

 رمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات:اجلرائم املتتبة على ج 1-2
تُعترب جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات بداية جلرائم أخرى مبعىن أن    

لعمدي على النظام هذه األخرية ماهي إال نتائج مرتتبة عن األوىل، فجرمية التالعب ابملعطيات أو اإلعتداء ا
أو التعامل غري املشروع يف املعطيات البد لقيامها من الدخول إىل النظام أو البقاء فيه . ونتناول فيما يلي 

 هذه اجلرائم :
 جرائم اإلعتداء العمدي على املعطيات : 1-2-1
( 6ستة ) من قانون العقوابت اجلزائري على أنه : " يُعاقب ابحلبس من 1مكرر  394تنص املادة    

دج كل من أدخل بطريق  2.000.000دج إىل  50.000( سنوات وبغرامة من 3أشهر إىل ثالث )
 الغش معطيات يف نظام املعاجلة اآللية أو أزال أو عدل بطريق الغش املعطيات اليت يتضمنها " .

جرامي يف إن ما يالحظ على نص هذه املادة أن املشرع حيمي املعطيات نفسها، ويتجسد النشاط اإل   
جرمية اإلعتداء العمدي على املعطيات يف إحدى الصور احلصرية الثالث : اإلدخال ) كإدخال فريوس من 
أجل إضافة معلومات جديدة(، احملو ) اإلزالة عن طريق فريوسات ( والتعديل ) تغيري املعطيات املوجودة 

 ابلنظام واستبداهلا مبعطيات أخرى( .
الصور، بل يكفي أن يصدر عن اجلاين إحدى هذه األفعال حىت يقوم الركن  وال ُيشرتط إجتماع هذه   

 .(15)املادي، مع عدم وجود التصريح بذلك، وهذا مايدل عنه مصطلح " بطريق الغش " 
ومجيع الصور الثالث املذكورة أعاله تؤدي إىل تغيري احلالة اليت توجد عليها املعطيات حمل اإلعتداء سواء    

ت جديدة مل تكن موجودة أو حمو أو تعديل املعطيات املوجودة مسبقا يف النظام مبعىن أن إبدخال معطيا
املعطيات اليت متت معاجلتها هي موضوع أو حمل النشاط اإلجرامي، واليت تكون موجودة داخل النظام 

ظام، أو مل تُتخذ وتشكل جزءا منه، فال يقوم النشاط اإلجرامي على املعطيات اليت مل يتم إدخاهلا بعد إىل الن
 بشأهنا إجراءات املعاجلة اآللية .

وعن الركن املعنوي، فجرمية اإلعتداء العمدي على املعطيات، وكوهنا عمدية ) بطريق الغش ( فهي    
تتطلب ضرورة توافر قصد جنائي عام بعنصريه : السلوك اإلجرامي والعلم أبنه يقوم إبدخال أو إزالة أو 
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عطيات النظام دومنا علم صاحب احلق يف هذه املعطيات أو من له السيطرة عليها تعديل عن طريق الغش مل
. 

وال ُيشرتط نية خاصة، إك ال ُيشرتط أن يتصرف اجلاين بنية إحلاق الضرر ابلغري، حيث تقوم اجلرمية مىت    
 قصد اجلاين التالعب ابملعطيات ضمن نظام املعاجلة اآللية للمعطيات . 

 مل غري املشروع يف املعطيات :جرائم التعا 1-2-2
( إىل ثالث 2من قانون العقوابت على أنه : " يُعاقب ابحلبس من شهرين ) 2مكرر  394تنص املادة    

دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق  5.000.000دج إىل  1.000.000( وبغرامة من 3سنوات )
 الغش مبا أبيت : 

أو اإلجتار يف معطيات خمزنة أو معاجلة أو مرسلة عن طريق تصميم أو حبث أو جتميع أو توفري أو نشر  -1
 منظومة معلوماتية ميكن أن ترتكب هبا اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم 

حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى اجلرائم  -2
 املنصوص عليها يف هذا القسم " .

م من نص هذه املادة أن املشرع جرم جمموعة من األفعال املذكورة على سبيل احلصر متعلقة إن ما يُفه   
ابلتعامل غري املشروع يف معطيات احلاسب اآليل، وكلك ابلنظر ألمهيتها مطبقا يف كلك ما جاءت به 

األفعال  ، واليت ككرت أبن احلكمة من جترمي مثل هذه2001املذكرة التفسريية إلتفاقية بودابست لسنة 
هي أن : " جرائم املعطيات يتطلب ارتكاهبا حيازة وسائل الولوج كأدوات القرصنة أو أي أدوات أخرى وأن 
هناك دافعا قواي للحصول على هذه الوسائل ألغراض إجرامية، مما يؤدي إىل خلق نوع من السوق السوداء 

ة من هذه املخاطر فإنه جيب على قانون إلنتاج وتوزيع مثل هذه األدوات، وأنه من أجل وقاية أكثر فعالي
 .  (16)العقوابت أن حيظر هذه األفعال "

فالغاية من جترمي هذه األفعال وقائية، كما أن املشرع يهدف من خالل جترميه لألفعال األوىل منع حدوث    
ين، حيث قد الثانية ويف حالة حدوث األخرية حياول أن يقضي قدر اإلمكان على آاثرها . وجرم الفعل الثا

تسفر اجلرمية األوىل على معطيات معينة ويكون من اخلطر وجودها يف غري حوزة صاحبها، أو استعماهلا أو 
إفشائها أو نشره هلا، فأراد املشرع أن يضيق قدر اإلمكان من دائرة األشخاص الذين ميكنهم التعامل يف 

 هذه املعطيات حفاظا على سريتها .
فعال اجملرمة هبذه الفئة ال تتعدى كوهنا من أعمال اإلشرتاك أو املسامهة كما يالحظ أيضا أن األ    

من قانون العقوابت، فهي ليست مسامهة مباشرة يف اجلرمية، وإمنا أعمال  42املنصوص عنها يف املادة 
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مساعدة جعل منها املشرع جرمية كاملة واتمة بنص خاص، فأصبحت بذلك فعل جمرم مستق عن اجلرمية 
 .  ( 17)، وفائدة كلك إمكانية العقاب على أفعال املساعدة يف غياب اجلرمية األصليةاألصلية

والتعداد الذي جاء به املشرع يف الفقرة األوىل من املادة أعاله إمنا يهدف إىل توسيع دائرة التجرمي، حيث    
املوجودة بنظام املعاجلة  مشل املعطيات مهما كانت حالتها ) خمزنة، مرسلة، معاجلة ( إك مل تقتصر على تلك

اآللية كاجلرائم السابقة، على إعتبار إمكانية ارتكاب جرائم حىت ابستعمال معطيات موجودة على وسائط 
ختزين خارجية . فمجرد وجود تعامل غري مشروع يف املعطيات، وكلك ابلقيام أبحد األفعال املنصوص 

، التوفري، نشر، اإلجتار ( يشكل الركن املادي للجرمية، عليها يف الفقرة األوىل ) التصميم، البحث، التجميع
أما عن الركن املعنوي املتمثل يف العلم واإلرادة ) القصد العام ( وكذا القصد اخلاص مبعىن انصراف العلم 
واإلرادة إىل واقعة أخرى هي إعداد املعطيات والتمهيد إلستعماهلا يف ارتكاب جرمية، وكلك ما ُيستنتج من 

املشرع : " عمدا وعن طريق الغش" . هذا عن اجلرمية األوىل املنصوص عنها ابلفقرة األوىل من املادة عبارة 
 أعاله .

أما عن الصورة الثانية، فجرمية اإلستخدام غري املشروع للمعطيات ختص املعطيات احملصل عليها من    
ت، حيث تقوم هذه اجلرائم إبحدى إحدى اجلرائم املنصوص عنها يف القسم السابع مكرر من قانون العقواب

األفعال املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة أعاله وهي: احليازة أو اإلفشاء، النشر أو اإلستعمال . فإحدى 
هذه األفعال يكفي لقيام السلوك اإلجرامي هلا ) الركن املادي (، هذا ابإلضافة إىل ضرورة توافر الركن 

اإلرادة ) القصد العام ( دون اخلاص، وكلك ما ُيستشف من عبارة " ألي غرض  املعنوي املتمثل يف العلم و 
كان " مبعىن مهما كان قصد اجلاين، والوقائع اليت ينصرف إليها من خالل التعامل يف هذه املعطيات، وما 

 . ( 18)استعمال املشرع لعباريت عمدا وعن طريق الغش إال أتكيدا منه على عمدية اجلرمية
جممل صور جرمية املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات اليت ككرها املشرع اجلزائري وابلنظر كانت هذه 

 خلطوراها قرر هلا جمموعة من اجلزاءات نتناوهلا فيما يلي : 

 
 اجلزاءات اليت أقرها املشرع اجلزائري لردع مرتكيب هذه اجلرائم :  2
اآللية للمعطيات، سعى املشرع اجلزائري للحيلولة دون نظرا خلطورة جرائم املساس أبنظمة املعاجلة    

وقوعها، حيث قام بتجرمي مراحل متقدمة مير هبا اجلاين قبل ارتكابه جلرمية كاملة، وقرر العقاب عليه مثل 
اإلتفاق اجلنائي على التحضري واإلعداد إلرتكاب هذه اجلرائم بصفتها جنحا، وكذا فعل الشروع كون 
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يكون إال بنص صريح . هذا ابإلضافة إىل مساءلة األشخاص املعنوية عند ارتكاهبم  الشروع يف اجلنح ال
 مثل هذه اجلرائم، ومضاعفة العقوبة هلم .

واهلدف من توقيع العقاب على هذه اجلرائم هو محاية املصاحل احملمية ) الربامج واملعلومات ( ومل حيدد    
يها، غري أنه عزز احلماية يف حالة تعلقها ابلدفاع الوطين أو املشرع نوع معني منها أو اجلهة اليت تنتمي إل

 اجلهات العامة نظرا إلرتباطها ابملصلحة العامة، وشدد العقوبة .
وفضال عن العقوابت األصلية اليت أقرها املشرع هلذه اجلرائم، فهناك عقوابت تكميلية تتمثل يف املصادرة    

 نقاط التالية : والغلق . هذا ما سنأيت على ككره ضمن ال
 نطاق العقوبة  -  
 مضمون العقوبة  -  
 نطاق العقوبة :  2-1
يتمثل نطاق عقوبة جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات يف معاقبة املشرع لإلتفاق اجلنائي    

 وكذا معاقبته على فعل الشروع يف إرتكاهبا، وكلك كما يلي :
 ائي : العقاب على اإلتفاق اجلن 2-1-1
على أنه : " كل من شارك يف جمموعة أو يف إتفاق أتلف بغرض اإلعداد  5مكرر  394تنص املادة    

جلرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم وكان هذا التحضري جمسدا بفعل أو عدة أفعال 
 مادية، يعاقب ابلعقوابت املقررة للجرمية كااها " .

ادة على اإلتفاق اجلنائي الذي هو من األفعال التحضريية اليت تسبق البدء يف التنفيذ يشرتط نص هذه امل   
أن يتم ضمن جمموعة أو إتفاق ) شركة أو مؤسسة أو شخص معنوي، إك يكفي فيها أن يعرف جمموعة من 

لفة، األشخاص الطبيعية ) شخصني فأكثر( بعضهم واتفقوا على ارتكاب جرمية أو أكثر (. ومبفهوم املخا
خترج األعمال التحضريية اليت تُرتكب من قبل شخص واحد عن إطار التجرمي، وأن يكون الغرض من 
تكوين اجلماعة هو اإلعداد إلرتكاب جرمية أو أكثر من اجلرائم املاسة بنظام املعاجلة اآللية للمعطيات، وأن 

ة، وكذا توافر القصد اجلنائي العام يتجسد اإلتفاق بفعل مادي كتبادل املعلومات الضرورية إلرتكاب اجلرمي
 .  (19)مبعىن علم وإرادة كل فرد يف اجملموعة

 العقاب على الشروع يف إرتكاب هذه اجلرائم : 2-1-2
على أنه : " يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنح املنصوص عليها يف هذا  7مكرر  394تنص املادة    

 القسم ابلعقوابت املقررة للجنحة كااها ".
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إنه وكأصل عام، يعد الشروع يف إرتكاب اجلناايت كإرتكاهبا وكلك خلطوراها، واألمر ال يتعلق إال ابجلنح 
اخلطرية ومبوجب نص، وألن املشرع رأى يف جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات خطورة كبرية، 

 فقد قرر إخضاعها لنظام الشروع .
أن املشرع وسع دائرة اجلرائم لتشمل الشروع يف كل تلك الواردة  وابلرجوع لنص املادة أعاله، نالحظ

مبعىن أنه مشل ابلشروع كل من  5مكرر  394ابلقسم، مبا فيها اإلتفاق اجلنائي املنصوص عليه ابملادة 
 األعمال التحضريية، وتلك اليت تعد بدءا يف التنفيذ .

دمة جدا، وهي مرحلة وجود اإلرادة اليت مل تلتق مع وما يالحظ أن املشرع هنا قام ابلتجرمي يف مرحلة متق   
اإلرادات األخرى ) اإلتفاق اجلنائي ( ألهنا لو التقت لكان اإلتفاق مكتمال، وكأن املشرع هنا قد اقرتب 
من جمرد جترمي النوااي . وهنا نقرتح إخراج جرمية اإلتفاق اجلنائي من جرمية الشروع، وقصره فقط على جرائم 

ى أنضمة املعاجلة اإللكرتونية للبياانت مثلما فعل املشرع الفرنسي الذي مل يتطرق للشروع يف اإلعتداء عل
( 20)جرمية اإلتفاق اجلنائي عندما نص على الشروع يف جرائم اإلعتداء على أنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات

  . 
 قوابت املقررة هلذه اجلرائم :كانت هذه أهم األفعال اليت يعاقب عليها املشرع الوطين، وفيما يلي الع

 مضمون العقوبة :  2-2
وضع املشرع اجلزائري جزاءات خمتلفة أصلية وتكميلية ملختلف مرتكيب هذه اجلرائم، مبعىن األشخاص    

 الطبيعيني واملعنويني وكلك كما يلي : 
 اجلزاءات املقررة للشخص الطبيعي : 2-2-1
قوابت أصلية وأخرى تكميلية للشخص الطبيعي املرتكب جلرمية قرر املشرع عقوابت كما سبق وككران ع   

 املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، كما شدد العقوبة يف حاالت معينة .
فعن العقوابت األصلية، ومن خالل إطالعنا على النصوص العقابية، نالحظ تعددها بتعدد تلك    

 اجلرائم.
اء غري املشروع يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات فقد أقر هلا جزاءات فبالنسبة جلرمية الدخول أو البق   

 خمتلفة على اختالف صورها ) البسيطة واملشددة ( .
من  1مكرر فقرة  394فعن اجلزاءات املقررة لتلك اجلرمية يف صوراها البسيطة، فتتمثل حسب املادة    

دج إىل  50.000( وبغرامة من 1) ( أشهر إىل سنة3قانون العقوابت يف احلبس من ثالثة )
دج، وترك املشرع للقاضي السلطة التقديرية أبن جعل له حدا أدىن وحدا أقصى يف تقدير 100.000
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تلك العقوبة، حسب الوقائع املعروضة أمامه، إك خيتلف الباعث من شخص إىل آخر، إك ليس ابعث 
 الفضول كباعث اجلوسسة .

من نفس املادة  3و  2اجلرمية يف صوراها املشددة، فقد ضاعفت الفقرتني أما عن اجلزاءات املقررة لتلك    
عقوبة جرمية الدخول أو البقاء غري املشروع إكا ترتب عنها إما حذف أو تغيري املعطيات، وكلك سواء يف 

أشهر، أو يف حدها األقصى أي سنتني عوضا عن  3أشهر حبس عوضا عن  6حدها األدىن الذي يصبح 
 سنة واحدة .

دج بعدما كانت من  200.000دج إىل غاية  100.000وكذلك الشأن ابلنسبة للغرامة فتصبح 
 دج . 100.000دج إىل  50.000

أشهر إىل سنتني والغرامة من  6أما إكا حدث ختريب لنظام املعاجلة اآللية فالعقوبة تكون ابحلبس من 
 دج . 150.000دج إىل  50.000

ة اإلعتداء على املعطيات، فكوهنا تنقسم كما سبق وأن رأينا إىل قسمني وعن العقوابت املقررة جلرمي   
 األوىل جرمية اإلعتداء العمدي، والثانية جرمية التعامل غري املشروع يف املعطيات . 

أشهر  6ابلعقوابت التالية : " يعاقب ابحلبس من  1مكرر 394فبالنسبة لألوىل فقد جاء نص املادة    
دج كل من أدخل بطريق الغش  2.000.000دج إىل  500.000ة من سنوات وبغرام 3إىل 

 معطيات يف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات أو أزال أو عدل بطريق الغش اليت يتضمنها " .
على  2مكرر  394أما عن اجلرمية الثانية ) جرمية التعامل غري املشروع يف املعطيات ( فقد نصت املادة    

( سنوات وبغرامة من 3( إىل ثالث )2تكبها : " يعاقب ابحلبس من شهرين )العقوابت املقررة ملر 
 دج ... " . 5.000.000دج إىل  1.000.000

كما نشري إىل أن مجيع العقوابت عن اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات املذكورة أعاله تشدد     
املؤسسات واهليئات العامة، كلك ما نصت عليه إكا كانت الضحية املستهدفة هيئات الدفاع الوطين أو 

اليت تنص على أنه : " تضاعف العقوابت املنصوص عليها يف هذا القسم إكا  3مكرر  394املادة 
استهدفت اجلرمية الدفاع الوطين أو اهليئات واملؤسسات اخلاضعة للقانون العام، دون اإلخالل بتطبيق 

 ق مبركز اجملين عليه املتمثل يف هيئة عمومية .عقوابت أشد " . وظرف التشديد هنا يتعل
أما عن العقوابت التكميلية للشخص الطبيعي مرتكب جرمية املساس أبنظمة املعاجة اآللية للمعطيات    

: " مع اإلحتفاظ حبقوق الغري حسن النية،  6مكرر  394فتتمثل يف املصادرة والغلق . حيث تنص املادة 
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امج والوسائل املستخدمة مع إغالق املواقع اليت تكون حمال جلرمية من اجلرائم حيكم مبصادرة األجهزة والرب 
املعاقب عليها وفقا هلذا القسم، عالوة على إغالق احملل أو مكان اإلستغالل إكا كانت اجلرمية قد ارتكبت 

 بعلم مالكها " .
ية هلذا النوع من اجلرائم مىت  ق ع ( فإهنا عقوبة وجوب 15/1ففيما يتعلق ابملصادرة ) عرفتها املادة    

كانت األشياء قد استخدمت يف ارتكاب اجلرمية، وتعداد خمتلف تلك الوسائل جاء على سبيل املثال ال 
احلصر، كل كلك مع مراعاة حقوق الغري حسن النية كونه ال يتوافر لديه القصد اجلنائي، وجيهل أن وسائله 

 ال دون كلك . استعملت يف ارتكاب اجلرمية، حيث لو علم حل
أما عن الغلق فيتمثل مثلما أشار إليه نص املادة أعاله يف غلق املواقع اإللكرتونية اليت كانت حمال    

إلرتكاب اجلرمية، وكذا إغالق احملل أو مكان اإلستغالل، شرط أن تكون اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالك 
ف األنظمة، والتالعب ابملعطيات مثل مقاهي املكان الذي مسح من خالله ابلدخول غري املصرح به ملختل

 اإلنرتنت .
 1مكرر  16ومل حتدد املادة مدة الغلق الذي ميكن أن يكون مؤقت أو دائم، مثلما نصت عليه نص املادة 

، ( 21)املعدل واملتمم لقانون العقوابت 2006ديسمرب  20املؤرخ يف :  23-06املضافة مبوجب القانون 
تب على عقوبة غلق املؤسسة منع احملكوم عليه من أن ميارس فيها النشاط الذي حيث ككرت أبنه : " يرت 

 ارتكبت اجلرمية مبناسبته " . 
 اجلزاءات املقررة للشخص املعنوي : 2-2-2
على أنه : " يعاقب الشخص املعنوي الذي يرتكب إحدى اجلرائم  4مكرر  394تنص املادة    

 مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي ". 5عادل املنصوص عليها يف هذا القسم بغرامة ت
ما يفهم من نص هذه املادة أن الشخص املعنوي عاما كان أو خاصا إبستثناء الدولة يعاقب عن جرائم    

املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات يف حال قيام مسؤوليته عن كلك، مبعىن يف حال ارتكاب هذه 
 عضو أو ممثل كلك الشخص املعنوي، وكلك لصاحل الشخص املعنوي . اجلرائم من طرف

ولقد شدد املشرع العقوبة ) غرامة مالية ( على الشخص املعنوي، ألن الكثري من األشخاص املعنوية تنشأ 
 بغرض حتقيق الربح، فتقوم ابملنافسة الغري املشروعة من خالل ارتكاب هذه اجلرائم على منافسيها .

دج أما  500.000جلرمية الدخول أو البقاء غري املشروع يف صوراها البسيطة، تكون الغرامة  فبالنسبة   
دج، أما إكا ترتب عنها ختريب النظام فتصبح  1.000.000يف صوراها املشددة فتصبح 

دج . أما عن جرمية التعامل  10.000.000دج ويف جرمية التالعب ابملعطيات تصل إىل 750.000
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دج وهذا املبلغ من شأنه أن يضع حدا هلذا  5.000.000املعطيات فتصل إىل  غري املشروع يف
 الشخص املعنوي نظرا لكربه .هذا عن العقوبة األصلية .

أما عن العقوبة التكميلية، فهي نفس تلك اليت تناولناها ابلتحليل والشرح عند حديثنا عن العقوابت    
علقة ابملصادرة والغلق، وتطبق هي األخرى على الشخص التكميلية املطبقة على الشخص الطبيعي، واملت

 املعنوي مىت كانت حمال للجرمية 

 اخلامتة :
من قانون  7مكرر  394مكرر إىل غاية  394لقد استحدث املشرع اجلزائري مبوجب املواد من املادة    

طيات كنوع من اجلرائم العقوابت املعدل واملتمم أحكاما جُترم فعل املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمع
اإللكرتونية الناجتة عن التكنولوجيا احلديثة، وكلك نظرا لعدم إمكانية تطبيق أحكام اجلرائم التقليدية عليها 

 ملا تتسم به من حداثة وإمكانية التغري املستمر وكذا كوهنا جرائم عابرة للحدود .
مليا يف هذا اجملال، خاصة مع دخول اإلنرتنت فقد واكب املشرع احلركية التشريعية اليت فرضت نفسها عا   

نواحي حياة املواطن اجلزائري، وغطى مبوجب تلك املواد جانبا كبريا من اجلرمية اإللكرتونية رغبة منه يف 
 محاية املال املعلومايت . 

ائل ولعل ما يثبت صحة قولنا ما جاء يف عرض أسباب هذا التعديل : " إن التقدم التكنولوجي وانتشار وس
اإلتصال احلديثة أدى إىل إبراز أشكال جديدة من اإلجرام، مما دفع ابلكثري من الدول إىل النص على 
معاقبتها، وإن اجلزائر على غرار هذه الدول تسعى من خالل هذا املشروع إىل توفري محاية جزائية لألنظمة 

من شأهنا سد الفراغ القانوين يف بعض  املعلوماتية وأساليب املعاجلة اآللية للمعطيات، وأن هذه التعديالت
 اجملاالت، وسوف مُيك ن ال حمالة من مواجهة بعض أشكال اإلجرام اجلديد " .   

املتضمن  2009سبتمرب  05املؤرخ يف :  04-09ونشري أيضا إىل أن املشرع قد أصدر القانون رقم    
الم واإلتصال وكلك بغية تنظيم اجلانب القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلع

 اإلجرائي هلذه اجلرائم .
واملطلوب من املشرع الوطين املراجعة املستمرة لقانون العقوابت، حىت يتماشى واجلرائم املستحدثة يف هذا    

  اجملال .
 : الهوامش

، ص 2009الطبعة األوىل،  –مصر –ر اجلامعي اإلسكندرية خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، دار الفك( 1)
414 . 
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، 2007دون ككر رقم الطبعة،  -مصر-عبد الفتاح بيومي حجازي، اإلثبات اجلنائي يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، دار الكتب القانونية( 2)
 . 7ص 

، 2007الطبعة األوىل،  –األردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  حممد أمني الشوابكة، جرائم احلاسوب واإلنرتنت اجلرمية املعلوماتية،( 3)
 . 7ص 

 اهلاكرز أو املتسللني هم هواة ابرعون إبستخدام احلاسوب، يستغلونه بشكل غري قانوين، ولديهم فضول إلكتشاف حواسب اآلخرين . ( 4)
)جريدة رمسية  2004نوفمرب سنة  10املؤرخ يف:  15-04من القانون رقم  7مكرر  394مكرر إىل غاية  394مبوجب املواد من ( 5)

يونيو سنة  8املؤرخ يف:  156-66( املعدل واملتمم لألمر رقم  12و  11، ص ص 2004نوفمرب سنة  10مؤرخة يف:  71عدد 
 املتضمن قانون العقوابت املعدل واملتمم . 1966

دون ككر رقم  -مصر -القانون اجلزائري واملقارن، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية حممد خليفة، احلماية اجلنائية ملعطيات احلاسب اآليل يف( 6)
 . 26، ص 2007الطبعة، 

 . 145، ص 2015غنية ابطلي، اجلرمية اإللكرتونية دراسة مقارنة، الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع، بدون ككر رقم الطبعة، ( 7)
 . 148،ص 2008بدون ككر رقم الطبعة،  -مصر-لكرتونية، الدار اجلامعية اإلسكندريةخالد ممدوح إبراهيم، أمن املستندات اإل( 8)
 -مصر -دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية -دراسة يف الظاهرة اإلجرامية املعلوماتية –عبد الفتاح بيومي حجازي، اجلرمية يف عصر العوملة ( 9)

 . 83،  ص 2008الطبعة الثانية، 
 . 160السابق، ص  غنية ابطلي، املرجع( 10)
 -اجلزائر –نسيمة جدي، جرائم املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي، جامعة وهران ( 11)

 . 54، ص 2014
الطبعة األوىل،  -مصر -شر اإلسكندريةعلي عبد القادر القهوجي، احلماية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل، الدار اجلامعية للطباعة والن( 12)

 . 54، ص 1999
 . 57نسيمة جدي، املرجع السابق، ص (  13)
 . 169غنية ابطلي، املرجع السابق، ص ( 14)
 . 173غنية ابطلي، املرجع السابق، ص ( 15)
 . 62حممد خليفة، املرجع السابق، ص ( 16)
 . 71نسيمة جدي، املرجع السابق، ص ( 17)
 . 194طلي، املرجع السابق، ص غنية اب( 18)
 . 132،131نسيمة جدي، املرجع السابق، ص ص (  19)
 . 206غنية ابطلي، املرجع السابق، ص ( 20)
 . 14، ص 2006ديسمرب سنة  24مؤرخة يف :  84جريدة رمسية عدد ( 21)
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الفــراغ السياســي واإلفــالس يف الشــرعية الــذي يهــدد أصــحاب القــرار، اللــذين ميارســون إعمــال القــرارات وفــق  
ألبوية على أفراد اجملتمع، املستمدة من قواهم التعسفية التجاوزية حلرايت األفراد داخل اجملتمع املـنظم السلطة ا

وفق قواعد قانونية تسري داخل الدولة نفسها واليت أقراها مبوجب دستور وقوانني وتشريعات وأعراف وفق مـا 
أزليـة  1راد اجملتمع والسلطة وفق عقود اجتماعيـةميليه عليها القانون الطبيعي والعدالة االجتماعية واليت تنظم أف

، هاتــه األخــرية الــيت تقــر ابالحــرتام املتبــادل لتبــين احلكــم 2وكــذا حديثــة وفــق أدبيــات نظريــة العقــد االجتمــاعي
الراشـــد يف التنفيـــذ املباشـــر وغـــري املباشـــر القـــرار اإلداري دون جتـــاوز للســـلطة املخولـــة أو التعســـف فيهـــا، مـــع 

 وق أفراد اجملتمع وعدم التطاول على حراياهم.اإلبقاء على حق
، مصطلح دائم احلضور عن اجملتمعات وخاصة احلديثة منها، ملـا لـه مـن األمهيـة البالغـة رالقرا: القرار اإلداري

واخلطورة وهو موزع يف مجيع النصوص القانونية سواء صراحة أو ضمنا وهـو فيصـل احلـرايت يف أي جمتمـع أو 
ردد ما ميليه عليه املشرع من نصوص قانونية ال تفي بغـرض إعمـال القـرار وتطبيقـه، حيـث دولة، فبقى الفقه ي

 يرى أغلب الفقهاء أن القرار اإلداري هو سلطة أو مصلحة حيميها القانون. ومن أمثلته الغلق اإلداري.
هل عرفـه وقرار الغلق اإلداري الذي يعترب جوهر الدراسة. : قرار الغلق اإلداري بني الفقه والقضاء .1

القانون؟ أم اكتفى إبقـراره وتـوفري احلمايـة لـه؟ وهـذا مـا يقتضـي معرفتـه، ألن اجلهـل بـه قـد يـؤدي إىل 
 نتائج غري مرضية داخل الدولة.

هلــذا جنــد يف القــانون اجلزائــري أنــه مل يــرد تعريــف مباشــر للغلــق ومل ختصــص لــه فصــول داخــل املــواد، أي مل 
اكتفــى بتقييــده يف النصــوص القانونيــة كعقوبــة تنــزل علــى األفــراد، أو  يقــوم املؤســس بتعريفــه بشــكل عــام، بــل 

، وأنــه قــرين الــرخص، أو التعــدي، رغــم 3كــإجراء احــرتازي تتســرت اإلدارة بــه، وأعتــربه مــرادف للضــبط اإلداري
اة االختالفات الفقهية املوجـودة، كمـا تركـز الغلـق إال يف اجملـال التجـاري، إال أنـه داخـل يف مجيـع جمـاالت احليـ

العامــة للدولــة، ولــيس عمليــة تنفيذيــة إجباريــة تلــزم أفــراد اجملتمــع ابحلــد مــن النشــاط الــذي صــدر يف حقــه هــذا 
 الغلق.

صــفر  18املــؤرخ يف  09-08مــن القــانون رقــم  9214ومبــا أن املشــرع اجلزائــري كمثــال يف املــادة 

دنيــة واإلداريــة أقــر نصــا م املتضــمن قــانون اإلجــراءات امل2008فربايــر ســنة  25ه املوافــق ل 1429ســنة 
واحـــدا تبكيـــه معـــامالت أفـــراد اجملتمـــع املـــنظم جبميـــع ميادينهـــا التجاريـــة واالقتصـــادية والسياســـية والثقافيـــة...، 
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وحتــبس أنفســها ترتجــى هــذه املــادة الوحيــدة والعــاجزة يف نفســها لتأخــذها عنــد التطبيــق يف أي حكــم أو قــرار  
بتدخالتـه وسـلطاته التقديريـة  -عند الضرورة-القضاء االستعجايل كان من السلطات القاصرة، واليت حيميها 

لفض جممل النزاعات الغارقـة واملتوقفـة بـني السـلطة وأفـراد اجملتمـع. وهـو مـا يبـني العجـز املميـت للسـلطات يف 
إصـــدار كـــذا تنظيمـــات ونصـــوص قانونيـــة تبـــني حـــاالت الغلـــق اإلداري وطـــرق إعمالـــه بطـــرق مباشـــرة أووفـــق 

 رية مسبقة ومعلومة.اتفاقات إدا

بغـض النظـر عـن قـرار الغلـق اإلداري أنـه يصـدر مـن   الزوااي اليت ينطلق منها قرار الغليق اإلداري: .2
 جهة خمتصة، وكذا انه حيدث أاثر، جند أنه اتفاقي وكذا امتيازي مبعىن:

دارة، غـري أن ال شك أن القرار مبفهومـه العـام يف عمليـة الصـدور يكـون مـن جهـة واحـدة وهـي اإل اتفاقي:أ. 
مــا وصــل إليــه العــامل مــن تطــور يف جمــال القــرار املميــت مــن جهــة واحــدة فقــط، جعــل اإلدارة تســعى إىل جعــل 
قرارااهـــا اتفاقيـــة ولـــو ضـــمنيا بينهـــا وبـــني إفـــراد اجملتمـــع، لكســـر اخلـــوف والرهبـــة املـــزروع وخاصـــة يف دول العـــامل 

ملني، وهــذا جلعــل اإلدارة مرنــة وأكثــر تقــرب للمــواطن الثالــث يف القــرارات اجملحفــة الــيت تصــدرها يف حــق املتعــا
والســهر علــى خدمتــه، ومــن بــني هــذه االتفاقــات الرخصــة، واالعتمــاد يف جمــال الصــيدلة والطــب كمثــال كلهــا 
تعد اتفاقات ضمنية وصرحية بني الفرد واإلدارة قصد تسـيري احليـاة االجتماعيـة ومراعـاة الصـاحل العـام، غـري أن 

ارســها األفـراد يف هــذه احلـاالت، جتــرب اإلدارة إلعمـال قــرار الغلـق اإلداري وتطبيقــه فـورا، ممــا التجـاوزات الـيت مي

النعدام شرط املصلحة ابلنسبة للغري يف مواجهة اإلدارةجيعل موضوعها ال يقبل الطعن أمام القضاء 
5

.   
واء كانـت ممركـزة ام ال، وقـرار تعد قرارات اإلدارة امتيازيه تتمتع هبا السلطة التنفيذيـة وحـدها سـامتيازي: ب. 

الغلق اإلداري منها وهو انفـرادي سـلطوي تعـرب بـه عـن إراداهـا لوحـدها، ليحـدث ا ر تتمثـل يف مـنح احلقـوق 
وفرض االلتزامـات، تفـرز عمليـة كـل ركـن يف القـرار اإلداري وطريقـة عملـه. قصـد إضـفاء الشـرعية ومتكينـه مـن 

ضــده اإلداريــة والقضــائية، وهــذا يف مجيــع حــاالت صــدور قـــرار النفــاك، ليحصــن بــذلك مــن الطعــون املقدمــة 
 الغلق اإلداري التنظيمية أو الفردية.

نتنـــاول األســـباب الـــيت تـــدعوا إىل العمـــل ابلغلـــق اإلداري وفقـــا  :أسيييباب وأاثر قيييرار الغليييق اإلداري .3
 م ويف اجلزائرللنظم القانونية املختلفة، واليت تنتج تطبيقات ختلف أاثر عل أفراد اجملتمع يف النظ
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ابريـــل  2جنـــد حكـــم جملـــس الدولـــة الفرنســـي الصـــادر يف  فرنسيييالـــو أخـــذان : أ: يف الييينظم القانونيييية املقارنييية

وهــو طبيــب  –يف قضــية "بوجــان"، حيــث قــام هــذا الطبيــب الفرنســي بفــتح عيــادة يف مدينــة بونرتيــه  1943
يهـا، فصـدر قـرار مـن اجمللـس اإلقليمـي فضـال عـن عيادتـه األصـلية يف بلدتـه الـيت يقـيم ف -أنف وأكن وحنجرة 

لنقابــة أطبــاء ســواحل الشــمال إبغــالق العيــادة اجلديــدة يف مدينــة بونرتيــه ومنــع الطبيــب "بوجــان" مــن ممارســة 
 .6مهنة الطب يف هذه العيادة

إغــالق حكومــة "مهــدي مجعــة" مجعيــات حتــوم حوهلــا شــبهة دعــم التطــرف اعتــربه طيــف  تييونسويف 
ة يف ســبيل محايــة الــبالد مــن اإلرهــاب، لكــن هنــاك مــن رأى فيــه تعســفا وخصــما سياســي بتــونس خطــوة مقــدر 

 .من مكتسبات الثورة اليت فتحت الباب واسعا أمام العمل املدين
رغــم ســقوط القيــود املفروضــة علــى اجملتمــع املــدين يف تــونس بعــد الثــورة، فــإن احلكومــة احلاليــة مل جتــد 

هة يف تورطهــا يف متويــل اإلرهــاب، وهــو إجــراء اعتــربه الــبعض حرجــا يف إغــالق عشــرات اجلمعيــات جملــرد الشــب

 .بينما رأى فيه آخرون تعسفا وانقالاب مدنيا ضروراي،

مجعيـة  150جميـد نشـاط أكثـر مـن اختـذت قـرارات بت "مهـدي مجعـة" وكانت احلكومة اليت يقودها

يوليو/متــوز املاضــي وكهــب ضــحيته  16عقــب اهلجــوم الــذي شــن ه مســلحون علــى قــوات اجلــيش التونســي يف 

 مبحافظة القصرين قرب احلدود مع اجلزائر. عسكراي يف جبل الشعانيب 15

لفزيونيـــة ومل يتوقـــف األمـــر عنـــد هـــذا احلـــد، فقـــد أمـــر رئـــيس احلكومـــة إبغـــالق حمطـــة إكاعيـــة وقنـــاة ت
وصـفت أبهنـا  مسـاجد بدعوى أهنما تنشران خطاابت تتسم ابلكراهية والعنف، هـذا إضـافة إىل تعليـق نشـاط

 واقعة حتت سيطرة متشددين ااهموا أبهنم احتفلوا مبقتل اجلنود التونسيني.
ورغـــم أن هـــذه القـــرارات احلكوميـــة غـــري املســـبوقة بعـــد الثـــورة أوقـــدت مشـــاعر الغضـــب والســـخط يف 

فإهنا كانت حمـل ترحيـب لـدى تيـارات أخـرى وجهـت أصـابع االاهـام إىل  ألوساط السياسية واحلقوقية،بعض ا
 هذه اجلمعيات خبدمة أحزاب معينة ودعم اإلرهاب.

)الربملـــــان( "رابـــــح  ابجمللـــــس الـــــوطين التأسيســـــي يف الســـــياق، يقـــــول النائـــــب عـــــن احلـــــزب اجلمهـــــوري
 اخلرايفي" إن قرارات احلكومة أتيت يف نطاق محاية البالد من اإلرهاب.

http://www.aljazeera.net/news/pages/6bd292df-ba0d-415d-a9ec-34b82304de31
http://www.aljazeera.net/news/pages/d16fc1cb-e1f6-4113-a23b-006fbba9ea78
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الغلق اإلداري عمل متارسه اإلدارة على األفـراد ابعتبارهـا سـامية وهـي متـثلهم  مصروكذلك احلال يف 
ـــه اإل ـــاره قـــرار حســـب عـــادااهم وتقاليـــدهم، وجيـــب أن تفصـــح ب دارة ألنـــه أمـــر وجـــويب وضـــروري ملـــيالده ابعتب

 .7إداري، وبغريه أو دونه يستحيل التعرف على عنصر اإلدارة
ومن خالل استقراء هذه النظم القانونية  جند أن الغلق اإلداري يطبق من طرف السلطات املختصـة 

الســلطة القضــائية أمــا يف تــونس  إبعمالــه ســواء كــان وارد يف نصــوص قانونيــة أم ال، ففرنســا كــان تطبيقــه مــن
فكان من السلطة التشريعية قصد احلفاظ علـى األمـن العـام للـبالد حبجـة اإلرهـاب وهـي كريعـة ابتـت ميتـة يف 
علم السياسة وعلم االجتماع، أما يف مصر فكان وفق قوانني منصـوص عنهـا سـلفا تقـوم إبعماهلـا السـلطة أو 

كلــك جنــد مســتقبل الغلــق اإلداري أو مــن يطبــق عليــه الغلــق وهــو  اهليئــة التنفيذيــة املختصــة بــذلك. فضــال عــن
 أفراد اجملتمع ال حجة له إال أمام القضاء إن نصره.

ـــل املقـــاهي، املطـــاعم، : ب: يف اجلزائييير الغلـــق اإلداري: هـــو غلـــق اإلدارة للمحـــالت التجاريـــة أو املهنيـــة، مث
بعض يــرى أن الغلـــق اإلداري يشــمل كـــل قـــرار والـــ، 8الورشــات، املخـــازن، مكاتــب ممارســـة املهــن احلـــرة ...اخ

9إداري يرمــي إىل الغلــق كتصــرف عقــايب ضــد صــاحب احملــل أو املؤسســة

...، فضــال عــن كلــك كلــه، يف مــا  .
خيص محاية العالمات التجارية، إبمكان اجلهات القضائية املختصة ويف أحوال معينة، تقريـر عقـوابت جنائيـة 

 10ابإلضافة إىل الغلق املؤقت أو النهائي للمؤسسة املتعدية على هذا احلقخمتلفة، كاحلبس والغرامة املالية، 
فــالغلق هنــا هــو انجــم عــن عالقــة ســببية، إكا وجــدت هــذه العالقــة جنــم عنهــا إنشــاء دعــوى قضــائية 

الغلق املؤقــت أو النهــائي للمؤسســة، كــ ،11ختــول صــاحبها ســوى إمكانيــة احلصــول علــى حكــم يف املوضــوع

فرباير سـنة 25ه املوافق ل 1429صفر سنة  18املؤرخ يف  08/09القانون رقم  ، الذي جاء به12...."

 .213ف 921املادة يف  م املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية2008

"عبـــد أمـــر  هجـــري 1437رمضـــان  24مـــيالدي املوافـــق لــــ  2016جـــوان  29االثنـــني ويف يـــوم 

 5مشــريا إىل أن هنــاك  غــري املعتمــدة يف تصــريح تلفزيــوين املالــك ســالل" الــوزير األول بغلــق القنــوات اخلاصــة
أكـــد أنـــه مـــن اآلن فصـــاعدا لـــن يســـمح بتجـــاوز و  قنـــاة تلفزيونيـــة خاصـــة 60قنـــوات معتمـــدة فقـــط مـــن بـــني 

ضـــبط قطـــاع الســـمعي البصـــري يف اجلزائـــر الـــذي يف لحكومـــة لنيـــة ، وهـــو القـــانون وســـيطبق يف كـــل الظـــروف

 ."يعرف حالة فوضى كبرية
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ســتنتج منــه أن األســباب املؤديــة للغلــق يف اجلزائــر هــي نفســها املوجــودة يف الــنظم املقارنــة مــن كــل هــذا ن
أحكــام قضــائية أو قــوانني تشــريعية معلومــة مســبقا بــني اإلدارة وأفــراد اجملتمــع، أو الســلطة التشــريعية األوىل يف 

اب والفوضـــى وعـــدم الطاعـــة الـــبالد القاضـــية أبمـــر الغلـــق اإلداري دون ســـابق إنـــذار حبجـــة أو أخـــرى، كاإلرهـــ
 واألايدي اخلارجية ...، وإن تعددت األسباب فالغلق واحد.

االنتعــاش االقتصــادي الــذي يشــهده : احلاليية االقتصييادية كسييبب إلعمييال وتطبيييق قييرار الغلييق اإلداري-
والتطـــور العـــامل يف الفـــرتة األخـــرية وخاصـــة اجلزائـــر بفضـــل اجلهـــود املبذولـــة مـــن الدولـــة والســـري احلســـن لـــإلدارة 

العلمــي للقــوانني احلاصــل يف اإلدارة اجلزائريــة، جنــد أن اإلدارة اختــذت احلالــة االقتصــادية للــبالد وحاجــة النــاس 
امللحـــة للمـــال بطريـــق مشـــروع أو غـــري مشـــروع حجـــة وســـبب إلعمـــال الغلـــق اإلداري احلاصـــل عـــن حتصـــيل 

 األموال بطرق غري مشروعة يف اجملتمع اجلزائري وقوانينه.
اب كلــــك غلــــق اإلدارة للمحــــالت التجاريــــة أو املهنيــــة، مثــــل املقــــاهي، املطــــاعم، الورشــــات، ومــــن أســــب

...، فضــال عــن كلــك كلــه، يف مــا خيــص محايــة العالمــات  .14املخــازن، مكاتــب ممارســة املهــن احلــرة، ...اخ
كـــاحلبس التجاريـــة، إبمكـــان اجلهـــات القضـــائية املختصـــة ويف أحـــوال معينـــة، تقريـــر عقـــوابت جنائيـــة خمتلفـــة،  

 15والغرامة املالية، ابإلضافة إىل الغلق املؤقت أو النهائي للمؤسسة املتعدية على هذا احلق
فالغلق اإلداري هنا انجم عن عالقة سـببية انمجـة عـن احلالـة االقتصـادية، ومـن أمثلـة كلـك  إنشـاء مجعيـة 

ق إجــراءات وقائيــة إداريــة محايــة املســتهلك للحــد مــن اختفــاء املخــاطر واألمــراض مــن اجملتمــع وهــذا عــن طريــ
حيـث تـؤثر  16وقانونية، وسواء كانت متصلة ابألشخاص أو احليواانت أو العقارات اخلاصـة أو الطـرق العامـة

حالتهـــا غـــري الســـلمية علـــى صـــحة األفـــراد ورعايـــة الصـــحة اجلماعيـــة بوضـــع الشـــروط الصـــحية الالزمـــة حليـــاة 
 .17اجلماعة ومن كلك رعاية نظافة األماكن العامة

أصبح املستهلكون يهتمون اهتماماً غـري مسـبوق بطريقـة إنتـاج األغذيـة وجتهيزهـا وتسـويقها، وتتزايـد  وقد
مطالبااهم أبن تتحمل احلكومات مسؤولية أكرب حلماية املستهلك وضمان سـالمة األغذيـة، وأمـن املنتجـات، 

ام حريــة املنافســة، األســعار وإعــالم املســتهلك، التجــارة غــري الشــرعية، تطهــري التجــارة اخلارجيــة، ضــمان احــرت 

 .والتعريفات املقننة
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وتستهدف هذه اخلطوط التوجيهية السلطات الوطنيـة املعنيـة بضـمان سـالمة األغذيـة وجوداهـا مـن أجـل 
مصلحة املستهلكني والصحة العامة. كمـا أن هـذه اخلطـوط التوجيهيـة ستسـاعد كثـرياً مـن أصـحاب املصـلحة 

ات الصناعة والتجارة، وجمموعات املزارعني وأي جمموعـات أو رابطـات ومنهم جمموعات املستهلكني، ومنظم

 .أخرى تؤثر يف السياسة الوطنية يف هذا اجملال
كـــل هـــذه اإلجـــراءات تكـــون ســـابقة لتجنـــب الكـــوارث الصـــحية وكـــذا الغلـــق اإلداري والعصـــف مبنظومـــة 

 ى النظام العام.التجار كمثال: املنشآت الصناعية واألماكن املدرسية، ...اخ، حمافظة عل
غـري أن التوجـه االقتصــادي الـذي تتخــذه الدولـة مبعوقاتـه االقتصــادية واملاليـة احلاصــلة يف الدولـة، ال يعيــق 
إعمـــال الغلـــق اإلداري أو التحلـــل مـــن القـــوانني املفروضـــة يف النصـــوص التشـــريعية واملطبقـــة مـــن طـــرف املرفـــق 

م العـام ) الصـحة السـكينة واألمـن( الـيت تفرضـها السياسـة العام، وكذا عدم اإلخالل ابلعناصر التقليدية للنظـا
 العامة للدولة.

إن اإلدارة عنـد تطبيقهـا للغلـق اإلداري فهــي : السيلطات املختصية إبصيدار وتنفييذ الغليق اإلداري .4
حتــــافظ علــــى النظــــام العــــام وصــــيانته، لــــذا وجــــب عليهــــا لزامــــا النظــــر للحقــــوق واحلــــرايت العامــــة، 

ال تطبــق إجــراءات الغلــق إال بــني ميــزان العــدل، وهــو احلفــاظ علــى النظـــام ونشــاطات األفــراد، لــذا 
العـــام، وعـــدم إهـــدار احلـــرايت وخرقهـــا حـــىت تكـــون الدولـــة قويـــة تصـــان فيهـــا احلقـــوق واحلـــرايت، وال 
يكــون كلــك إال إكا قــام القضــاء بــدوره ببســط الرقابــة علــى اإلدارة فيمــا تتخــذه مــن إجــراءات، وهــو 

نطـاق اإلدارة، وملنـع وقـوع الدولـة يف فـنت داخليـة بسـبب متــادي اإلدارة يف  فيصـل العـدل اخلـارج عـن
 اإلكثار من إصدار القرارات غري املشروعة، وضع القضاء ملراقبته جهاز اإلدارة عدة ضوابط.

ـــة إكا كـــان منصـــوص عليـــه يف القـــانون مســـبقا، وهـــو حالـــة عرضـــية إكا مت  الغلـــق اإلداري هـــو حالـــة عادي
يئات غري املختصة بذلك ألن كلك يقيد من احلرايت العامة واخلاصة ألفراد اجملتمـع، لـذا إعماله من طرف اهل

 توجب علينا تبيان السلطة املختصة إبعمال الغلق. 
السلطة التشريعية يف غري الدول الربملانية فأمرهـا حمسـوم، وكـذا الـدول الربملانيـة الـيت : السلطة التشريعيةأ.

تشريع الغلق عندمها سهل وال يكلف، أما نظـام اجمللسـني فيكـون العـائق األكـرب يف تتبع نظام اجمللس الواحد ف
سن القانون من نظام جملس ويرفض من أخر لذا يبقى معطـل اإلعمـال ابلغلـق اإلداري، الشـيء الـذي يطـرح 
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مانيـة إشكاال عمليا، مثـل كيفيـة غلـق القنـوات التلفزيونيـة، هـذا الشـيء قـد يكـون عـائق كمثـال يف الـدول العل
اليت تضيق اخلناق على األحزاب الدينية بغلـق قنوااهـا أو فـرض قـوانني ال تتناسـب ومبادئهـا، ممـا جيعـل األقليـة 
الربملانيـــة اإلســـالمية املذعنـــة لألغلبيـــة الالئكيـــة يف حـــرية مـــن أمرهـــا، حـــىت إهنـــا تتفـــرج يف الطريـــق يغلـــق أمامهـــا 

 قانونيا وإعالميا بطريقة أو أخرى.
اء أن الغلــق هــو ســلطة أو مصــلحة حيميهــا القــانون، لكــن هــل عــرف القــانون هــذا يــرى أغلــب الفقهــ

املصــطلح؟ أم اكتفــى إبقــراره وتــوفري احلمايــة لــه؟ وهــذا مــا يقتضــي معرفتــه، ألن اجلهــل بــه قــد يــؤدي إىل نتــائج 
 غري مرضية داخل الدولة.

ول داخــل املــواد، أي مل هلــذا جنــد أن املشــرع اجلزائــري مل يــرد تعريــف مباشــر للغلــق ومل ختصــص لــه فصــ
يقــوم املشـــرع بتعريفــه بشـــكل عـــام، بــل اكتفـــى بتقييـــده يف النصــوص القانونيـــة كعقوبـــة تنــزل علـــى األفـــراد، أو  
كــإجراء احــرتازي تتســـرت اإلدارة بــه، وأعتـــربه مــرادف للضــبط اإلداري، وأنـــه قــرين الـــرخص، أو التعــدي، رغـــم 

ال يف اجملـال التجـاري، إال أنـه داخـل يف مجيـع جمـاالت احليـاة االختالفات الفقهية املوجـودة، كمـا تركـز الغلـق إ
 العامة للدولة، وكمثال:

: "...، مـــع مراعـــاة األحكـــام 18لعالمـــات التجاريـــةاخلـــاص اب  2003ســـنة  06-03*األمـــر رقـــم

 1966يونيــــو ســــنة  8املــــؤرخ يف  156-66االنتقاليــــة هلــــذا األمــــر ودون اإلخــــالل أبحكــــام األمــــر رقمــــم
القــانون رقــم حســب  الغلــق املؤقــت أو النهــائي للمؤسســة وكــذان العقــوابت، املعــدل واملــتمم، واملتضــمن قــانو 

 .2ف 921املادة  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 08/09
نرى هنـا أن املشـرع اجلزائـري أصـم حيـال تشـريع الغلـق اإلداري وكأننـا أمـام بلديـة ال يوجـد هبـا برملـان 

الغلــق و كيفيــة إعمالـه ســواء القنـوات، الطــرق، التجمعــات السـكنية،...، وكــأن ممثلــي يشـرع جلميــع إجـراءات 
 الغلق اإلداري يرتكون الرؤية ضبابية لتدخل سلطات أخرى.

الســلطة التنفيذيــة، هــي القــائم علــى إدارة دفــة احلكــم، وإدارة املرافــق العامــة احليويــة، : السييلطة التنفيذييية ب.
، وهــي املســئولة عــن احملافظــة علــى النظــام 19إال بتــدخل الســلطات احلاكمــة وال يكتمــل التضــامن االجتمــاعي

العام يف البالد، حيث تعترب سـرعة تنفيـذ الغلـق شـيء مستحسـن ومنطقـي ألنـه حيـد مـن العواصـف الـيت اهـدد 
داري البالد وأمنهـا، سـواء أقرتـه السـلطة التشـريعية يف قوانينهـا أم ال، ومـن بـني اهليئـات املسـؤولة عـن الغلـق اإل
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ـــال: قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة واإلداريـــة، املـــادة  : "ويف حالـــة التعـــدي أو 2ف 921مـــديرايت التجـــارة كمث
االســتيالء أو الغلــق اإلداري، ميكــن أيضــا لقاضــي االســتعجال أن أيمــر بوقــف تنفيــذ القــرار اإلداري املطعــون 

.، وكمثــال غلــق قنــوات تلفزيونيــة يف اجلزائــر فيــه"، وكــذا الــوزراء والــوالة ورئــيس اجلمهوريــة وكــذا الــوزير األول..

اجلزئيـة، كلهـا تبـني أن السـلطة التنفيذيـة  2016من طرف احلكومة، وكذا غلق موقع الفيسـبوك يف بكـالوراي 
ســواء وفــق قــوانني أقراهــا  -الــذي يعــد برملاهنــا مبجلســني -هــي املســؤولة عــن إعمــال الغلــق اإلداري يف اجلزائــر

تقرهــا، وانفرادهــا ابلغلــق دليــل علــى عصــفها مبمثلــي الشــعب، وإخفــاق أخــر للســلطة الســلطة التشــريعية أم مل 
 التشريعية.

مما ال شك فيه أن داخل أي جمتمع اختـل التـوازن بـني السـلطة السياسـية إكا اسـتبدت : السلطة القضائيةج.
قرارات اإلدارية هـي وأفراد اجملتمع، وهو كارثة حتل ابلشعوب نتيجة االستبداد والتسلط السياسي، وإن جل ال

مبثابـة السـم القاتـل الـذي ال يــرحم عـري األفـراد، هـذه القـرارات الــيت مـن املفـروض تسـتوجب النصـح واإلرشــاد 
 وبناء الصاحل العام.

ألن النظــام القضــائي إكا كــان واقــف جعــل االختصــاص ابلنظــر يف مشــروعية هــذه القــرارات اإلداريــة 
، مما جيعلها آليـة مدافعـة عـن اجملتمـع وعـن مظاملـه املنهمـرة علـى أفـراد عند الطعن فيها منعقدا للقضاء اإلداري

 اجملتمع.
والغلــق هـــو قـــرار إداري وهــو عمـــل قـــانوين يصــدر عـــن اإلدارة مبـــا هلــا مـــن ســـلطة عامــة حيـــدث مركـــزا 
قانونيـــا جديـــدا أو يـــؤثر يف مركـــز قـــانوين ســـابق، وقـــد عرفـــه "العميـــد ليـــون دوجـــي" أبنـــه هـــو كـــل عمـــل إداري 

بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هـي قائمـة وقـت صـدوره أو كمـا تكـون يف حلظـة مسـتقبلية معينـة يصدر 
ويكتمـل قـرار  .20وعرفه "العميـد بـوان رابنـه" هـو كـل عمـل إداري حيـدث تغيـريا يف األوضـاع القانونيـة القائمـة"

علـه قـابال لإللغـاء بـدعوى الغلق اإلداري إكا اكتملـت أركانـه األساسـية بغـض النظـر عمـا يشـوبه مـن عيـوب جت
 تدور معه وجودا وعدما، ألن انتفاؤه هو انتفاء دعوى اإللغاء، وابلتايل انتفاء دعوى التعويض. 

ومنه نستنتج أن السلطة القضائية هي كـذلك خمتصـة يف إعمـال الغلـق اإلداري وتنفيـذ مـا يسـتوجب 
 على من خيل به إلغاء وتعويضا دون املساس مببدأ املشروعية.
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لقـد أخـذ القضـاء اجلزائـري موقفـا صـارما يف رقابتـه : طرق األكثر ضيمانة للميدعيني عنيد القضياءال .5
علــى اإلجــراءات الصــادرة مــن الســلطة املختصــة إبصــدار قــرارات الغلــق اإلداري وخاصــة قــرار الغلــق 
اإلداري املشــوب ابســتعمال عيــب الســلطة أو املطعــون فيــه ابإللغــاء، هــذا ليتســىن لــه ضــمان حقــوق 

ـــة تلـــك احلقـــوق األ فـــراد وحـــراياهم، حيـــث يعـــد القضـــاء هـــو الضـــمانة الوحيـــدة بعـــد الدســـتور حلماي
 واحلرايت.

لذا فرض القضـاء مبوجـب النصـوص القانونيـة قيـودا علـى السـلطات وهـذا ابملوازنـة بـني اإلدارة وأفـراد 
للمؤسسـات واجلمعيـات اجملتمع إبعمـال النصـوص القانونيـة وهـذا إلقامـة دولـة احلـق والعـدل، والغلـق اإلداري 

والقنــوات واألحــزاب واحملــالت كلهــا ترهــق وتتعــب املــواطنني وخاصــة إن كانــت يف غــري حملهــا، الشــيء الــذي 
 جيعلنا نبني مضمون الرقابة القضائية  وكذا تقدير هذه الرقابة:

قضــائية لــذا تعــد الرقابــة القضــائية هــي الرقابــة الــيت تباشــرها احملــاكم القضــائية عــن طريــق الــدعوى ال -
وهــي دعــوى إلغــاء القــرارات اإلداريــة )وتعــرف بتجــاوز الســلطة، ودعــوى بطــالن القــرارات اإلداريــة(، دعــوى 

ميلــك ، حيــث تقــدير مشــروعية القــرارات اإلداريــة، دعــوى تفســري القــرارات اإلداريــة، دعــاوى القضــاء الكامــل
 اإلداري غري املشروع.  القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء أو دعوى جتاوز السلطة إلغاء القرار

 21ويتوجب على الطاعن أو املدعي أن يقدم أدلـة قانونيـة أو واقعيـة قابلـة ألن يكـون هلـا اثـر قـانوين،
فصــــاحب احملــــل الــــذي مت إغالقــــه فيســــتطيع أن يؤســــس دعــــواه علــــى كــــون اخلطــــأ يف إعمــــال الغلــــق اإلداري 

م ثبوتــه ال يتناســب مــع العقوبــة املســلطة املنســوب إليــه غــري صــحيح مــاداي ) أي غــري اثبــت(، وأن اخلطــأ رغــ
لذا فالرقابة القضائية هلا تقديرات تتميز بتعددها، وهي حتجب ما يكتنفها من مأخذ قليلة مـن السـهل ، عليه

 جتاوزها:

تتميــــز الرقابــــة القضــــائية بتعــــدد الضــــماانت املمنوحــــة للمــــدعي يف مواجهــــة  فميييين حيييييث املييييزااي:* 
التحقيــق يف املنازعــات اإلداريــة، تعــدد درجــات القاضــي.  ،العلنيــةأمــام القضــاء، اإلدارة. ومنهــا مبــدأ املســاواة 

وهو ما ميكـن املـدعي أن يطعـن يف احلكـم أمـام حمكمـة الطعـن، مبـدأ حجيـة الشـيء املقضـي بـه الـذي يفـرض 
ويف حالـة على اإلدارة االلتـزام بتنفيـذ احلكـم الصـادر ضـدها مـىت مت تبليغهـا ابحلكـم ممهـورا ابلصـيغة التنفيذيـة. 

خمالفتهـا هلــذا االلتـزام فللمســتفيد مـن احلكــم أن يطعـن يف قراراهــا ابالمتنـاع أمــام القاضـي اإلداري مــرة أخــرى. 
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فيــه بطــرق خمتلفــة يف  22كلــك أن امتناعهــا، وحــىت تنفيــذها احلكــم تنفيــذا انقصــا، يعــد قــرارا إداراي جيــوز الطعــن
عن الضرر احلاصل جراء االمتناع عن التنفيـذ أو التنفيـذ دعوى اإللغاء. كما جيوز للمدعى املطالبة ابلتعويض 

النـــاقص. كمـــا ميكـــن حتريـــك الـــدعوى العموميـــة ضـــد كـــل مـــن ميتنـــع عـــن التنفيـــذ، أو يعرقـــل، أو يعـــرتض، أو 

قــانون العقــوابت الــيت أضــيفت مبوجــب  23مكــرر 138يســتخدم ســلطته لوقــف تنفيــذ حكــم قضــائي، املــادة 

 (.17، ص: 34)ج.ر  2001يونيو  26املؤرخ يف  09-01القانون رقم 

يؤخــذ علــى الرقابــة القضــائية مجلــة مــن العيــوب هــي أهنــا مكلفــة أبســباب  أمييا ميين حيييث العيييوب:*

مــــن  815منهــــا االســــتعانة مبحــــام كشــــرط لقبــــول الــــدعوى أمــــام القضــــاء اإلداري. ويف كلــــك نصــــت املــــادة 

مــن  905قعــة مــن حمــام. ونصــت املــادة ترفــع الــدعوى أمــام احملكمــة اإلداريــة بعريضــة مو -ق.ا.م.ا علــى انــه 
ق.ا.م.ا على وجوب أن تقدم العرائض حتت طائلـة عـدم القبـول مـن طـرف حمـام معتمـد لـدى جملـس الدولـة، 

إىل جانب أهنا رقابة تتميز إبجـراءات معقـدة ومبواعيـد قانونيـة ال بـد ، 800وكلك ابستثناء ما جاء يف املادة 
إن القاضـي يف بعـض الـنظم القانونيـة ال ميلـك أن يكـره اإلدارة  قبولـة.من مراعااها، وإال كانت الـدعوى غـري م

بعـد تبيـان الضـماانت الـيت أقرهـا القـانون  .24على تنفيذ أحكامه بواسطة األوامـر التنفيذيـة والغرامـة التهديديـة
ازعـات اإلداريـة يف الرقابة القضائية للمـدعي يف مواجهـة اإلدارة أمـام احملـاكم اإلداريـة جنـد أنـه وعنـد سـريورة املن

وبعــد صــدور املقـــررات القضــائية الصــادرة عـــن الــدعوي اإلداريــة، وكـــذا احلــد مــن تعســـف أو ظلــم أو أخطـــاء 
القضــاة، جنــد القــانون اجلزائــري يقــر ضــماانت مســاعدة وفعالــة يف مواجــه كــل مــا ينجــر مــن ســوء تعامــل مــع 

طعـــن العاديـــة، وغـــري العاديـــة، تعتـــرب إجـــراء لـــذا فطـــرق ال، املخـــاطبني ابلقـــرارات اإلداريـــة وابملقـــررات القضـــائية
قانونيـــا يقـــوم بـــه الطـــاعن ضـــد املقـــررات القضـــائية وأمـــام القاضـــي اإلداري املخـــتص، وهـــو مـــا خصـــه املشـــرع 

 . 2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت رقم 
للقـــانون الـــيت تســـري قواعـــده بطـــرق منظمـــة ال حتيـــد عـــن  واملنطقيـــة ةويف اخلتـــام ترجـــى الطـــرق العلميـــ

عقودها االجتماعية، وتنفذ إعمال السلطات دون املساس مبقومات أفراد اجملتمـع واحملافظـة علـى النظـام العـام 
واملصـلحة العامـة وكــذا احملافظـة علـى اجملتمــع وقيمـه دون اسـتماتته بقــرارات عميـاء ترفـع مــن جـربوت الســلطة، 

 هي عاملة له وليس سلطة جربوت جتاوزيه يف قرارااها. ألهنا ببساطة



جتاوز السلطة ابلقرار املنحرف                                         عز الدين بغدادي              أ.  

 

  
143 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب  - الرابعالعدد         

لــــذا نســــتنتج أن الفــــراغ السياســــي واإلفــــالس يف الشــــرعية هومــــا منظومــــة ميتــــة ومميتــــة بقرارااهــــا، معــــا 
للحضـور الــدائم للقــرار اإلداري. إىل جانــب أن الغلــق اإلداري مل تـرد لــه أي تعريفــات مباشــرة تبينــه يف الصــورة 

ة يكون اتفاقي مبوجب عقود صرحية أو ضمنية أو امتيازي تتمتع بـه السـلطة لبسـط نفوكهـا، القانونية، لذا اتر 
وإن تعـــددت مصـــادره فهــــو واحـــد، تتخــــذه الدولـــة كســــبب وقـــائي احــــرتازي للمحافظـــة علــــى النظـــام العامــــة 
ـــد تـــدخل الســـلطات  والصـــحة، دون العصـــف ابملنظومـــات القانونيـــة األخـــرى )كالتجـــارة داخـــل البلـــد(، وعن

ضــائية ال يكــون إعمالــه إال مبوجــب نصــوص قانونيــة وبــني دفــيت ميــزان العــدل، قصــد احملافظــة علــى النظــام الق
العام وكذا عدم إهدار احلرايت وخرقهـا حـىت تكـون الدولـة قويـة بقرارااهـا وتصـان فيهـا احلقـوق واحلـرايت. كـل 

الشـــيء الـــذي جيعـــل رقابـــة  هـــذا جنـــد أن لقـــرار الغلـــق اإلداري عنـــد صـــدوره مركـــز قـــانوين متجـــدد أو حـــديث.
 القضاء تتدخل بضماانت حتمي هبا املدعيني لبسط وقوامة القانون.

فالواجــب كــل الواجــب أن حيــرص املشــرع علــى أن يــنعش القــرارات مبوجــب قــوانني سلســة تبــني كــل 
جمموعـة  جزئية، معلومة للعامة قبل املباشرة يف أي عمل، ويكون هدفها محاية األفراد داخل اجملتمع، ال محاية

ســلطوية مميتــة بقرارااهــا تــنعش إال مــا خيــدمها، ويكــون مــن ســلطة تشــريعية قائمــة ال انئمــة، ويصــان مبنظومـــة 
قضــائية تســاعده علــى النفــاك قــدما، وييســر هلــا عملهــا ال يعقــد عمــل الســلطات القضــائية لكثــرة انشــغاالاها، 

 مع مراعاة احلقوق واحلرايت. ويكون الغرض منه احلماية احلقيقة للنظام العام والصحة العامة 

 الهوامش: 
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، ص: 2013، 2012د. سعيد حنيلي: "القانون اإلداري، املبادئ العامة"، اجلزء األول، منشورات جامعة البعث كلية احلقوق، سنة:  - 2 
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 "la police administrative est une forme d’intervention qu’exercent certaines autorités 
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limitations aux libertés des individus. A.DE.Laubadere : traité se droit administratif, t1, 

9éme éd, par j.c, venezia et Yves gaudemet, l.g.d.j, paris, 1984, p : 629.    
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ارية، م املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلد2008فرباير سنة  25ه املوافق ل 1429صفر سنة  18املؤرخ يف  09-08القانون رقم  - 4 
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 أي قرار إداري مبوجب أمر على عريضة ولو يف غياب القرار اإلداري املسبق.
 .105ا لقاضي االستعجال أن أيمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه، ص: ويف حالة التعدي أو االستيالء أو الغلق اإلداري، ميكن أيض

 .378، 377، ص: 2002د. حممد حييا: "املغرب اإلداري"، الطبعة الثالثة، مطبعة ووراقة إسبارطيل، طنجة املغرب، سنة:  - 5

 .351 :ى اإللغاء"، املرجع السابق، صوالية القضاء اإلداري دعو  ،القضاء اإلداري"إبراهيم عبد العزيز شيحا:  _6  
 . 54ص: ، القاهرة، 1999"عناصر وجود القرار اإلداري"، دار النهضة العربية، د. رأفت فوده:  - 7
، اجلزائر، سنة: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعأ.حلس بن شيخ آث ملواي: "قانون اإلجراءات اإلدارية"، دراسة قانونية تفسريية،  - 8

 .495ص:  ،2013
 .246 :ص ،2014سنة:  : دار بلقيس للنشر، اجلزائر،""املنازعات اإلدارية يف ظل القانون اجلزائريسعيد بوعلي: د.  - 9

 .158 :ص ،2013سنة:  "الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اجلزائر"، دار هومة، اجلزائر،د. تيور سي حممد:  -  10
 .18ص  ،2005 سنة: دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، "ية العامة للحقالنظر "رمضان أبو السعود:  -  11
، يتعلق ابلعالمات، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2003يوليو  19املوافق  1424مجادى األول علم  19مؤرخ يف  06-03أمر رقم  - 12

 .22، ص: 44 اجلزائرية، العدد
 .1126/1127: ات املدنية واإلدارية"، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، اجلزائر، صأ/ سائح سنقوقة: "شرح قانون اإلجراء (13)  

 .495أ.حلس بن شيخ آث ملواي: "قانون اإلجراءات اإلدارية"، دراسة قانونية تفسريية، املرجع السابق: ص:  - 14
 .158د. تيور سي حممد: املرجع السابق، ص  - 15

16- Castagne (jean) : le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police 

administratif, Bordeaux, 1961, p32. 
 .165: ص ،1961 :، رسالة دكتوراه، سنة"وقاية النظام االجتماعي ابعتبارها قيد على احلرايت العامة"د. حممد عصفور:  _17  

18 - http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=193761 

طار شطناوي: "القانون اإلداري األردين، الكتاب األول، مبادئ القانون اإلداري والتنظيم اإلداري، نشاط اإلدارة العامة"، الطبعة علي خ - 19
 .220، ص: 2009األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، سنة: 

 .170، القاهرة، ص 1987ة العربية، سنة املستشار محدي يس عكاشة: "القرار اإلداري يف قضاء جملس الدولة" دار النهض_ 20  

 .42ص:  ،2014"املنازعات اإلدارية"، دار هومة، الطبعة الثانية، اجلزائر، سنة: : عبد القادر عدود.  - 21 
عن وتوجد طرق طعن عادية وهي االستئناف واملعارضة، وطرق طعن إدارية غري عادية كالنقض، واعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة، الط - 22 

 بتصحيح األخطاء املادية للمقررات القضائية، الطعن بتفسري املقررات القضائية، والتماس إعادة النظر. 
 املعدل العقوابت، املتضمن قانون ، 1966 سنة يونيو 8 املوافق 1386 عام صفر 18 يف املؤرخ 66/156األمر قانون العقوابت:  - 23

موظف عمومي استعمل سلطته وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو أعرتض أو  مكرر: "كل 138املادة ، 2015واملتمم. لسنة 
 .64دج"، ص: 50.000إىل  5.000( سنوات وبغرامة من 3( إىل ثالث )6عرقل عمدا تنفيذه يعاقب ابحلبس من ستة أشهر )

 .44: املرجع السابق، ص: عبد القادر عدود.  - 24 
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 صناديق التعويض عن الضرر البيئي                                  
 

 كرميش نور اهلدى                                                                 
 برج بوعريريج-ة حممد البشري االبراهيميأستاذة مؤقتة جبامع                                                    

 
 امللخص:

نظرا للمشاكل والصعوابت اليت يواجهها املضرور عند مطالبتـه ابلتعـويض عـن الضـرر البيئـي الـذي حلقـه 
اســتنادا للقواعــد العامــة للمســؤولية التقصــريية، فقــد اجتهــت العديــد مــن التشــريعات الدوليــة والوطنيــة إىل تطبيــق 

قــائي عـن األضــرار البيئيـة ابعتبارهــا أجنـع احللــول لضـمان تعــويض هـذا النــوع مـن الضــرر، وال فكـرة التعـويض التل
 يتم كلك إال عن طريق تطبيق فكرة التأمني اإلجباري.

ونظرا جلسامة األضرار البيئية وحمدودية مسـؤولية شـركات التـأمني، األمـر الـذي دفعهـم إىل األخـذ بفكـرة 
 كآلية تكميلية لضمان التعويض الكامل للمضرورين.صناديق التعويض عن الضرر البيئي  

ولقــد اختلفــت وظيفــة هــذه الصــناديق، فمنهــا مــا اقتصــرت علــى تعــويض املضــرورين، ومنهــا مــا اقتصــرت 
 على حتمل جزء من مسؤولية امللوث، ومنه من أخذ ابلوظيفة املزدوجة.

الـذي يكـون تدخلـه إمـا تكميليـا يف  وأهم ما مييز هذه الصناديق أهنا تعتمد على نظام التأمني اإلجباري
احلالة اليت تعجز فيها شركة التأمني على تغطيـة كـل الضـرر، وإمـا احتياطيـا يف احلالـة الـيت ال تتـدخل فيهـا شـركة 
التــأمني لتعــويض الضــرر، ويف كــل هــذه احلــاالت فــإن الصــندوق يتوقــف عنــد حــد أقصــى ملبلــغ التعــويض الــذي 

عفـى فيهــا الصــندوق مــن التزاماتــه وتتمثـل أساســا يف خطــأ املضــرور وخطــأ يلتـزم بــه الصــندوق، وهنــاك حــاالت ي
 امللوِّث املسؤول حيث يتحمل كٌل منهما نتيجة خطئه.

Résumé : 
En raison des problèmes et difficultés rencontrés par victime 

lorsque sa demande d'indemnisation pour les dommages 

environnementaux à la droite sur la base des règles générales de la 

responsabilité délictuelle, de nombreuses législations nationales et 

internationales a tendance à appliquer l'idée d'une compensation 

automatique pour les dommages environnementaux que les 

solutions les plus efficaces pour assurer une compensation pour ce 

type de dommage, il est non seulement en appliquant l'idée de 

l'assurance obligatoire, en raison de la gravité des dommages 
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environnementaux et les assureurs à responsabilité limitée, ce qui 

leur a causé d'introduire l'idée d'une compensation pour les 

dommages environnementaux comme un mécanisme de fonds 

supplémentaires pour assurer la pleine compensation pour les 

victimes. 

Nous avons différé et la fonction de ces fonds, dont certains 

sont limités à l'indemnisation des victimes et certains sont confinés 

à supporter une partie de la responsabilité du pollueur, et certains 

prennent une double fonction, la caractéristique la plus importante 

de ces fonds, ils comptent sur le système d'assurance obligatoire, 

où l'intervention soit complémentaire dans le cas où échouer 

l'entreprise assurance pour couvrir tous les dommages, ou 

sauvegardé dans une situation où la compagnie d'assurance 

n'intervient pas pour compenser les dommages, et dans tous ces 

cas, le Fonds arrête le montant maximal de l'indemnité qui est 

engagée dans le Fonds, et il y a des cas où le Fonds de ses 

obligations relevée et se composent principalement de faute 

victime et faute pollueur exiger qu'ils portent les uns des autres en 

raison de son faute. 

 

 .مقدمة
لقــد شــغل موضــوع األضــرار الالحقــة ابلبيئــة فكــر العديــد مــن رجــال القــانون لِّمــا للبيئــة مــن أمهيــة علــى 
الصعيد اإلنساين، ولِّما هلذا النوع من األضرار من طبيعة خاصة، إك يعتـرب مـن األضـرار املزدوجـة، حيـث يلحـق 

 ابلبيئة ابلدرجة األوىل ومن مثة اإلنسان ابلتبعية.
القوانني على تطوير فكـرة تعـويض األضـرار الالحقـة ابلبيئـة ابتـداء مـن االعتمـاد  ومن أجل كلك عملت

علــى النظريــة اخلطئيــة كأســاس لتعــويض هــذا الضــرر، حيــث يتــوىل كــل شــخص يتســبب يف إحلــاق الضــرر ابلبيئــة 
مســؤولية تعــويض هــذا الضــرر، ونتيجــة لقصــور هــذه النظريــة علــى اســتيعاب كــل أضــرار التلــوث البيئــي نتيجــة 

رَتَكـب والضـرر أو لصـعوبة إثبـات خطـأ إ
ُ
مكانية اهرب امللوِّث لصـعوبة إثبـات ركـن العالقـة السـببية بـني اخلطـأ امل

امللــوِّث ملراعــاة هــذا األخــري لقــوانني محايــة البيئــة ومــع كلــك هنــاك  تفــاقم األضــرار الالحقــة ابلبيئــة، األمــر الــذي 
ويض األضـــرار الالحقــــة ابلبيئـــة والـــيت تكفـــي لقيــــام دفـــع العديـــد مـــن التشـــريعات اتبــــاع النظريـــة املوضـــوعية لتعـــ

 مسؤولية امللوث وقوع الضرر دون احلاجة لوقوع اخلطأ أو إثباته.



صناديق التعويض عن الضرر البيئي  كرميش نور اهلدى                                              أ/    

 

  
147 

 

للدراسات القانونية و  السياسية البيبانجملة          2017 ديسمرب  - الرابعالعدد         

ولضـــمان حصــــول املضــــرورين مــــن التلـــوث البيئــــي ســــواء كــــانوا أشخاصـــا أم كانــــت البيئــــة نفســــها علــــى 
تــأمني اإلجبــاري، إال أن فكــرة التعــويض، البــد مــن اللجــوء إىل فكــرة التعــويض التلقــائي الــذي يــتم عــن طريــق ال

إلزامية أتمني األضرار البيئية قد تكـون انقصـة يف بعـض األحيـان كاحلالـة الـيت يكـون فيهـا الضـرر البيئـي جسـيما 
حبيث أيخذ الطابع الكارثي، كما قد تكون هذه الفكرة عـاجزة علـى تعـويض الضـرر البيئـي كاحلالـة الـيت يكـون 

 لذا قد يتطلب األَمر إىل إنشاء صناديق خاصة بتعويض األضرار البيئية.فيها املسؤول عن التلوث جمهوال، 
إن األمهية الرئيسية من إنشاء صناديق خاصة بتعويض األضرار النامجة عـن التلـوث البيئـي، هـو تعـويض 

خـاطر املضرور يف احلالة اليت ال يُعَوض فيها بوسيلة أخرى، كما أن هلـذه الصـناديق هلـا أمهيـة تكمـن يف توزيـع امل
الصناعية على جمموع املمارسني لألنشطة اليت ميكن أن تكون سبب هلذه املخاطر، وهذه الصـناديق ال تتـدخل 
إال بصفة تكميلية أو احتياطية، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف احلاالت اليت ميكـن إنشـاء صـناديق تعـويض دون 

ويض كـل أضـرار التلـوث ، ويف هـذه احلالـة فـإن وجود نظام أتمني إجباري فإن هذه الصناديق تصبح ملتزمة بتع
هــذه الصــناديق نظــرا لضــخامة التعويضــات ميكــن أن تشــهر إفالســها يف أســرع وقــت، هــذه النتيجــة جتعــل فكــرة 

 التأمني اإلجباري فكرة مستحسنة بل ضرورية يف جماالت البيئة
تعـويض األضـرار الالحقـة ولقد تعددت الـدول الـيت أخـذت بفكـرة الصـناديق الـيت تسـعى حلمايـة البيئـة و 

هبا إال أهنا اختلفت من حيث نطاق عملها، وسنحاول من خالل هذه الدراسـة حتديـد نطـاق عمـل الصـناديق 
اخلاصــة بتعــويض األضــرار الالحقــة ابلبيئــة يف املبحــث األول لنعــرج يف املبحــث الثــاين إىل مــدى أخــذ القــوانني 

 والتشريعات بفكرة الصناديق.
 عمل صندوق التعويض عن أضرار التلوث البيئي املبحث األول: نطاق

لتوضــيح عمــل الصــندوق اخلــاص بتعــويض األضــرار النامجــة عــن التلــوث البيئــي البــد أن أتنــاول نقطتــني 
رئيســـيتني تتمثــــل يف: حتديـــد وظيفــــة هـــذا الصــــندوق يف املطلـــب األول، مث أعــــرج لنطـــاق تــــدخل الصــــندوق يف 

 املطلب الثاين.
 صندوقول: وظيفة الاملطلب األ

ختتلــف وظيفــة الصــندوق مــن دولــة إىل أخــرى، فقــد يقتصــر علــى تعــويض املضــرورين، وقــد يقتصــر علــى 
، وســـأتطرق يف هـــذا الصـــدد إىل الوظيفـــة 1تغطيـــة جزئيـــة ملســـؤولية امللـــوثني، كمـــا قـــد جيمـــع أحيـــاان بـــني الـــدورين

ل الوظيفـة األوىل يف تعـويض املزدوجة للصندوق اخلاص بتعويض األضرار الناشـئة عـن تلـوث البيئـة، حيـث تتمثـ
 املضرورين من التلوث احلاصل، أما الثانية فتتمثل يف حتمل جزء من العبء املايل للملوث املسؤول.

 أوال: تعويض املضرورين من التلوث
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إن واقعــة التزايــد املســتمر يف عــدد مصــادر التلــوث مــن منشــآت صــناعية، طــائرات، ســفن، ... إىل غــري 
يتبع كلك من احتماالت حدوث انبعـااثت لغـازات سـامة أو إلقـاء النفـاايت اخلطـرة أو كلك من املصادر، وما 

تســـرب الزيـــوت الثقيلـــة يف البحـــار ... إخ إثـــر انتهـــاك القـــوانني املنظمـــة حلمايـــة البيئـــة أو تعـــرض تلـــك الســـفن 
تعـــويض  حلـــوادث أتخـــذ شـــكل الكارثـــة، كـــان هـــو أســـاس نشـــأة الوظيفـــة األوىل للصـــندوق واملتمثلـــة أساســـا يف

املضـــرور الـــذي أصـــابه ضـــرر نتيجـــة تلـــوث البيئـــة، لـــذا كـــان لزامـــا علينـــا حتديـــد املضـــرور الـــذي يلتـــزم الصـــندوق 
 بتعويضه.

وابعتبــار أن ضـــرر التلـــوث يــؤدي إىل مســـاس صـــنفني مــن املضـــرورين، يتعلـــق الصــنف األول ابلبيئـــة أمـــا 
 الثاين فيتعلق ابألشخاص.

 البيئة:
ول واملباشــر عنــد املسـاس بعناصــر البيئــة، وابلتـايل تكــون هــي املضــرور األول تعتـرب البيئــة هــي املضـرور األ

ـــد إحلـــاق الضـــرر بـــه، ولقـــد اختلفـــت القـــوانني والتشـــريعات حـــول تعريـــف  ـــذي يلتـــزم الصـــندوق بتعويضـــه عن ال
 07 رقــممصــطلح البيئــة، فمــنهم مــن تناولــه ابملفهــوم الضــيق، كمــا هــو احلــال ابلنســبة لقــانون محايــة البيئــة الليــيب 

أبهنا: "احملـيط الـذي يعـيش  1املتعلق بشأن محاية البيئة، والذي عر فها يف الفقرة األوىل من املادة  1982لسنة 
فيه اإلنسـان ومجيـع الكائنـات احليـة ويشـمل اهلـواء واملـاء والرتبـة والغـذاء"، وكـذا قـانون محايـة البيئـة السـوري رقـم 

 علـى أهنـا: "احملـيط الـذي تعــيش فيـه األحيـاء مـن إنسـان و 1الـذي عـر ف البيئـة يف املـادة  2002لسـنة  50

 .2حيوان و نبات و يشمل املاء و اهلواء واألرض و ما يؤثر على كلك احمليط"
ويتضــح مــن خــالل هــذين التعــريفني أن كــل مــن املشــرع الليــيب واملشــرع الســوري ميــيالن إىل االجتــاه الــذي 

عناصـــرها الطبيعيـــة احليويـــة "احليـــوان والنبـــات"، والالحيويـــة يـــربط مفهـــوم البيئـــة ابلوســـط الطبيعـــي، وحيصـــره يف 
 واليت ال دخل لإلنسان يف وجودها."الرتبة، اهلواء واملاء"، 

يف حــني أن هنــاك مـــن القــوانني والتشــريعات الـــيت أخــذت مصـــطلح البيئــة ابملفهــوم الواســـع، ومــن كلـــك 
البيئـة: احملـيط الـذي ية اليت تنص على ما يلي: "يف مادته الثان 2006لسنة  52قانون محاية البيئة األردين رقم 

وتربـة وتفـاعالت أي منهـا   يشمل الكائنات احلية وغري احلية وما حيتويـه مـن مـواد ومـا حيـيط بـه مـن هـواء ومـاء
 4و كـذا احلـال ابلنسـبة للمشـرع املصـري يف قـانون محايـة البيئـة رقـم ،  3وما يقيمه اإلنسان من منشـآت فيـه ."

احملــيط احليـوي الـذي يشــمل  ي عـر ف البيئــة يف مادتـه األوىل الـيت نـص علــى مـا يلـي: "البيئـة:الـذ 1994لسـنة 
 .4الكائنات احلية و ما حيتويه من مواد و ما حييط هبا من هواء و ماء و تربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت"

فحســـب، وإمنـــا واملالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه التعريفـــات أهنـــا مل تقتصـــر علـــى جمموعـــة العناصـــر الطبيعيـــة 
 أضافوا إىل جانب كلك جمموعة العناصر الصناعية واليت هي من صنع اإلنسان نفسه.
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ومن خالل مـا سـبق يتضـح لنـا أن وظيفـة الصـندوق املتمثلـة يف تعـويض األضـرار الالحقـة ابلبيئـة تكمـن 
اآلليـــات الـــيت يف العمـــل علـــى حتســـني البيئـــة وإزالـــة األضـــرار الالحقـــة هبـــا، كمـــا يهـــدف إىل تشـــجيع البحـــوث و 

تسعى إىل وقاية البيئة من التلوث، واملالحظ أن سريورة هذه الوظيفة تكون على نطاق ضيق أو واسـع حبسـب 
تناول القانون ملصطلح البيئة، حيث تقتصر محايـة الصـندوق للبيئـة علـى العناصـر احليويـة و الالحيويـة فحسـب 

هذه احلماية إىل كل مـا قـام اإلنسـان إبنشـائه ابلنسـبة يف القوانني اليت أخذت ابملفهوم الضيق، يف حني تتعدى 
 للقوانني اليت أخذت ابملفهوم الواسع.

 األشخاص:
ن مــــن التلــــوث احلاصــــل يف البيئــــة، ويشــــمل مصــــطلح األشــــخاص كــــل مــــن و وهــــم األشــــخاص املتضــــرر 

لقـانون رقـم وكلـك وفقـا للبـاب الثـاين مـن الكتـاب األول مـن ا ،األشخاص الطبيعيـة واالعتباريـة علـى حـد سـواء
املتعلـــق ابألشـــخاص الطبيعيـــة واالعتباريـــة، هـــذا يعـــين أن الصـــندوق يكـــون ملزمـــا بتعـــويض األضـــرار  75-58

 مـا كـل اإلصـابة حالـة يف للضـرر املـايل تعـويض اجلانـب اجلسمانية اليت تصيبهم من جراء التلوث، كمـا يشـمل

 يف املتـوىف كوي يصـيب الـذي ملرتـدا الضـرر كلـك إىل ويضـاف مـن كسـب، فاتـه ومـا خسـارة مـن املضـرور حلـق
عمـل، ابإلضـافة إىل تعـويض األضـرار الـيت قـد تصـيب  أبي القيـام املضـرور عـن تعجـز الـيت اإلصـابة حالـة

 األشخاص االعتبارية نتيجة املساس ابلبيئة.
 اثنيا: لمل جزء من العبء املايل ملسؤولية امللوث

صــة بتعــويض األضــرار النامجــة عــن التلــوث البيئــي لقــد كهبــت بعــض التشــريعات إىل إلــزام الصــناديق اخلا
بتحمل جزء من العبء املايل امللقى على عاتق املسؤول امللوث، ومن كلـك الصـندوق الـدويل اخلـاص بتعـويض 

ــد يف الفــرتة مــا بــني  نَشــأ مبوجــب مــؤمتر بروكســل الــذي أُنُعقِّ
ُ
 18نــوفمرب إىل  29أضــرار البيئــة البحريــة ابلزيــت امل

، وأتيت هـــذه الوظيفـــة يف املرتبـــة 19785أكتـــوبر  16ذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ ابتـــداء مـــن والـــ 1971ديســـمرب 
الثانية بعد تعويض املضرورين، ومما سـاعد علـى ترسـيخ هـذه الفكـرة هـو ازدايد خمـاطر التلـوث يف الفـرتة األخـرية 

اســية املفروضـة عليــه نظـرا لكثـرة املصــادر امللوثـة، األمــر الـذي خيــف معـه حماولـة امللــوث حتـت وطــأة الشـروط الق
"املسؤولية بدون خطأ، التأمني اإلجباري" العثور على مالك للتهرب من املسؤولية الـيت تقـع علـى عاتقـه املتمثلـة 
يف تعــويض املضـــرورين، مبفهـــوم املخالفـــة أنـــه مـــن اللحظـــة الــيت تتقـــرر فيهـــا مســـؤولية امللـــوث ميكـــن هلـــذا األخـــري  

 لتزم بدفعها لتعويض املضرورين من التلوث.مطالبة الصندوق بسداد املبالغ اليت ي
وعلــى الــرغم مــن نشــوء مثــل هــذا االلتــزام علــى عــاتق الصــندوق إال أن هــذا األخــري ال يرفــع عــن امللــوث 
املســؤول كــل العــبء امللقــى علــى عاتقــه وإمنــا خيفــف منــه فقــط، وبعبــارة أخــرى فــإن الصــندوق ال أيخــذ علــى 

ية امللــوث، إك البـد مــن وضـع حــدود هلـذا االلتــزام امللقـى علــى عــاتق عاتقـه ســوى جـزء مــن العـبء املــايل ملسـؤول
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الصندوق، كأن يتم حتديد نسبة مئوية معينة من املبلغ اإلمجايل امللقى على عاتق امللوث. كما ميكـن للصـندوق 
، أال يضع على عاتقه االلتزام هبذه الوظيفة "التخفيف عن امللوث املسؤول" يف كل حاالت وقوع ضرر التلـوث

إك حيق له حتديد قائمة معينة من أخطار التلوث خاصة منهـا الـيت أتخـذ شـكل الكارثـة، والـيت حتتـاج إىل أمـوال 
 طائلة لتعويضها.

إال أن التزام الصندوق بتحمل جزء من العبء املايل ملسؤولية امللوث ليس مطلقـا، فهـو ال ينشـأ يف كـل 
جيــب أن خيضــع لقواعــد حمــددة أتخــذ يف االعتبــار ســلوك هــذا األحــوال الــيت تقــوم فيهــا مســؤولية  امللــوث، وإمنــا 

األخــري، وبعبــارة أخــرى فــإن الصــندوق يُعفــى مــن التزامــه املتمثــل يف التخفيــف عــن امللــوث املســؤول يف حــاالت 
معينــة، كحالــة اخلطــأ العمــدي للملــوث أو يف حالــة عــدم احــرتام هــذا األخــري للقــوانني واللــوائح املتعلقــة حبمايــة 

إكا أثبــت الصــندوق خطــأ املســؤول امللــوث العمــدي أو عــدم مراعاتــه للتعليمــات املوجــودة يف القــوانني البيئــة، فــ
واللــوائح اخلاصــة حبمايــة البيئــة، وأن األضــرار قــد نتجــت عــن كلــك، فإنــه يعفــى الصــندوق مــن تقــدمي املســاعدة 

 للملوث.
يـتم التحصـيل عليهـا مـن خـالل وملمارسة هاتني الوظيفتني البد أن يكون للصندوق كمة مالية مسـتقلة، 

الغرامات وكذا الضـرائب العامـة واخلاصـة الـيت تُفـَرض علـى املنشـآت الـيت مـن شـأهنا إحـداث التلـوث، والـيت يـتم 
، كمـا جيـب حتديـد اجلهـة الـيت تـدير هـذا الصـندوق، حيـث أن هنـاك مـن 6حتديدها وفقـا لطبيعـة وحجـم املنشـأة

صـندوق؟ هـل نعهـد إبدارتـه ألحـد أشـخاص القـانون اخلـاص، أم كهب إىل طرح التساؤل حول من يدير هذا ال
يكــون مــن األفضــل تــرك اإلدارة للدولــة كااهــا؟ وهنــا جيــب التفرقــة بــني عــدة حــاالت، فنجــد الصــناديق اخلاصــة 
والــيت تتعلــق بنشــاط مهــين معــني، وهــذا النــوع مــن الصــناديق ميكــن أن يتــدخل يف حالــة الكــوارث الطبيعيــة غــري 

شك فيه أن إدارة مثل هذه الصناديق يُعَهد هبا إىل أحد أشـخاص القـانون اخلـاص ولـيس إىل  الضخمة، ومما ال
الدولــة كااهــا، وهــذا النــوع مــن الصــناديق يفــرتض وجــود تضــامن بــني املمارســني ألنشــطة مهنيــة متماثلــة لضــمان 

لــة ميكــن أن جيــد ، وابملقابــل فــإن إدارة الصــناديق عــن طريــق الدو 7تعــويض املضــرورين مــن جــراء هــذه األنشــطة
تربيره يف حاالت الكوارث البيئية اليت ترتب أضرارا ضخمة ابلبيئة، ففي مثل هذه الكوارث يكـون مـن الصـعب 

 على الصناديق اخلاصة حتمل األضرار الناجتة خصوصا وأهنا قد تتعدى املاليني.
 املطلب الثاين: نطاق تدخل صندوق التعويض عن أضرار التلوث البيئي 

لصــندوق لتعــويض الضــرر ال يكــون كلــك ملصــلحة املضــرورين مــن التلــوث فحســب بــل هــو إن تــدخل ا
ملصـلحة املســؤول عــن التلــوث أيضــا، واحلـديث عــن تــدخل الصــندوق جيــربين علـى حتديــد احلــاالت الــيت يتــدخل 

يُعَفــى  فيهـا الصـندوق "أوال"، وكــذا احلـدود املاليــة لتـدخل الصــندوق "اثنيـا"، ابإلضــافة إىل حتديـد احلــاالت الـيت
 فيها الصندوق من التدخل "اثلثا".
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 أوال: حاالت تدخل الصندوق
على الـرغم مـن اجملهـودات السـابقة يف إجيـاد سـبل أتمينيـة لتغطيـة خمـاطر التلـوث الـيت تعـددت هبـا حـدود 
ا الســوق التقليديــة للتــأمني، إال أن املتتبــع هلــذه اجملهــودات يالحــظ أهنــا ال تغطــي كافــة األضــرار حــىت قيــل بشــأهن

أهنـــا انقصـــة مـــن جهـــة وحمـــددة مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــي انقصـــة ألن بعـــض احلـــاالت تبقـــى أحيـــاان دون تعـــويض 
ابلرغم من وجود ضرر، وهـي حمـددة ألن جـل القـوانني تقضـي بتحديـد مسـؤولية مرتكـب الضـرر يف مبلـغ معـني 

ء صــندوق ولضــمان حصــول املضــرورين علــى تعــويض عــادل وكامــل فقــد يــتم إنشــا ،8مهمــا كــان حجــم الضــرر
لتحقيق هـذا اهلـدف، وكلـك ابلتـدخل بصـفة تكميليـة يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا التعـويض انقصـا، أو بصـفة 

تطرق هلـــذه أ، وســـ9احتياطيـــة أو حلوليـــه يف احلـــاالت الـــيت ال يـــتمكن فيهـــا املضـــرور مـــن احلصـــول علـــى تعـــويض
 احلاالت على النحو اآليت:

 التدخل التكميلي للصندوق: 
حلالة هي األكثر أمهيـة مـن بـني حـاالت تـدخل الصـندوق لتعـويض املضـرورين مـن التلـوث، وتعترب هذه ا

يف احلــاالت الــيت مل  أن معظــم احلــوادث الــيت تقــع تــدخل ضــمن هــذه احلالــة، حيــث يكــون هــذا التــدخل كلــك 
 عنـدما يقدم فيها التأمني استجابة كافية، فإن صندوق التعويض يلعب دورا تكميليا، هذا الدور يكـون ضـروراي

تتجاوز قيمة األضرار النامجة عن النشاط احلد األقصى ملبلـغ التـأمني احملـدد يف العقـد، مبعـىن آخـر فـإن صـندوق 
التعــويض يهــدف إىل تعــويض املضــرور تعويضــا كــامال عنــدما يكــون قــد مت تعويضــه جزئيــا مــن انحيــة أخــرى، إك 

عــويض ال جيــوز ختطيــه، وبنــاء علــى كلــك فــإن يف هــذا النــوع مــن املســؤولية عــادة مــا يكــون هنــاك حــد أقصــى للت
مجيــع األضــرار ال تصــبح مغطــاة إكا جتــاوزت احلــد األقصــى املســموح بتغطيتــه، وابلتــايل ســيتحمل املضــرور اجلــزء 
الذي يتعدى احلد األقصى احملدد وفقا ملبدأ عـدم حتمـل املسـؤول مـا يزيـد عـن هـذا احلـد، وإكا طبقنـا هـذا املبـدأ 

صــندوق التعــويض الــذي يــؤدي إىل إعطــاء املضــرور تعويضــا كــامال دون أن يتحمــل أي  تظهــر أمهيــة تبــين فكــرة
 .10جزء من األضرار

نــه بتعــويض الضــرر يف حــدود  وتكــون مســؤولية امللــوث قائمــة يف هــذه احلالــة حبيــث يلتــزم امللــوث أو مؤمِّ
املضــرورون مــن التلــوث املبــالغ املاليــة للتعــويض املنصــوص عليهــا يف عقــد التــأمني، وابلــرغم مــن كلــك ال حيصــل 

علــى تعــويض كامــل عــن األضــرار الــيت حلقــت هبــم، بســبب أهنــا ولضــخامتها تتعــدى حــدود التعــويض احملــدد يف 
وثيقة التـأمني، فعندئـذ يلتـزم الصـندوق اخلـاص بتعـويض األضـرار النامجـة عـن التلـوث البيئـي ابلتـدخل فيمـا وراء 

 هذه احلدود.
 التدخل االحتياطي للصندوق:
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إىل التــدخل التكميلــي للصــندوق هنــاك نــوع آخــر للتــدخل، وهــو التــدخل االحتيــاطي أو مــا  ابإلضــافة
نـــه يف تعـــويض  يعــرف ابلتـــدخل احللــويل للصـــندوق، حبيـــث حيــل هـــذا األخـــري حمــل املســـؤول عـــن التلــوث أو مؤمِّ

 املضرور بصفة كلية أو جزئية، ويكون كلك يف احلاالت اآلتية:
 مؤِمنه:حالة إعفاء املسؤول عن الضرر أو 

قد يُعفى امللوث ومن مثة مؤمِّنه عن تعويض الضرر الذي حلق ابملضرور نتيجة التلوث، وكلك إكا أثبـت 
أن هذا الضـرر نـتج عـن أحـد األسـباب املعفيـة مـن املسـؤولية، كـأن يثبـت أن هـذا الضـرر كـان نتيجـة قـوة قـاهرة  

ان حمدثه شخصـا آخـر غـري امللـوث أو ... كالكوارث الطبيعية اليت ال يستطيع على دفعها أو أن هذا الضرر ك
إخ، يف مثـل هـذه األحـوال، وحيـث جيـد املضـرورون مـن التلـوث أنفسـهم أمـام إحـدى احلـاالت الـيت يُعفـى فيهـا 

، ومـع كلـك فـإن 11امللوث من املسؤولية، فإن الصندوق يلتزم كقاعدة عامة ابلتدخل لتعويض هؤالء املضـرورين
يعفي الصندوق من االلتزام بتعويض املضـرورين يف حـاالت معينـة أييت شـرحها هناك استثناء على هذه القاعدة 

 ابلتفصيل فيما بعد.
وابلنظــر إىل القاعــدة العامــة واالســتثناء ميكــن القــول أن الصــندوق اخلــاص بتعــويض األضــرار البيئيــة يلتــزم 

 ابلتدخل لتعويض املضرورين من التلوث يف احلاالت اآلتية:
 ن قوة قاهرة كات طابع استثنائي يستحيل تفاديها أو مقاومتها.عندما ينتج الضرر ع -
 عندما ينتج الضرر كلية عن فعل الغري أو امتناعه الواقع منه عمدا بقصد إحداث الضرر. -

 حالة إعسار املسؤول عن التعويض:
ون يف هــذه احلالــة وعلــى عكــس احلالــة الســابقة، تنشــأ مســؤولية امللــوث عــن ضــرر التلــوث، وابلتــايل يكــ

نـــه ملزمـــا بتعـــويض الضـــرر احلاصـــل، ســـواء يف حـــدود املبـــالغ القصـــوى املنصـــوص عليهـــا يف عقـــد  امللـــوث أو مؤمِّ
التــأمني، أو فيمــا وراء هــذه احلــدود عنــدما يقــع احلــادث بســبب اخلطــأ العمــدي، ومــع كلــك يعجــز امللــوث أو 

نبغـي التمييـز بـني الوضـع الـذي يكـون فيـه مؤمِّنه ماداي عن الوفاء ابلتزاماته كاملـة، ولفهـم مـا تعنيـه هـذه احلالـة ي
املســؤول امللــوث املعســر غــري ملــزم ابلتــأمني، وبــني امللــوث املســؤول الــذي يلتــزم فيــه بتقــدمي أتمــني أو أي ضــمان 

 مايل آخر.
فإكا تصادف وكان املسؤول عن الضرر غري ملزم بتقدمي أتمني أو أي ضمان آخر، مث فـوجئ املضـرورون 

جــزه كليــا أو جزئيــا عــن الوفــاء ابلتزاماتــه، فــإن الصــندوق يلتــزم ابلتــدخل جزئيــا أو كليــا مــن التلــوث إبعســاره وع
 حسب احلال لتعويض هؤالء املضرورين.

أما ابلنسبة للوضع اآلخر الذي يكون فيه امللوث املسؤول معسـرا ملزمـا ابلتـأمني أو بتقـدمي ضـمان مـايل 
من التلوث يف احلالة اليت يكون فيها املـؤمِّن أو الضـامن آخر، فإن الصندوق يلتزم ابلتدخل لتعويض املضرورين 
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معسرا أو يكون فيها التأمني أو الضمان غـري كـايف للوفـاء بطلبـات التعـويض عـن أضـرار التلـوث أو يكـون فيهـا 
 املؤمِّن غري ملزم بدفع قيمة وثيقة التأمني بسبب اخلطأ اإلرادي للمؤَمن له مثال.

 :حالة ما إذا كان املسؤول جمهوال
، خاصـة 12كثريا ما حيدث وأن يقـع الضـرر مـن التلـوث دون أن يُعـَرف مـن هـو املتسـبب يف هـذا الضـرر

وأن ضــرر التلــوث عــادة مــا يســتغرق وقتــا طــويال لظهــوره، ومــن أجــل ضــمان عــدم بقــاء املضــرور دون تعــويض، 
جــل محايــة الوســط فــإن الصــندوق يلتــزم بتعويضــه خاصــة وإن كــان هــذا املضــرور هــو البيئــة كااهــا، وكلــك مــن أ

 البيئي وابلتايل احملافظة على سالمة األشخاص.
ويف مجيع األحوال السابقة فإن الصندوق اخلاص بتعويض األضرار النامجة عن التلوث البيئي ال يتـدخل 
إال إكا كان املضرور من التلوث بعد اختـاك كافـة اإلجـراءات املعقولـة هبـدف مباشـرة وسـائل الرجـوع املتاحـة لـه مل 

 .13مكن من احلصول كامال على مبلغ التعويضات املستحقة لهيت
 اثنيا: احلدود املالية لتدخل الصندوق.

وإكا كــــان الصــــندوق يلتــــزم ابلتــــدخل لتعــــويض املضـــــرورين مــــن التلــــوث يف احلــــاالت الــــيت يعجــــز فيهـــــا 
ملــزم أبن  املضــرورين عــن احلصــول علــى تعــويض وايف عــن األضــرار الــيت حلقــتهم، فهــل يعــين هــذا أن الصــندوق

 يؤدي هلم ما عجزوا عن احلصول عليه، أي هل يلتزم الصندوق أبداء تعويض كامل ووايف عن أضرار التلوث؟

واإلجابة على هذا السؤال أتيت ابلنفي، كلك أنه ابإلضافة إىل ضرورة السعي إىل ضـمان تعـويض عـادل 
التعـويض الـذي يلتـزم بـه الصـندوق يف وُمرضي للمضرورين من التلوث، إال أنه البد من وضع حـد أقصـى ملبلـغ 

، وهـــو مـــا يـــدل علـــى وضـــع اســـتثناء أمـــام فكـــرة التعـــويض املســـاوي لقيمـــة أضـــرار 14مواجهـــة هـــؤالء املضـــرورين
التلـــوث، خاصـــة يف احلـــاالت والـــيت أتخـــذ شـــكل الكارثـــة الـــيت تتطلـــب الكثـــري مـــن األمـــوال والوقـــت إلصـــالح 

 بيئيا مبا حيتويه من عناصر طبيعية. الضرر، وابلتحديد إكا تعلق األمر إبصالح وسطا

وانطالقـــا مـــن تلـــك اإلجابـــة فـــإن تســـاؤال أوليـــا وأساســـيا يطـــرح نفســـه حـــول كيفيـــة حســـاب حـــد مبلـــغ 
 التعويض؟

إن الصندوق وهو يباشر مهمته األوىل يف تعويض املضرورين من التلوث يؤدي وكما رأينا مـن قبـل أحـد 
دور تكميلي، وهو يف أدائه للدور األول ال حيصل املضـرورون علـى الدورين: فهو إما أن يقوم بدور حلويل أو ب

شيء مـن املسـؤول أو مؤمنـه، إك يتـدخل الصـندوق لتعويضـهم مـن البدايـة، يف حـني أنـه يف الـدور الثـاين حيصـل 
نـــه علـــى تعـــويض جزئـــي، حيـــث يتـــدخل لتعويضـــهم بـــدءا مـــن املبـــالغ املدفوعـــة  املضـــرورون مـــن املســـؤول أو مؤمِّ

 سؤول أو مؤمِّنه، أو بدءا من احلد األقصى ملبلغ التعويض املنصوص عليه يف عقد التأمني.مسبقا من امل
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يف كل هذه األحوال فإن املبلـغ اإلمجـايل للتعـويض الـذي يلتـزم الصـندوق أبدائـه للمضـرورين مـن التلـوث 
تعـويض املـدفوع يف أي حادث جيب أال يتعدى احلد الـذي يلتـزم الصـندوق بدفعـه، وهـذا املبلـغ يتضـمن مبلـغ ال

نـــه والـــذي يتحمـــل الصـــندوق جـــزءا منـــه للتخفيـــف عـــن املســـؤول،  فعـــال بواســـطة املســـؤول عـــن التلـــوث أو مؤمِّ
وبعبــارة مــوجزة فــإن احلــد األقصــى للتعــويض الــذي ميكــن للمضــرورين مــن التلــوث احلصــول عليــه مــن الصــندوق 

ملتبقــي بعـد طـرح مبلــغ التعـويض املــدفوع اخلـاص بتعـويض األضــرار النامجـة عـن التلــوث البيئـي، هــو كلـك املبلـغ ا
نـــه، والـــذي ال يتجــاوز املبلـــغ األقصـــى احملـــدد يف عقــد التـــأمني مـــن املبلـــغ  فعــال مـــن املســـؤول عــن الضـــرر أو مؤمِّ

 الكلي الذي يلتزم الصندوق بدفعه كحد أقصى.
عـادة النظـر إال أن احلد األقصى ملبلغ التعويض بواسطة الصندوق جيب أال يكون اثبتا بشكل هنـائي، فإ

فيــه أمــر قــد تقتضـــيه بعــض الظــروف املســتجدة، حيـــث جيــوز يف ضــوء جتربــة احلـــوادث الواقعــة والســيما مقـــدار 
 األضرار النامجة عنها، ويف ضوء تغريات القيم النقدية تعديل هذا احلد.

 اثلثا: حاالت إعفاء الصندوق من التدخل:
املضـــرورين مـــن جهـــة، وحتمـــل جـــزء مـــن  ابلـــرغم مـــن أن الســـبب الرئيســـي لنشـــوء الصـــندوق هـــو تعـــويض

العبء املايل عن املسؤول عن الضرر من جهة أخرى، إال أن هناك حـاالت يعفـى فيهـا الصـندوق مـن التزاماتـه 
 ، حبيث يتحمل كل واحد منهما ما ارتكبه من أخطاء.15تتمثل أساسا يف خطأ املضرور وخطأ املسؤول

 حالة خطأ املسؤول:
لـوث هـو خطـأ املسـؤول، واملقصـود ابخلطـأ هنـا هـو اخلطـأ العمـدي، كـأن قد يكون سبب وقوع ضرر الت

يقوم ابخرتاق القانون املنظم النبعاث الغاز يف اجلو مـثال، أو أن يقـوم إبلقـاء النفـاايت اخلطـرة يف النهـر... إخ، 
لقــانون أو فحــىت ولــو كــان املســؤول ال يقصــد إحلــاق الضــرر ابلغــري إال أنــه قصــد اإلضــرار مبجــرد انتهاكــه هلــذا ا

 مبجرد إلقائه هلذه النفاايت يف النهر.

ويف هــذه احلالــة يُعَفــى الصــندوق مــن التزامــه يف مواجهــة املســؤول، واملتمثــل يف حتمــل جــزء مــن العــبء 
املــــايل امللقــــى علــــى عــــاتق املســــؤول، ومبفهــــوم املخالفــــة فــــإن هــــذا األخــــري ال يســــتفيد مــــن املســــاعدة الــــيت كــــان 

ــه لــو مل يكــن هــذا اخلطــأ، وابلتــايل يكــون املســؤول وحــده هــو مــن يتــوىل تعــويض الضــرر  الصــندوق ســيقدمها ل
 الذي حلق ابلبيئة أو األشخاص.

 حالة خطأ املضرور:

كمــا قــد يقــع الضــرر بســبب خطــأ املضــرور نفســه، كــأن خيــالف التعليمــات املوجهــة إىل الســكان بعــدم 
س يف فـرتة حمـددة، فـإن خمالفـة الشـخص هلـذه استعمال مياه هنر معني يف فرتة حمددة أو عدم التعـرض إىل الشـم

التعليمــات يكــون قــد ارتكــب خطــأ عمــدي حــىت ولــو كــان جــاهال هبــذه التعليمــات إك ال يُعــَذر جبهــل القــانون، 
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وابلتــايل يتحمــل مجيــع األضــرار الــيت حلقتــه نتيجــة خطئــه، مبعــىن آخــر أنــه ال يســتفيد مــن التعويضــات الــيت كــان 
تكب هذا اخلطأ، ومن مثة يكون الصندوق غري ملزم بتعويض الضرر الـذي حلقـه سيقدمها له الصندوق لو مل ير 

إال أن الصندوق ال يعفى أبدا مـن تعـويض الضـرر الـذي يلحـق البيئـة، إك يكـون ملزمـا مبعاجلتهـا وحتسـينها عنـد 
 املساس هبا و إن كان إبمكانه الرجوع على امللوث يف حالة ما إكا كان هذا األخري خمطئا.

 الثاين: مدى أخذ التشريعات بفكرة صندوق تعويض أضرار التلوث البيئياملبحث 
لقــد أخــذت جــل التشــريعات بفكــرة صــناديق تعــويض األضــرار النامجــة عــن التلــوث البيئــي، ســواء علــى 
املستوى الدويل أو الوطين، ولكن ما يالحـظ يف هـذه الصـناديق أهنـا ختـتص مبجـال معـني فقـط كاجملـال البحـري 

...إخ، وال تُعـــىن ابألنـــواع األخـــرى وســـأحاول التطـــرق إىل مـــدى أخـــذ التشـــريعات الدوليـــة بفكـــرة أو النفـــاايت 
صـندوق تعـويض أضـرار التلـوث البيئـي يف املطلـب األول، مث أعــرج ملـدى أخـذ التشـريعات الوطنيـة هبـذه الفكــرة 

 يف املطلب الثاين.

 الضرر البيئي املطلب األول: مدى أخذ التشريعات الدولية بفكرة صندوق تعويض

جـــرت االتفاقيـــات الدوليـــة الـــيت تـــنظم املســـؤولية الدوليـــة عـــن أوجـــه املســـاس بســـالمة البيئـــة علـــى تنظـــيم 
وســائل ضــمان حقــوق املضــرورين يف احلصــول علــى تعويضــات مبوجــب هــذه االتفاقيــات، وقــد بلــغ هــذا التطــور 

 مداه بتقرير إنشاء صندوق دويل للتعويضات يعمل يف حالة الطوارئ.

لنســبة للتعــويض عــن أضــرار النفــاايت اخلطــرة، فبعــد أن أوضــحت املبــادئ القــاهرة التوجيهيــة إلزاميــة واب
مـن اتفاقيـة 14التعويض عن الضرر الناشئ عن نقل النفاايت اخلطرة وختزينهـا، جـاءت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 

قــدمي املســاعدة بصــفة مؤقتــة لتــنص علــى أن: "تنظــر الــدول األطــراف يف إنشــاء اعتمــاد متجــدد لت 1989ابزل 
ـــيت تقـــع نتيجـــة نقـــل النفـــاايت اخلطـــرة والنفـــاايت  ـــاجم عـــن احلـــوادث ال يف حـــاالت الطـــوارئ لتقليـــل الضـــرر الن

، ومتاشــيا مــع هــذا االجتــاه فقــد ابدرت الــدول 16األخــرى أو خــالل الــتخلص منهــا عــرب احلــدود إىل أدىن حــد"
لطوارئ لتعويض ضـحااي التلـوث ابلنفـاايت اخلطـرة يف حالـة األطراف يف اتفاقية ابزل إىل إنشاء صندوق دويل ل

 .17الطوارئ على أن تتوىل األمانة العامة اتفاقية ابزل إدارة هذا الصندوق
ــــات كبــــرية مــــن  ــــة العــــاملي واســــتعداد دول الشــــمال املتقــــدم لتخصــــيص كمي وميثــــل إنشــــاء صــــندوق البيئ

العامليــة حتركـا يف اجتــاه جديـد لتخصــيص األمـوال املقدمــة املسـاعدات اإلضـافية للتنميــة لتنفيـذ املعاهــدات البيئيـة 
هـــو توســـيع جمـــال اختصـــاص  1992للصـــندوق لتغطيـــة التعويضـــات، ورمبـــا كـــان أكـــرب إجنـــازات قمـــة األرض 

صــندوق البيئــة العــاملي لتوجيــه املســاعدات املاليــة والتقنيــة للــدول الناميــة ملســاعداها علــى مواجهــة تغــريات املنــاخ 
عااثت الغازات الدفيئة، وتلوث املياه الدولية الناجتـة عـن إغـراق النفـاايت اخلطـرة، وتـدمري التنويـع اليت تسببها انب

 البيولوجي واستنزاف طبقة األوزون يف الغالف اجلوي.
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وكــذلك يهــدف هــذا الصــندوق إىل تقــدمي املســاعدة للضــحااي عــن طريــق تقليــل اخلســائر واألضــرار عنــد 
د حـددت منظمـة األمـم املتحـدة للبيئـة طـرق متويـل هـذا الصـندوق عـن طريـق التخلص من النفاايت اخلطرة، وق

 .18فتح اعتماد تنفق عليه الدول األطراف يف اتفاقية ابزل

وتكمن وظيفة الصندوق الدويل للتعويضات يف تقدمي تعويضات عن األضرار البيئية الناجتة عـن التلـوث 
ا نظـرا ألسـباب اإلعفـاء مـن املسـؤولية مثـل حـدوث األضـرار ابلنفاايت اخلطرة، وهي األضرار اليت مل يتم تغطيته

نتيجــة نــزاع مســلح أو حــروب أهليــة أو عنــد حــدوث ظــواهر طبيعيــة اســتثنائية مثــل الــزالزل أو الرباكــني، كــذلك 
عنــدما يكــون الضــرر احلــادث نتيجــة فعــل الــدول املضــرورة كااهــا، ففــي احلــاالت الســابقة مــن دفــع املســؤولية أو 

ســؤولية أو اإلعفــاء النهــائي منهــا يتــدخل حينئــذ الصــندوق الــدويل للتعويضــات لتغطيــة األضــرار الــتخلص مــن امل
، 19النامجــة عــن التلــوث ابلنفــاايت اخلطــرة هبــدف ضــمان تعــويض اخلســائر الناجتــة عــن التلــوث بتلــك النفــاايت

 سؤولية الدولية.وعدا كلك فصندوق التعويضات الدويل ال يتدخل إال يف حالة الطوارئ، أي عند امتناع امل
ـــئ هـــذا  ،"FIPOL"ويف جمـــال التلـــوث البحـــري ابلزيـــت يوجـــد اآلن صـــندوق التعويضـــات  وقـــد أُنشِّ

، والـــيت كـــان هلـــا آاثر هامـــة يف جمـــال تعـــويض ضـــحااي التلـــوث البحـــري 1971الصـــندوق مبوجـــب اتفاقيـــة عـــام 
ــــاك اتفاقــــان علــــى إنشــــاء صــــناديق خاصــــة يف هــــذا اجملــــال األول هــــو  ابلزيــــت، وقبــــل هــــذا الصــــندوق كــــان هن

"TOVALOP "  والثــاين هــو"CRISTAL" ولكــن جيــب مالحظــة أن هــذين االتفــاقني األخــريين مل يعــد ،
إىل حيــز التنفيــذ يف  1992، ودخــول بروتوكــول 1998هلمــا وجــود فعلــي اآلن وابلتحديــد منــذ شــهر فيفــري 

 ."FIPOL"ى كان هو السبب وراء اختفاء هذين االتفاقني، وابلتايل فلم يتبَق سو   1996
مــع شــرط  1971ديســمرب  18ولقــد خــرج هــذا األخــري إىل حيــز الوجــود بنــاء علــى اتفاقيــة ُحــرَِّرت يف 

حـول املسـؤولية  1969رئيسي لعضوية هذه االتفاقية، وهو ضرورة أن يكون أعضاءها من بني أطراف اتفاقية 
ع املشروع لتعـديل هـذه االتفاقيـة مـن خـالل بروتوكـول  ، ولكنـه مل يـدخل حليـز التنفيـذ 1984املدنية، ولقد ُوضِّ

، 1996مــاي  30، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 1992نــوفمرب  27إىل أن مت التعــديل مبوجــب بروتوكــول 
وأهــم مــا اشــتمل عليــه التعــديل هــو رفــع احلــد األقصــى ملــا ميكــن أن يدفعــه الصــندوق كتعويضــات مســتحقة ملــن 

 يضار من التلوث البحري ابلزيت.

إلنشاء هذا الصندوق هو تعويض املضرورين بسبب التلوث البحري ابلزيـت عنـدما ال  واهلدف الرئيسي
ــــئة لصــــندوق التعــــويض، 1992/أ مــــن اتفاقيــــة 4/1لمــــادة يــــتم تعويضــــهم وفقــــا ل وعلــــى كلــــك يتــــدخل  املنشِّ

/أ مـن 4/1لمـادة الصندوق عندما يتوافر يف حق مالك السفينة سبب من أسباب إعفاءه مـن املسـؤولية طبقـا ل
أن للصـــندوق دور احتيـــاطي جيـــب إعمالـــه عنـــدما ال يـــتم تعـــويض املضـــرور مـــن خـــالل الطريـــق تفاقيـــة، كمـــا اال

ب"، /4/1املـــادة األصــلي، وكــذلك يتــدخل الصـــندوق يف حالــة عــدم القــدرة املاليـــة ملالــك الســفينة أو كفيلــه "
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ية يف ضـــوء أحكـــام وأخـــريا جيـــب أن يتـــدخل الصـــندوق عنـــدما تتجـــاوز قيمـــة األضـــرار احلـــد األقصـــى للمســـؤول
ج"، وهنـا يلعـب الصـندوق دورا تكميليـا خبـالف احلالــة األوىل /4/1املـادة االتفاقيـة املتعلقـة ابملسـؤولية املدنيـة "
 اليت يكون له فيها دورا احتياطيا.

ولكــن جيــب مالحظــة أنــه عنــدما تنشــأ األضــرار وبســبب تلــوث انتــج عــن عمــل مــن أعمــال احلــرب أو 
قاء مواد ملوثة من سفينة حربية فال حمل لتـدخل الصـندوق يف هـذه احلالـة، وأعمـال عندما يكون السبب هو إل

احلـــرب هـــذه هـــي الســـبب الوحيـــد الـــذي جييـــز للصـــندوق عـــدم التـــدخل مبوجـــب نصـــوص االتفاقيـــات املعنيــــة 
ابملســـؤولية املدنيـــة وإبنشـــاء الصـــندوق، وجيـــوز كـــذلك للصـــندوق أن يُعفـــى مـــن مســـؤوليته مـــن الناحيـــة العمليـــة 

دما يــنجح يف إثبــات خطــأ املضــرور الكلــي أو اجلزئــي حســب األحــوال بشــرط أن يكــون خطــأ عمــدي، وال عنــ
يعــد احلــادث املفــاجئ ســببا مــن أســباب إعفــاء الصــندوق مــن التــدخل، وإكا كــان خطــأ الغــري عمــدي يعــد ســببا 

 "FIPOL"ندوق من أسباب إعفاء مالك السفينة من املسؤولية، إال أنـه ال يعـد سـببا مـن أسـباب إعفـاء الصـ
 ، ونفس احلكم يسري على حالة إمهال احلكومات املعنية بصيانة اجملاري املالحية.20من التدخل

مليــــون وحــــدة ســــحب  135دفعــــه حمــــدد ابلنســــبة للحــــادث مببلــــغ  "FIPOL"والتعــــويض الــــذي يتــــوىل
لتـأمني أو الضـامن، مليون دوالر" شامال القيمة الفعلية ملا دفعه مالـك السـفينة أو شـركة ا 182خاصة "تعادل 
 حول املسؤولية املدنية. 1992وفقا التفاقية 

ويـتم متويـل هـذا الصــندوق مـن خـالل اشـرتاكات تُفــَرض علـى كـل شـخص اســتلم داخـل مـوانئ وأرصــفة 
مليون طن من البرتول اخلام أو الزيوت الثقيلـة عـن طريـق النقـل البحـري خـالل  150الدول املتعاقدة أكثر من 

االشرتاك املطلوب يتفاوت حسب الكمية اليت حصل عليها املمول يف خالل السنة الواحـدة، السنة الواحدة، و 
ويُدَفع االشرتاك مباشرة للصندوق، وعند ختلـف العضـو عـن السـداد يـتم زايدة سـعر الفائـدة عمـا يسـتحق عليـه 

 ."13/1املادة من اشرتاكات "
ســنوات مــن اتريــخ  3قــَدم املطالبــة خــالل ويســقط حــق املضــرور يف مطالبــة الصــندوق ابلتعــويض إكا مل تُ 

سـنوات مـن اتريـخ وقـوع الفعـل املنشـئ  6وال تُقبَـل الـدعوى أبي حـال بعـد مضـي  "،6/1املادة وقوع الضرر "
 للضرر.

عنـدما جنحـت هـذه السـفينة علـى السـاحل  1984عـام  "Tanio"ولقد تدخل الصندوق يف حادثـة 
 .21الفرنسي للمانش

لتعويضات عـن األضـرار الناجتـة عـن التلـوث ابهليـدروكربوانت، حيـث قامـت كما جند الصندوق الدويل ل
إبنشـاء هــذا الصـندوق لتغطيــة التعويضـات الناجتــة عـن األضــرار  1971الـدول األطـراف ابالتفاقيــة املربمـة ســنة 

 .22اجلسيمة لتلك امللواثت
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كلــك مــن خــالل املــادة وعلــى املســتوى األورويب فإنــه قــد مت اقــرتاح إنشــاء صــندوق أورويب للتعويضــات، و 
 27مـــن مشـــروع التوجيهـــات األوروبيـــة املتعلقـــة ابملســـؤولية املدنيـــة عـــن األضـــرار الناجتـــة عـــن املخلفـــات يف  11

 .1991جوان 

 املطلب الثاين: مدى أخذ التشريعات الوطنية بفكرة صندوق تعويض الضرر البيئي

ث البيئــة، فنجــد علــى ســبيل املثــال لقــد أقــرت قــوانني بعــض الــدول فكــرة صــناديق التعــويض يف جمــال تلــو 
، والـذي مت إنشـاؤه "supen fund"الوالايت املتحـدة األمريكيـة الـيت قامـت إبنشـاء صـندوق يسـمى ابسـم 

، ويسمح هذا القانون مبطالبة إعـادة املواقـع امللوثـة الـيت يوجـد هبـا بقـااي 1980عام  "cercla"مبوجب قانون 
قــد مت تطهــري آالف املواقــع بفضــل هــذا الصــندوق والــذي يــتم متويلــه عــن املخلفـات اخلطــرة إىل حالتهــا األوىل، و 

طريق ضريبة تُفَرض على الشركات امللوثة، وبصفة خاصة شـركات البـرتول اخلـام واملـواد الكيماويـة، وكـذلك يـتم 
 .23متويله عن طريق رسم عام ضد التلوث مفروض على كل الشركات األمريكية

شــاء صــندوق موحــد امســه صــندوق املســؤولية علــى التصــريف البــرتويل كمــا قامــت الــوالايت املتحــدة إبن
"oil spill liability trust fund ُتسـَدد منـه تكـاليف 1990" مبوجب قـانون التلـوث البـرتويل عـام ،

التنظيــف والتكــاليف األخــرى الــيت تتحملهــا احلكومــة الفدراليــة يف إجــراءات جماهبتهــا لواقعــة التصــريف البــرتويل، 
لـــذي ميكـــن اســـرتداده مـــن الصـــندوق يصـــل إىل بليـــون دوالر وهـــو أعلـــى بكثـــري ممـــا مســـح بـــه لصـــناديق واملبلـــغ ا

 .24أُنشَئت يف املاضي
وجنـــد القــــانون اليــــاابين املتعلـــق بتعــــويض األضــــرار اجلســــدية النامجـــة عــــن التلــــوث قـــد أقــــر مبــــدأ املطالبــــة 

 هول.ابلتعويض من صناديق التعويضات سواء كان مصدر التلوث معلوم أو جم

ــئ  كمـا أقـر املشـرع اهلولنـدي مبوجـب القـانون املتعلــق بتلـوث اهلـواء فكـرة صـناديق التعويضـات، وقـد أُنشِّ
يهــدف إىل تعــويض املضــرورين بتلــوث اهلــواء يــتم متويلــه عــن طريــق ضــريبة تُفــَرض  1972هــذا الصــندوق ســنة 

صـــدر التلـــوث، وهـــذا علـــى األنشـــطة مصـــدر هـــذا التلـــوث، وختتلـــف قيمتهـــا حســـب طبيعـــة وقيمـــة النشـــاط م
 الصندوق يتم إدارته عن طريق وزارة الصحة اهلولندية.

، إال أن 25وجيـــب األخـــذ يف االعتبـــار أنـــه ال توجـــد صـــناديق تعويضـــات ضـــد أخطـــار التلـــوث يف فرنســـا
، ويــتم متويلــه "F.I.P.A"أحــد الفقهــاء الفرنســيني قــد اقــرتح إنشــاء صــندوق تعــويض لضــحااي التلــوث العــارض 

ط سنوية يتم حتديدها وفقا لطبيعة وحجم النشاط الرئيسـي للشـركات املعنيـة الـيت تسـبب أضـرارا عن طريق أقسا
بيئيــة، وهــذا الصــندوق يــتم إدارتــه عــن طريــق الصــناعيني أنفســهم مــن خــالل اتفــاق بــني كــل الشــركات التجاريــة 

 .26والصناعية التابعة للقانون اخلاص أو العام
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املتعلـق حبمايـة البيئـة املصـري  1994لعـام  4ل املثـال القـانون رقـم أما يف الدول العربية فنأخذ على سبي
ينشــأ ، والــيت تــنص علــى مــا يلــي: "14الــذي أنشــأ صــندوقا خاصــا حبمايــة البيئــة، وحــدد مــوارده مبوجــب املــادة 

 جبهاز شؤون البيئة صندوق خاص يسمى )صندوق محاية البيئة( تؤول إليه:
 تها لدعم الصندوق.املبالغ اليت ختصصها الدولة يف موازن

اإلعــاانت واهلبـــات املقدمــة مـــن اهليئــات الوطنيـــة واألجنبيــة ألغـــراض محايــة البيئـــة وتنميتهــا والـــيت يقبلهـــا 
 جملس إدارة اجلهاز.

 الغرامات اليت حيكم هبا والتعويضات اليت حيكم هبا أو يتفق عليها عن األضرار اليت تصيب البيئة.
 .1983لسنة  102ها يف القانون رقم موارد صندوق احملميات املنصوص علي

وتــــودع يف الصــــندوق علــــى ســــبيل األمانــــة املبــــالغ الــــيت حتصــــل بصــــفة مؤقتــــة حتــــت حســــاب الغرامــــات     
 .27والتعويضات عن األضرار اليت تصيب البيئة"

ة مـن الالئحـة التنفيذيـة للبيئـ 7من قـانون البيئـة، جنـد املـادة  14وابإلضافة للحاالت اليت حدداها املادة 
 قد أضافت املواد اآلتية: 1995فيفري سنة  18يف  1995سنة  33/8الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم 

مـن حصـيلة رسـوم املقـررة علـى تـذاكر السـفر الـيت تصـدر يف  %25ما خيص جهاز شـؤون البيئـة بنسـبة 
لسـنة  697وزراء رقـم وقرار جملس ال 1986لسنة  5مصر ابلعملة املصرية طبقا للمادة األوىل من القانون رقم 

 من إمجايل حصيلة الرسوم املشار إليها.   12.5%وحبد أدىن  1986
 عائد املشروعات التجريبية اليت يقوم هبا اجلهاز. -
 مقابل ما يؤديه اجلهاز من خدمات للغري أبجر. -
 .رسوم الرتاخيص اليت يصدرها اجلهاز -

يعــد ميــزة هامــة جــدا لضــمان وجــود مبــالغ وممــا ال شــك فيــه أن هــذا التعــداد يف مــوارد متويــل الصــندوق 
ـــئ الصـــندوق مـــن أجلـــه وتكملـــه لتحقيـــق هـــذا اهلـــدف مـــن  8وجنـــد املـــادة  ،تكفـــي للوفـــاء ابلغـــرض الـــذي أُنشِّ

 الالئحة التنفيذية للقانون قد حدد احلاالت اليت يتدخل فيها الصندوق وهي:
 مواجهة الكوارث البيئية.

 اية الثروات الطبيعية ومحاية البيئة من التلوث.املشروعات التجريبية والرائدة يف جمال مح
 نقل التقنيات كات التكلفة املنخفضة واليت ثبت تطبيقها بنجاح.

 متويل تصنيع مناكج املعدات واألجهزة واحملطات اليت تعاجل ملواثت البيئة.
 إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

 ى الثروات واملوارد الطبيعية.إنشاء وإدارة احملميات الطبيعية هبدف احملافظة عل
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 مواجهة التلوث غري معلوم املصدر.
متويـل الدراســات الالزمـة إلعــداد الــربامج البيئيـة وتقيــيم التـأثري البيئــي ووضــع املعـدالت واملعــايري املطلــوب 

 االلتزام هبا للمحافظة على البيئة.
احمللية واجلمعيـات األهليـة ويتـوافر هلـا جـزء املشاركة يف متويل مشروعات محاية البيئة اليت تقوم هبا اإلدارة 

 من التمويل من خالل املشاركة الشعبية.
 مشروعات مكافحة التلوث.

 صرف املكافآت عن اإلجنازات املتميزة عن اجلهود اليت تُبَذل يف جمال محاية البيئة.
 دعم البنية األساسية للجهاز وتطوير أنشطته.

 .28ة أو تنمية البيئة واليت يوافق عليها جملس إدارة اجلهازاألغراض األخرى اليت اهدف إىل محاي
املتعلــــق بتحســــني ومحايــــة البيئــــة العراقــــي فقــــد مت إنشــــاء  2009لعــــام  27وعلــــى صــــعيد القــــانون رقــــم 

الــذي يــنص علــى: "يُؤَســس صــندوق يســمى "صــندوق  26صــندوق خــاص حبمايــة البيئــة مبوجــب نــص املــادة 
عنويــة ميثلــه رئــيس جملــس إدارة الصــندوق أو مــن خيولــه"، وقــد حــددت املــادة محايــة البيئــة" يتمتــع ابلشخصــية امل

 منه واردات هذا الصندوق كاآليت: 28
 املبالغ اليت ختصصها الدولة ضمن املوازنة العامة.

 التربعات اليت تقدم للصندوق وفقا للقانون.
 التعويضات اليت يتفق عليها أو حيكم هبا عن األضرار اليت تصيب البيئة.

مســاعدات الــدول واملنظمــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة ألغــراض محايــة البيئــة والــيت تقبلهــا الــوزارة وفقــا 
 للقانون.

ـــيت تقـــدمها الـــوزارة وحتـــدد بتعليمـــات تصـــدرها هلـــذا  ـــيت يســـتوفيها الصـــندوق عـــن اخلـــدمات ال األجـــور ال
 .29الغرض

حيـث أنشـأ صـندوقا خاصـا  ،هـذه الفكـرة 2006لعـام  52كما اعتنـق قـانون محايـة البيئـة األردين رقـم 
منه واليت تـنص علـى: "ينشـأ يف الـوزارة صـندوق يسـمى "صـندوق محايـة البيئـة"  16حبماية البيئة مبوجب املادة 

لإلنفاق منه على محاية البيئة واحملافظة على عناصرها يف سـياق حتقيـق األهـداف والغـاايت املنصـوص عليهـا يف 
موارد هذا الصندوق حيث جاء فيهـا مـا يلـي:  17رة مبوجبه"، كما حددت املادة هذا القانون واألنظمة الصاد

نح الــيت تُقــَدم للصــندوق مــن املؤسســات العامــة "تتكــون املــوارد املاليــة للصــندوق مــن املســاعدات والتربعــات واملِّــ
اء علــى املــوارد الــيت واهليئــات األهليــة واخلاصــة واهليئــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة علــى أن يوافــق جملــس الــوزر 

 .30من اجلهات األجنبية، والرسوم واألجور والغرامات املستوفاة مبوجب هذا القانون" تـَُقَدم للصندوق
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أما يف اجلزائر فقـد اسـتحدث املشـرع اجلزائـري عـددا مـن الصـناديق البيئيـة القطاعيـة القائمـة بـذااها أو يف 
الصــندوق الــوطين للبيئــة وإزالــة  ت بيئيــة متنوعــة، مثــلصــورة حســاابت لــدى كتابــة اخلزينــة العموميــة يف جمــاال

َئ مبوجب قانون املالية لسـنة  التلوث الـذي  14732-98، مث تـاله املرسـوم التنفيـذي رقـم 199231الذي أُنشِّ
جعل من إراداته رسم األنشطة امللوثة واخلطرة، حاصل الغرامات الناشئة عن خمالفة التنظيمـات يف جمـال البيئـة، 

اخلطـرية يف منـاطق  ةالكيميائيـوصااي، وتعويضات نفقات التصدي للتلوث املفاجئ جـراء تـدفق املـواد اهلبات وال
الــر ي أو امليــاه اجلوفيــة أو اجلــو، أمــا ابلنســبة لنفقاتــه فهــي تـَُوَجــه لتمويــل أنشــطة مراقبــة التلــوث وحراســة البيئــة، 

تقــوم هبــا املؤسســات العموميــة الوطنيــة أو التــدخل يف حــاالت التلــوث املفــاجئ ومحــالت اإلعــالم والتوعيــة الــيت 
الـيت تقـوم علـى التكنولوجيـا غـري  االسـتثماريةاجلمعيات الناشطة يف اجملال البيئـي، واإلعـاانت املقدمـة للمشـاريع 

 امللوثة.
ــل عليــه بعــد كلــك تعــديالن: األول مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم  أيــن كر ســه حتــت  40833-01وأُدخِّ

لــوطين للبيئــة وإزالــة التلــوث"، ُمــنَِّح مبوجبــه للصــندوق حــق احلصــول علــى دعــم مــن مســمى جديــد "الصــندوق ا
لتمويل عمليات مكافحة التلوث، وتسبيب كلك هو أحد أوجه إنفاقـه، كمـا  االقرتاضامليزانية العمومية، وحق 

ثـاين فكـان أضاف له حق صرف نفقاته يف إعانـة األنشـطة املتعلقـة مبكافحـة التلـوث الصـناعي، وأمـا التعـديل ال
مــن ابب النفقــات مــا ُيصــَرف ملواجهــة التلــوث العرضــي  اســتثىن، وأبــرز مــا جــاء بــه أن 23734-06ابملرســوم 

 الواقع يف البيئة البحرية.

ــَئ مبوجــب القــانون رقــم  املتعلــق حبمايــة املنــاطق اجلبليــة يف  03-04وكــذلك صــندوق اجلبــل الــذي أُنشِّ
مــن هــذا املرســوم، حيــث  13ى الفقــرة األوىل والثانيــة مــن املــادة ، وابلتحديــد مبقتضــ35إطــار التنميــة املســتدامة

جاء فيها: "ينشـأ صـندوق خـاص لتنميـة املنـاطق اجلبليـة يسـمى صـندوق اجلبـل، خُيَصـص هـذا الصـندوق لـدعم 
متويــل األنشــطة والعمليــات اهلادفــة إىل محايــة وترقيــة وأتهيــل املنــاطق اجلبليــة، وكــذا خمتلــف الدراســات املرتبطــة 

 هبا".
 04-98مــن القــانون رقــم  87وكــذا الصــندوق الــوطين للــرتاث الثقــايف الــذي نصــت عليــه بدايــة املــادة 

-06ابملرســوم التنفيــذي  123-302، وصــدر كتخصــيص خــاص حتــت رقــم 36املتعلــق حبمايــة الــرتاث الثقــايف
ا نفقاتــه فهــي األمــالك الثقافيــة املاديــة وغــري املاديــة، أمــ اســتغالل، الــذي جعــل مــن أهــم إراداتــه رســوم 23937

ُمَوَجَهــة للدراســات املتعلقــة إبجنــاز أشــغال الرتمــيم واحلفــرايت وممارســة الدولــة حلــق الشــفعة يف األمــالك الثقافيــة، 
 ومتويل األنشطة التوعوية لزايدة احلس املدين والثقايف قصد محاية الرتاث.

َئ مبوجب املرسـ إىل صندوقابإلضافة   219-93وم التنفيـذي رقـم احلماية الصحية للنبااتت الذي أُنشِّ
الـــذي عنوانـــه صــندوق احلمايـــة الصـــحية  302-071الــذي حيـــدد كيفيـــة تســيري حســـاب التخصـــيص اخلــاص 
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، ومــن بــني أوجــه نفقاتــه مــا يــرتبط بتعــويض اخلســائر أو األضــرار الــيت تلحــق ابملشــغلني أثنــاء قيــامهم 38للنبــااتت
 مبقاومة األمراض واآلفات الزراعية.
ســـَتحَدث مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي كمـــا جنـــد صـــندوق احلم

ُ
ـــة الصـــحية للحيـــواانت امل ، 220-93اي

الـــذي عنوانـــه احلمايـــة الصــــحية  302-070الـــذي حيـــدد كيفيـــات تســـيري حســـاب التخصـــيص اخلـــاص رقـــم 
، ومـــن إراداتـــه حســـب املـــادة الثانيـــة رســـوم شـــبه اجلبائيـــة الـــيت تـَُؤَســـس لصـــاحل الصـــندوق والـــيت مل 39للحيـــواانت

زائـــري يف ماهيتهـــا، ابإلضـــافة للهبـــات والوصـــااي، أمـــا نفقاتـــه فتهـــدف لتطـــوير قطـــاع الصـــحة يفصـــل املشـــرع اجل
 .40احليوانية وتغطية تكاليف الذبح اإلجباري والقيام حبمالت الوقاية من األمراض

-95أضـف إىل كلــك  الصــندوق الــوطين للميـاه الصــاحلة للشــرب الــذي جـاء بــه املرســوم التنفيــذي رقــم 
املرتتبـة علـى املصـاحل  األاتوىادة الثالثـة منـه علـى إرادات هـذا الصـندوق، والـيت تشـمل ، وقد نصت امل17641

واهليئات واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واجلماعات اإلقليمية املكلفة بتزويد ابملياه الصـاحلة للشـرب وامليـاه 
َقَدَمـة والوصـااي، أمـا ابلنسـبة الصناعية، واإلعاانت احملتملة اليت متنحها الدولـة واجلماعـات اإلقليميـة

ُ
، واهلبـات امل

منـه لتلبيـة املصـلحة العامـة، إضـافة إىل  اسـتجابةللنفقات فقد توجه املشرع لـدعم سـعر املـاء يف املنـاطق احملرومـة 
 املرتبطة ابلتوسيع والتجديد يف الوسائل اخلاصة مبجال املياه الصاحلة للشرب. االستثماراتاملسامهة يف 

، الــذي أضــاف بــنص املــادة 30442-05ل هــذا املرســوم مبقتضــى املرســوم التنفيــذي رقــم وقــد مت تعــدي
األمـالك املائيـة املعدنيـة وميـاه الينـابيع وامليـاه املسـتعملة  استخدامالثانية منه إىل ابب اإلرادات ضرائب وإاتوات 

ت امليـــاه يف حقـــل لصـــناعة املشـــروابت، وكـــذلك اإلاتوات للغـــرض الصـــناعي والســـياحي واخلـــدمايت واســـتعماال
األخرى يف ميدان احملروقات، غري أن املشرع بصياغته للمادة الثانيـة مل خيصـص   االستعماالتاآلابر البرتولية أو 

 املياه لغرض متويل هذا الصندوق. استعماالتكامل عوائد 
ــئَ  ت يف كــل ومــن املالحــظ أن الوظــائف الــيت أُوكَِّلــت هلــذه الصــناديق وأخــص ابلــذكر الصــناديق الــيت أُنشِّ

مــن مصــر، العــراق، األردن واجلزائــر هــي وظــائف تتمثــل يف التمويــل واملســاعدة علــى تطــوير القطاعــات البيئيــة 
اخلاصــة هبــا، ومتويــل عمليــات مراقبــة حالــة البيئــة وإجــراء الدراســات واألحبــاث، وحــىت متويــل العمليــات املتعلقــة 

زالتــه، لــذا ميكــن أن نصــنف هــذه الصــناديق ابلتــدخل املســتعجل يف حــوادث التلــوث وتشــجيع املنشــآت علــى إ
علــى أهنــا أقــرب إىل أن تكــون أداة ملــنح اإلعــاانت البيئيــة منهــا إىل أداة للتعــويض عــن الضــرر البيئــي وتبعاتــه أو 

 لتجسيد املسؤولية التقصريية.
 خامتة

ا التطـور لقد متيز هذا القرن ابلتطور الصناعي والتكنولوجي ملا شهده مـن تقـدم علمـي، وكـان نتيجـة هـذ
أتزم وتصاعد األضرار البيئية، حيث ظهرت العديد من الكوارث والظـواهر البيئيـة الـيت الزال أتثريهـا علـى البيئـة 
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واإلنسان إىل اليوم، األمر الذي دفع رجال القانون َوْضع نظم قانونية خاصة، يسعون إىل البحث عـن األسـس 
 مبا يتماشى مع جسامتها.القانونية اليت يتم من خالهلا تعويض هذه األضرار 

وتعترب فكرة التعـويض التلقـائي عـن األضـرار البيئيـة أجنـع احللـول لضـمان تعـويض هـذا النـوع مـن الضـرر، 
وال يـتم كلــك إال عــن طريــق تطبيــق فكــرة التــأمني اإلجبــاري، ونظــرا جلســامة األضــرار البيئيــة حيــث يغلــب عليهــا 

، األمـــر الـــذي دفـــع العديـــد مـــن التشـــريعات األخـــذ بفكـــرة طـــابع الكارثـــة، وحمدوديـــة مســـؤولية شـــركات التـــأمني
 صندوق التعويض عن الضرر البيئي كآلية تكميلية لضمان التعويض الكامل للمضرورين. 

ولقـد تعـددت التشـريعات الـيت أخــذت بفكـرة الصـناديق املتخصصـة بشــؤون البيئـة واألضـرار النامجـة عــن 
ذي أُسنَِّد هلذه الصناديق، فمنها ما كان منـط عملهـا كو طـابع التلوث إال أهنا اختلفت من حيث منط العمل ال

 ازدواجيـــةتعويضـــي يعمـــل علـــى تعـــويض املضـــرورين مـــن التلـــوث الالحـــق ابلبيئـــة مبـــا حيملـــه هـــذا املصـــطلح مـــن 
"اإلنســان والبيئــة" نظــرا خلصوصــية الضــرر البيئــي، وأهــم مــا مييــز هــذه الصــناديق أهنــا تعتمــد علــى نظــام التــأمني 

حيـث يكـون تــدخلها إمـا تكميليـا يف احلالـة الــيت تعجـز فيهـا شـركة التــأمني علـى تغطيـة كـل الضــرر،  اإلجبـاري،
يف احلالـــة الـــيت ال تتـــدخل فيهـــا شـــركة التـــأمني لتعـــويض الضـــرر، وبـــذلك ميكـــن القـــول أن هنـــاك  احتياطيـــاوإمـــا 

وع مــن الصــناديق يف ضــمان حلصــول املضــرورين علــى التعــويض إن مل يكــن تعويضــا كليــا، ولقــد انتشــر هــذا النــ
 الدول الغربية مثل الوالايت املتحدة األمريكية، الياابن، هولندا...إخ.

يهــدف هــذا النــوع مــن الصــناديق إىل  واإلعانــة حيــثومنهــا مــا كــان منــط عملهــا أيخــذ طــابع املســاعدة 
د انتشـر هـذا متويل وتطوير قطاعات البيئة وبـذلك تكـون بعيـدة عـن تعـويض األضـرار النامجـة عـن التلـوث، ولقـ

 النوع من الصناديق يف الدول العربية مثل مصر، العراق، األردن واجلزائر ...إخ.
والتوصيات والـيت قـد  االقرتاحاتوإكا كان يل كلمة يف هذا املوضوع قد يكون من املفيد أن أقدم بعض 

 تساهم يف سد الثغرات املوجودة يف القانون البيئي وتتمثل فيما يلي:
بنجاح فكرة التعويض التلقائي يف تغطية خمـاطر التلـوث البيئـي، فإننـا نوجـه نـداء لتعمـيم نظـم اقتناعا منا 

التأمني اإلجباري على كافة النشاطات اخلطرة، لتغطية املخاطر احملتملة من جراء هذه األنشطة يف جمـال تلـوث 
 نسان ابلتبعية.البيئة، حيث يعد كلك ضمانة أخرى ملواجهة التلوث والذي ينال من البيئة واإل

إنشــاء وتفعيــل فكــرة الصــندوق اخلــاص بتعــويض األضــرار النامجــة عــن التلــوث البيئــي، وإســناد لــه وظيفــة 
مزدوجــة تتمثــل األوىل يف تعــويض املضــرور مــن التلــوث، خاصــة إكا كــان هــذا املضــرور هــو البيئــة نفســها، حيــث 

وقايــة واهيئــة وتشــجيع البحــوث املهتمــة يعمــل علــى محايتهــا مبــا يشــمل هــذا املصــطلح مــن إصــالح وإجــراءات ال
هبــذا اجملــال، وتتمثــل الوظيفــة الثانيــة يف مســاعدة وإعانــة امللــوث علــى إصــالح الوســط الــذي تســبب يف تلويثــه، 

 خاصة أصحاب األنشطة الذين ال ميكنهم ممارسة هذه األنشطة بعيدا عن تلويث البيئة.
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 إلنسان و املواطن.أثر إجراءات التنصت على حقوق و حرايت ا

 األستاكة بن مالك امسهان                                                                 
 كلية احلقوق جامعة برج بوعريريج أستاكة مؤقتة                                                       
 وطالبة دكتوراه جامعة سطيف                                                                 

                             
 

 ملخص :
لقد اعتمدت هذه الدراسة على عرض خمتلف املفاهيم إلجراءات التنصت و الوسائل العلمية و التقنية 

يد املعتمدة حيث كانت تؤكد بصفة غري مباشرة على ضرورة عدم املساس حبقوق اإلنسان و حرايته و حتد
 القضائية كانت أو إدارية. اإلجراءاتأنواع هذه 

كما مشلت الدراسة حتديد احلقوق و احلرايت حمل املساس هبذه اإلجراءات من خالل معرفة أهم األسس 
سواء كانت وطنية أم دولية اليت نصت على محاية حقوق اإلنسان و حرايته خاصة حقه يف احملاداثت 

إىل  5مكرر  65املقيدة هلذه اإلجراءات من خالل دراسة أحكام املادة  السرية و أهم األحكام القانونية
 من قانون اإلجراءات اجلزائية و بتحليل هذه النصوص القانونية. 10مكرر 

L'effet des mesuresd'écoute sur les droits la libertéde l'homme et 

du citoyen. 

Cette étude est basée sur des concepts différents  d'écoute et des 

moyensscientifiques où elle confirmeindirectement de la nécessité 

de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme et ses libertés, de 

déterminer les types de ces procédures judiciaires ou 

administrative. 

L'étude a inclue  la détermination des droits et des libertésgrâce à 

la connaissance des bases les plus importantes due ce soit 

nationale ou internationale, qui prévoit la protection des droits de 

l'homme et des libertés en particulier son droit (leur droit) à des 

conversations secrètes ,  les dispositions juridiques les plus 
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importantes restreignant ces actions en étudiant les dispositions de 

l'article 65 bis 5 à 10 bis du code de procédure pénale et 

l'analysant ces textes juridiques 

 مقدمة
له حقوق و حرايت ال تنفصل عن إنسانيته و لقد خص هللا اإلنسان عن غريه ابحلماية، أبن كفل 

 شخصيته، كما سعى اإلنسان منذ القدمي إىل ضمان محاية هذه احلقوق.
و هذا من خالل سن و تشريع نصوص قانونية تكفل احلماية الالزمة هلذه احلقوق و احلرايت انطالقا من 

ضمن املشرع اجلزائري يف املادة  الدستور و خمتلف التشريعات األخرى خاصة اجلزائية أو اجلنائية، حيث
من الدستور هذه احلماية، حبيث ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة و حرمة شرفه و سرية  46

 (.1املراسالت و االتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا مضمونة.....النتهاكه)
ار مكافحة اجلرمية و إثبااها كما دعم أيضا هذه احلماية إبجياد قيود و ضماانت على هذه اإلجراءات يف إط

املتعلق ابعرتاض  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22-06حيث استحدث املشرع كلك يف القانون رقم 
 املراسالت و التقاط الصور و تسجيل األصوات.

 أمهية الدراسة:          
و هو ما جيعله حيتاج أما فيما خيص األمهية املرجوة من هذه الدراسة خاصة و أن املوضوع يتميز ابحلداثة 

 إىل كثري من الدراسات و البحوث لتسليط الضوء عليه أكثر.
كما تظهر أمهية هذه الدراسة من خالل إبراز الدور و النتائج اليت حتققها اإلجراءات اجلزائية يف تطوير 

 طرق البحث و الكشف عن اجلرمية و مرتكبيها عند إختاك إجراءات التنصت.
براز مدى التزام املشرع ابلضوابط القانونية و الدولية و هذا ابلرجوع إىل النصوص ابإلضافة أيضا إىل ا

 التشريعية.
و هذا ابعتماد الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي و املوضوعي للنصوص القانونية و التطبيقات 

 التنصت.القانونية املتعلقة إبجراءات 

 و اإلشكالية املطروحة هي:
 تعد مساسا مقوق و حرايت اإلنسان و املواطن؟هل إجراءات التنصت 
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 حيث سيتم تناول هذه الدراسة يف مبحثني رئيسيني:
 لحقوق حمل املساس و الصور املختلفةلاملبحث األول: مفهوم إجراءات التنصت  

 إبجراءااتلتنصت.
 املطلب األول: مفهوم إجراءات التنصت.

 ساس إبجراءات التنصت.املطلب الثاين: الصور املختلفة للحقوق حمل امل
 املبحث الثاين: األحكام القانونية املقيدة إلجراءات التنصت.

 املطلب األول: احلدود القانونية للجرائم حمل إجراءات التنصت.
 املطلب الثاين: الشروط الالزمة لصحة إجراءات التنصت.

 لحقوق حمل املساس الصور املختلفةل املبحث األول: ماهية التنصت  و
 اءات التنصت.إبجر 

إن دراسة إجراءات التنصت تستدعي يف البداية معرفة أهم التعاريف اليت تسمح بتحديد و ضبط املصطلح 
و الذي يعد مصطلحا جديدا، ابإلضافة إىل معرفة أنواع و أهم احلقوق و احلرايت حمل املساس و هذا يف 

 مطلبني رئيسيني مها:
 املطلب األول: مفهوم إجراءات التنصت.

 طلب الثاين: الصور املختلفة للحقوق حمل املساس إبجراءات التنصت.امل
 املطلب األول: مفهوم إجراءات التنصت.

 و عليه سيتم تقسيم هذا املطلب إىل فرعني: 
 الفرع األول: التعريف اللغوي و االصطالحي.

 الفرع الثاين: موقف الشريعة اإلسالمية و املواثيق الدولية من تعريف التنصت.
 فرع األول: التعريف اللغوي و االصطالحي:ال

 أوال: املعىن اللغوي إلجراءات التنصت:          
التنصت مفردة يعرب عنها الكثري بكلمة التصنت و هذا لتحميل معىن اإلصغاء و االستماع إىل حماداثت 

سكت  الغري اليت تتم بشىت الوسائل، و هي ختتلف من معجم آلخر يف من الفعل نصت، نصتا، أي
 (.2مستمعا حلديثه، أنصت له، نصت أي أسكته، تنصت تكلف التنصت و االستماع )

 
 اثنيا: املعىن االصطالحي إلجراءات التنصت:
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، حيث مل يذكر 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22-06و التنصت إجراءات حديثة جاء هبا القانون رقم 
فا، و يتمثل التنصت يف كلك الفعل الذي يقوم املشرع اجلزائري مصطلح التنصت صراحة و مل يعط له تعري

به أي شخص كان من خالل عملية بسيطة قد تكون يومية كالتنصت للتلفاز أو التنصت لألحاديث 
العامة يف الطرقات، حيث يستعمل فيه الشخص مباشرة وسيلته الطبيعية األكن دون مساعدة لوسائل 

 (.3أخرى )
موعة من اإلجراءات القانونية الالزمة و املشروطة بنص القانون أما إجراءات التنصت فتكون ابختاك جم

مسبقا من أجل صحة هذه العملية، و هذا بصدور اإلكن من قبل اجلهة املختصة إبصداره لصاحل اجلهة 
املختصة بتنفيذه، حيث جيب أن يكون هذا اإلكن مسببا و مكتواب و حمددا سواء كان من حيث املدة أو 

 من حيث اجلرائم املطبق عليها. من حيث األشخاص أو
 الفرع الثاين: موقف الشريعة اإلسالمية و املواثيق الدولية من تعريف التنصت:

 أوال: موقف الشرعة اإلسالمية من تعريف إجراءات التنصت:
 القرآن الكرمي: -1

اء الشريعة مل تعرف الشريعة إجراءات التنصت ألنه مل يعرف التنصت يف كلك الوقت لذلك كان على الفقه
اإلسالمية القياس على كلك ألن املكاملات اهلاتفية تدخل يف نطاق حرمةمسكن، حيث مل ترد آية قرآنية 
تتكلم بصفة مباشرة على هذا التصرف و إمنا جاءت آايت عديدة جترم صفات هذا التصرف و إمنا جاءت 

احلياة اخلاصة و اليت يدخل يف  آايت عديدة جترم صفات هذا التصرف على اإلنسان، و ابلتحديد احلق يف
ظلها أنواع أخرى من احلقوق أمهها احلق يف حرمة الشخص و مسكنه و كذا احلق يف حرمة الشخص و 

 مسكنه و كذا احلق يف حرمة احملاداثت و احلق يف الضرف و مسعة و احلق يف اخللوة ...
اَي َأييَُّها قوله تعاىل:" ل هلا، و منها و نصت الشريعة اإلسالمية على هذه احلقوق و كانت املصدر األو     

 بَيْعضًا َأحيُِبُّ الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَيْعَض الظَّنِّ ِإْثٌْ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَيْغَتْب بَيْعُضُكمْ 
َ ِإنَّ اَّللََّ تَيوَّاٌب َرِحيٌم" َأَحدُُكْم َأْن أيَُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتيَّقُ   .(4)وا اَّللَّ

فهذه اآلية الكرمية و آايت أخرى تعد دستورا مساواي حلفظ األسرار مبا يتضمنه من النهي عن الظن و 
التجسس و الغيبة و هذا النهي الوارد يف اآلية يشمل التنصت أبي وسيلة كانت مثل السمع أو النظر أو 

 ية.تسجيل احملاداثت اهلاتف
 السنة النبوية: -2

و نفس األمر ابلنسبة للسنة النبوية قلم أتيت بتعريف للتنصت أو التجسس الذي كان يف كلك الوقت،     
و إمنا اكتفي بذكر صفاته و أاثره و عقوبة كل من يرتكب هذا الفعل، حيث أن التنصت يؤدي إىل 
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به الرسول الكرمي عليه الصالة و السالم  اكتشاف عورات الناس و فضح مسعتهم و شرفهم ومن بني ما جاء
ُكْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب "ما روى أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال: ِإايَّ

َدابَيُروا وَُكونُوا ِعَباَد اَّللَِّ  تَ ال تَيَباَغُضوا وَ ال َلَاَسُدوا و ال تَيَناَجُشوا وَ ال جَتَسَُّسوا وَ ال َلَسَُّسوا وَ الاحْلَِديِث وَ 
 "ِإْخَواانً 

 اثنيا: موقف املواثيق الدولية من تعريف إجراءات التنصت:
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: -1

لقد جاء هذا اإلعالن تعبريا عن إرادة العديد من الشعوب و األمم اليت أرادت أن تضع قانوان عامليا حيمي 
خاصة يف الدول اليت تنتهك هذه احلقوق و أمهها احلياة اخلاصة و احلق يف و ينظم حقوق اإلنسان، 

ال يعرض أحد " من اإلعالن العاملي جاءت تدعو لذلك فيما يلي:  12اخلصوصية حيث أن املادة 
لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه ومسعته  

 .(5)"اية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالتولكل شخص احلق يف مح

يتضح من خالل استقراء املادة أن املشرع الدويل كفل محاية حرايت و حقوق اإلنسان خاصة حياته 
 اخلاصة من أي تدخل تعسفي و حقوق أخرى تدخل صمن محاية احلياة اخلاصة و احلق يف اخلصوصية.

 نية و السياسية:العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املد -2

من اإلعالن  12منه ألحكام املادة  17حيث جاء هذا اإلعالن مماثال يف مضمونه خاصة نص املادة 
، و اليت نصت على ضرورة أن ال يكون هناك مساسا حبرايت و حقوق اإلنسان العاملي حلقوق اإلنسان

 17ما جاء يف نص املادة اليت جيب أن حيميها القانون من أي مساس أو تعدي قد يقع عليها و هذا 
  أو شؤون خصوصياته يف أوغريقانوين لتدخل حنوتعسفي  شخص على أي الحيوزتعريض"منه:

 .أومسعته شرفه متس تغريقانونية أومراسالته والألحيمال أوبيته أسرته   
   التدخل ". هذا مثل من القانون حيميه أن شخص كل حق من-
 سان:مشروع امليثاق العريب حلقوق اإلن -3

هو اآلخر سعى إىل كفالة و محاية حقق و حرايت اإلنسان و املواطن من أي إنتهاك قد ميس به، إك أنه 
جاء مشابه يف مضمونه لعدة مشاريع و إعالانت عاملية وافقت على حقوق و حرايت اإلنسان سواء كان 

 كلك يف مضمونه أو أهدافه.
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بذكر احلدود و احلاالت اليت جيب  اكتفاءهاع من حيث من هذا املشرو  12و هذا ما كهبت به إليه املادة 
عدم املساس هبا، خاصة فيما خيص حياة اإلنسان اخلاصة و حرمة شرفه و أسرته و مسعته اليت هي مكفولة 

 قانوان، وغري قابلة ألي مساس.
 املطلب الثاين: الصور املختلفة للحقوق حمل املساس إبجراءات التنصت:          

 الل فرعني رئيسيني مها:و هذا من خ
 الفرع األول: حقوق و حرايت اإلنسان حمل املساس إبجراءات التنصت.

 قوق و حرايت اإلنسان و املواطن.الفرع الثاين: النتائج املرتتبة إلجراءات التنصت على ح
 الفرع األول: حقوق و حرايت اإلنسان حمل املساس إبجراءات التنصت.

يت هي عرضة للمساس أثناء تطبيق إجراءات التنصت جند احلق يف احلياة من أهم احلقوق و احلرايت ال
اخلاصة للفرد أو احلق يف العزلة، احلق يف عدم إفشاء أسراره للغري، احلق يف عدم اإلساءة إىل مسعته و شرفه 
ل أمام العامة و حرمة أسرته ...، حيث ميضي اسرتق السمع من وراء الباب أو اإلختباء يف مكان معني ح

حمله عهد األقمار شديدة احلساسية و الفعالية و اليت تشكل خطرا كبريا على حرية اإلنسان مامل تكفل له 
رسائل احلماية الفعالة و احلقيقية، خاصة حقه يف سرية احملاداثت و االتصال و حقوق مكفولة دستورا 

حلق يف اخلصوصية و كذا حرمة  املسكن فهي حقوق تدخل ضمن ا 2016من دستور  26حسب املادة 
. 

ابإلضافة إىل حقوق أخرى مل يتم ككرها، ليس لعدم أمهيتها بل ألهنا من األمور البديهية املسلم هبا، كاحلق 
يف اخللوة أو احلق يف كتمان األسرار عن الغري و احلق يف اخللوة هو من احلقوق اللصيقة بشخص اإلنسان و 

 الدساتري نفسها حاجى إىل التنويه إليها. هو حق مطلق من احلقوق الطبيعية اليت ال جتد
كما جند احلق يف االحتفاظ ابألسرار و هو أيضا من احلقوق اللصيقة ابإلنسان و الذي يقع عليه إجراءات 
التنصت، إك من حق كل إنسان أن حيتفظ لنفسه ابإلطالع عليها دون رصاه أو إكنه، إك أن األسرار تعد 

 مستودع حياة الفرد.
ر اخلاصة ابإلنسان حماداثته اهلاتفية اليت تدور حوهلا هذه الدراسة، إك أن احملاداثت اليت تتم عرب و من األمو 

اهلاتف هي ترمجة مادية ألفكار هذا الشخص املتكلم و مكمن أسراره، إك أن هذا الشخص يعرض أفكاره 
وز لغري مصدرها دون خجل أو خوف ضننا منه أنه يف خلوة مع الشخص الذي يتكلم معه، ومن مث ال جي

أو من وجهة إليه اإلطالع عليها أو مصادراها أو إخفاءها أو مساعها عن طريق التنصت أبي وسيلة كانت، 
 (.7سواء ابستعمال حاسة السمع أو تسجيل املكاملات أو مراقبة احملاداثت اهلاتفية )
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سان و الفرع الثاين: النتائج املتتبة إلجراءات التنصت على حقوق و حرايت اإلن
 املواطن:

 أوال: من الناحية التقنية:
إن استخدام إجراءات التنصت من الناحية التقنية أو من الناحية الفنية ليست مضمونة متاما ألهنا ال 
تعكس دائما ما جرى يف احلقيقة نظرا إىل إمكانية تغيري أو حذف أم نقل ما مت تسجيله على شريط 

و املونتاج، ابإلضافة إىل وجود إمكانية يف تشابه األصوات، هذا التسجيل عن طريق ما يسمى ابلرتكيب أ
من جهة و من جهة أخرى تبقى الوسائل التقنية املستعملة يف تسجيل األحاديث غري دقيقة مئة ابملئة حىت 

 دون تدخل اإلنسان فيها، فال ميكن تصديق آلة صنعها اإلنسان و تكذيب حقيقة يديل هبا اإلنسان. 
تائج املتحصل عليها عن طريق هذه الوسائل التقنية ختضع يف األخري إىل السلطة التقديرية و كل هذه الن

للقاضي هو وحده من يقرر األخذ هبا كدليل من أدلة اإلثبات يف الدعوى أو تركها و عدم النظر فيها إكا 
تهم من ما الحظ و جود تشويش أو غموض يف التسجيل، و هي نقطة إجيابية حتسب لصاحل الشخص امل

أجل منع تالعب رجال الشرطة القضائية يف مضمون التسجيل، و يف نفس الوقت هذه اإلجراءات جد 
خطرية و متس حبقوق و حرايت اإلنسان ، و يف األخري تبقي يف أترجح بني األخذ هبا من عدمه و هذا 

 (.8ابسم املصلحة العامة )
 اثنيا: من الناحية القانونية:          

سرية احملاداثت اهلاتفية حق دستوري مكفول، خاصة سرية االتصاالت و املراسالت سواء   إن احلق يف
منه، إال أنه يف كات الوقت مسح بوجود  46كانت السلكية أو الالسلكية كفله الدستور اجلزائري يف املادة 

صوات و املتعلق ابعرتاض املراسالت و تسجيل األ 22-06قيود عليه، و هو ما جاء يف القانون رقم 
التقاط الصور، خاصة من خالل السماح للسلطة القضائية و املتمثلة يف ضباك الشركة القضائية القيام 

من قانون اإلجراءات اجلزائية، لكن  10إىل مكرر  5مكرر  65إبجراءات التنصت حسب أحكام املادة 
القيام إبجراءات التنصت، هذا االستثناء مضبوط بقيود و ضماانت كفلها املسرع يف نصوص قانونية عند 

إك أهنا تباشر خفية و دون علم من تباشر عليه، حيث ال يكون حرا يف التعبري عن إرادته ألنه لو مل أفصح 
 عما يف تفكريه أو يف مكنون نفسه.

ابإلضافة إىل هذه اإلجراءات املمارسة على حقوق و حرايت اإلنسان غري مقيدة مبيقات زماين فهي تباشر 
منذ حلظة البدأ فيها إىل غاية هنايتها على عكس إجراءات أخرى كالتفتيش أين يكون مقيد  يف كل وقت

مبيقات و لذا على املشرع أن يتدارك هذا األمر أبن حيدد الوقت الزماين أثناء ممارسة هذه اإلجراءات خاصة 
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حقوق أخرى عرضة  أثناء الليل ألنه كثريا ما يكون تسجيل املكاملات يف منزل الشخص و ابلتايل تكون
 لالنتهاك كاحلق يف حرمة املسكن و سرية املعلومات األسرية ...

 اثلثا: من الناحية األخالقية:           
أما من الناحية األخالقية فإن استخدام هذه اإلجراءات يتعارض مع مبادئ احلرية اليت يكفلها الدستور و 

خصوصية حياته خاصة حقه يف اخللوة إىل نفسه خاصة يف املواثيق الدولية، و هو يتعارض مع حق الفرد يف 
مسكنه، إك تعد من أهم عناصر احلق يف احلياة اخلاصة، ألن املسكن يعد مستودع خلصوصياته و أسراره إك 
ينفرد املرء بذاته و أسرته، و املقربني إليه بعيدا عن الناس، إك يتحدث الشخص عن أشياء يف إعتقاده أهنا 

أراد هو أن يسمعوها إال أن الواقع غري كلك، حيث أصبح كل مكان ميكن الدخول إليه لن خترج عن من 
 .22-06و اخرتاقه حبجة قانونية يف القانون 

إك أنه بعد لقيام هبذه اإلجراءات يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفريغ التسجيل يف حمضر و هنا عليه أن 
 و إن مل تكن هلا عالقة، ألنه ليس من صالحية ضابط يذكر مجيع العبارات اليت متت بني املتحدثني حىت

الشرطة القضائية زايدة أو مسح أي كلمة و إال عد التسجيل ابطال و غري قابل للدفع به كدليل إثبات، و 
بذلك حيق للشخص الذي جترى عليه هذه اإلجراءات الدفع أبن ال تكشف أسراره ألن كلك إساءة إىل 

ا من املفروض على املشرع أن يتدارك هذا اخلطأ و أن ال يسمح ابستعمال مسعته و شرفه و أسرته، ولذ
حرمة شرف و مسعة الشخص، ألنه ال يعقل أن ينتهك مجيع حقوق و حرايته بل هناك حدود بديهية على 

 (.9املشرع التيقض هلا )
 املبحث الثاين: األحكام القانونية املقيدة إلجراءات التنصت:

 العنصر يف مطلبني رئيسيني مها:حيث سيتم التطرق هلذا 
 املطلب األول: احلدود القانونية للجرائم حمل إجراءات التنصت.

 املطلب الثاين: الشروط الالزمة لصحة إجراءات التنصت.
 املطلب األول: احلدود القانونية للجرائم حمل إجراءات التنصت.

 الفرع األول: الفوائد املتتبة عن استعمال إجراءات التنصت:
تعد هذه اإلجراءات اجلديدة يف جمال املراقبة األمنية بوسعها أن تسمح بتقدمي دعم إضايف  -1

ملصاحل الدولة ضد معاقل الفساد، ابإلضافة إىل تسهيل املهمة على رجال الضبطية 
 القضائية خاصة يف أداء مهامهم.

شبكات  كما أن استخدام االتصاالت اهلاتفية من طرف العناصر اإلرهابية أو من قبل   -2
التهريب و بيع املخدرات و املفسدين الناشطني يف جماالت أخرى، هو متيز ال حيتاج إىل 
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دالئل و ابلتايل فإن خطة التنصت على هذا النوع من املكاملات اهلاتفية السلكية و 
الالسلكية سيكون مهما و كا فعالية إلحباط بعض العمليات اإلجرامية و احملاوالت 

 ن.اخلارجة عن القانو 

كما تعد إجراءات التنصت على بعض املكاملات اهلاتفية و اإلتصاالت الربيدية من شاهنا    -3
التأثري على بعض اجملرمني الذين حياولون الوقوع يف مثل هذا النوع من اجلرائم عن طريق 
بث الرعب يف األطراف اليت متارس بطريقة سرية الفساد على مستوى عدة دوائر رمسية، 

ابلتورط املباشر أو ابلتواطئ و تقدمي املساعدة و إخفاء احلقائق و تضليل سواء كان كلك 
 (.10العدالة و مصاحل األمن عند أتديتهم ملهامهم )

و أهم أثر ميكن حتقيقه من تطبيق إجراءات التنصت علة مثل هذا النوع من اجلرائم هو   -4
لتحقق معها محاية  حتقيق األمن القومي أو العام للمجتمع أو حبماية املصلحة العامة

املصلحة اخلاصة فهي نتيجة حتمية، ومن جهة أخرى فإن من شأن هذه اإلجراءات 
إعطاء دليل كبري وواضح للدول اليت تدفع أبن اجلزائر بلد غري آمن و أن حقوق و 

 حرايت اإلنسان مهدورة فيه.

يف تقدير  ومن بني الفوائد أن مراقبة األحاديث اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية خاصة -5
مشروعية إجراءات التنصت أو املراقبة أمري على املشرع، إك يتعني عليه وضع ضماانت و 
ضوابط تتكافأ مع خطورة هذه اإلجراءات إك ينبغي على املشرع تنظيم إجراءات التنصت 

 بوضع ضوابط تتكافأ مع خطورة هذه اإلجراءات.

 ئم حمددة:الفرع الثاين: أسباب تطبيق إجراءات التنصت على جرا
لقد حصر املشرع اجلزائي نطاق تطبيق إجراءات التنصت يف جرائم معينة، فقد ورد ككرها يف أحكام املادة 

" إذا اقتضت ضرورايت التحري يف اجلرمية املتلبس من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه 5مكرر  65
ة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم شا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدرات أو اجلرمية املنظم

املاسة أبنظمة املعاجلة اإللية للمعطيات أو جرائم تبيض األموال أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة 
 ابلتشريع اخلاص ابلصرف و كذا جرائم الفساد"

 جرمية املخدرات: -1

 65حملصورة يف أحكام املادة إك من األسباب الدافعة ابملشرع إىل أخذ جبرمية املخدرات ضمن اجلرائم ا
أن املخدرات أصبحت تعد آفة العصر، إك بدأت تتسع يوما بعد يوم و مل تقتصر على جمتمع دون  5مكرر 

آخر، و لذا كان من الالزم على اجلزائر أن تتخذ جمموعة من اإلجراءات سواء وقائية أو عقابية للتصدي 
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 04/18افحة و الوقاية من املخدرات هو القانون رقم هلذه الظاهرة اخلطرية، حيث آخر قانون جاء للمك
املتعلق ابلوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و االجتار غري املشرعني، حيث جاءت 
فيه نصوص تلزم الشخص املدمن أو املتعاطي للمخدرات اللجوء إىل املعاجلة الطبية و اليت تكون حتت 

 املراقبة القضائية.
ما شدد املشرع يف العقوبة إىل غاية الشخص املؤيدإال أن هذا مل يردع التجار و املستهلكني للمخدرات ك

بل ازدادوا يف نشاطهم خاصة و أن اجلزائر تعد دولة عبور و السوق املرحبة ملروجي املخدرات، و لنظر 
ى أكثر محاية ووقاية فجعلها من للخطورة اليت يشكلها هذا النوع من اجلرائم وضع املشرع وسيلة قانونية أخر 

 (.11اجلرائم السبعة اليت خيضع فيها املشتبه للمراقبة اهلاتفية ضمن إجراءات خاصة )
 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية: -2

هي مجاعة كات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالث أشخاص فأكثر موجودة لفرتة من الزمن و تعمل بصورة 
ب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرمة من أجل احلصول بشكل متضافرة هبدف ارتكا

مباشر أو غري مباشر على منفعة مالية أو مادية، ومن األسباب اليت دفعت املشرع إىل حصر هذا النوع من 
املتعلق ابعرتاض املراسالت و تسجيل  22-06من القانون  5مكرر 65اجلرائم يف أحكام املادة 

وات و التقاط الصور أهنا أصبحت متثل خطرا كبريا يواجه الدول كافة خاصة بعد تالشي احلدود و األص
سهولة نقل البضائع بني الدول، ومن بني صورها االجتار ابملخدرات و األسلحة و االجتار ابلبشر و غسيل 

ة هذا النوع من اجلرائم  األموال و إدخاهلا يف إطار االقتصاد املشروع لتصبح أموال مشروعة، ونظرا خلطور 
كفل املشرع قانوان من شأنه احلد ممن تفاقم هذه الظاهرة اإلجرامية حق و إن كان فيه اعتداء على احلقوق 

السابق الذكر و هذا من أجل احلفاظ  22-06الفردية، إك أن الضرورة مسحت بذلك من خالل القانون 
 على األمن العام و املصلحة العامة للمجتمع.

ع املشرع يف قانون العقوابت أحكام عقابية من شأهنا ردع و عقاب كل من يرتكب مثل هذا النوع كما وض
من اجلرائم و جعل عقوبة املساهم و احملرض نفس عقوبة الفاعل األصلي و هذا يدل على خطورة هذا النزع 

 (.12من اجلرائم على احلقوق و احلرايت )
 ية للمعطيات:اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآلل -3

يعترب اخرتاع احلاسوب إحدى القفزات اليت حتققت يف القرن العشرين و اليت ينظر إليها ابعتبارها إحدى 
عجائب العصر، إك ابت من الضرورايت األساسية يف كل الشؤون اخلاصة و العامة لإلنسان، خاصة الدولة 

ريعها، و نفس الشيء ابلنسبة لإلنسان، أو مؤسسااها من خالل ما تتضمنه من أسرار حول نظامها أو مشا
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حيث مل يسلم هو اآلخر من االنتهاك و االعتداء عليه و معرفة أسراره، حيث تشري اإلحصائيات إىل وقوع 
 اعتداء يوميا على األنظمة املعلوماتية يف اجلزائر. 250إىل  200ما بني 

تدابري الزمة للحد من الظاهرة وهذا  و ألجل مكافحة مثل هذا النوع من اجلرائم وضع املشرع عقوابت و
من قانون العقوابت حيث مبجرد الدخول و البقاء عن طريق  7مكرر  394من خالل أحكام املادة 

 (.13الغش يف كل أو بعض من املنظومة للمعاجلة اآللية للمعطيات فهو معاقب عليه )
 جرائم تبيض األموال: -4

قتصادية و االجتماعية و السياسية لألمم بشىت أنظمتها، و جرائم إن املال حيتل أمهية ابرزة يف احلياة اال
تبيض األموال تعد من أخطر اجلرائم اليت تعرف انتشارا يف هذا العصر خاصة من قبل عصاابت جتارة 
املخدرات و املافيا و اخلطف و السالح يف عمليات غري مشروعة من أجل إعطاءها الصيغة القانونية 

(14.) 
و هذا ملا تشكله من  50/01شرع جرائم تبيض األموال بقانون خاص و هو القانون رقم حيث أفرد امل

خطورة على املال العام و احلياة االقتصادية خاصة و االجتماعية عامة، إك مل يكتفي املشرع بوضع قانون 
من  5مكرر  65خاص هبا و إمنا زادها تنظيما وحيطة إك جعلها من اجلرائم احملصورة يف نص أحكام املادة 

 قانون اإلجراءات اجلزائية السابقة الذكر.
إك مبوجب اإلكن الذي يصدر عن وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق املختص جيوز لرجال الشرطة القضائية 
القيام إبجراءات التنصت على األشخاص املتهمني بعمليات تبيض األموال حىت و إن كان فيه مساس حبق 

يساوي شيء أمام اهلدف املرجو من وراء محاية األفراد أو املصلحة العامة فالضرورة  من حقوقهم إال أنه ال
 تبيح احملصورة. 

 جرائماإلرهاب: -5
املتعلق ابعرتاض 22-06من أجل معرفة سبب جعل املشرع جرائم اإلرهاب ضمن اجلرائم احملصورة يف املر 

ان أن مصطلح اإلرهاب تشوبه الكثري من املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط الصور ال بد من تبي
الشبهات و االختالفات الفكرية اليت تطرقت إىل تعريفه و حتديد أهدافه و أبعاده سواء كانت سياسية، 

 01-05اقتصادية اجتماعية، دينية...، حيث خصه املشرع اجلزائري بقانون خاص هو القانون رقم 
 رهاب و مكافحتها.املتعلق ابلوقاية من تبيض املوال و متويل اإل

مكرر قانون العقوابت تعريف هلذا النوع من اجلرائم على أهنا ...إك يعترب  87حيث جاء يف نص املادة 
فعال إرهابيا أو ختريب كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السالمة الرتابية و استقرار 

 أين التهميشاملؤسسات و سريها العادي.
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اء فعالية أكرب حلماية األمن العام و السالمة العامة، فضل املشرع اجلزائي االستمرار يف ومن أجل إعط     
سياسة مكافحة اإلرهاب و احلد من هذه الظاهرة حىت وان كان فيها مساس حبق من حقوق اإلنسان 

من و خاصة حياته اخلاصة غري أن هذا احلق ينتهي عند بداية حقوق أهم و أكرب و هو حق اجملتمع يف األ
األمان، مث إدراج هذه اجلرائم ضمن اجلرائم اليت ميكن لوكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق إصدار إكن ابلقيام 
إبجراءات التنصت فيها، حيث جند أن أغلب التشريعات املقارنة اليت تعتمد مثل هذا النوع من اإلجراءات 

يف نقطة واحدة و هي أن جرائم اإلرهاب ال  إن اختلفت يف نوع اجلرائم اليت ختضع هلذه اإلجراءات تتفق
 (.15بد من أن تكون أوىل اجلرائم اليت جيب أن ختضع هلذه اإلجراءات )

 جرائم الصرف: -6

حيتل املال طبيعة وأمهية خاصة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية جلميع الدول، ونتيجة      
عل املشرع هلا نظاما قانونيا خاصا ينفرد عن ابقي جرائم للطبيعة اخلاصة للمال وابلتحديد الصرف ج

القانون العام ال سيما يف جمال قمع اجلرمية، خاصة وأهنا متس بعصب احلياة االقتصادية سواء كان كلك 
،  2003فيفري  19املؤرخ يف  01-03داخليا أم خارجيا حيث كفل هلا تنظيما خاصا يف القانون رقم 

 لتشريع والتنظيم اخلاصني ابلصرف وحركة رؤوس األموال .املتعلق بقمع خمالفة ا

كما مل يكتفي املشرع هبذا القانون بل زادها تنظيما وحيطة وهذا لعدم القدرة على السيطرة الكلية ملثل       
من قانون  5مكرر 65هذا النوع من اجلرائم اخلطرية، إك جعلها من اجلرائم الستة السابق ككرها يف املادة

ات اجلزائية، وجعلها ضمن االستثناء الذي جيوز فيه اخلروج عن القاعدة العامة اليت تقضي حبرمة اإلجراء
وسرية املكاملات التليفونية، إك مبوجب اإلكن الذي يصدر عن وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق املختص 

 قيامهم جبرائم الصرف. جيوز لرجال الشرطة القضائية ممارسة إجراءات التنصت على األشخاص املشتبه فيهم
 جرائم الفساد: -سابعا
 01-06كما أن جلرائم الفساد خطر كبري على استقرار الدول مما جعل املشرع خيصها ابلقانون رقم       

املتعلق ابلوقاية من الفساد و مكافحته، فمن بني أهداف هذا القانون دعم  2006املؤرخ يف فيفري 
الفساد و مكافحته و كذا تعزيز النزاهة و املسؤولية و الشفافية يف تسيري  التدابري الرامية إىل الوقاية من

القطاعني العام و اخلاص، ابإلضافة أيضا إىل تسهيل دعم التعاون الدويل و املساعدة التقنية من أجل 
الوقاية من الفساد و مكافحته مبا يف كلك اسرتداد املوجودات ، و هذا ما جعله يصنفها ضمن نطاق 

ائم اليت تطبق عليها إجراءات التنصت، إك من شاهنا أن تشكل خطرا على اجملتمعات و على العدالة و اجلر 
سيادة القانون، إك أصبح الفساد ظاهرة غري وطنية ، فالفساد ميس كل القطاعات احلساسة يف اجملتمع الذي 
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طريق دفع رشوة من أجل  أصبح احلصول فيه على تسهيالت يف املعامالت سواء كانت مالية أو إدارية عن
اإلسراع يف متريرها، وهذا النوع من الفساد خطري جدا فمن شأنه أن يهلك الدول و احلكومات، خاصة 
الفساد القضائي، فمن أشكاله هو اآلخر الوساطة و احملسوبية ، و كذا الغش الضرييب الذي يضرب 

ملشرع يعتربها من اجلرائم اخلطرية على ابقتصاد الدول، كما يوجد أيضا الفساد الفكري و هذا ما جعل ا
األمن العام و السالمة العامة، خاصة يف ظل عدم توفر نظم الرقابة الداخلية الكافية، و كذا عدم وجود 

 فرصة ملشاركة الشعبية.

و لذا فضل املشرع محاية املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة عند تطبيقه إلجراءات التنصت على      
لنوع من اجلرائم ألنه من شاهنا املساس بكل األشخاص سواء كان كلك على املدى القريب أو مثل هذا ا

 (.16البعيد)

 الشروط الالزمة لصحة إجراءات التنصت:املطلب الثاين:
 و هذا من خالل فرعني رئيسيني:     

 الفرع األول: حتديد ضوابط تقنيات إجراءات التنصت.

 كن القضائي كأساس لصحة إجراءات التنصت.الفرع الثاين: شروط استصدار اإل
 الفرع األول: لديد ضوابط تقنيات إجراءات التنصت.

 أوال: الضوابط اخلاصة بضمان احلديث املسجل.

هذا الضابط أو القيد يتعلق ابلتعديالت اليت ميكن أن تقع على التسجيالت، أو ما يعرف ابلرتكيب      
ي يدىل به الشخص يف اهلاتف يقوم رجال الشرطة القضائية برتمجته أو إجراء مونتاج، حيث أن احلديث الذ

أو إسقاطه على شريط التسجيل لكي يقدم فيما بعد كدليل إثبات، و هنا ال بد على الشخص املتنصت 
عليه،  بعد أن تقوم اجلهة املختصة إبعالمه إبجراءات اليت أقيمت عليه التأكد من صحة املعلومات 

 لتسجيل.املوجودة يف شريط ا
و قبل هذا كإجراء شكلي قانوين ال بد أن يقوم عضو من النيابة ابلتوقيع على بداية الشريط، من      

خالل بعض الكالم أو اإلشارات أو الدالئل اليت من خالهلا يتأكد فيما بعد من صحة التسجيل الذي 
 اجري على الشريط املعتمد.
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راءات التسجيل أو التنصت على عضو النيابة التأكد من إك كشرط شكلي جوهري ال بد يف بداية إج     
سالمة و نظافة الشريط املستعمل يف التسجيل، إكا ما كان خال من أي تسجيل سابق قد وقع عليه، وهذا 
ألجل ضمان عدم املساس ابملعلومات اليت يتم احلصول عليها و عدم إجراء أي تعديل عليها ، و من بني 

التسجيل أن تكون العبارات واضحة مسموعة و غري متداخلة، ألن أي تشويش أو الضوابط املتعلقة بصحة 
غموض جيعل التسجيل ال يستقيم معه االعتماد عليه كدليل ااهام، مما يستوجب استبعاد الشريط ابلكامل 
الن القاضي يف هذه احلالة لن يتمكن من معرفة مغزى العبارات املطموسة، حيث جرى العرف يف القضاء 

 إلغاء الشريط كله و ليس اجلملة اليت تتضمن العبارات املطموسة. على

وهذه الضوابط أو القيود التقنية تعد ضمانة كبرية جاء هبا املشرع حلماية حقوق و حرايت اإلنسان من      
التالعب أو املساس هبا من قبل اجلهة املنفذة إلجراءات التنصت، فأي شك حيسب لصاحل الشخص حىت 

صحيحا، و هذه الضوابط  كاجتهاد قضائي إن رأى القاضي مصلحة يف كلك أخذ هبا و إن  و إن كان 
كان العكس تركها، و كل هذا يبقى مرتوك للسلطة التقديرية للقاضي ، يف حني كان جيب على املشرع 
النص و التأكيد عليه ألجل منع التالعب الذي قد حيصل من ضباط الشرطة القضائية خاصة و أنه مل 

ب عليهم أي مسؤولية جنائية، و هي نقطة جيب على اجلهة املشرعة استدراكها إلعطاء حقوق و يرت
 (.17حرايت اإلنسان و املواطن مكانة أكرب مما هي عليه)

 الضوابط اخلاصة ابلتسجيل ذاته. اثنيا:
 الضابط الثابت يف الشريط كما مت تفريغه يف حمضر التفريغ. -1

التسجيل املقدم كدليل إدانة يف الدعوى بصوت املتهم، ال بد أن يتحقق  لكي يتأكد القاضي من أن    
من عدم حصول تعديل على التسجيل إبجراء مونتاج على الشريط، فمن املعروف علميا أنه ميكن الغش يف 
التسجيل بنقل أجزاء معينة من األحاديث املسجلة على شريط آخر، حىت يبدو حديثا متكامال وحقيقة 

 ناك فقرات حمذوفة من التسجيل لو بقيت لتغري املعىن املستفاد من احلديث.األمر أن ه

إك بلغ الغش يف التسجيالت شأان كبريا، وكلك بعد التقدم اهلائل يف تكنولوجيا تسجيل الصوت و      
الصورة، و ابتكار األجهزة املتطورة اليت ميكن من خالهلا احلذف و اإلضافة و إعادة ترتيب اجلمل يف 

ديث مبهارة فائقة فيتغري املعىن األصلي، لذا ال بد على القاضي قبل أن يستند إىل الدليل املستمد من احل
التسجيل أن يكون هذا الدليل واضحا، و ال يكون كذلك إال إكا كان التسجيل قد رسم صورة الواقعة 
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ن يستخلص احلقيقة من اإلجرامية كاملة من بدايتها إىل هنايتها، إك يستطيع القاضي يف هذه احلالةأ
 التسجيل.

ولذا فإنه يتعني على القاضي استبعاد التسجيالت مىت كانت جمهولة لألشخاص املتحدثني، أو جاء      
هبا تشويش أو إحتوت معظمها على مجل غري واضحة أو عبارات غري مسموعة أو متداخلة و مطموسة، 

 (.18ت كدليل إدانة مىت جاءت عباراها مطموسة )وهلذا استقر القضاء على عدم االعتداد هبذه التسجيال

 ضابط يتعلق ابخلبري عند استالمه لشريط التسجيل: -2

إك جيب اختيار اخلبري من اجلدول الذي تعده اجملالس القضائية أو من خارج اجلدول فهي غري مقيدة      
زام اشرتطه املشرع يف أحكام املادة يف االختيار يف حني أنه مقيدة بشرط مراقبة أداء اليمني أمامها، و هو إل

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، حيث حيلف اخلبري املقيد ألول مرة يف اجلدول اخلاص ابجمللس  145
 القضائي اليمني أمام كات اجمللس.

وال جيدد القسم يف حالة ما كان اخلبري مقيدا يف اجلدول، أما إكا كان خارج اجلدول فيجب عليه قبل      
شرة مهامه أداء اليمني أمام اجلهة اليت عينته إما قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية، و يف حالة تعذر مبا

 أداء اليمني وجب على كلك اخلبري أداء اليمني كتابة، و يرفق الكتاب املتضمن كلك مبلف التحقيق.
من قانون  145ملادة إال أن املشرع اجلزائي مل يتطرق إىل هذه النقطة و مل حيل على أحكام ا     

 اإلجراءات اجلزائية، بل تركها كنقطة سوداء تضرب حبرمات الناس.
و يقوم اخلبري ابلتأكد من أن الصوت املسجل هو كاته يف التسجيل أبخذ عينة من صوت املتهم      

يقوم إبجراء  أيخذها اخلبري ابألصوات أبن جيعل املتهم ينطق احلروف املرتفعة و املنخفضة من ألفاظ اللغة مث
املضاهاة بني هذه العينة و التسجيالت للحكم على الصوت املوجود ابلتسجيالت ببيان عما إكا كان 
بصوت املتهم من عدمه، و جيب أن نشري إىل أن املتهم له أن يرفض إعطاء بصمة صوته و هذا حقه و ال 

 يستطيع أحد إجباره على كلك.

و قانوين هلا و هي مستحدثة ابلقياس إىل بصمة األصوات و فبصمة الصوت ال يوجد أساس علمي أ     
فكرت بصمة الصوت أقرب إىل التطور و القطع بعدم سالمتها مقارنة ببصمة اإلصبع خاصة أن األصوات 
تتشابه كما أنه ال ميكن مضاهاة الصوت ألن صوت الشخص الواحد خيتلف يف حالة هدوؤه عنه يف حالة 
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تقيم معه القول أبنه ال يوجد ما يؤكد صدور احلل املناسب إليه خاصة إكا  غضبه يف حالة نومه، مما يس
 كانت األصوات تتشابه.

كما أنه من اليسر أن يستعمل الغري هاتف املتهم يف غيبته مثال ويزعم أنه املتهم، وهلذا جيب التحرز يف       
 (.19قبول هذا الدليل ملا يعتوه من شكوك)

 اإلذن القضائي كأساس لصحة إجراءات التنصت. شروط استصدار الفرع الثاين:
 مضمون اإلذن القضائي.أوال:
 :أن يكون اإلذن القضائي مسببا -1

أكد الدستور اجلزائري على شرط التسبيب و اعتربه مبدأ دستوراي جيب احرتامه من قبل السلطة      
لى ضرورة حصول السلطة منه، حيث ركز ع 40القضائية املختصة، و كلك ابلرجوع إىل أحكام املادة 

املختصة بتنفيذ اإلجراءات القانونية على ضرورة التقيد مبضمون القانون و على تسبيب األوامر و القرارات 
 و كتابتها، ألنه ليس ألي شخص احلق يف استعمال سلطة إصدار مثل هذا النوع من اإلجراءات.

من قانون اإلجراءات اجلزائية حيث اشرتط  47ونفس األمر أكده املشرع اجلزائي يف أحكام املادة      
التسبيب عند احلصول على األوامر القضائية كاألمر ابلتفتيش، إك يعد هذا الشرط ضمانة أو قيد جيب 

 على اجلهة املختصة مراعتها عند إصدارها لألوامر القضائية اخلاصة كاإلكن إبجراءات التنصت.

بادئ دستورية و إجرائية تصب يف مصلحة األفراد، يف مقابل غري أنه يف بعض األحيان ميكن جتاوز م     
بلوغ احلقيقة أو دليل إظهارها خدمة لألمن االجتماعي هلذا االعتبار كفل قانون اإلجراءات اجلزائية 

املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  155-66املعدل و املتمم لألمر  22-06اجلزائري يف األمر رقم 
االبتدائي أو يف اجلرائم املتلبس هبا لقاضي التحقيق وكذا وكيل اجلمهورية إصدار إكن خالل مرحلة التحقيق 

 للقيام إبجراءات التنصت.

من قانون اإلجراءات اجلزائية إك اشرتطت ضرورة  5مكرر  65وهو األمر الذي تؤكد عليه أحكام املادة    
 احلصول على اإلكن إما من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق.

ابإلضافة إىل شرط التسبيب أي سبب اللجوء إىل مثل هذا النوع من اإلجراءات و هو شرط جوهري      
يف عملية إجراءات التنصت، الغرض منه محاية حقوق و حرايت اإلنسان من التعسف يف استعمال هذا 

إك أن اإلكن  احلق، حىت وان كانت هذه احلماية نسبية ألنه يوجد مساس وانتهاك حبق من حقوق اإلنسان،
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إبجراءات التنصت من أعمال التحقيق ال من إجراءات االستدالل فال جيوز لرجال الشرطة القضائية القيام 
 إبجراءات التنصت إال بعد احلصول على إكن من اجلهة املختصة قانوان.

من قاضي  فإكا قام رجال الضبط القضائي ابلتنصت على احملاداثت التليفونية أو تسجيلها دون إكن     
التحقيق املختص، فيكون الدليل املستمد من هذه اإلجراءات ابطال، فما بين على ابطل فهو ابطل، 

 (.20خاصة و أهنا تتم دون علم أو رضا املعين ابألمر)
 أن يكون اإلذن القضائي حمددا: -2
 أن يكون اإلذن القضائي حمددا من حيث اجلرائم: -أ

الشروط األوىل اليت وضعها املشرع كقيد إلجراءات التنصت هي نطاق إك من الضماانت األوىل أو      
هذه اإلجراءات، إك ال بد من االلتزام ابجلرائم اليت ككرها املشرع اجلزائي و هي جرائم حمصورة و منصوص 

الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية وهي " إكا اقتضت  5مكرر  65عليها يف أحكام املادة 
لتحري يف اجلرمية املتلبس هبا أو التحقيق االبتدائي يف جرائم املخدرات أو اجلرمية املنظمة العابرة ضرورات ا

للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبيض األموال أو اإلرهاب أو 
 اجلرائم املتعلقة ابلتشريع املتعلق ابلصرف وكذا جرائم الفساد. 

وهي ضمانة جوهرية جيب على القائم هبا احرتامها و االلتزام هبا حبذافريها ال جيوز القياس عليها أو      
، وهي كلها جرائم خطرية على املواطن و أمنه و على سالمة اجملتمع، لذا كان ال بد من اخلروج عنها

ابإلضافة إىل وجوب أن السيطرة،  التصدي هلا ميثل هذا النوع من اإلجراءات و إال خلرج الوضع األمين عن
تكون اجلرمية قد وقعت ابلفعل، لكن لصعوبة التأكد من هوية الفاعل أو لنقص األدلة وعدم كفايتها، تلجأ 
السلطة القضائية إىل مثل هذا النوع من اإلجراءات يف إطار اجلرائم السابق ككرها، كما أن اإلجراءات اليت 

 اءات التحقيق ال االستدالل.تتم يف هاته املرحلة تعد من إجر 
من قانون اإلجراءات اجلزائية ميكن  5مكرر  65من املادة  3إال أنه من خالل استقراء أحكام الفقرة      

تسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو 
صت يف هذه األماكن إكا أمر أصحاب االختصاص عامة لكي ميكن قبل وقوع اجلرمية اختاك إجراءات التن

بذلك و هذا بغية احلد و مكافحة ظاهرة التفشي املتزايد للجرائم، و تكون األدلة الناجتة عنها مشروعة إكا  
 (.21كانت بناء على إكن مسبق و مكتوب من قبل اجلهة املختصة إبصداره )

 أن يكون اإلذن القضائي حمددا من حيث املدة: -ب
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من أهم الشروط اليت تبىن عليها إجراءات التنصت هي شرط حتديد املدة القانونية و الالزمة للقيام      
بتنفيذ إكن املراقبة، وهو شرط جوهري يف عملية إجراءات التنصت اهلدف منه منع التعسف يف استعمال 

ة جتعل القائم على السلطة، خاصة أهنا تقع على قداسة و حرمة حقوق وحرايت اإلنسان، إك أن هذه املد
تنفيذها جمربا على استغالهلا فيما خيدم ضرورايت التحقيق و البحث عن الدالئل و االعرتافات اليت توصل 

 إىل كشف الغموض عن أي جرمية، ال استغالهلا يف انتهاك حرمة وخصوصية اإلنسان يف حياته اخلاصة.
دة اليت حتددها اجلهة املصدرة لإلكن حيث لصحة إجراءات التنصت ال بد من التقيد يشرط امل     

إبجراءات التنصت، إما وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية ويكون هذا اإلكن ملدة 
أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق و تكون دائما ضمن نفس الشروط و  4

من قانون من قانون اإلجراءات  7مكرر  65كام املادة القيود السابق ككرها، وهذا ما جاءت به أح
 اجلزائية.

حيث إكا وصل ضابط الشرطة القضائية إىل حتقيق اهلدف املنشود من وراء إجراءات التنصت قبل      
هناية املدة احملددة قانوان، وجب عليه التوقف عن أتدية هذه اإلجراءات، أما إكا انتهت املدة احملددة قانوان 

صل إىل حتقيق هدفه فال يستطيع متابعة عملية التنصت من تلقاء نفسه إال بعد احلصول على إكن ومل ي
التجديد، الذي يكون حسب مقتضيات التحري أو التحقيق، و إال فإن الدليل الذي يتم احلصول عليه 

 يقع ابطال و على اجلهة املعنية رفضه و مراقبته إن كان مستوفيا للشروط السابقة الذكر.

واملشرع اجلزائي مل يتطلب يف اإلكن الصادر إبجراء هذه العمليات شكال معينا، وإن كان قد اشرتط أن 
يكون مكتواب و متضمنا لكل العناصر اليت تسمح ابلتعرف على االتصاالت املطلوب التقاطها و األماكن 

ري مع اإلشارة إىل حدة اجناز املقصودة سكنية كانت أو غريها، و اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذه التداب
ق إ ج(  7مكرر  65أربعة أشهر قابلة للتجديد )أحكام املادة  4هذه العمليات على أن يكون أقصاها 

واملالحظ على هذه املادة األخرية، أهنا قصرت اإلكن على تدبري اعرتاض املراسالت املطلوب التقاطها دون 
ملشرع اجلزائي مل يراعي العامل الزمين إك مل حيدد عدد مرات التسجيل الصويت أو السمعي البصري، كما أن ا

 (.22قابلية هذا اإلكن إىل التجديد)
 أن يكون اإلذن القضائي حمددا من حيث األشخاص: -ج

إن حتديد األشخاص املعنيني للقيام إبجراءات التنصت شرط الزم تقوم عليه إجراءات التنصت، من خالل 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 8مكرر 65تبين كلك يف أحكام املادة 
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إك يعد هذا الشرط اعرتافا غري مباشر من املشرع خبطورة و حساسية العملية امللقاة على عاتق ضباط 
الشرطة القضائية و األعوان املؤهلني للمساعدة يف عملية إجراءات التنصت، فليس كل شخص يعمل لدى 

ءات التنصت، بل ال بد من تعينه من قبل وكيل اجلمهورية أو السلطة القضائية فهو مؤهل للقيام إبجرا
قاضي التحقيق املختص للقيام مبهمة احملاداثت اهلاتفية أو تسجيلها، كأعوان الشرطة القضائية مثال فهم 

من  15مستثنون من هذه املهمة، و ضباط الشرطة القضائية هم األشخاص الذين حدداهما أحكام املادة 
اجلزائية، إك جيب على هذا الضابط أن يباشر بنفسه إجراءات التنصت، كما ال ميلك  قانون اإلجراءات

سلطة إانبة أعماله إىل غريه إال يف إطار تسخري أعون مؤهلني لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو 
، ألن خاصة مكلفة ابملواصالت السلكية و الالسلكية للتكفل ابجلوانب التقنية لعملية إجراءات التنصت

ضباط الشرطة القضائية تنقصهم اخلربة التقنية يف هذا اجملال، كما يعد من الشروط اجلوهرية عدم إطالع 
هذا العون املسخر على حمتوى التسجيل إال يف حدود عمله و إال أصبح التسجيل ابطال، وهذا الشرط يعد 

و تقديرا حلقوق و حرايت اإلنسان ضمانة هامة أراد املشرع من خالهلا التأكيد على أنه يويل اهتماما 
خاصة حياته اخلاصة و أسراره فجعل أشخاص معينني فقط هلم صالحية االطالع عليها يف إطار حدود و 

 (.23شروط مضبوطة)

 اجلهات املختصة إبصدار اإلذن القضائي: اثنيا:
 دور النيابة العامة يف إصدار اإلذن: -1
 ت التنصت:سلطة النيابة العامة يف إطار إجراءا -أ

إك ينعقد االختصاص لوكيل اجلمهورية إكا توفرت فيه الشروط الالزمة فيما خيص االختصاص النوعي و 
اإلقليمي، فيمكنه مباشرة أعماله يف إطار إعطاء اإلكن إبجراءات التنصت بصفة قانونية لضباط الشرطة 

من قانون اإلجراءات  5رر مك 65القضائية وفقا لشروط و ضماانت سبق ككرها يف نص أحكام املادة 
 .10مكرر 65اجلزائية إىل 

 أعمال النيابة العامة يف إطار إجراءات التنصت: -ب
رغم أن إجراءات التنصت إجراء من إجراءات التحقيق إال أن املشرع رأى عدم إطالق يد النيابة العامة و 

 تكون مقيدة بشروط و منها:هي سلطة حتقيق، إك حد من صالحيااها و جعل سلطتها يف مراقبة اهلواتف 

إعطاء اإلكن القضائي القاضي إبجراءات التنصت على أن يكون مسبب و حمدد، حيث يتضمن هذا 
اإلكن خمتلف البياانت و املعلومات عن الشخص حمل املراقبة و كذا الشخص املعين ابلقيام هبذه املراقبة و 
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ه املهمة، فيجب أن يكون من ضباط الشرطة الذي جيب أن تتوفر فيه هو اآلخر شرط التأهيل ألداء هذ
 القضائية، وكذا بيان مداها القانونية و نوعية اجلرمية حمل املراقبة.

من قانون  5مكرر  65كذلك ضرورة التقيد بشروط و حاالت إصدار هذا اإلكن الذي تضمنته املادة 
ها حيث أن أي خروج عن هذه اإلجراءات اجلزائية ، السابقة الذكر و هي اجلرائمالسبعة اليت سبق ككر 

 احلاالت أو القياس عليها يعد ابطال حىت و لو كان بناء على إكن مسبق من قبل وكيل اجلمهورية.
ابإلضافة إىل شرط املراقبة املباشرة ،اليت جيب على وكيل اجلمهورية أن يراقب إجراءات التنصت املأكون هبا 

جل منع التعسف الذي قد حيصل من ضباط الشرطة لضابط الشرطة القضائية القيام هبا ،وهذا من أ
 القضائية .

كما ميكن لوكيل اجلمهورية املختص أن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية إجراءات 
التنصت، وفق مراعاة الشروط القانونية الواجب توافرها يف هذا الشخص املنتدب و هي أن يكون مؤهال، 

 الضبطية القضائية، و أن حتيطه علما بكافة املهام امللقاة عليه و مداها.إك جيب أن يكون من رجال 
 دور جهات التحقيق يف إصدار اإلذن: -2

لقاضي التحقيق املختص سلطة واسعة يف هذا اجملال ومن أهم صالحياته يف هذه اإلجراءات اخلاصة 
 ابلتنصت جند:

بعد فتح التحقيق القضائي ال ميكن أن تتم عملية  إصدار إكن قضائي مبراقبة املكاملات التليفونية إك أنه
التنصت إال بناءا على إكن مكتوب ومسبب من قبل قاضي التحقيق املختص، حيث جيب أن يتضمن 
اإلكن القضائي كافة البياانت اخلاصة بعنوان الشخص حمل املراقبة و كذا الشخص املكلف ابملراقبة و مداها 

 و مكاهنا ونوعها.
شخاص مؤهلني و خمتصني للقيام بعملية التنصت و يكون من بني رجال الضبطية كذلك انتداب أ

 القضائية ال غريهم من األشخاص العاديني و إال اعتربت إجراءات التنصت ابطلة.

من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص حاالت تطبيق  5مكرر  65ضرورة التقيد بشروط أحكام املادة 
 ي حمصورة يف سبعة جرائم و هي كاأليت:إجراءات التنصت و اليت ه

جرمية املخدرات، اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، اجلرائم املاسة أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات، 
 جرائم تبيض األموال و اإلرهاب، اجلرائم املتعلقة ابلتشريع اخلاص ابلصرف، جرائم الفساد.
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كن إبجراءات التنصت الذي مينحه قاضي التحقيق لرجل الشرطة القضائية، كذلك القيام املراقبة املباشرة لإل
وكل تصرف قد يقوم به يف إطار ممارسته هلذه اإلجراءات، البد أن يكون حتت مراقبته املباشرة وال يستطيع 

 اإلكن فيها ألي شخص آخر للقيام هبا، وإال أصبحت غري مشروعة.

طاء إكن إجراءات التنصت إىل ضابط الشرطة القضائية ال بد أن و مبا أن قاضي التحقيق هو املكلف إبع
تتم العملية حتت مراقبة املباشرة ففي كثري من األحيان و يف مثل هذه العمليات يتم اللجوء إىل تقنيات ال 
يتحكم فيها هذا القاضي أو الضابط ، لذا يتكفل هبا أهل اخلربة يف امليدان، و يقتصر دور قاضي التحقيق 

 السهر على أن تتم يف إطارها الشرعي و حسب مقتضيات القانون.على 
وهذا الشرط يعد ضمانة كبرية جاء هبا املشرع اجلزائي من أجل التأكيد على أمهية وخطورة هذه اإلجراءات 
على حقوق وحرايت اإلنسان، خاصة إكا ما قام هبا رجال الشرطة القضائية، لذا كان عليه أن يدرجها 

طة قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية، وهذا من أجل عدم التعسف يف استعمال هذا احلق حتت رقابة وسل
 عند املمارسة امليدانية.

 اخلامتة:
ويف ختام هذه الدراسة ملوضوع أثر إجراءات التنصت على حقوق و حرايت اإلنسان و املواطن يتضح أن 

إلنسان و املواطن و إن كان يف بعض أغلب الدراسات تؤكد على ضرورة عدم املساس حبقوق و حرايت ا
األحيان بصفة ضمنية غري مباشرة عند القيام إبجراءات التنصت سواء كان كلك يف الشريعة اإلسالمية اليت 
مل يعرف يف وقتها مثل هذا النوع من اإلجراءات لذا ارتئي فقهائنا إىل القياس على حرمة الرسائل الكتابية، 

ليه و على احلقوق و احلرايت اليت تكون حملللتأثري من وراء هذه اإلجراءات و حرمة املكان الذي قد تقع ع
 و نفس األمر جنده يف التشريعات و املواثيق الدولية اليت هي األخرى مل توجد تعريفا إلجراءات التنصت.

 كما كانت الدراسة تتمحور حول حتديد احلقوق و احلرايت حمل املساس إبجراءات التنصت من خالل      
معرفة أهم األسس اليت كفلها القانون حلماية حقوق و حرايت اإلنسان و املواطن من االنتهاك خاصة عند 
تطبيق إجراءات التنصت، سواء كانت وطنية أم دولية و اليت نصت مجيعها على ضرورة كفالة احلماية 

توراي و الذي جيوز حلقوق اإلنسان و حرايته خاصة حقه يف سرية اتصاالته اهلاتفية كمبدأ مكفول دس
استثناء اخلروج عنه لضرورة محاية املصلحة العامة كضرورة حتمية يف حاالت حمددة مسبقا بنص قانوين ال 
جيوز القياس عليه أو اخلروج عنها و هذا وفق شروط مضبوطة بقواعد قانونية صارمة ال جيوز ختلف شرط 

 طل.منها و إال كانت غري مشروعة و الدليل املستمد منها اب
 اهلوامش :
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