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 كلمة العدد السابع
على إحسانو و لو الشكر على توفيقو و امتنانو و أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال  احلمد هلل 

عبده و رسولو الداعي إىل رضوانو صلوات ريب  اشريك لو تعظيما لشأنو و أشهد أن سيدنا زلمد
 أما و إخوانو و من اىتدى هبديو و متسك بشريعتو إىل يوم الدين مث عليو و على آلو وصحبووسالمو 

 .بعد
بفضل اهلل و قوتو ُوفقنا لبلوغ العدد السابع من رللتنا الغراء "رللة احلقوق و العلوم السياسية"      

و اليت من خالذلا نُطل على ثقافتنا القانونية اليت يبدع أساتذتنا من داخل  الوطن و خارجو يف 
و االستزادة من األخذ بكل وصفها و عرضها مبا يغري القارئ و يولد  عنده ملكة حب االطالع 

 فن بغية إثراء ثقافتو و تنويع مشارب علمو و فهمو.
و كما ىو الشأن بالنسبة لألعداد السابقة فان ىذا العدد المس العديد من رلاالت القانون 
ادلختلفة؛ فقد عاجل  مواضيعا يف اإلداري و اجلنائي و التجاري و األسرة و غريىا لُيطبع ىذا العمل 

لتنوع فيجد فيو القارئ ضالتو خصوصا و أن االنتقاء و التحكيم أصدر ذلذه اجمللة األنقى و بطابع ا
األصفي فليس لنا من قصد إاّل أن نقدم للمرتدد على رللتنا ما يشبع هنمو و يغذي حاجتو و يقيين 

 أنو سيجد ذلك موفورا بني صفحات ىذه اجمللة.
انتو فقد سهل لنا العسري و ذلل لنا اخلطري مث و إن نشكر فالشكر هلل وحده على توفيقو و إع

الشكر لكل من ساىم يف استصدار ىذا العدد و على رأسهم رئيس التحرير الذي مل يأل جهدا يف 
 السعي ليصدر ىذا  العدد  يف  أمجل حلة و أحلى زلتوى فجراه اهلل كل اخلري.

 
 مدير اجمللة أ.د/ خلوايت صحراوي                                                              
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  742-51الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقا للمرسوم الرئاسي 

 المركز الجامعي بالنعامة -أ–د.خليفي محمد أستاذ محاضر قسم 
 ممخص

لقد تعددت الطرق الحديثة لتسيير المرافق العامة وذلك لمواجية الصعوبات والظروف االقتصادية والمالية 
واإلدارية التي تعيق الدولة في إنجاز وتسيير واستغالل ىذه المرافق،ومن أىم ىذه التقنيات واألساليب نجد 

انون العام لشخص آخر كان طبيعيا تفويض المرفق العام والذي يعد عقد إداريا يقوم بو أحد أشخاص الق
أو معنويا من أجل القيام بتسيير أو استغالل أو إنجاز منشآت أو اقتناء وسائل ضرورية لممرفق العام أو 
صيانتو، وذلك وفقا لطبيعة الشكل الذي يتخذه التفويض من عقود، ومن أىميا عقد االمتياز أو اإليجار 

تحداث المشرع الجزائري ليذه التقنية غير واضح بشكل دقيق ومفصل أو التسيير أو الوكالة المحفزة. إن اس
 بسبب عدم صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تطبيقو.

 التسيير. تفويض المرفق العام، عقود إدارية، عقد االمتياز،الكممات المفتاحية: 
 

Abstract: 

The moderns methods of managing public services have been varied in order to 

cope with the difficulties, economic, financial and administrative conditions 

which hinder the State in the realization, management and exploitation of these 

facilities, among these techniques and methods we find the delegation of public 

service, and which is an administrative contract executed by a public law person 

for another natural or legal person to carry out the management, operation or 

realization of the facilities or the acquisition of the necessary means for the 

public service or their maintenance in accordance with the nature of the used 

form by the delegation of contracts, and the most important is the concession 

contract, lease, management or incentive agency. 

Keywords: Delegation of public service, administrative contracts, 

concession contract, management.   

 مقدمة

ما عن طرق استعمال  يتم تسيير المرافق العامة يكون إما بواسطة السمطة اإلدارية بشكل مباشر وا 
أسموب تفويض المرافق العامة االقتصادية مع احتفاظيا بسمطة اإلشراف والرقابة، ويعد من أىم األساليب 

ا تم اعتماده ألول مرة في الحديثة في تسيير المرافق العامة، ولقد تطورت أحكام تفويض المرفق العام بعدم
 التشريع الفرنسي باعتباره المنشئ لتقنية التفويض في تسيير المرافق العامة.   
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إن اإلشارة إلى تقنية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري من خالل قانون الصفقات العمومية 
وجود عقد االمتياز سابقا باعتباره  لو مدلول قانوني وتنظيمي الستغالل وتسيير المرافق العامة، بالرغم من

من أىم أساليب التفويض، ولقد أضاف المشرع عقود إدارية أخرى تكون ضمن أسموب التفويض بحيث 
تتضمن مجموعة من األعمال أو التصرفات المتمثمة في استغالل أو إيجار أو تسيير أو صيانة المرفق 

 العام.
 الدراسة أىداف

أىم العقود اإلدارية المطبقة في مجال تسيير المرفق العامة، حيث يعد تفويض المرفق العام من 
جراءات إبرامو، غير أن النص  يتضمن ىذا النوع من العقود اإلدارية أحكاما خاصة تتعمق بكيفية وا 
التطبيقي لم يصدر بعد مما يؤخر من عممية تطبيقو. لقد أكد المشرع الجزائري وفقا لقانون الصفقات 

تفويض المرفق العام يخضع لمبادئ التي يتم بيا إبرام الصفقات العمومية، مع ضمان  العمومية عمى أن
 المبادئ األساسية المتعمقة بسير المرافق العامة، وعمل عمى تحديد أشكال وأساليب تفويض المرفق العام.  

 إشكالية الدراسة 

 فيما يمي: اإلشكالية األساسية ليذه الدراسة تتمحور

 ئ تطبيق أشكال عقود تفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري؟ فيما تتمثل مباد

ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اتبعت المنيج الوصفي والتحميمي والمقارن من خالل تحديد المفاىيم 
 القانونية وشرحيا مقارنة بالتشريع الفرنسي في تطبيق أحكام تفويض المرفق العام.

حيث تطرقت إلى مفيوم تفويض المرفق العام )المبحث وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين 
 األول(خصائص تفويض المرفق العام وأشكالو )المبحث الثاني(  

 المبحث األول

 مفيوم تفويض المرفق العام

تفويض المرفق العام من أىم األساليب المستعممة في تسيير واستغالل المرافق العامة، ولقد  يعد
ظيرت ىذه التقنية في فرنسا حيث قام المشرع بالتدرج والتطور في تقنينيا واستعماليا وفقا لطبيعة المرفق 

ذ بو المشرع والحاجة إلى إنشاءه وتسييره من طرف أحد األشخاص كان خاصا أو عاما، وىو ما أخ
المتعمق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق   742-51بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الجزائري
 العام.
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سنبين من خالل ىذا المبحث تعريف تفويض المرفق العام وتطوره )المطمب األول(،  شروط تفويض 
 المرفق العام)المطمب الثاني(.

 المطمب األول

 وتطوره العامتفويض المرفق تعريف 

التنظيم في بشكل عام العديد من التطبيقات في المجال اإلداري، حيث تم استعمالو  سموب التفويضأل
توزيع األعمال اإلدارية والتخفيف من حدة التركيز اإلداري داخل اإلدارات المركزية إلى اإلداري كوسيمة ل

و يعتبر وسيمة من وسائل ممارسة االختصاص في األعمال اإلدارية القانونية ، كما أن، ىيئات عدم التركيز
حيث انتقمت إلى النشا اإلداري لتسيير المرافق العامة، ويعتبر التشريع الفرنسي الرائد في استعمال ىذه 

 التقنية أو األسموب وتطويره من خالل التشريعات والنصوص التنظيمية المتعاقبة. 
 الفرع األول

 يور فكرة تفويض المرفق العامظ

يعود الظيور األول لمصطمح تفويض المرفق العام في فرنسا إلى المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 
والمتعمق بتفويض إدارة المرافق المحمية، حيث تضمن ىذا المنشور الضوابط واألحكام  72/70/5802

 1في شروط اإلبرام ومدة العقد وطرق الرقابة التنظيمية المتعمقة بعقود تفويض المرفق العام والمتمثمة

إن ظيور أسموب تفويض المرفق العام من طرف أشخاص القانون العام يعود ارتباطو بالقانون 
والمتعمق  5885جانفي  70المؤرخ في  70-85الفرنسي حيث تم استعمالو ألول مرة في القانون رقم 

يث نص ىذا القانون عمى اتفاقيات تفويض المرفق العام، بالشفافية والمساواة إلبرام الصفقات العمومية،ح
حيث  70/77/5887الصادر بتاريخ  571-87وبعدىا تضمنو القانون العام لمجماعات المحمية رقم 

منو عمى أن اإلجراءات الخاصة بإبرام عقود تفويض المرفق العام والمتمثمة في اإلعالن  17نصت المادة 
 ام باالستشارات السابقة عمى إبرام عقود تفويض المرفق العامالمسبق عن نية التعاقد والقي

  
 الفرع الثاني

 تطور تقنية تفويض المرفق العام
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إن اإلطار القانوني الذي نظم أسموب تفويض المرفق العام بشكل محدد من حيث األحكام القانونية 
عمق بالوقاية من الفساد المت 5880جانفي  78المؤرخ في  577-80في التشريع الفرنسي القانون رقم 

. وصدر بشأنو (sapin) واحترام الشفافية في الحياة االقتصادية واإلجراءات العامة ويصطمح عميو بقانون 
المتضمن كيفية تطبيق  5880مارس  74المؤرخ في  425-80النص التنظيمي المتمثل في المرسوم رقم 

 2الشروط واإلجراءات المتعمقة بتفويض المرفق العام. 

في قضية  51/74/5880وىو ما أقره مجمس الدولة الفرنسي من خالل أول قرار قضائي بتاريخ 
، حيث  أكد المجمس عمى أن أحكام تفويض المرفق العام تخضع  des Bouches-du-Rhôneمحافظ 

 لضوابط تختمف عن غيرىا من الصفقات العمومية.

 (Murcef)المعروف بقانون  55/57/7775الصادر بتاريخ  5500-75وبعدىا صدر القانون رقم 
والمعدل لمقانون السابق، حيث أن المشرع قد اخذ بمفيوم تفويض المرفق العام مستندا في ذلك إلى القرار 
القضائي السابق ذكره، واعتبر تفويض المرفق العام عقد يقوم بإبرامو شخص من أشخاص القانون العام 

تسيير المرفق وتحت مسؤوليتو ويتقاضى مقابل ذلك من إلى شخص آخر يسمى بالمفوض لو ويعيد  لو ب
المنتفعين من المرفق كما يمكنو أن يقوم بعقود إنجاز األشغال أو اقتناء لوازم ضرورية لخدمة المرفق العام 
.كما أن اتفاقيات عقود تفويض المرفق العام تخضع لقواعد وضوابط محددة أقل تقييدا من تمك القواعد 

 .3صفقات العمومية التي تخضع ليا ال

أما بالنسبة لممشرع الجزائري فإن تفويض المرفق العام تم استعمالو كمصطمح قانوني في القانون رقم 
، كما تضمن القانون 4منو عمى تفويض الخدمة العمومية 574المتعمق بالمياه حيث نصت المادة  71/57
المصالح العمومية المذكورة في  عمى تفويض تسيير 510المتعمق بالبمدية في المادة  55/57رقم 
 .5 548المادة
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 المطمب الثاني

 المرفق العام تفويضشروط 

من العقود اإلدارية التي تتميز بوجد شخص من أشخاص القانون  إن عقد تفويض المرفق العام كغيره
، االتفاقيةألن السمطة اإلدارية ىي من تضع شروط التعاقد وفقا لما تتضمنو عام ويتصف باإلذعان ال

 وأطراف التفويض وما يترتب عميو من التزامات وحقوق كال الطرفين، ومحل أو موضوع التفويض.

 الفرع األول

 لتفويض المرفق العام نص قانونيوجود 

في تسيير المرافق العامة، ويكون تجسيده  التفويض تقنيةترط وجود نص قانوني يجيز عممية أو يش
، يسمى بالمفوض ويقوم ىذا األخير العام والذي يمتمك المرفق القانون ب اتفاقية بين أحد أشخاصبموج

المفوض لو، وتختمف أساليب التفويض حسب ما  إلىبتحديد أسموب تسيير المرفق العام لمدة محددة 
تتضمنو االتفاقية حيث نجد أن عقد التفويض يمكن أن يأخذ أحد األساليب المتمثمة في االمتياز باعتباره 

لعقود أو اإليجار أو التسيير أو الوكالة المحفزة وفقا لما تضمنو قانون الصفقات العمومية من أىم ا
 .6وتفويضات المرفق العام

إن عممية تنظيم عقد تفويض المرفق العام يجب أن يكون في إطار قانوني واضح يحدد طبيعة 
انون الصفقات العمومية لم يحدد المرفق العام الخاضع لعممية التفويض، حيث أن المشرع الجزائري وفقا لق

طبيعة المرفق ولكنو أشار إلى أن جميع المرافق العامة التي تخضع ألشخاص القانون العام يمكنيا أن 
 تكون محل تفويض بشرط عدم وجود حكم تشريعي مخالف. 

وفي رأينا كان من األجدر استعمال مصطمح نص قانوني عمى خالف الحكم التشريعي ىذا من جية؛ 
ن جية أخرى فإن طبيعة المرفق ليا تأثير فالمرافق االقتصادية لما تحققو من أرباح ال تثير أي إشكال وم

في عممية التفويض عكس المرافق اإلدارية التي تقدم خدمات عامة. رغم أن كال من التشريع والقضاء 
ا التطبيق يبقى نسبيا أجاز تطبيق تقنية التفويض عمى كافة المرافق بغض النظر عن طبيعتيا إال أن ىذ

 7وتبقى المرافق ذات الطابع االقتصادي الميدان األمثل لتقنية التفويض
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وفي ىذا اإلطار فإن تحديد طبيعة المرفق الخاضع لمتفويض ومختمف األحكام القانونية لم يتم 
تحديدىا بشكل دقيق ومفصل بسبب عدم صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تطبيق األحكام 

 قانونية لتفويض المرفق العام الواردة في قانون الصفقات العمومية.ال

 الفرع الثاني

 اتفاقية التفويض

سبق وأن بينا أن تفويض المرفق العام ال يكون إال بنص قانوني، ويتجسد ىذا األخير في اتفاقية 
مجموعة من ، والذي يرتب ير المرفق العاميالتفويض التي تتضمن أحكام العقد المتضمن تفويض تس

االلتزامات والحقوق لكال طرفي التفويض أي المفوض والمفوض لو، ومن أىم الواجبات العاتقة عمى 
المفوض ىو التزامو بشروط العقد ورقابتو عمى كيفية استغالل وتسيير المرفق العام من طرف المفوض 

  لو.

نو من خالليا إنجاز في حين يسير المفوض لو عمى تسيير المرفق باسمو وتحت مسؤوليتو ويمك
منشآت أو اقتناء مستمزمات لسير المرفق العام، كما يجب أن تتضمن االتفاقية المدة المحددة لعقد 
 التفويض، ويستفيد المفوض لو من المقابل المالي من خالل الخدمات التي يقدميا المرفق العام لممنتفعين.

بادئ األساسية إلبرام عقد التفويض تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام إلى مجموعة من الم
والمتمثمة في حرية الوصول لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحين وشفافية اإلجراءات، حيث 
أخضعيا المشرع إلى نفس المبادئ المتعمقة بالصفقات العمومية ىذا من جية؛ ومن جية أخرى تخضع 

امة المتعمقة بتسيير المرفق العام والمتمثمة في مبدأ اتفاقية تفويض المرفق العام إلى المبادئ الع
االستمرارية والمساواة و قابمية المرفق لمتكيف ولذلك قام المشرع بالجمع بين الصفقات العمومية وتفويض 
المرفق العام في نص تنظيمي لضبط مبادئ وأسس إبرام ىذا النوع من العقود غير أن األحكام الخاصة 

 .8أخر تكون في نص تطبيقي 

 الفرع الثالث

 أطراف التفويض

يجب أن يقوم تفويض المرفق العام عمى الصفة القانونية لمشخص المفوض أو السمطة المفوضة 
فيجب أن يكون شخص من أشخاص القانون العام، فيو يمارس جميع صالحياتو وأعمالو بوسائل القانون 
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تع بامتيازات السمطة العامة التي تميزه عن غيره من العام وفقا لما تحدده القوانين والتنظيمات كما أنو يتم
 أشخاص القانون الخاص .

من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  772فالمشرع الجزائري من خالل نص المادة 
نالحظ أنو لم يحدد طبيعة الشخص المفوض لو بشكل صريح عكس المشرع الفرنسي الذي حدد طبيعة 

 شخص طبيعي أو معنوي.   المفوض لو كان 
 الفرع الرابع

 محل التفويض

إن إبرام مختمف العقود اإلدارية يقوم عمى أساس مرتبط بالمرفق عام، سواء تعمق األمر باإلنجاز أو اقتناء 
خدمات أو سمع أو تقديم خدمات، فإن أسموب تفويض المرفق العام يرتكز عمى مسألة نقل ميمة تسيير 

المفوضة إلى المفوض لو وفقا لما تضمنو قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق من السمطة 
 المرفق العام.

غير أن تفويض المرفق العام لو العديد من األشكال والصور المرتبطة بإنجاز واستغالل وتسيير وصيانة 
ة العقد، ولكل المرفق العام، فقد تشترك ىذه التصرفات في عقد واحد وقد تتخذ نموذجا مستقال حسب طبيع

شكل من أشكال عقود التفويض أحكامو الخاصة، وذلك حسب طبيعة التصرف الذي يقوم عميو التفويض 
 وما يترتب عميو من حقوق والتزامات ألطراف التفويض.

 المبحث الثاني

 وأشكال تطبيقو تفويض المرفق العامخصائص 

قة تعاقدية وتنظيمية بين السمطة المفوضة عقدا إداريا، وتترتب عميو عاليعد تفويض المرفق العام 
والمفوض لو، ألنيا تخضع ألحكام العقد من خالل اتفاقية التفويض المبرمة بينيما، كما أنو يتميز عن 
غيره من العقود بالرغم من وجود تشابو بينيما عقود البوت. تفويض المرفق العام قد يأخذ أي شكال من 

 ز واإليجار والوكالة المحفزة والتسيير.األشكال المتمثمة في عقد االمتيا

وىو ما سوف نوضحو من خالل التطرق لعقود البوت وتفويض المرفق العام)المطمب األول(، وصور 
 عقود تفويض المرفق العام)المطمب الثاني(.
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 المطمب األول 

 وتفويض المرفق العام (BOTعقود البوت)

لقد تم استعمال ىذا النوع من العقود في الدول األنجموساكسونية وىي اختصار لمدالالت المتمثمة في  
. يتم استعمال عقود البوت في المشاريع Transfert، تحويل Operate، تشغيل  Buildاإلنشاء 

ن يضيف الضخمة التي تتطمب مدة زمنية طويمة من حيث االستغالل والتسيير.وىناك بعض من الفقو م
(  بإضافة BOOTعمى ذلك من حيث التممك لمدة زمنية معينة، ويتغير اختصار مصطمح البوت إلى )

 .9أي التممك  Own والمقصود بيا  (Oحرف)
 الفرع األول

 تعريف عقود البوت

عرفتو منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية عمى أنو اتفاق تعاقدي تتولى بموجبو ىيئة خاصة  
إنشاء أحد المرافق العامة األساسية في الدولة بما في ذلك عممية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل 

ة يسمح ليا بفرض رسوم مناسبة والصيانة وتتولى ىذه الييئة إدارة وتشغيل المرفق خالل فترة زمنية محدد
عمى المستفيدين من خدمات المرفق شرط أن يكون منصوص عمييا في دفتر الشروط قصد استرجاع 

 .  10األموال المستثمرة وفي نياية العقد تقوم الييئة بإعادة المشروع لمدولة أو إلى متعاقد خاص جديد

األنجموساكسونية بسبب مساىمة الشركات  ولقد كان ليذا النوع من العقود لو نجاح كبير في الدول
الخاصة في إنجاز البنى التحتية وتحمميا تبعة المخاطر التي قد تترتب عنيا في المدى الطويل من خالل 

 استغالليا، كما يجنب الدولة الخسائر المالية التي تنجم عن إبراميا لعقود أخرى تتعمق باألشغال العامة.

 :11ن الخصائص والتي تميزىا عن غيرىا من العقود اإلداريةتتميز عقود البوت بمجموعة م 

دارة المرافق العامة من طرف شركات خاصة مما يعفي الدولة من تخصيص - المساىمة في بناء وا 
 أموال ضخمة.

 تحمل جميع أنواع المخاطر سواء كانت اقتصادية أو قانونية  -

 الستغاللتتطمب عقود البوت مدة زمنية طويمة من أجل اإلنجاز وا-
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 تؤثر عقود البوت عمى تكمفة الخدمة العمومية بسبب مصاريف االنجاز.-

 بين تولي الدولة ليذا المرفقة المرفق العام  و عقود البوت حل وسط بين خوصص -

 :12إن ابرام عقود البوت يتطمب مجموعة من المراحل والمتمثمة فيما يمي

عن تنفيذه و أثره عن المنطقة و التوسعات تحديد المشروع و الغرض منو و الفوائد الناجمة -
نشاء إلساسية ألائمة لطبيعتو و تحديد المرافق و مشروعات البنية القبمية واختيار التكنولوجيا المالمست

 تشغيموالمشروع و 

ومدى توافرىا  اإليرادات نتاج المختمفة التي تمثل إلاع المناسب لممشروع و بيان عوامل اختيار الموق- 
 .بالحجم و الوقت المناسب مع تحديد نسبة مساىمة التصنيع المحمي لممشروعات

 األساسية البنية و  اآلالتوالمعدات و  األرضدراسة التكاليف المبدئية لممشروع بما في ذلك -
   .لو الالزمة االستثمارية

تيمك العادي بمراعاة البعد التنبؤ بالتعريفة المتوقعة لمخدمة، بما يمثل عبئا عمى دخل المس-
مدى حساسيتيا لجميور المستيمكين ودراسة بنود اتفاقية والسياسي حسب طبيعة الخدمة و  االجتماعي

عما المشروع  لتعويض شركةلممشروع  اإلنتاجيةك الطاقة الالستي األدنىضمان سداد مقابل الحد 
 .لمنطقة بجماىير المنتفعين من خدماتواستثمرتو من أموال طائمة في إنشاء المشروع إلى حين تعمير ا
 الفرع الثاني

 العالقة بين عقود تفويض المرفق العام وعقود البوت

البعض من الفقو يرى أنو المفيوم الحديث لعقود تفويض المرفق العام يتضمن عقود البوت، غير أن 
العقد، حيث أن عقود الفرق بين عقود التفويض المرفق العام وعقود البوت تختمف من حيث موضوع 

البوت تمثل العديد من العمميات عمى عكس عقود التفويض بالرغم من وجود تشابو بينيما من خالل أىم 
صورة أو أسموب وىو عقد االمتياز، لكون ىذا األخير يشمل اإلنجاز واالستغالل معا أو االستغالل فقط، 

يل وتحويل المرفق بعد انتياء المدة وغالبا ما غير أن عقود البوت كما ذكرنا سابقا تشمل البناء والتشغ
نجاز بنى تحتية ضخمة، كما أن شركة المشروع في عقد  تكون طويمة المدى، ومتعمقة بمرافق كبرى وا 

 البوت تتحمل جميع المخاطر األمر الذي يمزميا بالمجوء إلى عممية التأمين.  
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كال العقدين يكون باسم المتعاقد وعمى كما أن أوجو التشابو بين عقد البوت وعقد االمتياز فإن 
مسؤوليتو وتمويمو، كما أنو يتقاضى أتاوى من طرف مستعممي المرفق خالل مدة العقد، وتكتفي السمطة 

 المانحة بالرقابة عمى كيفية انجاز وتسيير واستغالل المرفق. 

عمومية وتفويضات من قانون الصفقات ال 772وبالرجوع إلى التشريع الجزائري من خالل نص المادة 
المرفق العام، نجد أن عقد االمتياز يرتكز عمى عممية التسيير بشكل أساسي غير أنو يمكن لمسمطة 
المفوضة أن تعيد لو إنجاز منشآت  حيث نصت المادة السابقة في الفقرة األولى عمى " أن يقوم بتفويض 

ن نفس الفقرة عمى ما يمي:" تقوم السمطة تسييره إلى مفوض لو"، وىو ما أكدتو المادة في السطر األخير م
المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي عام خاضع لمقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام 

 بموجب اتفاقية".

إن جميع أشكال وأساليب عقود تفويض المرفق العام تقوم عمى تفويض التسيير باستثناء عقد االمتياز 
 .13أو اقتناء ممتمكات و/أو استغالل المرفق العام الذي يمكن أن يكون فيو إنجاز

 المطمب الثاني

 فويض المرفق العامتصور عقد 

تطبيقا ألحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فأن عقد التفويض يمكن أن يأخذ 
تحديد ىذه الصور صورة من صور العقود المتمثمة في االمتياز، اإليجار، الوكالة المحفزة، التسيير. إن 

 يختمف بسبب طبيعة ودرجة العمل المفوض من جية؛ والخطر الذي يتحممو المفوض لو من جية أخرى.
 الفرع األول

 La concession االمتياز

السمطة  تعيد"  عرفو المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام عمى أنو
ما  المفوضة لممفوض لو إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتمكات ضرورية إلقامة المرفق العام واستغاللو، وا 

 . تعيد لو فقط باستغالل المرفق العام

يستغل المفوض لو المرفق العام باسمو وعمى مسؤوليتو، تحت مراقبة السمطة المفوضة، ويتقاضى 
يمول المفوض لو اإلنجاز واقتناء الممتمكات واستغالل المرفق . لعاممستخدمي المرفق ا عن ذلك أتاوى من

 .14"العام بنفسو
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ويعرف الفقيو سميمان محمد الطماوي عقد االمتياز بأنو " عقد إداري يتولى الممتزم فردا كان أو شركة 
عين، مع بمقتضاه وعمى مسؤوليتو إدارة مرفق عام اقتصادي واستغاللو مقابل رسوم يتقاضاىا من المنتف

 .15خضوعو لمقواعد األساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضال عن الشروط التي تضمنيا اإلدارة "

أما األستاذ عمي الطيراوي " يعتبر عقد االمتياز من أىم العقود اإلدارية يعيد بمقتضاه إدارة مرفق 
عمى أن يدير ىذا عام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص فردا أو شركة خاصة لمدة محددة، 

الشخص المرفق ويتعيد بحسن سيره في أداء الخدمات العامة التي أنشئ من أجميا بنفقاتو الخاصة وتحت 
 . 16مسؤوليتو مقابل الحصول عمى الرسوم التي تفرض عمى من ينتفعون بخدمات المرفق"

طرق إدارة العامة خطار شطناوي عقد اإلمتياز بأنو " ىو عبارة عن طريقة من  يعمويعرفو األستاذ 
تتمثل في عقد إداري ذي طبيعة مختمطة يعيد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من 
أشخاص القانون الخاص ) فرد طبيعي أو شركة ( بميمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسير 

شراف تفعين ولكن تحت إلقاء تقاضي مبالغ نقدية من المن مسؤوليتومرفق عام عمى نفقتو الخاصة وعمى 
17"االمتيازمانحة ورقابة اإلدارة المتعاقدة 

 . 

عقد االمتياز أو كما يسميو البعض بعقد االلتزام لو طبيعة خاصة نتيجة لألىمية التي يحوزىا فيو  
يقوم عمى إدارة واستغالل مرفق عام اقتصادي عمى خالف العقود اإلدارية األخرى، كما أن العالقة بين 

د والشخص المعنوي العام ليست عقدية فقط بل ىي كذلك الئحية نتيجة لطبيعة الشروط العقدية أو المتعاق
المالية وكذلك الالئحية المتعمقة بتنظيم وسير المرفق العام ألنو يخضع لرقابة الشخص المعنوي ولتمبية 

 .18الحاجات العامة لألفراد

عام نتيجة لفعاليتو ومردوديتو في مجال يشكل عقد االمتياز أىم صورة لعقود تفويض المرفق ال
االستثمار واستغالل المرافق العامة، وىو من أقدم العقود اإلدارية حيث تطرق إليو المشرع الجزائري في 

حياء الطرق  75-00قانون    المتعمق بالمؤسسات العمومية االقتصادية، والمتضمن إعادة االعتبار وا 
 . 19القديمة لتسيير المرفق العام
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ي إطار دراستنا ال يمكننا التفصيل كثير في عقد االمتياز نتيجة لألحكام القانونية التي تبين وف
جراءات إبرامو واآلثار المترتبة عميو من حقوق والتزامات الطرفين وكذا نياية العقد.  عناصره وشروطو وا 

 الفرع الثاني

 L’affermage اإليجار

تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية كاآلتي: "  عرفو
بتسيير مرفق عام وصيانتو، مقابل إتاوة سنوية يدفعيا ليا. ويتصرف المفوض لو، حينئذ، لحسابو وعمى 

الل تحصيل تمول السمطة المفوضة بنفسيا إقامة المرفق العام. ويدفع أجر المفوض لو من خ .مسؤوليتو
 .20األتاوى من مستعممي المرفق العام

من خالل تعريف المشرع الجزائري لعقد اإليجار يتبين لنا أنو جمع بين تسيير وصيانة المرفق العام 
من طرف المفوض لو مقابل استفادتو من الرسوم التي يدفعيا مستخدمي المرفق والتزامو بدفع مستحقات 

 اإليجار بشكل سنوي. 

المستأجر( باستغالل )ـو عقـد يكمـف بموجبـو شـخص عمـومي )المـؤجر( شخصـا آخـر فاإليجار ى
مرفق عمومي لمدة معينـة مـع تقـديم المنشـآت واألجيـزة، ويقـوم المستأجر بتسيير واستغالل المرفـق 

تاوات مقابـل مسـتخدما عمالـو وأموالـو ويتقاضـى مقـابال ماليـا يحدده العقد ويدفعو المنتفعون عن طريق إ
الخدمـة التـي يقـدميا، وقـد يـدفع المستأجر مقابال ماليا لمشخص العمومي السترجاع مصاريف إنشاء 

21المرفق العام
. 

ىو كون المستأجر يقـوم باسـتغالل المرفـق وتسـييره فقـط، فيـو غيـر بين عقد االمتياز واإليجار والفرق 
إنشاء و من صاحبكـن يم لمرفـق، فـي حـين أن االمتيـازيـز امسؤول عن إنشاء اليياكـل األساسـية وتجي

وبـذلك فـإن االمتيـاز يحـوي اإليجار، وال يعتبر سوى جزء منو، وىذا ما ذىب المرفـق وتجييـزه ثـم اسـتغاللو،
 عمىورغم أن ىذا األسموب اعتمد في فرنسا بكثرة فـي اآلونـة األخيـرة خاصـة  .إليو بعض الفقياء الفرنسيين
ويعتبر كال من عقد اإليجار واالمتياز من أىم تطبيقات التي كانت تتضمن  مستوى الجماعات المحمية

 .22المفيوم الحالي لفكرة تفويض المرفق العام
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والرسوم إتـاوات  من خاللصـاحب اإليجـار عميو المقابل المالي في عقود اإليجـار يتحصـل كما أن 
أيـن يحصل  االمتيازعكـس عقـود  ،منيا لمشخص العام بدفع  ذا األخيرالمنتفعين، ويقوم ى التي يدفعيا
يمكن أن يتحصل عمى  فـي بعـض األحيـان و  ،اإلتاوات مـن طـرف المـرتفقين عمى كل االمتيازصاحب 

م حفاظا عمى التوازن المالي لمعقد وبغرض استمرارية المرفق وما تقتضيو إعانات من الشخص العا
 .23المصمحة العامة

من خالل النصوص القانونية والتنظيمية كثيـرا غير مجسدة الجزائر  تطبيقات عقد اإليجار في إال أن 
 عمى عكس عقد االمتياز الذي لو العديد من النصوص القانونية والتطبيقات عمى أرض الواقع، ولكن نجد

امتيـاز وتأجير المتعمقـة بو  72/57/5884بتاريخ وزيـر الداخميـة الصادرة عن  047-84رقم تعميمـة ال
  . اعتبرتو طريقة أخرى لتسيير المرفق العام المحميوالتي  المرافق المحمية

حيث تضمنت ىذه التعميمة أن تأجير المرافق العامة يعد أسموبا لمتسيير، حيث يكمف أحد األفراد أو 
زم سابق لمدة محددة، المؤسسات الخاصة بتسيير المشروع المقام من طرف الجماعات المحمية أو ممت

 .24سنة كحد أقصى 57ويشكل وسيمة الستغالل مرفق عام، كما أن مدة اإليجار ال تتجاوز 

 الفرع الثالث

  La régie intéressée الوكالة المحفزة

تم استعمال ىذا النوع من طرق التسيير ألول مرة حيث عرفيا المشرع الجزائري في قانون  لقد
تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو بتسيير أو بتسيير الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام" 

ل وصيانة المرفق العام. ويقوم المفوض لو باستغالل المرفق العام لحساب السمطة المفوضة التي تمو 
لمفوضة بواسطة ويدفع أجر المفوض لو مباشرة من السمطة ا . بنفسيا إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارتو

 ئوية من رقم األعمال، تضاف إلييا منحة إنتاجية وحصة من األرباح، عند االقتضاءمنحة تحدد بنسبة م
ويحّصل  مستعممو المرفق العاملتي يدفعيا تحدد السمطة المفوضة، باالشتراك مع المفوض لو، التعريفات ا

 ".25 المفوض لو التعريفات لحساب السمطة المفوضة المعنية

من خالل تعريف المشرع الجزائري لموكالة المحفزة يتبين لنا أن ميمة المفوض لو تتمثل في تسيير 
يتقاضى المرفق أو التسيير مع الصيانة لحساب السمطة المفوضة ألنيا تمتزم بتمويمو وتحتفظ بإدارتو و 
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المفوض لو أجرا محدد بنسب مئوية من خالل عممية اإلنتاج واألرباح التي يحققيا المرفق مما يتبن لنا أن 
ىذا األسموب يخص المرافق العامة االقتصادية، كما أن المفوض لو يشارك السمطة المفوضة في تحديد 

 التعريفات التي يدفعيا مستخدمي المرفق.

 لمشرع المصري اصطمح عميوأما ا La régie intéresséeمل مصطمح أما المشرع الفرنسي استع 
عقد بموجبو يعيد شخص عام ويسميو بعض من الفقو باالستغالل غير المباشر، وىو  مشاطرة االستغالل

من الجية المتعاقدة وفقا لحسن سير االستغالل  األخيرمرفق عام إلى شخص خاص نظير مقابل يتقاضاه 
وع وتستيدف اإلدارة من ىذا األسموب تخميص المشر . ة المخاطرة المالية لممشروعتتحمل اإلدار  أنعمى 

المشروع المستأجرة عبء توفير العاممين  إدارة، حيث تقع عمى عاتق من الروتين وعوائق نظم التوظف
 .26بالمرفق وتنظيم مركزىم القانوني وفقا لقواعد القانون الخاص

 الفرع الرابع

 La gérance التسيير

يعتبر عقد التسيير من أشكال عقود تفويض المرفق العام الواردة في قانون الصفقات العمومية 
تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو بتسيير أو بتسيير وصيانة وتفويضات المرفق العام عرفو كما يمي:" 

المرفق العام. ويستغل المفوض لو المرفق العام لحساب السمطة المفوضة التي تمول بنفسيا المرفق العام 
ئوية من لمفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مويدفع أجر المفوض لو مباشرة من السمطة ا . وتحتفظ بإدارتو
تحدد السمطة المفوضة التعريفات التي يدفعيا مستعممو المرفق  .تضاف إلييا منحة إنتاجيةرقم األعمال، 

العام وتحتفظ باألرباح. وفي حالة العجز، فإن السمطة المفوضة تعوض ذلك لممسير الذي يتقاضى أجرا 
 ".27جزافيا. ويحّصل المفوض لو التعريفات لحساب السمطة المفوضة المعنية

ير إلى حد كبير مع الوكالة المحفزة، ألن محل التفويض يقوم عمى تسيير أو تسيير يتشابو عقد التسي
وصيانة المرفق العام، والتعريفات لصالح السمطة المفوضة، إال أن االختالف من حيث عدم استفادة 
المفوض لو من حصة األرباح من جية؛ ومن جية أخرى ليس لو دور في مشاركة المفوض في تحديد 

 التي يدفعيا المنتفعين من المرفق، غير أنو يستفيد من التعويض في حالة العجز.  التعريفات
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 خاتمة

إن التطور في استعمال أساليب وتقنيات حديثة لتسيير المرافق العامة يجب أن يتناسب مع طبيعة 
ث الظروف المحيطة بالدولة، وذلك من خالل انتياج سياسة تشريعية واضحة ومستقرة ومتكاممة من حي

التأطير القانوني والتطبيق الفعمي ليا، ونجد من أىم ىذه األساليب ما استحدثو المشرع الجزائري في قانون 
الصفقات العمومية وىو أسموب تفويض المرفق العام والذي تنظمو أحكام خاصة من خالل األشكال التي 

ستغالل وتسيير المرافق يتخذىا حسب طبيعة كل عقد، فالمشرع حاول من خاللو توسيع وتطوير طرق ا
 العامة.

ولقد جمع المشرع الجزائري بين قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام وذلك لضبط وتحديد 
القواعد واألسس المشتركة بينيما، كما أنو يشمل أىم العقود اإلدارية والمستعممة سابقا وىو عقد االمتياز، 

و/أو صيانة المرفق العام، وذلك حسب طبيعة العقد وتحمل وأضاف عقودا إدارية أخرى تتعمق بتسيير 
المفوض لو لممخاطر الناجمة عن محل التفويض. إن تقنية تفويض المرفق العام ليا أىميتيا وأثرىا من 
الناحية االقتصادية واإلدارية من خالل تخفيف األعباء والمصاريف والنفقات التي تنفقيا الدولة ومختمف 

دارتيا، حيث نالحظ أن المشرع الجزائري أشخاص القانون ال عام عمى استغالل وتسيير المرافق العامة وا 
من خالل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد ركز عمى أمرين أساسيين وىما التسيير 

عن ىذه والصيانة من خالل عقد اإليجار والوكالة المحفزة والتسيير بالرغم من اختالف اآلثار المترتبة 
 العقود.

ومن خالل دراستنا الوجيزة لعقود تفويض المرفق العام المقررة في قانون الصفقات العمومية فإننا 
 نقترح مجموعة من التوصيات التالية:

نتيجة لغياب وتأخر النصوص  ،عمى المشرع الجزائري االىتمام بما يسمى بالتخطيط التشريعييجب -
ة تطبيق بعض المواد القانونية، والتي تبقى مبيمة ومعمقة إلى أجل غير تبين وتوضح كيفيالتنظيمية التي 

مسمى وىذا ما يؤثر عمى سير المرافق ومتطمبات المصمحة العامة، حيث نجد أن تطبيق األحكام الخاصة 
لتطبيق عقود تفويض المرفق العام وأشكاليا يتوقف إلى غاية صدور النص التنظيمي وفقا لنص المادة 

 نون الصفقات العمومية. من قا 772

جراءات تنظيميا بشكل واضح - إن تنظيم عقود تفويض المرفق العام تتطمب تحديد قواعد أساسية وا 
ومفصل ودقيق، وتطوير مجال التعاقد االلكتروني في عقود تفويض المرفق العام وأن ال يقتصر األمر 

 عمى تبادل االتصال والمعمومات.
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تمف عقود تفويض المرفق العام وفقا لما يتطمبو التوازن المالي منح ضمانات لممفوض لو في مخ-
 لمعقد ومراعاة المخاطر مع تكريس وتفعيل رقابة السمطة المفوضة. 
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 يالجزائر التشريع ظل  في  قانوني لمتنظيم االداريالساس ألا
 -الشخصية المعنوية أو االعتبارية  -

 براهيمي فائزة : واألستاذة                             :الدكتورة براهيمي سهام إعدادمن 
   مساعدة قسم 'أ'  أستاذة     بمعهد الحقوق والعموم السياسية قسم 'أ'  أستاذة محاضرة

 01جامعة الجزائر بكمية الحقوق             -    حمد بالنعامةأالمركز الجامعي صالحي 
Faiza.brahimi35@yahoo.com                                brahimi.sihem@yahoo.fr   

  الممخص:
اف التنظيـ االداري يعد مف المواضيع ذات األىمية الكبيرة والتي البد مف البحث فيو،         

الدولة في كيفية تنظيميا إداريا، ويؤكد مدى أخذىا بمبادئ  ومنو ابراز األسموب الذي نتيجو
الديمقراطية مف أجؿ التسيير الحسف لييئاتيا ومؤسساتيا اإلدارية بيدؼ تحقيؽ المصمحة 

، فيو الشخصية المعنوية الى اإلشارةيث عف التنظيـ اإلداري دوف فال مجاؿ لمحد العامة .
الشخصية المعنوية التي يكتسبيا األشخاص ستند عمييا كأساس ومعطى قانوني، ففكرة ت

االعتبارية كمقابؿ لما يتمتع بيا األشخاص الطبيعييف مف شخصية قانونية، حيث يكتسبيا 
 اإلنساف منذ والدتو والتي تمكنو مف اكتساب الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات.

 التنظيـ االداري ، الشخصية المعنوية . الكممات المفتاحية : 
Abstract: 
            that management is one of the subjects of significant importance and 
that must be searchable, and highlight how  state in how to regulate 
administratively, and confirms how taking the principles of democracy for 
elhassane management of their bodies and administrative institutions with the 
aim of the public interest. There is no room to talk about management without 
reference to the moral character, it is based on the basis the legal figure, the 
idea of moral character acquired by legal persons as opposed to it as natural 
persons private life, where the man from birth, that will enable it to acquire 
rights and obligations. 
Keywords: Management, moral character.  
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 مقدمة :
يبرز التنظيـ اإلداري الوسائؿ التي تؤدي مف خالليا اإلدارة وظيفتيا التنفيذية، وقد         

ذا كاف ماميز المجتمعات  يتأثر كؿ مجتمع بالظروؼ السياسية واالجتماعية المحيطة بو، وا 
القديمة ىو ظاىرة تركيز السمطة بجميع أنواعيا وجوانبيا في يد واحدة نتيجة معتقدات معينة 

ف جية أخرى لضماف قوة الدولة وتأمينيا مف كؿ خطر قد يداىميا، فاف الصفة مف جية، وم
التي تميز الدوؿ المعاصرة ىو اعترافيا لبعض الييئات اإلدارية بالشخصية المعنوية وبالتالي 

 .1االستقالؿ اإلداري والمالي، وىذا بيدؼ مساعدتيا في أداء مياميا
منا تبياف األسس العامة التي يقـو عمييا، أوليا  ولفيـ موضوع التنظيـ اإلداري يقتضي     

األساس القانوني والمتمثؿ في فكرة الشخصية المعنوية أو االعتبارية كسند لالختصاصات 
، وثانيا األساس الفني أو التقني، والمتمثؿ في أساليب التنظيـ 2المنوطة باألجيزة اإلدارية

، والتي تعد صورتاف مف صور التنظيـ االداري اإلداري، وىما المركزية والالمركزية اإلدارية
 الذي تنتيجو الدوؿ الحديثة تكريسا لمبدأ الديمقراطية .

عف  شارةيث عف التنظيـ اإلداري دوف االحيث بناءا عمى ما سبؽ فال مجاؿ لمحد    
، فيو يستند عمييا كأساس ومعطى قانوني، ففكرة الشخصية المعنوية 3الشخصية المعنوية

يكتسبيا األشخاص االعتبارية كمقابؿ لما يتمتع بيا األشخاص الطبيعييف مف شخصية التي 
، حيث يكتسبيا اإلنساف منذ والدتو والتي تمكنو مف اكتساب الحقوؽ وتحمؿ 4قانونية

 .5االلتزامات
كيف نظمت التشريعات األساس إف اإلشكالية التي تدور حوليا الدراسة ىي   اإلشكالـية:

 ظيم االداري  ، وخاصة في التشريع الجزائري؟ القانوني لمتن
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية والتساؤالت المتفرعة عنيا ارتأينا إتباع الخطة المبينة أدناه      

بالتكامؿ والتي اقتضت منا دراستيا المزج بيف بعض المناىج العممية في إطار ما يسمى 
 حيث استخدمنا: المنيجي

 وذلؾ في توضيح  المفاىيـ القانونية فقيا وقانونا و قضاءا .المنيج الوصفي  -
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في تحميؿ النصوص القانونية والتنظيمية المتعمقة بتحديد األساس لمنيج التحميمي ا -
 القانوني)الشخصية المعنوية او االعتبارية ( لمتنظيـ االداري الجزائري .

داري و لالجابة عمى اإلشكالية حاولنا فنظرا لألىمية الكبيرة لمشخصية المعنوية في التنظيـ اال
التطرؽ إليو بالتفصيؿ في ىده الدراسة  مقسمينيا إلى مبحثيف ، المبحث األوؿ تعرضنا 
لمفيوـ الشخصية المعنوية و أنواع الشخصية المعنوية ،أما المبحث الثاني خصصناه ألثار 

 االعتراؼ بالشخصية المعنوية و لنيايتيا. 
 دراستو زودناىا بخاتمة تضمنت أىـ النتائج المتوصؿ إلييا.وتتويجا لما تمت    

 المبحث األول
 مفهوم الشخصية المعنوية و أنواعها 

اف دراسة فكرة الشخصية المعنوية ليا أىمية كبيرة بصفة عامة في القانوف اإلداري       
فيي مفاىيـ أساسية يجب معرفة معانييا ومحتواىا لفيـ المعنى الحقيقي لمقانوف اإلداري، 
وبصفة خاصة تتجمى كذلؾ األىمية في الدور الذي تمعبو ىذه الفكرة كوسيمة لمتنظيـ اإلداري 

مف المكانة ما يحتمو العمود الفقري بالنسبة لإلنساف، إذ ال يتصور عمى اإلطالؽ  فيي تحتؿ
قياـ الدولة بمياميا دوف االعتماد عمى فكرة الشخصية المعنوية والتي تؤىميا عمى توزيع 

نشاء الييئات المختمفة إلشباع حاجات األفراد  .6المياـ و الوظائؼ وا 
سمينيا الى مطمبيف نتعرض في المطمب األوؿ الى لذلؾ سنتاوليا في ىذا المبحث مق    

تعريفيا وطبيعتيا القانونية الختالؼ أراء الفقياء في تكييؼ طبيعتيا القانونية ، أما في 
 المطمب الثاني إلى أنواعيا .  

 المطمب األول : تعريف الشخصية المعنوية وطبيعتها القانونية
 الفرع األول : تعريف الشخصية المعنوية

تعد الشخصية المعنوية سندا لعممية تنظيـ وتوزيع الوظائؼ واالختصاصات اإلدارية بيف      
، فالشخص المعنوي ىو مجموع أشخاص أو 7مختمؼ ىيئات وأجيزة اإلدارة العامة لمدولة

مجموع أمواؿ تتكاثؼ وتتعاوف لمدة زمنية محددة لتحقيؽ ىدؼ وغرض، بحيث تكوف ىذه 
مواؿ مصمحة جماعية مشتركة مستقمة عف المصالح الذاتية و المجموعة مف األشخاص أو األ

 .8الفردية ألفراد الجماعة 



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

03 
 

إال أف فكرة الشخصية المعنوية وجدت فريقا مف الفقياء مف أكدوا وجودىا وضرورتيا،     
وآخروف منيـ مف رفضيا ولـ يقبميا، فحسب ىؤالء الفقياء الذيف رفضوىا حجتيـ في ذلؾ 

زيقي ال وجود لو بؿ يعترفوف ليا فقط لمشخص الطبيعي وىو ما يمكف أنيا مفيوـ ميتافي
القبوؿ بو دوف غيره )وفي ىذا الصدد ظيرت نظريات فييا مف يؤيد ومف ينكر سنتناوليا في 

 الطبيعة القانونية لمشخصية المعنوية ( .
ما، حك9فاصطالح األشخاص االعتبارية يعني صراحة أنيا تكتسب الشخصية القانونية      

أي بنص القانوف الذي اعتبرىا كذلؾ وفي نفس الوقت تعني ضمنا أنيا ليست أشخاصا 
نما يمنحيا الشرع الصفة القانونية االعتبارية أو المعنوية لكي تمارس حقوقا وتمتـز  طبيعية وا 

 بواجبات مف أجؿ تحقيؽ أغراض وأىداؼ معيية مشروعة.
 

 المعنويةالفرع الثاني : الطبيعة القانونية لمشخصية 
لقد تصور الفقياء الشخصية بأصميا عمى أنيا معنى اعتباري وليس ليا وجود مادي      
، ومنو لقد ظيرت أراء ومذاىب فقيية مختمفة بخصوص تكييؼ طبيعتيا القانونية، 10حقيقي

 والتي سنتناوليا في الفروع التالية :
  11نظرية االفتراض القانوني الفرع األول :

اف اإلنساف أو الشخص الطبيعي ىو الوحيد الذي يصمح أف يكوف طرفا في ىذا الحؽ       
ألنو ىو الذي لو وجود حقيقي ولو إرادة يعتد بيا، وىذا ما اليتوفر في الشخص االعتباري 
فميس لو وجود حقيقي وليس لو إرادة طبيعية، لكف المشرع إذا أراد فائدة اجتماعية مف إنشائو 

و، ويفترض لو الشخصية القانونية افتراضا،حتى يمكنو مف الخوض في الحياة فمو أف يخمق
 .12القانونية ومنو تحممو اللتزامات واكتسابو لحقوؽ

 13الفرع الثاني: نظرية الشخصية الحقيقية
اف ىذه النظرية مفادىا أف الشخصية االعتبارية حقيقية واقعية وليست مفترضة فبمجرد     

 ة ليا تقوـ الشخصية القانونية ليا .توافر العناصر المكون
  الفرع الثالث: رافضو فكرة الشخصية االعتبارية

ىذا الفريؽ أنكروا تماما فكرة الشخصية االعتبارية، وحاولوا نظرا لقوتيا إيجاد بدائؿ كفكرة    
 الممكية المشتركة .
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  نظرية الممكية  المشتركة الفرع الرابع :
قانوف مف فكرة أف الشخصية القانونية حكر عمى الشخص انطمؽ في ىذه النظرية ال    

الطبيعي دوف سواه، لذلؾ رأى ىؤالء اف الشخص المعنوي ليس ىو صاحب الحؽ في حد 
ذاتو بؿ األشخاص الطبيعيوف الذيف يتكوف منيـ، وىـ وحدىـ الذيف يممكوف ويتمتعوف 

 .14بالشخصية القانونية
مف النظريات السالفة الذكر حيث تبنى ائري موقف المشرع الجز  تجدر اإلشارة إلى    

المشرع الجزائري صراحة نظرية الشخص االعتباري لما ليا مف أثر قانوني، فحدد صراحة 
بموجب القانوف المدني األشخاص االعتبارية في الدولة، الوالية، البمدية ...، بغرض القياـ 

 . 15بأعباء السمطة العامة
فمـ يعرؼ الشخصية االعتبارية، ولكف وردت مسائؿ نفيـ   لمفقه اإلسالميأما بالنسبة    

منيا تصور المفيـو مثؿ شخصية المضاربة، فقد أجاز أبو حنيفة معاممة صاحب الماؿ 
المضارب في المضاربة، عمى الرغـ مف اف ذلؾ يقضي ظاىرا إلى بيع مالو بمالو، فإذا أقدـ 

بيع وال يتصور ذلؾ إال إذا تصورنا رب الماؿ عمى الشراء مف ماؿ المضاربة بنفسو صح ال
معنى الشخصية االعتبارية المستقمة عف شخصية رب الماؿ في المضاربة،ألف الشراء يغير 

 .16ىذا التصور يكوف شراء الشخص ممكو مف نفسو وىو جائز
 المطمب الثاني

 أنواع الشخصية المعنوية
ذلؾ في حالة عدـ النص في لتحديد أنواع الشخصية االعتبارية نمجأ إلى عدة معايير و    

طبيعة سند اإلسناد عمى طبيعتو سواء كاف عاما أو خاصا، وتمؾ المعايير تتمثؿ في أوال في 
فالبحث فيو يعني ىؿ المؤسسة أو اإلدارة تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة أو الغرض 

يعة فيؿ النشاط المرجو القياـ بو نشاط ذو طب طبيعة النشاطمصمحة خاصة فردية، وثانيا 
أي ىؿ تـ إنشائو مف طرؼ الدولة أو مف  ثالثا أصل النشأةعامة أـ ذو طبيعة خاصة، 

ىؿ يطبؽ عمييا القانوف العاـ أـ القانوف  رابعا القانون المطبقطرؼ أشخاص خواص، 
حيث يتمتع بيا الشخص المعنوي العاـ  خامسا و أخيرا امتيازات السمطة العامة الخاص، 

 دوف الخاص .
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ر اإلشارة إليو أف المعيار الحديث ىو معيار مركب يأخذ بجممة مف العوامؿ ما يجد   
 .17والمعايير تمزج مع بعضيا البعض

مف كؿ ما سبؽ نصؿ إلى القوؿ أف الشخص المعنوي العاـ ينقسـ بدوره إلى شخص    
معنوي عاـ إقميمي وشخص معنوي عاـ مرفقي، وىذا ما سوؼ نتناوؿ بنوع مف التفصيؿ فيما 

 :يمي
 الفرع األول: األشخاص المعنوية اإلقميمية و المرفقية 

 اف الشخص المعنوي ينقسـ إما عمى أساس  اإلقميـ أو المرفؽ .     
  أوال:األشخاص المعنوية اإلقميمية

اف األشخاص المعنوية اإلقميمية ىي األشخاص التي تمارس اختصاصاتيا في مجاؿ    
مف القانوف المدني المعدؿ بموجب  49المادة  جغرافي معيف مف الدولة، وقد حددتيا

 )األشخاص االعتبارية ىي :1018-05القانوف
 الدولة، الوالية، البمدية.-
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .-
 الشركات المدنية والتجارية .-
 الجمعيات والمؤسسات .-
 الوقؼ.-
 كؿ مجموعة مف األشخاص واألمواؿ يمنحيا القانوف شخصية قانونية(-

فالجدير بالذكر أف المشرع الجزائري أشار إلى األشخاص االعتبارية   العامة      
"المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري"،والخاصة "الشركات المدنية 

 .19والتجارية،الجمعيات"،واعترؼ لموقؼ بالشخصية  االعتبارية
تشكؿ الدولة أىمية كبرى باعتبارىا الشخص المعنوي األـ وباقي األشخاص الدولة  -0

المعنوية األخرى متفرعة عنيا، وينحصر اختصاص الدولة في نطاؽ إقميـ معيف، وال 
يحتاج وجود الدولة إلى نص قانوني سواء كاف داخمي أو خارجي، وأغمب الفقو في 

اإلداري أو حتى في القانوف المدني يعترفوف القانوف الدستوري أو في القانوف 
بالشخصية االعتبارية، ولوال ىذه الفكرة لما تسنى الفصؿ في الذمة المالية بيف 
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ممتمكات الدولة وممتمكات جيات أخرى، كما أف ليا الفصؿ في إقرار مسؤولية الدولة 
 . 20عف أعماؿ موظفييا وفي االعتراؼ ليا بالتعاقد والتقاضي

-16المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف  1996مف دستور 15تنادا إلى المادة اسالوالية  -8
الوالية شخص معنوي إقميمي أو تمارس صالحياتيا داخؿ حيز جغرافي يضـ  0121

 ، ليا استقالؿ مالي .22احد مناطؽ أو أجزاء الدولة
ىي الجماعة القاعدية لإلدارة المحمية، تعد منظمة إقميمية مستقمة تمارس البمدية  -3

صالحياتيا في حيز جغرافي اعترؼ ليا المشرع الجزائري بالشخصية االعتبارية 
 .23دستوريا، ومدنيا

 ثانيا : األشخاص المعنوية المرفقية 
حدد اختصاص األشخاص االعتبارية المرفقية انو   اف المشرع الجزائري   

والقواعد  مصمحي،موضوعي،ييدؼ لمقياـ بنشاط معيف، فيي مؤسسات عمومية تحدد المبادئ
المعدلة السالفة  49السارية عمييا بموجب القانوف، أشار إلييا المشرع الجزائري في المادة 

الذكر بالمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وينجـ عف ىذا األثر االعتراؼ باختصاص 
 القاضي اإلداري بالفصؿ في منازعاتيا وتنقسـ إلى نوعيف:

دثيا الدولة وتشرؼ عمى تسييرىا، كما أف نشاطيا تح المؤسسات العامة الوطنية  -0
يتجاوز حدود مقر إقميـ الوالية، نذكر مف أىميا المؤسسات العمومية الوطنية 
االقتصادية، فبعد االستقالؿ فقامت الجزائرية  بإعادة النظر في مجموع المنظومات 

لدولة الجزائرية ومنيا المنظومة االقتصادية التي تأثرت كثيرا بالنيج الذي انتيجتو ا
غداة االستقالؿ أال وىو النيج االشتراكي، كرد فعؿ عف النيج الذي كاف مطبقا خالؿ 
الفترة االستعمارية الذي لـ يقـ بإنشاء المؤسسات العمومية التي تعتبر محور العممية 
االقتصادية إال فيما يتعمؽ بنيب ما تمتمكو الجزائر مف خبرات ومنو توالت 

المؤسسات االقتصادية التي عرفت جممة مف المراحؿ، فأوليا اإلصالحات عمى 
مرحمة التسيير الذاتي لكف نظرا لمصعوبات التي واجيت ىذه المرحمة وأىميا غياب 
اإلطار البشري المؤىؿ ونموذج إداري، ظيرت مرحمة التسيير االشتراكي وتبمورت 

، لكف بالرغـ 24الدولة إستراتيجية الدولة مف خالؿ مخططات التنموية التي اعتمدتيا 
مف ذلؾ تبمورت العديد مف السمبيات التي دفعت الدولة بدورىا إلى تبني المخطط 
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الخماسي األوؿ حيث تمت إعادة ىيكمة المؤسسة العمومية االقتصادية عمى مرحمتيف 
مرحمة إعادة الييكمة العضوية ثـ إعادة الييكمة المالية إلعطاء نفس جديد لممؤسسات 

، وقد عرفت أنيا"الذات العمومية الوحيدة التي ال 25نمو االقتصادي لمبالدالنتعاش ال
 .26تعتمد أساسا ترابيا أو جغرافيا"

تنشأ بقرار أو مداولة مف الجماعات المحمية، وأشار إلييا قانوف المؤسسات المحمية  -8
لمبمدية اف تنشئ  والتي نصت عمى"يمكف1027-11مف القانوف 153البمدية المادة 

مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة مف أجؿ تسيير 
مصالحيا العمومية"، وال تقتصر في اإلنشاء عمى المؤسسات ذات الطابع اإلداري بؿ 

 .28تتجاوز ذلؾ حتى لممؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي
ية إحداث مؤسسات عمومية والئية تتمتع بالشخصية المعنوية كما أنو يمكف كذلؾ لموال   

 .29واالستقالؿ قصد تسيير مصالحيا العمومية
 الفرع الثاني:الشركات الجمعيات والوقف.

 2005جواف  20المؤرخ في  10-05لقد حدد القانوف المدني المعدؿ بموجب القانوف      
صية االعتبارية منيا الشركات، الييئات والمؤسسات التي تكتسب الشخ 49في مادتو 

 الجمعيات،الوقؼ،ونظرا ألىميتيا الكبيرة نتناوليا فيمايمي بنوع مف التفصيؿ .
 اوال :الشركات و الجمعيات 

قد عرؼ نظاـ الشركات منذ العصور  القديمة، إال أنيا لـ تظير بالمعنى الشركات  -0
يا، وينظـ العالقة بيف الشركاء دوف الحديث إال منذ عيد الروماف، إذا كاف عقد الشركة رضائ

أف ينشأ عف ذلؾ شخص معنوي مستقؿ،بؿ بدأت ىذه الشخصية المعنوية تتبمور فييا باستناد 
المشروعات الكبرى المتعمقة بالري وتعبيد الطرؽ تتوفر عمى إمكانيات وظير مبدأ التضامف 

خصية المعنوية، وبذلؾ تعتبر ومنو فكرة الممكية الجماعية أو  المشتركة والتي تقر لمشركة الش
 . 30ىذه الشخصية المستقمة نتيجة طبيعة لنشأة الشركة وتطورىا

تنشأ الجمعية باتفاؽ أعضاء عمى تحقيؽ ىدؼ غير مادي،وقد يكوف ىدفا الجمعيات  -8
خيريا أو ثقافيا أو عمميا أو رضائيا وال تكوف موارد الجمعية مصدرا الغتناء أعضائيا بؿ 

 .31تحقيؽ ىدفياالغرض منيا ىو 
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 2012جانفي  15المؤرخ في  06-12وقد عرفتو المادة الثانية مف القانوف العضوي    
المتعمؽ بالجمعيات بأنيا تجمع أشخاص طبيعييف أومعنوييف عمى أساس تعاقدي لمدة  زمنية 
محددة، يشترؾ ىؤالء األشخاص في تسخير معارفيـ ووسائميـ تطورىا ولغرض غير مربح 

األنشطة السيما في المجاؿ الميني واالجتماعي والعممي والديني والتربوي والثقافي  مف الترقية
 .32والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني

أما فيما يخص األشخاص المعنوييف الخاضعيف لمقانوف الخاص اشترط المشرع أف     
 يكونوا:

 مؤسسيف طبقا لمقانوف الجزائري. -
 .ناشطيف عند تأسيس الجمعية  -
 غير ممنوعيف عف ممارسة نشاطيـ.-
مف أجؿ تأسيس الجمعية تمثؿ الشخصية مف طرؼ شخص طبيعي مفوض خصيصا ليذا  -

 .33الغرض
 ثانيا: الوقف

اف األمالؾ الوقفية في الجزائر تعد مف المواضيع ذات االىتماـ البالغ ألىميتيا القصوى،    
والتي ترجع لتاريخ الحضارة اإلسالمية التي قدـ نماذج عديدة لضبط مختمؼ أوجو حياة 
األفراد والجماعات ونشرىا بصفة أساسية بالتنمية الفعمية لمفرد والموارد صاقمة لطرؽ التفكير 

اطو منيا مؤسسات عديدة اجتماعية خيرية وتربوية كمؤسسة الوقؼ، والتي تعد أىـ  وأنم
ذا كاف الوقؼ نظاما عرفتو  مؤسساتيا وأكثر تفردىا في تاريخ المجتمعات اإلسالمية، وا 
المجتمعات اإلنسانية قديميا وحديثيا وطورتو لدرجة أثبتت مكانتو الناجعة كوسيمة لمتمنية 

الوقؼ منذ ظيور اإلسالـ سمة مف سمات األمة اإلسالمية ومظير مف االجتماعية، فقد ظؿ 
مظاىر حضارتيا، فاىتمت الدوؿ مف أجؿ تعظيـ موارده والمحافظة عميو مف االندثار 
والزواؿ، أما الوقؼ بالنسبة لمجزائر فقبؿ مجيء األتراؾ إلى الحكـ في الفترة اإلسالمية عرفت 

تمت في االنتشار والتوسع طيمة الفترة العثمانية األوقاؼ كمؤسسة اجتماعية عريقة واس
واكتسبت أىمية كبيرة خاصة في أواخر العيد العثماني وبداية االحتالؿ الفرنسي واستحوذت 
عمى نسبة كبيرة مف الممتمكات داخؿ المدف وخارجيا مشكمة بذلؾ نظاما قائما بذاتو وقد 

 .34قاؼ في مختمؼ أنحاء البالدتميزت ىذه الفترة  بتكاثر ممحوظ وانتشار واسع لألو 



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

03 
 

وما تجدر اإلشارة إليو اف إدارة األوقاؼ تاريخيا مرت بتنوع في شكميا، ابتداء مف النظاـ      
الواقؼ يدير وقفو أو يعيد بو إلى شخص يعينو وىنا نكوف بصدد  اإلداري الالمركزي،فكاف

الالمركزية اإلدارية، إال اف ىناؾ أسباب عدة أدت غالبا إلى تحوؿ إدارة األوقاؼ مف 
الالمركزية اإلدارية إلى المركزية،وقد ظيرت ذلؾ جميا مف خالؿ تدخؿ الدولة في اإلشراؼ 

في اإلدارة يتجو إلى الجمع بيف المركزية والالمركزية عمى الممتمكات الوقفية، والرأي الراجح 
 .35في انجاز العمؿ اإلداري

حاولت الجزائر إعماؿ النظاـ القائـ بذاتو مف خالؿ الحماية القانونية لألوقاؼ، وذلؾ في   
والتي نصت عمى "األمالؾ الوقفية وأمالؾ الجمعيات الخيرية  49في مادتو1989دستور 

، وقنف المشرع الجزائري أحكاـ الوقؼ في تشريع 36انوف تخصيصيا"معترؼ بيا ويحمي الق
 07-01المتضمف قانوف األوقاؼ المعدؿ والمتمـ بالقانوف 10-91مستقؿ بموجب القانوف

 .1037-02والقانوف 
ومنو فالوقؼ شخصية معنوية ذات طابع مؤسستي تميزه كنظاـ قائـ بذاتو، وبخصوص ىذه  

إلثبات الشخصية المعنوية لموقؼ سواء فقياء الشريعة اإلسالمية الفكرة ثار جداؿ بيف الفقياء 
 أو فقياء القانوف.

لقد اختمؼ الفقياء في أما عن موقف الفقه اإلسالمي من الشخصية المعنوية لموقف:      
، الشريعة اإلسالمية في مسألة الشخصية المعنوية لموقؼ،وتباينت أرائيـ بيف مؤيد ومعارض

كرة الشخصية المعنوية لموقؼ تجسد في مذىبيف، المذىب االوؿ رأى اف الرأي المعارض لفف
،والمذىب الثاني رأى اف ممكية الوقؼ تنتقؿ الى 38ممكية الوقؼ تبقى عمى ممؾ الواقؼ

، أما األحكاـ التي يتشؼ مف خالليا الشخصية االعتبارية لموقؼ فتتجمى 39الموقوؼ عمييـ
تخرج مف يد الواقؼ، وال تدخؿ في يد الموقوؼ  أكثر في الرأي القائؿ بأف ممكية الوقؼ

عميو،أي أف ممكية الوقؼ هلل تعالى تخرج مف اختصاص بني أدـ  وىو الرأي الراجح عند 
 الشافعية .

وكذلؾ مف السمات التي تدؿ عمى الشخصية االعتبارية لموقؼ ماجاء بو الفقياء عندما   
الوقؼ أوالوصية أواليبة، ومف اعتدى عميو أثبتوا لموقؼ حقوقا وواجبات،فأثبتوا لو الممؾ ب

يجب عميو الضماف في مالو،ولو كاف الواقؼ نفسو، ويكوف ماؿ الضماف حقا لموقؼ وتجري 
العقود بيف الوقؼ وبيف أفراد الناس وكؿ ما يعقده الناظر مف عقود فاف حقوقيا ترجع إلى 
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تطمبيا إدارة الوقؼ،فيذه الوقؼ وليس إلى الناظر،كما تفرض عمى الواقؼ التزامات التي ت
األحكاـ تدؿ عمى اعتراؼ الفقو اإلسالمي بالشخصية االعتبارية لموقؼ بوجو عاـ ولـ يسمو 

 .40ذلؾ صراحة في كتبيـ 
أما الفقو المعاصر أقر بالشخصية المعنوية لموقؼ وأدخميا في دراساتو المعاصرة     

مف االنجازات البشرية في المجاالت ،والمتوقع مف أي قانوف لألوقاؼ اإلسالمية االستفادة 
القانونية وغيرىا، وأف يضع بشكؿ واضح مالمح الشخصية القانونية المستقمة لموقؼ، مع 
العمؿ عمى حماية الوقؼ مف تصرفات الناضر وغيره، كما ينبغي لمقانوف أف ال يترتب عمى 

نفسو، كأف يغرقو  الوقؼ نتائج أعماؿ قد يقـو بيا الناظر، مما قد يؤثر عمى وجود الوقؼ
بالديوف، مما يجعؿ مف الصعب الوفاء بيا بدوف زواؿ الوقؼ نفسو أو أف يقـو بإىماؿ 

 .41أغراضو األصمية التي وضع الوقؼ مف أجميا
إذ أف افتراض أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من الشخصية المعنوية لموقف:    

ذا كانت لـ تظير عمى أرض الواقع إال في العصر الحديث لكف  الشخصية االعتبارية وا 
الممارسة العممية لما كانت موجودة في واقع الناس قديما في شخص الدولة  وبيت الماؿ 

ماهو األساس القانوني والحاكـ ألنيا أسماء مرتبطة كمؤسسات اعتبارية، فاإلشكاؿ المطروح 
 213لرجوع لممادة فالمشرع الجزائري في قانوف األسرة وبا لمشخصية االعتبارية لموقف؟

منيعرفت الوقؼ بأنو"الوقؼ حبس الماؿ عف التممؾ أي شخص عمى وجو التأبيد و التصدؽ" 
وبيذه نص صراحة عمى خروج الماؿ مف ممؾ الواقؼ فاقترب موقؼ المشرع الجزائري بذلؾ 
 الرأي القائؿ بإسناد الممكية هلل عز وجؿ ونفى فرضية بقاء ممكية الوقؼ في يد الواقؼ وكذا

 انتقاليا إلى الموقوؼ عميو .
والتي نصت عمى"الوقؼ ىو حبس العيف عف  10-91مف قانوف  03أما في المادة    

التممؾ عمى وجو التأبيد والتصدؽ بالمنفعة عمى الفقراء أوعمى وجو مف وجوه البر والخير"، 
ذلؾ  فأورد المشرع مصطمح التممؾ عف الوقؼ إطالقا سواء عمى الواقؼ أو غيره، وأكد 

والتي تنص)الوقؼ ليس ممكا لألشخاص  10-91مف قانوف  05المشرع الجزائري في المادة 
، وىو 42الطبيعييف وال االعتبارييف(،فتزوؿ بذلؾ ممكية الواقؼ بتماـ انعقاد الوقؼ صحيحا

مف نفس القانوف"ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسير الدولة  05اعتراؼ صريح في المادة 
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مف القانوف  49رة الوقؼ وتنفيذىا"، ومنو جاء منسجـ مع أحكاـ المادة  عمى احتراـ إدا
 المدني المعدؿ والمتمـ .

فالوقؼ ال يعتبر ممكا لألشخاص الطبيعييف واالعتبارييف سواء كانوا واقفيف أو موقوؼ   
عمييـ، فالمشرع أخرج الماؿ الموقوؼ مف ممؾ الواقؼ ولـ ينقمو إلى ممكية الموقوؼ عميو بؿ 

 43عتبر الوقؼ مؤسسة قائمة بذاتياا
 

 المبحث الثاني
 آثار االعتراف بالشخصية المعنوية ونهايتها 

مف  50اف لالعتراؼ بالشخصية االعتبارية نتائج عديدة وميمة،أشارت إلييا المادة      
الشخص االعتباري بجميع الحقوؽ إال ما كاف منيا مالزما لصفة  القانوف المدني"يتمتع

 اإلنساف وذلؾ في الحدود التي يقرىا القانوف ، ويكوف ليا 
 أىمية في الحدود التي يعينيا عقد إنشائيا أو التي يقررىا القانوف .-
 مواطف وىو المكاف الذي يوجد فيو مركز إدارتيا .-
 نائب يعبر عنو  -
ذلؾ أف ىناؾ العديد مف اآلثار أشارت إلييا المادة السالفة الذكر كاألىمية  حؽ التقاضي"،-

والموطف والنائب وكذا حؽ التقاضي، وىناؾ أثار أخرى لـ تشير إلييا كالذمة المالية المستقمة 
 والمسؤولية سواء المدنية أو الجزائية .

ياية حيث اف الشخصية لذلؾ سوؼ نتناوؿ في المطمب االوؿ االثار ، والمطمب الثاني الن
 االعتبارية تنتيي كانتياء الشخصية القانونية .

 
 المطمب األول :آثار االعتراف بالشخصية المعنوية 

 من القانون المدني  01الفرع األول: آثار االعتراف بالشخصية المعنوية الواردة في المادة 
مالزما لصفة اإلنساف وفي اف الشخص االعتباري يتمتع  بجميع الحقوؽ إال ما كاف منيا    

الحدود التي يقرىا القانوف، ويكوف ليا أىمية في الحدود التي يعينيا عقد إنشائيا أوالتي يقررىا 
القانوف،و مواطف وىو المكاف الذي يوجد فيو مركز إدارتيا، وكذا  نائب يعبر عنو ، واخيرا 

 حؽ التقاضي، وىذا ما سوؼ نتناوليا عمى التوالي .
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 همية اوال : اال
تخوؿ الشخصية االعتبارية لمييئة القياـ بأعماؿ تنتج أثارىا القانونية طبقا لمقانوف أي     

تستعد القياـ بأعماؿ يمنعيا القانوف وحتى واف بادرت إلى ذلؾ بعد عمميا مشوبا بعيب قيد 
 المشروعية ومنو تخوؿ ليا العديد مف الحقوؽ وتمتـز بالمسؤوليات فميا مثال حؽ التعاقد
فتتمتع بحؽ إبراـ العقود في إطار ممارسة نشاطيا دوف حاجة الستصدار إذف أو رخصة 

 .44بالتعاقد 
 ثانيا:الموطن

الموطف ىو المكاف الذي يوجد فيو مركز إدارتيا، ويقترف الموطف باالسـ والمقر ويحددىا    
ائي المشرع بموجب مرسـو رئاسي ولمموطف أىمية خاصة تتعمؽ بتحديد االختصاص القض

مف حيث الحدود اإلقميمية ورسـ المجاؿ الجغرافي لممارسة حؽ التقاضي أماـ الجيات 
 .45القضائية 

 ثالثا : نائب يعبر عنه
ال ما سمي      فميس لمشخص المعنوي وجود مادي ممموس يمكف اف يرى بالعيف المجردة، وا 

د ويتقاضى شخصا معنويا،لذا وجب اف يمثمو بشخص طبيعي يتحدث باسمو ويبـر العقو 
، كالوالي نائب عف الوالية، ورئيس المجمس الشعبي البمدي نائب عف البمدية 46كذلؾ باسمو

47. 
 الفرع الرابع : حق التقاضي

اليجوز ألي مؤسسة أو ىيئة فاقدة لمشخصية االعتبارية الدفاع أواالدعاء أماـ      
المكتسبة الشخصية االعتبارية يترتب عنيا حؽ مشروع وىو حؽ التقاضي  القضاء،بينما

كونيا تستطيع المطالبة بحقوقيا تماـ القضاء واالدعاء حتى ضد المجموعة الخاضعة ليا، 
 .48لذا فانو يمكنيا اف تكوف مدعية أو مدعى عمييا أماـ المحاكـ

التي منحت لرئيس المجمس السالفة الذكر و  82ومثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة       
الشعبي البمدي أىمية التقاضي باسـ البمدية، وىو ما يؤكد انفصاؿ واستقالؿ البمدية عف الوالية 
والدولة، وتطبيقيا ألىمية التقاضي اعترؼ القانوف بمسؤولية البمدية مدنيا كطرؼ مدعى عميو 

ر لمغير، وحتى عف األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي البمدي وتسبب بضر 
مسؤولية المنتخبيف واإلدارييف عف األخطاء المرتكبة مف طرفيـ أثناء ممارسة مياميـ أو 
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بمناسبتيا مف جية ومف جية أخرى ألـز القانوف بدفع تعويض عف الحوادث الضارة ليـ كذلؾ 
 .49أثناء ممارسة مياميـ أو بمناسبتيا

من القانون  01غير الواردة في المادة  الفرع الثاني :أثار االعتراف بالشخصية المعنوية
   المدني

مف القانوف المدني قد حددت العديد مف االثار المترتبة عمى   50كما سبؽ االشارة فالمادة   
االعتراؼ بالشخصية المعنوية، لكف ما يجدب االشارة اليو أف ىنالؾ العديد مف االثار 

 فيمايمي: األخرى كاالستقاللية و المسؤولية والمتمثمة 
 

 أوال : االستقالل المالي واالستقالل اإلداري
والميزة األىـ مف كؿ ذلؾ ىي تمتع تمؾ المؤسسات والييئات بالذمة المالية المستقمة أو ما    

يسمى باالستقالؿ المالي وكذا اإلداري،حيث يتمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقمة عف 
أنشأه حيث تكوف وعاء لحقوقيا والتزاماتيا المترتبة عف الذمة المالية لمجية أو الشخص الذي 

نشاطيا، فالذمة المالية لمبمدية مثال مستقال استقالؿ تاما عف الذمة المالية لمدولة حيث تعتبر 
 .50ضمانا لدائنييا ووسيمة لمقياـ بمياميا ولتسيير شؤونيا

اص االعتبارية بالذمة المالية وما يجدر اإلشارة إليو أف النتيجة المترتبة عف تمتع األشخ     
ىي االستقالؿ كذلؾ اإلداري حيث يعمؿ بصورة منتظمة فتحدث داخؿ الشخص المعنوي 
أجيزة وتنظيمات سواء كانت أجيزة لممداولة أو لمتنفيذ، فالبمدية مثال كشخص مف األشخاص 

الشعبي المعنوية تستقؿ بأجيزتيا وىيئاتيا وىي المجمس الشعبي البمدي و رئيس المجمس 
 .51البمدي 

 
 ثانيا: المسؤولية المدنية و الجزائية لمشخص المعنوي

لكف ما يجب اإلشارة إليو أنو مداـ الشخص االعتباري يتمتع بأىمية قانونية وذمة مالية      
فالسؤال المطروح هل يتحمل ومستقمة، أضؼ إلى ذلؾ أىمية التعاقد وحؽ التقاضي، 

 المدنية أو الجزائية عن األفعال الضارة ؟الشخص المعنوي المسؤولية سواء 
 المسؤولية المدنية لمشخص المعنوي  -0
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اف تمتع أي مؤسسة أو ىيئة بالشخصية المعنوية يقتضي اعتبارىا شخصا أماـ       
صالحيات اكتساب الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات سواء كاف مصدرىا التعاقد، وذلؾ  القانوف،ليا

طالما يتوافر فييا أىمية األداء ومف ثمة إمكانية إبراـ مختمؼ التصرفات والعقود، أو كاف 
مصدر ىذه االلتزامات القانوف مباشرة، فأساس التزاـ الييئات أو المؤسسات بمختمؼ االلتزاـ 

القانوف مباشرة إنما ىو نص القانوف ذاتو باعتباره كشخص قانوني يتمتع التي يكوف مصدرىا 
 .52بكامؿ األىمية

أما أساس االلتزاـ بااللتزامات الناشئة عف التعاقد أف ليا بسبب اكتسابيا الشخصية   
المعنوية،إرادة يعبر عنيا مف يقـو بتمثيميا بصفة قانونية لذلؾ كانت إرادة الممثؿ القانوني 

ىي نفسيا إرادة الييئة كشخص قانوني، فمسؤولية المؤسسة أو الييئة مشروطة عف لمييئة 
تمؾ التصرفات أو العقود والتي يتـ إبراميا مف طرؼ ممثميا، مشروطة بأف يكوف التصرؼ 
صادرا عف الشخص الطبيعي الذي يمثميا كشخص قانوني بصفتو ىذه وليس بصفة أخرى، 

رفات ممثميا القانوني إذا تمت ىذه التصرفات خارج فترة لذلؾ ال يمكف مساؤلة الييئة عف تص
نيابتو عنيا أو إذا صدرت ىذه التصرفات مف الممثؿ بصفتو الشخصية أو بصفتو ممثال عف 

 .53شخص أخر
 المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي  -8

ص لقد رفضت معظـ التشريعات وأيدىا في ذلؾ الفقو، قبوؿ مبدأ المسؤولية الجزائية لمشخ   
المعنوي عف أفعاؿ ممثميو القانونييف وذلؾ العتبار اف المسؤولية الجزائية تقتضي توافر 
اإلرادة في حيف الشخص االعتباري ال إرادة لو، إال انو تـ التسميـ بالمسؤولية المدنية لمييئات 

، 54والمسؤولية كأشخاص ال إرادة ليا، فانو مف المنطؽ اف نسمـ أيضا بالمسؤولية الجزائية
وىذا ال يزاؿ الخالؼ قائما حوؿ مدى قابمية الشخص المعنوي الخضوع لممسؤولية الجزائية، 
وذلؾ حسب الشروط المقررة بمختمؼ التشريعات العقابية، فيناؾ فريؽ معارض عمى أساس 
انعداـ اإلرادة والتمييز، وفريؽ أخر مؤيد عمى أساس اف المؤسسة آو الييئة يعتبر حقيقة 

 .55يز بإرادتيا المستقمة مف إرادة أعضائيا وبالتالي يمكف مساءلتيا جزائياقانونية فيي تتم
ومف أىـ مبررات االتجاه المعارض لقياـ المسؤولية الجزائية أنيا ال تتوفر عمى اإلرادة    

والتمييز الذي يجعميا قادرة الرتكاب الجريمة فيي افتراض قانوني ال وجود لو، أضؼ الى  
بيعة العقوبات الجزائية المقررة في القوانيف الجزائية كعقوبة اإلعداـ أو ذلؾ انو يتناقض مع ط
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العقوبات السالبة لمحرية والتي ال يمكف تطبيقيا عمى غير األشخاص الطبيعية وال يصمح 
 لألشخاص المعنوية إال العقوبات المالية كالغرامة أو الحؿ.

لجزائية لمشخص المعنوي فاعترؼ بيا مف المتابعة ا لموقف المشرع الجزائريأما بالنسبة    
المعدؿ والمتمـ لقانوف اإلجراءات  14-04مكرر مف  65قانونا وذلؾ مف خالؿ المادة 

الجزائية، والتي أكدت عمى تطبيؽ قواعد المتابعة والتحقيؽ والمحاكمة عمى الشخص المعنوي 
ف وجود مقرىا ويحدد االختصاص المحمي لمجية القضائية بمكاف ارتكاب الجريمة أو مكا

االجتماعي  لمشخص المعنوي، غير أنو إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاتو مع 
الشخص المعنوي تختص الجيات القضائية المرفوعة أماميا دعوى األشخاص الطبيعية 

 .56بمتابعة الشخص المعنوي
خص المعنوي في مكرر عمى أنو يتـ تمثيؿ الش 65أما بالنسبة لتمثيمو فحددت المادة      

إجراءات الدعوى مف طرؼ ممثمو القانوني الذي كانت لو الصفة عند المتابعة، والممثؿ 
القانوني ىو الشخص الطبيعي الذي يخولو القانوف أو القانوف األساسي لمشخص المعنوي 
 تفويضا لتمثيمو، وفي حالة ما إذا تـ تغيير الممثؿ القانوني أثناء سير اإلجراءات يقـو خمفو

 بإبالغ الجية القضائية المرفوعة إلييا الدعوى بيذا التغيير.
لكف ما تجدر اإلشارة إليو أنو في حالة ما إذا تـ متابعة الشخص المعنوي وممثمو      

القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لـ يوجد أي شخص مؤىؿ لتمثيمو يعيف رئيس المحكمة 
 .57عمى طمب مف النيابة العامة ممثال عنو مف ضمف مستخدمي الشخص المعنوي بناءا

كما أف المشرع أجاز لقاضي التحقيؽ أف يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر مف 
 التدابير اآلتية:

 إيداع كفالة .-
 تقديـ تأمينات عينية لضماف حقوؽ الضحية.-
 المنع مف ممارسة بعض النشاطات المينية أو االجتماعية المرتبطة بالجريمة .-
دج إلى  100.000يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالؼ التدبير المتخذ ضده بغرامة مف -

 .58دج بأمر مف قاضي التحقيؽ بعد اخذ رأي وكيؿ الجميورية 500.000
زائية لمشخص المعنوي ما جاءت بو وما أكد موقؼ المشرع الجزائري في المتابعة الج   

مف قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو والتي جاءت "يكوف الشخص المعنوي  53المادة 
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مسؤوال جزائيا عف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وفقا لمقواعد المقررة في قانوف 
 .59العقوبات"

 المطمب الثاني 
 نهاية الشخصية المعنوية 

لشخص المعنوي شأنو شأف الشخص الطبيعي إلى الزواؿ بغض النظر عف اف مصير ا    
األسباب وماؿ حقوقو والتزاماتو، بالنسبة لألسباب فتنتيي الشخصية االعتبارية عموما 
ألسباب عدة كانتياء األجؿ إذا كاف وجودىا مؤقتا أو محددا زمنيا أو بتحقيقيا لمغرض الذي 

في الفرع األوؿ، أما الفرع الثاني نتناوؿ أثار انتياء  أنشئت مف اجمو، وىذا ماسوؼ نتناولو
الشخصية المعنوية مجيبيف عف التساؤؿ التالي مامصير حقوؽ والتزامات الشخص المعنوي 

 بعد انتيائيا؟
 الفرع االول : حاالت انتهاء الشخصية المعنوية 

أوبتحقيقيا لمغرض  اف الشخصية االعتبارية تنتيي  عموما ألسباب عديدةة  كانتياء األجؿ   
الذي أنشئت مف اجمو، إال انو مف أىـ األسباب الحؿ واإللغاء والذي يظير في العديد مف 

 الصور والتي سنتناوليا فيمايمي :
 اوال:الحل االتفاقي

معينة أو شركاء  اف الحؿ االتفاقي يأخذ غالب بإرادة المؤسسيف في جمعية أومؤسسة        
شركة كالمتضامنيف في شركة التضامف فيقرروف بإرادتيـ المنفردة عمى حؿ تمؾ الشركة أو 

 المؤسسة ألسباب معينة .
 ثانيا: الحل اإلداري

يرجع صدور قرار الحؿ اإلداري إلى الجية اإلدارية المختصة التي في الغالب تكوف تمؾ     
أو الشركة الوطنية المتمتعة بالشخصية االعتبارية  الجية المنشأة أو المستحدثة لممؤسسة

 ونذكر مثاؿ ذلؾ كحؿ مؤسسة أو جمعية ذات طابع بمدي بقرار أو مداولة البمدية .
 ثالثا: الحل القضائي

 ضاء وصدور قرار قضائي يقضي بذلؾ ويكوف ذلؾ بموجب رفع دعوى قضائية أماـ الق      
 رابعا: الحل القانوني
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لة ما تدخؿ المشرع بموجب قانوف أو مرسـو إللغاء بمدية أو والية وذلؾ وىي في حا      
 .60في إطار إعادة التقسيـ اإلقميمي لمدولة

 الفرع  الثاني:أثار انتهاء الشخصية المعنوية
اف اإلشكاؿ الذي يطرح نفسو أال وىو ما مصير حقوؽ والتزامات الشخص المعنوي بعد     

خص الطبيعي، ما مصير أموالو وواجباتو بعد وفاتو؟ فنجد كؿ ما انتيائيا؟وما يقابميا عند الش
 يتعمؽ بالتركة والميراث.

أما بالنسبة لمشخصية المعنوية فاألصؿ أنيا تبقى وتمتد لغاية عممية التصفية حيث يتـ     
تسديد الديوف وتحوؿ باقي حقوقو إلى الجية التي يقررىا سند إنشائو أو وفقا لما يقضي بو 

، فمثال البمدية في حالة إلغائيا بموجب القانوف أو في حالة 61لحؿ أو طبقا لمقانوفإجراء ا
االنضماـ بمدية أو جزء مف بمدية لبمدية أخرى تحوؿ جميع حقوقيا و التزاماتيا إلى البمدية 

 .62التي ضمت إلييا
 

 خاتمة:
مف خالؿ ما سبؽ نستخمص انو ال يمكف الحديث عف التنظيـ اإلداري دوف  عف         

الشخصية المعنوية، فيو يستند عمييا كأساس ومعطى قانوني، ففكرة الشخصية المعنوية التي 
يكتسبيا األشخاص االعتبارية كمقابؿ لما يتمتع بيا األشخاص الطبيعييف مف شخصية 

ية يكتسبيا اإلنساف منذ والدتو والتي تمكنو مف اكتساب قانونية، حيث الشخصية القانون
الحقوؽ وتحمؿ االلتزامات، والشخصية المعنوية أو االعتبارية تكتسبيا الدولة واإلدارات 
العمومية منذ إنشائيا ، وتترتب عنيا حقوؽ و التزامات و تنتيي كذلؾ كانتياء الشخصية 

 القانونية .
                                                           

 .09، ص  2012عمار بوضياؼ، شرح قانوف البمدية  ، جسور لمنشر ، الطبعة األولى ، الجزائر، 11
 31.30، ص 2002، دار العمـو ، -التنظيـ اإلداري ، النشاط اإلداري  –محمد الصغير بعمي، القانوف اإلداري  2
لقد ورد مصطمحيف الشخصية المعنوية والشخصية االعتبارية فكالىما يصباف في نفس المعنى فأحيانا نستعمؿ المعنوية  3

 أو أحيانا أخرى نستعمؿ اعتبارية.
 ية:ىي القدرة عمى اكتساب الحقوؽ و تحمؿ االلتزامات.الشخصية القانون 4
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 . 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 .520حمزة حمزة ، المرجع السابؽ ، ص16

وكذلؾ انظر:محمد سعيد رمضاف البوطي، الشخصية االعتبارية أىميتيا وحكـ تعمؽ الزكاة بيا ، مقاؿ دوف ذكر السنة 
 وما بعدىا. 4،ص

 .35.34محمد الصغير بعمي ، المرجع السابؽ ، ص 17
قبؿ التعديؿ والتي نصت  49المعدؿ والمتمـ لمقانوف المدني،والتي كانت تقابمو المادة  10-05مف القانوف  49المادة 18

عمى )األشخاص االعتبارية ىي الدولة،الوالية، البمدية،المؤسسات،الدواويف العامة ضمف الشروط التي يقررىا القانوف 
 ولكؿ مجموعة يمنحيا القانوف شخصية اعتبارية(. ،المؤسسات االشتراكية والتعاونيات والجمعيات

 .76عمار بوضياؼ ، شرح قانوف البمدية ، المرجع السابؽ ، ص 19
 .76عمار بوضياؼ ، شرح قانوف البمدية ، المرجع نفسو ، ص 20
، ج ر ،  1996والمتمـ لمدستور المتضمف الدستور الجزائري،المعدؿ 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانوف  21

 .14العدد
 .36محمد الصغير بعمي ، المرجع السابؽ ، ص  22
 مف القانوف المدني. 49المادة 23
-1974(،المخطط الرباعي الثاني )1973-1970(،المخطط الرباعي األوؿ )1969-1967المخطط الثالثي التجريبي)24

1977) 
القتصادية العمومية الجزائرية، مجمة المفكر، العدد الثالث،جامعة بسكرة ، الطيب داودي ، تقييـ إعادة ىيكمة المؤسسة ا25

 .134دوف ذكر السنة ،ص 
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وكذلؾ انظر:أوكيؿ سعيد،استقاللية المؤسسات العمومية االقتصادية ،تسيير واتخاذ القرارات في إطار المنظور القانوني 
 .55،ص1999،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

، 2007لطيؼ، المؤسسات اإلدارية والقانوف اإلداري ،المدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد الثالث ، الجزائر ،مصطفى بف 26
 .96ص
 . 37المتعمؽ بقانوف البمدية ، ج ر ، العدد  2011يونيو 22المؤرخ في 10-11القانوف  27
 .80عمار بوضياؼ ،الوجيز في القانوف اإلداري ، المرجع السابؽ ، ص 28
المؤرخ  07-12المتعمؽ بقانوف الوالية الممغى بموجب القانوف  1990ابريؿ  07المؤرخ في  09-90مف  126المادة  29

  .12، ج ر ،2012يناير  07في 
محمود مختار أحمد بربري ،الشخصية المعنوية لمشركة التجارية ، رسالة ماجستير ، كمية الحقوؽ ، تممساف  30
 .03،ص  2011/2012،

، 2008/2009اـ عمؿ الجمعيات في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ ، بسكرة ،فاضمي سيد عمي، نظ 31
 .19ص

،الجزائر  15وكذلؾ انظر:نبيؿ مصطفاوي،الحركة الجمعاوية في الجزائر،مجمة الفكر البرلماني ، مجمس األمة ، العدد 
 .163، ص2007،

، دفاتر السياسة والقانوف، -06-12قراءة نقدية في ضوء قانوف -ئربف ناصر بوطيب،النظاـ القانوني لمجمعيات في الجزا32
 .263، ص 2014العدد العاشر، ورقمة، جانفي 

 . 02المتعمؽ بالجمعيات، ج ر ،  العدد  2012جانفي  15المؤرخ في  06-12مف ؽ  05المادة 33
في الجزائر ودورىا في ترقية طرؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعية  وكذلؾ انظر:عبداهلل بوصنوبرة ،الحركة الجمعوية

 .22، ص2011/2012الشباب، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر،
دارة 34 حسف محمد الرفاعي،إدارة األوقاؼ بيف المركزية والالمركزية،المؤتمر الثالث لألوقاؼ،الوقؼ اإلسالمي،اقتصاد وا 

 .05، ص 2010ية،السعودية، وبناء وحضارة، الجامعة اإلسالم
 .05حسف محمد الرفاعي،المرجع نفسو، ص 35
 .09،ج ر، العدد 1989المتعمؽ بتعديؿ الدستور  1989فيفري  23المؤرخ في  189-89المرسـو الرئاسي 36
ؽ المركزي عمى المستوى المركزي)وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ،المجنة الوطنية لألوقاؼ، مديرية األوقاؼ والحج، الصندو 37

 لألمالؾ الوقفية(،اما المستوى المحمي )مديرية الشؤوف الدينية واألوقاؼ ،الحساب الوالئي لألمالؾ الوقفية ، ناظر الوقؼ(. 
المؤرخ في 07-01المتضمف قانوف األوقاؼ المعدؿ والمتمـ بالقانوف 27/04/1991المؤرخ في  10-91القانوف

 .14/12/2002المؤرخ في  10-02والقانوف  22/05/2001
 مذىب الحنفي و المالكي .38
 مذىب الشافعي . 39
 .74ىػ ،ص 1427، الرياض ، 29خالد بف عبد العزيز بف إبراىيـ الجريد ، الشخصية االعتبارية ، مجمة العدؿ ،العدد  40
 .216ص  . 1977محمد عبيد الكبيسي ، أحكاـ الوقؼ في الشريعة اإلسالمية ، الجزء األوؿ طبعة اإلرشاد ، بغداد ، 41

وكذلؾ انظر: لعمارة سعاد، التصرفات الواردة عمى األمالؾ الوقفية في التشريع الجزائري ،رسالة ماستر ،كمية الحقوؽ و 
 .20و   19،ص2013العمـو السياسية،جامعة البويرة ،
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إلى الموقوؼ عميو،الف  )إذا صح الوقؼ زاؿ حؽ ممكية الواقؼ(غير اف الممكية التنتقؿ10-91مف القانوف  17المادة42

حقو في الوقؼ حؽ انتفاع ال غير، وجاء مايؤكد ذلؾ في نفس المادة )يؤوؿ حؽ االنتفاع إلى الموقوؼ عميو  في حدود 
 أحكاـ الوقؼ وشروطو(.

 .2012-2011بف مشرنيف خير الديف، إدارة الوقؼ في القانوف الجزائري ، رسالة ماجستير ، كمية الحقوؽ ، تممساف ،  43
،ص  2004وكذلؾ انظر:رموؿ خالد ،اإلطار القانوني والتنظيمي ألمالؾ الوقؼ في الجزائر ، دراسة مقارنة ، دارىومة ، 

121. 
وكذلؾ انظر:عجة الجياللي ، قانوف المؤسسات العمومية مف اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخمدونية، الجزائر 

 .200، ص2006،
المتعمؽ بالبمدية التي تعترؼ لرئيس المجمس الشعبي  2011ابريؿ  7المؤرخ في  10-11مف قانوف  82نذكر المادة 44

- 15البمدي بابراـ العقود والصفقات باسـ البمديات وكذا بقبوؿ اليبات والوصايا وذلؾ حسب ماجاء في المرسـو الرئاسي 
المعدؿ  2010اكتوبر  07في المؤرخ  236-10الذي الغى المرسـو الرئاسي  2015سبتمبر  16المؤرخ في   247

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية . 2002يوليو  24المؤرخ في  250-02والمتمـ لممرسـو الرئاسي 
 .153عمار بوضياؼ، الوجيز في القانوف اإلداري، المرجع السابؽ ،ص  45

 .153عمار بوضياؼ، المرجع نفسو ،ص  46
 .10-11مف القانوف  78وذلؾ طبقا لممادة  47
 .98ص  2006مد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر ، اح 48
 10-11مف القانوف  148والمادة  144المادة 49

 .85وكذلؾ انظر:عمار بوضياؼ ، شرح  قانوف البمدية ، المرجع السابؽ ،ص
 .  10-11المادة األولى مف القانوف 50
 .41سابؽ ، صمحمد صغير بعمي ، المرجع ال51
سالمي ساعد، اآلثار المترتبة عمى الشخصية المعنوية لمشركة، رسالة ماجستير،جامعة تممساف، كمية الحقوؽ  52
 وما بعدىا. 23،ص 2011/2012،

 . 23سالمي ساعد، المرجع نفسو، ص 53
 .189، ص1985محمد حسنيف ، الوجيز في نظرية الحؽ بوجو عاـ ، المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،  54
 .217.216، ص 2006أحمد بوسقيعة ، الوجيز في القانوف الجزائي العاـ ، دار ىومة ، الجزائر ،  55
المؤرخ في  155-66المعدؿ والمتمـ لالمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في 14 -04مف قانوف  1مكرر  65المادة   56
 .71لقانوف اإلجراءات الجزائية ، ج ر ، العدد 1966يونيو  08
 .14 -04مف قانوف  3مكرر  65مادة  ال 57
 .14 -04مف قانوف  4مكرر  65المادة   58
المتعمؽ بالوقاية  2010اوت 26المؤرخ في  05-10المعدؿ والمتمـ بػ  2006فيفري   20المؤرخ في  01-06القانوف 59

 .14مف الفساد ومكافحتو ، ج ر ، العدد 
 .43محمد صغير بعمي، المرجع السابؽ ،ص  60
 .44محمد صغير بعمي ،المرجع السابؽ ،ص  61
 .10-11مف القانوف  07المادة  62
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I - المقدمة: 
إذا كانت األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي بو تسخر ليا كل الوسائل القانونية لتنفيذىا    

طالما أن المنفذ عميو ىو شخص عادي، فإن األحكام الصادرة ضد اإلدارة وفي كثير من الحاالت ال تجد 
لسمطة العامة؛ ذلك أنيا تضطمع بميام بامتيازات ا تتمتع األشخاص المعنوية العامةطريقيا لمتنفيذ، ف
وىنا تطرح إشكالية عدم احترام اإلدارة ألحكام القضاء، والتي أصبحت محل نقاش فقيي المرفق العام، 

 وقضائي حاد، بين مؤيد ومعارض لفرضيا ضد األشخاص المعنوية العامة.

لذي يمكن أن يطمبو الدائن ضد ولعل القاضي اإلداري يجد نفسو في تحدي صارخ أال وىو التيديد المالي ا
اإلدارة، فقد اختمفت التشريعات ومن ورائيا القضاء، الفقو، حول موضوع الغرامة التيديدية في المادة 
اإلدارية، ذلك أنو يكتسي طابعا خاصا لما يطرحو من تساؤالت ىامة تتمحور باألساس حول مدى جوازه، 

أم بعد تسجيل امتناع اإلدارة عن التنفيذ العيني اللتزاماتيا  وىل يوجد تبعًا ألمر أو لحكم أو لقرار قضائي،
 .مباشرة

ومن أىم دوافع اختيارنا ليذا الموضوع، ىو البحث عن مدى فعالية نظام الغرامة التيديدية في تنفيذ 
األحكام القضائية التي تحوز حجية الشيء المقضب بو ضد األشخاص المعنوية العامة، وماىي إيجابيات 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 09-08نظام الذي تبناه المشرع الجزائري في القانون ىذا ال

وتأسيسا عمى ما سبق فإننا نقترح أن نتناول مدى إمكانية فرض الغرامة التيديدية عمى األشخاص  
 :المعنوية العامة من خالل الخطة الثنائية التالية

 التيديدية.المبحث األول: ماىية الغرامة 

 المطمب األول: تعريف الغرامة التيديدية.   

 التعريف التشريعي. -أوالً 

 التعريف الفقيي. -ثانيا

 المطمب الثاني: خصائص الغرامة التيديدية وتمييزىا عن غيرىا من المفاىيم األخرى.   

 الغرامة التهديدية ضد األشخاص المعنوية العامة
قسم الحقوق، معهد الحقوق والعموم ، أستاذين محاضرين أ :بن عامر بواب، مميكة هنان

 المركز الجامعي نور البشير البيض، السياسية
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 خصائصيا. -أوالً 

 تمييزىا عن غيرىا من المفاىيم األخرى. -ثانياً 

 مدى جواز المجوء لفرض الغرامة التيديدية عمى األشخاص المعنوية العامة. المبحث الثاني:

 المطمب األول: مجال تطبيق الغرامة التيديدية.    

  المطمب الثاني: إجراءات فرض الغرامة التيديدية عمى األشخاص المعنوية العامة.    

 ماهية الغرامة التهديدية المبحث األول:

عمى  1المتضمن أول قانون إجراءات مدنية بالجزائر 1966لمؤرخ في ا 66-154نص القانون 
التيديد المالي كوسيمة غير مباشرة إلجبار المدين عمى تنفيذ التزامو تنفيذًا عينيًا، وسمتيا بالغرامة 
التيديدية فإذا امتنع الشخص المعنوي العام المدين عن تنفيذ التزامو تنفيذًا عينيًا جاز لمقاضي، بناء 

ى طمب الدائن، أن يصدر قرارًا بإلزام المدين بتنفيذ التزامو في مدة يحددىا في الحكم، عن كل يوم عم
أو أسبوع أو سنة أو أية وحدة زمنية أخرى يحددىا الحكم، حتى يقوم بتنفيذ التزامو. فإذا قام بيذا 

لغرامة التي ىددت التيديد أو أصر نيائيًا عمى الرفض واالمتناع، صرفت المحكمة النظر عن مبمغ ا
بيا، وحكمت لمدائن بالتعويض الحقيقي الذي يعوضو عما فاتو من ربح وما أصابو من خسارة، 

 مراعية في ذلك مدى تعنت اإلدارة.

 (الغرامة التهديديةالتهديد المالي )تعريف  المطمب األول:

الممتنع عن تنفذ ىو وسيمة ضغط عمى إرادة المدين التعريف التشريعي لمتهديد المالي:  -أولا 
التزاماتو، أول من خمقيا القضاء الفرنسي مستندًا إلى قانون المرافعات الفرنسي ثم نص عمييا القانون 

والمادة  340المدني الفرنسي، واقتدى بيما المشرع الجزائري حيث نص عمى التيديد المالي في المادة 
لكنو لم يعرفو، حيث جاء في  2لممغىالمتضمن قانون إجراءات المدنية ا 66-154من القانون  471
: " إذا رفض المدين التزام بعمل أو خالف التزام بامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ في 340المادة 

 محضر ، ويحيل المستفيد لممطالبة بالتعويضات أو التيديدات المالية، 

 ما لم يكن قد قضي بالتيديدات المالية من قبل"

 فييا: " يجوز لمجيات القضائية بناء عمى طمب الطرفين النطق بتيديدات مالية،  فجاء 471أما المادة 
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ويجب مراجعة تمك التيديدات وتصفيتيا من طرف الجيات القضائية المختصة، وال يجوز أن يتجاوز 
 مقدار الغرامة عند تصفيتيا مقدار الضرر الحادث فعاًل".

لمدنية واإلدارية وىو القانون محل الدراسة نجده قد المتضمن قانون اإلجراءات ا 09-08أما القانون 
منو أنو: " يجوز لمجية القضائية اإلدارية،  980تناول الموضوع في مادتين، حيث جاء في المادة 

أعاله، أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد  979و978المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقًا لممادتين 
 تاريخ سريان مفعوليا"؛   

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية جاء فييا: " في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكما و  981والمادة 
قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجية القضائية المطموب منيا ذلك، بتحديدىا، ويجوز ليا 

 تحديد اجل لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية ".

أن لممحكمة بناء عمى طمب الدائن وعند توافر شروط معينة أن تصدر  يتضح من خالل المواد أعاله
قرارًا بإلزام الشخص االعتباري العام المدين عن كل وحدة زمنية يتأخر فييا عن التنفيذ العيني ألمر أو 
حكم أو قرار قضائي، إلى غاية أن يثبت إصرار اإلدارة عمى االمتناع عن التنفيذ العيني، عندئذ يرجع 

ئن لممحكمة لتحكم لو بالتعويض الحقيقي الذي يستحقو" ما أصابو من خسارة وما لحقو من ضرر الدا
"، آخذة في نظر االعتبار في حكميا مدى التعنت الذي بدا من الشخص المعنوي العام؛ أي يسوغ 
لممحكمة الحكم بتعويض أكثر مما كانت ستحكم بو لو كان حكمو غير مسبوق بغرامة تيديدية. وٌقد 
أخذ المشرع بالحكم الذي يجيز لمقاضي أن يزيد في الغرامة إذا رأى أن مقدارىا ليس كافيا إلكراه 

 المدين الممتنع عن التنفيذ كمما رأى داعيًا لمزيادة .

 التعريف الفقهي لمتهديد المالي: -ثانياا 

تي تطرق ليا فقياء القانون اختمف الفقو في تعريفو لمغرامة التيديدية ، ذلك أنيا تعتبر من أىم المواضيع ال
الخاص، وبالتحديد المتخصصين في القانون المدني في جزء أحكام تنفيذ االلتزامات، غير انو ما يالحظ 
عمى ىذه التعارف أنيا جاءت متشابية تصب في قالب واحد، وفي ىذه السانحة نذكر بعض أىم ىذه 

 التعارف:

 راه المدين وحممو عمى تنفيذ االلتزام الواقع عمى عاتقو قد عرفيا الفقيو السنيوري بأنيا: " وسيمة إلك
عينا متى طمبيا الدائن ، وصورتيا أن يمزم أن يمزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع 
عن عمل أيا كان مصدره، ويميمو في ذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمو بدفع غرامة عن 

وحدة زمنية يعينيا القضاء متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنًا كل يوم أو أسبوع أو شير أو 
من خالل ىذا التعريف نستنتج أنو يمكن المجوء إلى التيديد  3ويقضي تدخل المدين شخصياًّ"
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المالي كوسيمة لحمل المدين عمى تنفيذ التزامو في االلتزامات التي ال يكون تنفيذه عينًا غير ممكن 
عمى أن يشمل ذلك كل أنواع االلتزامات، ما دام  –ا قام بو المدين بنفسو أو غير مالئم إال إذ

 تنفذىا ال يزال ممكنًا، وسواء أكان محل االلتزام القيام بعمًل أو امتناعًا عن عمل.
  كما عرفو آخرون بأنو: " تقرير القضاء لمبمغ مالي لفائدة الدائن، وبطمب منو، يضطر الممتنع

.والمالحظ  4ل فترة زمنية ، عمى انو جرى العمل القضائي بتحديده باأليام"عن التنفيذ بأدائو لو ك
عمى ىذا التعريف انو ذىب إلى القول بتأدية المدين لمغرامة التيديدية لمدائن عن كل وحدة زمنية 
يحددىا القاضي وتنقضي فعميًا ، وىذا مأخوذ عميو ألن الغرامة التيديدية ليس دينا لممدين وال حقًا 

نما تصفى في قيمة التعويض النيائية.شخصي  ًا لمدائن، فيي ال تحتسب وا 
 يصدرىا القاضي تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير كما عرفو ميند نوح بأنو: " عقوبة مالية ،

.ويالحظ 5قصد ضمان تنفيذ حكمو، أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق"
الغرامة التيديدية عمى مسألة تنفيذ األحكام ؛ بعبارة أخرى أي عمى ىذا التعريف ان قصر األمر ب

 أنيا حكم تبعي يوجد تبعًا لوجود حكم أصمي لم يجري تنفيذه.
  ويعرفيا الفقو الفرنسي بأنيا: " غرامة مالية أو مقدار مالي يحدد سواء عن كل يوم من التأخير

رار من أي جية قضائية كانت، إنيا ضد الشخص العام المدين، والذي ييمل أو يمتنع عن تنفيذ ق
 .6تأتي كجزاء إلخالل اإلدارة بالحكم المنطوق"

  ويعرفياChristophe guettier   بأنيا: " عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم
تأخير ويصدرىا القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمو أو حتى بقصد ضمان حسن تنفيذ أي 

 .7ق"إجراء من إجراءات التحقي

 المطمب الثاني: خصائص الغرامة التهديدية وتمييزها عن غيرها من المفاهيم األخرى.

 .خصائص التهديد المالي -أولا 

بعد العرض المتقدم لمتيديد المالي نستطيع أن نميز فيو مجموعة من الخصائص، وما ييمنا منيا ىي    
ر الضرر الذي يصيب الدائن من جراء عدم أن الغرامات التيديدية ليست تعويضًا، فيي ال تقاس بمقدا

ذا حكمت بيا المحكمة فحكميا ال يسبب، بخالف الحكم بالتعويض فإنو واجب  التنفيذ وال تتوقف عميو. وا 
 التسبيب. كذلك أنيا مؤقتة وتقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فييا المدين في تنفيذ التزامو.

بمقياس الضرر وال عالقة ليا بو، فقد تكون أكثر  أي أن الغرامة التيديدية ال تقاسأنه تحكمي:  -1
بكثير من الضرر الذي لحق بالدائن، أو حتى إذا لم يصب الدائن أي ضرر ما؛ أي أن الغرض 

 منيا ىو الضغط عمى إرادة المدين الممتنع عن التنفيذ، ال تعويض الدائن عما لحقو من ضرر.
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التنفيذية، وىي ال تعتبر حقًا لمدائن، وال دينًا  أي أن الحكم بو ال يعتبر من السنداتأنه تهديد:  -2
محققًا في ذمة المدين، وعمى الدائن أن ينتظر حتى ينكشف موقف المدين بقيامو بالتنفيذ أو 
تماديو في اإلجراء أو تثبت استحالة التنفيذ ليرجع إلى المحكمة لمقيام بالتصفية التي يتعمق عمييا 

عويض كان ىذا الحكم ىو السند التنفيذي الذي ينفذ المدين مصير الغرامة؛ فإذا صدر حكم بالت
 بمقتضاه عمى أموال مدينو.

أي أن الحكم بيا يظل غير مبتوت فيو حتى يصار إلى التصفية في ضوء أنه حكم وقتي:  -3
الموقف النيائي لممدين سواء بالتنفيذ أو الرفض؛ عندىا ينتفي سبب وجود ىذا الحكم ويحسم 

عتبار وجو الدر التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن، آخذ بنظر القاضي الدعوى، ويق
 تعنت المدين، غاضًا النظر عما تراكم من الغرامة التيديدية المحكوم بيا.

إنما يجري تقديرىا عن كل وحدة زمنية يتاخر فييا المدين في أنها ل تقدر جزافاا دفعة واحدة:  -4
متنع سيزداد مبمغ التعويض النيائي بسبب التعنت وذلك تنفيذ التزامو؛ أي كمما مر يوم والمدين م

 حتى يشعر المدين بمغبة تأخره عن التنفيذ.
نما ىي أنها وسيمة غير مباشرة لمحصول عمى التنفيذ العيني:  -5 أي أنيا ليست غاية الحكم، وا 

 وسيمة إكراه المدين عمى التنفيذ العيني اللتزامو.

 غيرها من المفاهيم األخرىثانياا: تمييز الغرامة التهديدية عن 

 القاعدة العامة أن الغرامة التيديدية ال تعتبر تعويضا، وال عقوبة خاصة وذلك بناء عمى مايمي:

 ::ويكمن فيما يمي8الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض -1
زالتو، فيما أن الغرامة التيديدية أ/ اختالفهما من حيث الغرض:  فالتعويض غرضو جبر الضرر وا 

 ضيا التغمب عمى مماطمة المدين في التنفيذ العيني.غر 
فالتعويض يحدد بمقدار الضرر، فإن كان ب/ اختالفهما من حيث تقدير المبمغ المحكوم به: 

الضرر ماديًا كانت عناصر التعويض )الخسارة الالحقة والكسب الفائت( أما إذا كان أدبيا فيقدر 
يديدية فال تناسب بين مقدار الغرامة والضرر، فقد كوسيمة لتخفيف الضرر. أما في الغرامة الت

ن لم يكن ىناك ضرر،وقد تفوق الغرامة التيديدية مقدار الضرر.  يحكم بالغرامة وا 
ال كان ج/اختالفهما من حيث التسبيب:  ففي الحكم بالتعويض عمى القاضي أن يسبب حكمو وا 

دية فال يسبب ألنو حكم وقتي لذا ال يكون حكم مشوب بعيب عدم التسبيب، أما قرار الغرامة التيدي
 يجوز الطعن فيو، وقرار الغرامة التيديدية ليس بحكم ألنو ال يحسم الدعوى  .
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كون التعويض ىو المبمغ الذي يحكم بو القاضي ويعتبر حقًا د/ اختالفهما من حيث المضمون: 
ينما الغرامة التيديدية ال يعتبر لمدائن، ودينًا في ذمة المدين، ويجوز التنفيذ بو اختياريا أو جبريا، ب

 مبمغيا حقا لمدائن وال دينا في ذمة المدين، وال يجوز أن يأخذ طريقو لمتنفيذ.
 :9الفرق بين الغرامة التهديدية والعقوبة الخاصة -2

أ/ الغرامة التيديدية ىي حكم وقتي ال يجوز تنفيذه، والحكم بيا ال يعتبر سند تنفيذي، بينما 
 العقوبة الخاصة قابمة لمتنفيذ بمجرد صدور الحكم بيا، ويجب تنفيذىا كما نطقت بيا المحكمة.

ة ب/ الغرامة التيديدية ىي مجرد وسيمة لحمل المدين عمى تنفيذ التزامو عينا، بينما العقوب
 الخاصة تيدف لمردع واإلصالح.

 الفرق بين الغرامة التهديدية والغرامة التأخيرية: -3

أ/ الغرامة التيديدية تطبق في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامو عينا، وتعتبر من قبيل السمطة 
امة التقديرية لمقاضي يفرضيا عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامو وبطمب من الدائن، أما الغر 

التأخيرية ىي عبارة عن مبالغ مدرجة في العقد أو دفاتر الشروط تحدد وتقرر مقدمًا، وبالتالي فإن 
القاضي ال يمكنو تخفيض قيمة الغرامة التأخيرية أو إعفاء المدين منيا بعكس الغرامة التيديدية 

 التي يمكن لمقاضي تخفيضيا بل لو أن يمحوه تماما.

 تعتبر حقًا لمدائن وال دينا عمى المدين، وبالتالي ال يجوز لمدائن أن ب/ إن الغرامة التيديدية ال
يطمب تنفيذ الحكم بغرامة تيديدية كما ال يجبر المدين عمى عرض ىذا المبمغ عرضًا حقيقيا 

 بعكس الغرامة التأخيرية التي تستحق بمجرد تأخر المدين عن مدد التنفيذ المقررة مسبقًا.

ز المجوء لفرض الغرامة التهديدية عمى األشخاص المعنوية المبحث الثاني: مدى جوا
 العامة

 المطمب األول: مجال تطبيق الغرامة التهديدية

السؤال الذي يطرح نفسو في ىذا المقام من البحث ىل يجوز تحديد الغرامة التيديدية بمنطوق الحكم      
ترط في تحديد الغرامة التيديدية أوال صدور أم بعد تسجيل امتناع اإلدارة عن التنفيذ ؟ بعبارة أخرى ىل يش

الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي بو ؛ أي أنيا تعتبر كجزاء لتقاعس اإلدارة عن تنفيذ حكم صادر عنيا، 
ولإلجابة عمى ىذا السؤال يجب الرجوع إلى مصدر المعمومة األصمي أال وىو التشريع، حيث نجده يضفي 

ئي وعمى ىيبة القضاء اإلداري، وبالتالي يعطي مدلولو الحقيق لمبدأ قوة فعالية ممموسة عمى الحكم القضا
الشيء المقضي بو، الذي يؤدي في نياية األمر إلى تعزيز دولة الحق والقانون، مما يمكن معو استنتاج 
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أنو يمكن استعمال الغرامة التيديدية كوسيمة الحقة عمى تنفيذ أمر أو حكم أو قرار حائز لقوة الشيء 
 قضي بو ضد الشخص المعنوي العام المدين.الم

وتجدر اإلشارة ىنا إلى انو يمكن المجوء إلى التيديد المالي في التشريع الجزائري؛ كوسيمة لحمل المدين 
عمى تنفيذ التزامو في االلتزامات التي ال يكون تنفيذه عينًا غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام بو المدين 

 ذلك بعض أنواع االلتزامات، ما دام تنفذىا ال يزال ممكنًا. عمى أن يشمل –بنفسو 

أن يكون التنفيذ العيني ممكناا: -أول  

لم تعد ىناك جدوى البد لفرض التيديد المالي من أن يكون ىذا التنفيذ العيني ممكنًا؛ فإذا أصبح مستحياًل 
امة التيديدية بموجب دعوى قضائية وتقوم عندئذ الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغر ، من المطالبة بو

يرفعيا صاحب المصمحة أمام نفس الجية القضائية التي قضت بيا، وىي تخضع لكافة إجراءات سير 
، وينظر عندئذ إلى سبب االستحالة؛ فإذا كان خطأ المدين حكم  10الدعوى من حيث الشكل والمضمون

ذا كان سببًا أجنبيًا انقضى التزامو  . و ال يعدو محل االلتزام أن يكون 11وال يمزم بشيءعميو بالتعويض، وا 
 قياما بعمل، أو امتناعًا عن عمل. ونرى كيف يكون التنفيذ الجبري في كال الحالتين.

وىنا عمى وجو الجزم والتحقيق ال يمكن المجوء لفرض الغرامة التيديدية أ/محل  اللتزام تسميم شيء: 
إلجرائي مصدره الوحيد ىو التقنين، وقانون اإلجراءات المدنية وذلك تطبيقًا لمبدأ الشرعية؛ فالقانون ا

 .  واإلدارية نص صراحة عمى حالتين: القيام بعمل واالمتناع عن عمل، دون ذكر ليذه الحالة

إذا كان محل التزام المدين قيامًا بعمل فال بد من تدخل المدين شخصيًا ب/ محل اللتزام قيام بعمل: 
 مكان  الوصول إلى التنفيذ العيني في ىذه الحالة يجب التمييز بين حالتين:لتنفيذ االلتزام. وإل

: شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ: 1-ب  

فإذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ االلتزام، كالطبيب يتعيد بإجراء عممية جراحية؛ فال    
ه المدين بنفسو لعدم جدواه، إذ لن يكون العمل الذي يمكن الحصول عمى التنفيذ العيني الجبري إال إذا نفذ

يقوم بو المدين متقنًا، باإلضافة إلى أنو أصر نيائيًا عمى الرفض. ويضيف الفقياء حجة أخرى ىي ما في 
 إجبار المدين عمى القيام بعمل من تجاوز حريتو الشخصية.

: شخصية المدين ليست محل اعتبار في التنفيذ: 2-ب  

العيني يكون ممكنًا دائمًا، ويمكن لمدائن أن ينفذه عمى نفقة المدين. فإذا تعيد شخص ببناء فالتنفيذ    
دار، ولم يقم بتنفيذ ما تعيد بو، جاز لمدائن أن ينفذ االلتزام عمى نفقة المدين. فيقوم ببناء الدار ، ثم يقوم 
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التعويض عن الضرر الذي أصابو. برفع الدعوى أمام القضاء طالبًا الحكم عمى مدينو بجميع ما أنفقو مع 
أما إذا كان محل التزام المدين امتناعًا عن عمل وقام بو؛ أصبح التنفيذ العيني مستحياًل بخطأ المدين 

 بالنسبة لمماضي.

 المطمب الثاني: إجراءات فرض الغرامة التهديدية عمى األشخاص المعنوية العامة

المتضمن قانون اإلجراءات  09-08رًا قبل صدور القانون لم يعرف الفقو والقضاء الجزائري موقفًا مستق
المدنية واإلدارية، وذلك خالفًا لمتشريع المصري بصدد موضوع توقيع التيديد المالي ضد اإلدارة، حيث 

 نذكر أنو كان ىناك موقفين:

 موقف القضاء : -أولا 

ذلك الموقف دعمو قرار الموقف الرافض لمغرامة التيديدية في مواجية الشخص المعنوي العام؛  -1
صادر عن المحكمة العميا آنذاك جاء فيو: " من المقرر قانونًا أنو إذا رفض المدين تنفيذ التزام 
بعمل أو خال التزام باالمتناع عن عمل فغن القائم بالتنفيذ يثبت ذلك في محضر ويحيل صاحب 

أنو ال سمطة لمقاضي المصمحة عمى المحكمة لممطالبة بالتعويض. ومن المستقر عميو قضاء 
، نفس الموقف دعمو مجمس الدولة في قرار 12إلجبارىا عمى التنفيذ بواسطة الغرامة التيديدية"

جاء فيو: " الغرامة التيديدية ينطق بيا القاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم 
ي النطق في المسائل اإلدارية والعقوبات عمييا؛ أي يجب سنيا بقانون. ال يجوز لمقاضي اإلدار 

بالغرامة التيديدية ما دام ال يوجد قانون يرخص بيا. حيث انو ال يجوز لمقاضي في المسائل 
اإلدارية النطق بالغرامة التيديدية ألنو ال يوجد أي قانون يرخص بيا صراحة ، وان القرار 

دأ ، مما يستوجب بالنتيجة قبول المستأنف بإرفاقو قرار الطرد بغرامة تيديدية قد تجاىل ىذا المب
وحيث تقدم معنا الذكر في بحثنا ىذا أن الغرامة التيديدية ليس عقوبة  13الطمب ووقف التنفيذ"

 خاصة بالمعنى الجنائي، وبالتالي فإن قرار مجمس الدولة ىذا غير مبرر.
و القرار الموقف الرافض لمقضاء بالغرامة التيديدية عمى األشخاص المعنوية العامة، ويدعم -2

الصادر عن المحكمة العميا الذي جاء فيو: " متى كان من المقرر قانونًا أنو ال يمكن القضاء 
عمى الوالية من طرف المجمس القضائي حال فصمو في القضايا المدنية بدفع غرامة تيديدية، 
فغن القضاء بمثل ىذا الحكم يشكل مخالفة تجاوز السمطة وعدم االختصاص فضاًل عن عيب 

نعدام التعميل القانوني ، إن الحكم القضائي عمى الوالية بدفع غرامة تيديدية من اختصاص ا
 .14القضاء اإلداري، لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى بغرامة تيديدية عمى الوالية"
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المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الساري  09-08ويتمثل في القانون موقف التشريع:  -ثانياا 
، حيث  15من قانون القضاء اإلداري الفرنسي 3-911منو من المادة  980المفعول، إذ نسخت المادة 

 979و 978جاء فييا: " يجوز لمجية القضائية اإلدارية، المطموب ميا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقًا لممادتين  
ر بالغرامة التيديدية في أعاله، أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوليا"؛ أي أن األم

مواجية أحد األشخاص االعتبارية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا لجية القضاء اإلداري أصبح جائز 
الحكم محل التنفيذ العيني عمى إلزام، فوحده الحكم الممزم لإلدارة إما  ينضويقانونًا، غير أن ذلك مقيد بأن 

عمل يكون محل تيديد مالي؛ بعبارة أخرى دعاوى اإللغاء  أو القيام بعمل أو االمتناع عن شيءبإعطاء 
من قانون اإلجراءات  981لقرار إداري أو التعويض ال يجوز فرض غرامة تيديدية فييا، ذلك أن المادة 

المدنية واإلدارية جاء فييا: " في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، 
 قضائية المطموب منيا ذلك، بتحديدىا، ويجوز ليا تحديد اجل لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية".تقوم الجية ال

أجازت لمجية القضائية  16من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 984وتجدر اإلشارة ىنا أن المادة 
من  985ون المادة اإلدارية التي قضت بالغرامة التيدديدية مراجعتيا بالتخفيض أو اإللغاء، كما أن مضم

أجازت ليا أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التيديدية إلى المدعي  17قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
إذا تجاوزت قيمة الضرر وتأمر بدفعو لمخزينة العمومية وذلك بيدف إثراء المدعي دون سبب؛ ولعل 

ما توصمنا إليو سابقا من أن األمر بالغرامة  القارئ ليذا النص الخير ال يستطيع تفسير محتواه خاصة بعد
التيديدية ال يعتبر من السندات التنفيذية، وىي ال تعتبر حقًا لمدائن، وال دينًا محققًا في ذمة المدين، وعمى 
الدائن أن ينتظر حتى ينكشف موقف الشخص المعنوي العام، بقيامو بالتنفيذ أو تماديو في اإلجراء أو 

فيذ، ليرجع إلى المحكمة لمقيام بالتصفية التي يتعمق عمييا مصير الغرامة؛ حيث تصب تثبت استحالة التن
خيرة في قيمة التعويض؛ فإذا صدر حكم بالتعويض كان ىذا الحكم ىو السند التنفيذي الذي ينفذ ىذه األ

 المدين بمقتضاه عمى أموال مدينو.

 الخاتمة: 

يديدية في المنازعات اإلدارية ليا خصائص وسمات تأسيسا عمى ما سبق يمكن القول أن الغرامة الت
تجعميا تنفرد وتتميز عن بعض المفاىيم األخرى كالشرط الجزائي، التعويض، العقوبة الخاصة، وتجعل 
منيا في ذات الوقت تخضع لمفيوم خاص وأحكام خاصة تتفق وطبيعة االلتزامات التي يكون المدين فييا 

مة، وبدورنا نتفق مع التعريف الدقيق لمغرامة التيديدية بأنيا جزاء شخص من األشخاص االعتبارية العا
مالي توقعو الجية القضائية اإلدارية عمى الشخص االعتباري العام إلخاللو بالتنفيذ العيني اللتزامو، 

نما تستيدف حث فالغاية منو ليست تحقيق إيراد مالي لمدائن أو التعويض عن األ ضرار التي لحقت بو، وا 
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ص االعتباري العام عمى التنفيذ العيني بالنظر ألىميتو في تأسيس المرفق العام وتسييره وتقديمو الشخ
 لمخدمات المنوط بو.  
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 .2008لسنة  21رسمية عدد

، نظرية االلتزام بوجو عام، 02سنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجز عبد الرزاق ال - 3
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، سنة 04رمضان غداي، موقف مجمس الدولة من الغرامة التيديدية، مجمة مجمس الدولة، العدد  - 4
2003 ،149. 

األمر القضائي، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، ميند نوح: القاضي اإلداري و  - 5
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فايزة براىيمي، األثر المالي لعدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق،  - 7

 .68-67، ص 2012-2011جامعة محمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعية 
امة التيديدية عن التعويض في من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لتميز الغر  982جاءت المادة  - 8

من القانون الفرنسي المتضمن إصالح  34المنازعة اإلدارية وىي مادة نسخت من مضمون المادة 
 إجراءات التنفيذ المدنية واإلدارية.

، 2005محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العموم والتوزيع عنابة الجزائر،  - 9
 .291ص 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: " في حالة عدم التنفيذ الكمي أو  983ي المادة جاء ف - 10
الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي 

 امرت بيا" .
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، ص 1998لسنة  01، المجمة القضائية عدد رقم  13/04/1997مؤرخ في  115.244قرار رقم  - 12

193-194. 
 .185، ص  1989لسنة  01، مجمة قضائية عدد 27/06/1983مؤرخ في  28.881قرار رقم  - 13
 .185، ص 1989لسنة  01قضائية عدد ، مجمة 27/06/1983مؤرخ في  28.881قرار رقم:  - 14
مشار إلييا في: بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ من الناحية المدنية والجزائية، منشورات بغدادي، - 15

 .313، ص  2009الجزائر ، 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي: " يجوز لمجية القضائية  984نصت المادة  - 16

 لتيديدية ، او إلغائيا، عند الضرورة".تخفيض الغرامة ا
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما يمي: " يجوز لمجية القضائية أن  985نصت المادة  - 17

مر بدفعو غمى تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التيديدية إلى المدعي ، إذا تجاوزت قيمة الضرر وتأ
 الخزينة العمومية".
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 د . بن عزوز فتيحة

 المركز الجامعي مغنية أستاذة محاضرة قسم 'ب'

fatihabenazouz@yahoo.fr 

 االحتكار القانوني كأساس لقيام عمل الوسيط في عمميات البورصة

:الممخص  

المشترين و ورصة، وذلك بمالقاة البائعين بخاص الذين يتكفمون بتنشيط سوق الإن الوسطاء ىم األش

، وىذا طبقا مال التوسط في تداول ىذه األوراقلألوراق المالية وتنفيذ أوامرىم، فيم يحتكرون دون غيرىم أع

احتكار أعمال  المتعمق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم . وحماية لحق 10-93لممرسوم التشريعي 

ي سوق البورصة دون الحصول الوساطة ، فرضت  مختمف التشريعات عقوبات في حالة ممارسة الوساطة ف

 عمى ترخيص.

 الكممات المفتاحية:

ترخيص.  –حماية  –االحتكار  –الوسطاء في عمميات البورصة   

Abstract: 

Stockbrokers are the persons who are responsible for activating the stock 

market by meeting the buyer and seller for securities and executing theirorders. 

Only the monopolize the brokerage business in the stock market, in accordance 

with Legislative Decree No. 93-10  mended and completed on the stock market.  

In order to the protection of the right to monopolize mediation,  the various 

legislation imposed sanctions in the case of brokerage in the stock market with 

outlicensing. 
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keywords:Stockbrokers: - Monopoly - Protection - Licensing. 

 مقدمة:

تنعقد في مكان معّين في مواعيد محددة المنظمة التي السوق  تعرف بورصة القيم المنقولة بأنيا تمك

 1دورية، وىذا بيدف تداول قيم منقولة معّينة تصدرىا شركات معتمدة في ىذه السوق. بصفة

عن طريق تشجيع  المدخراتوتيدف بورصة القيم المنقولة وسوق رأس المال بصفة عامة إلى تنمية 

أن ذلك ال يتحقق دون وجود حماية قانونية االستثمار وتوجيو تمك المدخرات لخدمة االقتصاد ككل، غير 

 يا المنقولة في البورصة.ميظيف أمواليم في الشركات المقيدة قمتكاممة لممدخرين تدفعيم لممبادرة لتو 

المقرر لممدخر المستثمر في بورصة القيم المنقولة يستند إلى تنظيم عمل جية فاعمة  الحمايةإن مجال 

الوسطاء في  تسميةعمييم يطمق الوساطة في تداول القيم المنقولة  داخل ىذه السوق، أنيطت ليا ميمة

 عمميات البورصة.

بأنو كل شخص مختص في بيع وشراء القيم المنقولة لو  البورصةويمكن تعريف الوسيط في عمميات  

المعامالت الموكمة إليو مقابل عمولة محددة مسبقا مع  ي ىذا المجال، يكون مسؤوال عن تنفيذعمم وكفاءة ف

 2 زبائنو.

فقد ألقى المشرع عمى  ابعة لمشركات المقيدة في البورصة،في مجال القيم المنقولة الت حماية لممستثمرو 

 ،3أوامرىموتنفيذ  الزبناءباإلفصاح اتجاه  كالتزامو، االلتزاماتعاتق الوسيط في عمميات البورصة مجموعة من 

 .5، باإلضافة إلى التزامو بعدم التوسط لحسابو الخاص4والتزامو بحفظ سر المينة

عمى عاتق الوسيط في عمميات البورصة، رتب المشرع ليذا األخير حقوقا  الممقاةولقاء الواجبات  

 معينة، ولعل حقو في احتكار عمل الوساطة في عمميات البورصة يعد أىم حق يتمتع بو، ونظرا ألىمية ىذا



2018جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

61 
 

الحق فقد نظمو المشرع وأحاطو بمجموعة من الضمانات. فما ىو األساس القانوني الحتكار الوسيط عمل 

 الوساطة في بورصة القيم المنقولة، وما ىي الحماية المقررة ليذا الحق ؟

 ارتأينا تقسيمو إلى القسمين التاليين:من أجل معالجة الموضوع 

 ول لموسطاء في عمميات البورصةالمبحث األول:  مفيوم حق االحتكار المخ

 حماية حق احتكار عمل الوساطة المبحث الثاني:

 المبحث األول: مفيوم حق االحتكار المخول لموسطاء في عمميات البورصة

تباع وتشترى داخل السوق المخصص  إن القيم المنقولة المصدرة من قبل شركات مقيدة في البورصة

التداول وىو سوق البورصة، أو كما عميو كذلك بالسوق الثانوي، ولذا سعت مختمف التشريعات  لعمميات

لضبط عممية التداول داخل ىذا السوق، وكذا الجيات الناشطة داخمو، ولقد اعتبر المشرع أن تداول القيم 

يجعل ليم الميمة، مما  المنقولة ال يكون صحيحا إال إذا تم عمى يد وسطاء مرخصين وفقا لمقانون لمقيام بيذه

، وكذا الفئةاألمر الذي يجعمنا نبحث عن تعريف االحتكار المخّول ليذه  حق احتكار عمميات الوساطة.

جراءات تمت(المطمب األول)نطاقو   .(المطمب الثاني) االحتكارع الوسيط بحق ، باإلضافة إلى شروط وا 

 ونطاقولموسطاء في عمميات البورصة  المخولالمطمب األول: تعريف حق االحتكار 

لعممية تبرز خصوصية سوق بورصة القيم المنقولة من خالل احتكار الوسطاء لعمميات البورصة 

ذا كان التعامل في سوق المال ال يتم إال من  حمايةالوساطة داخل ىذه السوق، وىذا  لممصمحة العامة، وا 

 تبيان، كما البد من (الفرع األول) المحترفلمخّول ليذا خالل وسيط، فالبد من ضبط تعريف لحق االحتكار ا

 .(الفرع الثاني)االستثناءات الواردة عمى حق االحتكار 
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 الفرع األول: تعريف حق االحتكار المخّول لموسطاء في عمميات البورصة

وصاحبو محتكر ابن سيده، فاالحتكار  الطعاميعرف االحتكار لغة بأنو من الحكر، وىذا األخير ادخار 

 Le، ويقابل مصطمح االحتكار بالمغة العربية مصطمح 6جمع الطعام ونحو مما يؤكل واحتباسو

Monopole  ىما:  جزئيينبالمغة الالتينية، والتي تتكون منMONO  ويقصد بيا واحد أو أحادي، أما

يمكن القول أن االحتكار  من الكممة الشقين وبجمعوالذي يقصد بو القطب، ومنو  POLEالجزء الثاني ىو 

 7 ىو وجود شخص واحد يكون محور المعامالت التجارية في السوق.

"الحاالت التي تكسب فييا شركة أو مجموعة من الشركات القدرة ويعرف بعض الفقو االحتكار بأنو: 

ليا تعظيم ىامش ربحيا،  عمى السيطرة عمى السوق المحمي بصورة تمكنيا من بيع منتجاتيا بأسعار تتيح

وذلك بغض النظر عن أية اعتبارات تتعمق بترك تحديد أسعار ىذه المنتوجات وفقا لقانون العرض والطمب 

 8في السوق المحمي".

ومما سبق يفيم بأن االحتكار يقصد بو االنفراد في السوق بسمعة أو خدمة، وىو األمر المطّبق عمى 

أن المبدأ العام في القوانين المقارنة ىو أن التوّسط في بيع أو شراء القيم الوسطاء في عمميات البورصة، إذ 

المنقولة يقتصر عمى الوسطاء في عمميات البورصة وحدىم دون غيرىم، فال يجوز ألصحاب الشأن سواء 

 9 بائعين أو مشترين أن يبرموا الصفقات دون تدخل وسطاء في األوراق المالية.

من المرسوم  5حتكار الممنوح لموسطاء في عمميات البورصة في المادة أشار المشرع لحق اال ولقد

"ال يجوز إجراء المتعمق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، حيث نصت عمى مايمي:  10-93التشريعي 

ذاتيا وعن طريق وسطاء في  البورصةأية مفاوضات تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة إال داخل 

، ومنو يفيم من خالل المادة أن المشرع الجزائري جعل الوسطاء في عمميات البورصة ىم البورصة"عمميات 

 األشخاص المحتكرون دون غيرىم أعمال التوسط في تداول القيم المنقولة.
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من قانون  18إن المشرع المصري قد أشار إلى حق احتكار الوسطاء لعممية الوساطة في نص المادة 

"يكون التعامل في األوراق والتي جاءت وفقا لمشكل التالي:  1992لسنة  95ري رقم سوق رأس مال المص

، ولقد ذىب رأي في الفقو المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرّخص ليا بذلك..."

الذكر يفيم من ورائيا أن عمل شركات  السابقةالتعامل الواردة في المادة  بأن كممة لمقول  10المصري

يخرج من  حين انتقاليافي  ،الوساطة مقصورا عمى عمميات البيع والشراء، أي انتقال األوراق المالية بمقابل

نطاق احتكار الوسطاء لعممية الوساطة انتقال الورقة المالية عن طريق اإلرث والتبرع والرىن، وما يؤكد ىذا 

والتي نصت عمى  1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  45/1ادة الرأي ما جاء في نص الم

"ال يجوز التعامل في سوق األوراق المالية بالنسبة لمصكوك المدرجة بجداول أسعارىا إال بواسطة مايمي: 

ال كان مقبول لمعمل بيا، سمسار  .التصرف باطال" وا 

 باستثناءمعتادة عمى أي شخص آخر،  كحرفةأما المشرع الفرنسي حضر تقديم خدمات االستثمار 

 597الشركات التي منحت االعتماد من أجل ذلك، وىذا بموجب قانون تحديث األنشطة المالية الفرنسي رقم 

التقنين النقدي والمالي، وىذا ما يظير من خالل المادة  أحكاموالذي تمت إعادة تنظيمو ضمن  1996لسنة 

 11 منو. 531-10

 الستثناءات الواردة عمى حق احتكار عمل الوساطةالفرع الثاني: ا

إذا كان المبدأ العام أن أعمال الوساطة داخل بورصة القيم المنقولة ىو حق محتكر لموسطاء في 

 عمميات البورصة، إال أن ىذا المبدأ قد تطرأ عميو استثناءات.

دة عمى حق االحتكار، فيناك والجدير بالذكر أنو اختمفت التشريعات في موقفيا من االستثناءات الوار 

من وضع استثناءات محددة يجيز بمقتضاىا بيع القيم المنقولة مباشرة بين البائع والمشتري دون تدخل الوسيط 
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ن كانت ىذه القيم تابعة لشركات مقيدة في البورصة، في حين ىناك من  في عمميات البورصة حتى وا 

 المخّول لموسيط في عمميات البورصة.التشريعات لم تورد استثناءات عمى حق االحتكار 

المتعمق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم،  10-93من المرسوم التشريعي  5/2بموجب المادة 

في البورصة خارجيا عن طريق التراضي،  المسعرةفقد أجاز المشرع أن تتم عمميات التداول عمى السندات 

وىذا إذا كانت ىذه القيم المنقولة صادرة عن الدولة واألشخاص اآلخرون التابعون لمقانون العام، وكذلك 

الحالة من إجراءات التداول التي تفرضيا سوق البورصة  وبالتالي أخرج المشرع ىذه األسيم،شركات 

 وأخضعيا لمتراضي.

استثناءات عمى حق احتكار الوسطاء لعممية الوساطة داخل  أيفي حين المشرع المصري لم يضع 

 .1992-95بورصة القيم المنقولة، وىذا ما تم مالحظتو من خالل قانون سوق رأس المال المصري رقم 

األعضاء أو المعنويين  الطبيعيينأجاز لألشخاص  االحتكاراستثناءا عمى مبدأ و أما المشرع الفرنسي 

في سوق منظمة لألدوات المالية والمّرخص ليم من مجمس األوراق المالية مزاولة عمميات محدودة ومؤقتة 

وليست بصفة منتظمة ومعتادة وفي مجال تنفيذ األوامر لحساب الغير والتداول واالتجار لحساب الغير 

 12 حصرا.

 إجراءات تمتع الوسيط بحق االحتكارو المطمب الثاني: شروط 

 لبيع دورا ميما في إدارة عجمة االقتصاد، وىذا من خالل عمميا كوسيط الماليةتمعب شركات الوساطة 

االستثمارات وغيرىا من األدوار.  وشراء القيم المنقولة المقيدة في البورصة، باإلضافة إلى دورىا في إدارة

 مكمل ألىمية السوق ككل.ىم الوسيط في عمميات البورصة تنبع من أىمية السوق ذاتو لكون دور  فأىمية

ف لو ونظرا لمكانة الوسيط لم يترك المشرع تنظيم عممو لو، فقد تدخل ليفرض عميو إجراءات وشروط لالعترا



2018جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

65 
 

بحق احتكار. ولذا البد من التطرق لشروط الشخص المصرح لو بممارسة  بيذا الوصف، وبالتالي تمتعو

جراءات منح اال(األولالفرع ) الوساطةأعمال   .عتماد ليذا الوسيط، وا 

 الفرع األول: شروط الشخص المصرح لو بممارسة أعمال الوساطة

العديد من التشريعات تسمح لمشخص الطبيعي بممارسة الوساطة داخل بورصة القيم المنقولة،  ىناك

وفي المقابل فيناك الكثير من التشريعات تعتمد عمى الشركات كجية وحيدة محتكرة لممارسة أعمال الوساطة 

 المتعمقة بالقيم المنقولة، ومن بين ىذه التشريعات المشرع الجزائري.

حصر المشرع الوساطة في عمميات المعدل والمتمم  10-93من المرسوم التشريعي  6بموجب المادة 

نوك، أو أنشئت خصيصا ليذا الغرض، أو ب البورصة عمى األشخاص المعنوية سواء كانت شركات تجارية

لمالية اى المشرع حق الشخص الطبيعي في تقديم طمب ممارسة عمل الوساطة مؤسسات مالية، ومن تم ألغ

 ، وحذا في ذلك حذو 0413-03بالقانون  10-93والذي كان معمول بو قبل تعديل المرسوم التشريعي 

 14 المشرع الفرنسي.

ومن أجل تحديد الشروط التي البد أن تتوافر في الشخص المعنوي من أجل ممارسة عمل الوساطة في 

المتعمق بشروط اعتماد الوسطاء في  0115-15رقم  النظامالبورصة أصدرت لجنة تنظيم عمميات البورصة 

 .16عمميات البورصة وواجباتيم ومراقبتيم

شروط منح الوسيط في عمميات البورصة االعتماد  01-15ل.ع.ب.م من نظام  5ولقد حددت المادة 

 يمي: وبالتالي الحق في احتكار عمل الوساطة فيما

  البد أن تدفع بالكامل  ،(دج 10000000)عشر ماليين توفر الحد األدنى من رأس المال وىو

نقدا، غير أنو يمكنيا الخضوع لمقاييس رؤوس األموال الخاصة تحددىا المجنة لممارسة نشاطات 
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واالحتياطات والحاصل المنقول من  االجتماعي، وتتشكل الرؤوس الخاصة من الرأسمال 17خاصة

 .جديد وحصيمة آخر السنة المالية

  الزبائن.حيازة محالت مالئمة لضمان أمن مصالح 

 .حيازة مقر الشركة في الجزائر 

  ر مسؤول مكمف باإلدارة العامة لمشركة تتوفر فيو شروط التأىيل يمس األقلأن يكون لدييا عمى

 المنصوص عمييا في تعميمة تصدرىا المجنة.

 الفرع الثاني: االعتماد الممنوح لموسيط حتى يتمتع بحق االحتكار

حتى تمنح لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا االعتماد لموسيط، فال بد لو أن يقدم ليا طمبا مرفوقا 

 وىي: 01-15من نظام المجنة رقم  09بالوثائق التي حددتيا المادة 

 في صندوق الضمان. وثيقة دفع المساىمة 

 .االكتتاب في عقود التأمين 

 .االلتزام بآداب المينة وقواعد االنضباط والحذر 

  المحل المخصص لممارسة الوساطة. إيجارممكية أو  إثباتوثيقة 

  االلتزام باالكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم، وىذا ضمن الشروط

 المحددة من طرف لجنة البورصة.

مل الوساطة طمب االعتماد لمجنة البورصة، فإن ىذه شركة تجارية أنشئت من أجل القيام بعإذا قدمت 

ن تقدم الشركة لمجنة شيادة تظير سمعة المسيرين، ، عمى أشيرا 12مدتيا  اإلنشاءاألخيرة تقدم ليا رخصة 

إجراءات التأسيس تقيد الشركة، تقديم طمب االعتماد بإتمام الممف بإضافة الوثائق والمعمومات  إتماموعند 

 18 الناقصة.
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ذا وأن منحت لجنة البورصة االعتماد لموسيط، فإن ىذا االعتماد يكون مؤقتا وال يصبح نيائيا  حدث وا 

 إال إذا اشترى الوسيط حصة من شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، وذلك وفقا لمشروط التالية:

 في رأس مال الشركة بحصص متساوية لكل الوسطاء في عمميات البورصة. يكون االكتتاب 

 مميون دج 2المساىمة األدنى بـ  تحديد. 

 جديد تتم زيادة رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة من الحصة التي  في حالة اعتماد وسيط

يقدميا ىذا األخير، أما في حالة انسحاب الوسيط تعاد شراء حصتو في رأسمال شركة تسيير بورصة 

 19 القيم المنقولة من طرف باقي المساىمين في الشركة.

لمجنة البورصة كافة الصالحيات في الحد من نشاط الوسيط في عمميات البورصة، وىذا والمالحظ أن 

 12إذا كان الممف المقدم ليا يظير بأن ىذا األخير غير قادر عمى ممارسة كل النشاطات، وىذا وفقا لممادة 

 .01-15من نظام لجنة البورصة رقم 

لجنة البورصة منح االعتماد لمشركة التي تود ممارسة الوساطة في عمميات البورصة،  قد ترفض

الوساطة تكون قد  أعمالوبالتالي ال يمكن ليا أن تتمتع بحق االحتكار في ىذه الحالة، وفي حالة ممارستيا 

 خالفت القانون.

اط الوسيط، فيمكن ليذا غير أنو وفي حالة إذا ما رفضت لجنة البورصة منح االعتماد أو تحديد نش

األخير أن يطعن في القرار في ظرف شير واحد من تاريخ تبميغ القرار،والبد عمى مجمس الدولة أن يبث في 

 20من تاريخ تسجيمو.أشير  3الطعن خالل 

 المبحث الثاني: حماية حق احتكار عمل الوساطة

الشخصي  باسمو عميمونيابة عن  في عمميات البورصة تاجرا حيث يتمثل عممو في التعاقد يعد الوسيط

ونظرا ألىمية العمل الذي يقوم بو، وكذا االلتزامات  ،21ولحساب عميمو، باإلضافة إلى واجبو في تنفيذ العقد
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الممقاة عمى عاتقو، قد قررت مختمف التشريعات حماية حق االحتكار المخول ليذا الوسيط، وىذا لتحقيق 

وتتجسد حماية حق احتكار عمل الوساطة في العديد من ، (المطمب األول)العديد من األىداف 

 .(المطمب الثاني)المظاىر

 المطمب األول: ىدف تقرير حماية حق احتكار عمل الوساطة

الفرع )يتجمى اليدف األساسي من تقرير حماية حق احتكار عمل الوساطة ىو ضمان سالمة العمميات 

 .(الفرع الثاني)ي سوق بورصة القيم المنقولة ، من جية، ومن جية أخرى مواجية التالعب ف(األول

 الفرع األول: ضمان سالمة العمميات

يعتبر االحتكار القانوني الذي رسمو القانون لموسطاء في عمميات البورصة ىو العامل األساسي لقيام 

 األنظمةوىذا طبقا لمقانون المنظم لبورصة القيم المنقولة، وكذا  ،22وكذا أدائيم لوظائفيمالسماسرة بيذا الدور 

 الصادرة عن لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا.

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري وكبقية التشريعات قّدر الدور الفعال لموسطاء في عمميات البورصة 

جده أوكل ىذه الميمة لشخص معنوي سواء أكان في سالمة العمميات التي تتم داخل سوق البورصة، ولذا ن

شركة متخصصة لموساطة في تداول القيم المنقولة، أم بنك أو أي مؤسسة مالية، وبذلك أسقط الشخص 

كما ذكرنا سابقا بالمشرع الفرنسي وكذا المصري، ومن بين  أسوةالطبيعي من ممارسة عمل الوساطة وىذا 

األشخاص الطبيعية في عمل الوساطة ىو أن ىذه األخيرة قد تعجز  أسباب تراجع المشرع عن االعتماد عمى

عن تكوين رؤوس األموال الكبيرة، وكذا التنظيم اإلداري الذي يضمن سالمة العمميات التي يقوم بيا الوسيط 

 في عمميات البورصة.

اء الذين ومنو فإن منح حماية لحق احتكار الوساطة ييدف لحماية السوق ككل من خالل انتقاء الوسط

 يم حق االحتكار.ل تتوافر فييم الشروط القانونية الالزمة من أجل منحيم الترخيص الذي يمنح
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ولضمان سالمة العمميات المتعمقة بالقيم المنقولة المقيدة في البورصة، فبعد منح الوسيط في عمميات 

قبتيا بالعديد من االلتزامات، منيا البورصة االعتماد يمتزم ىذا األخير اتجاه لجنة تنظيم عممية البورصة ومرا

يمتزم الوسطاء بمسك سجالت  0223-99االلتزامات تبين نشاطيم، فبموجب تعميمة لجنة البورصة رقم 

عمى مايمي:  01-15من نظام المجنة رقم  42تظير نشاطيم، وفي ىذا الصدد نصت المادة  إجبارية

 الكيفيات المحددة من طرف المجنة". "يمسك الو.ع.ب السجالت اإلجبارية الخاصة بنشاطيم حسب

وحرصا عمى ضمان سالمة العمميات داخل البورصة والتي يقودىا الوسطاء في عمميات البورصة يمتزم 

ىؤالء بتسميم الوثائق المحاسبية والمالية، وىذا حسب فترات دورية تحددىا لجنة تنظيم عمميات البورصة 

 24 ثيقة تطمبيا ىذه المجنة.ومراقبتيا، كما يمتزم الوسيط بتقديم أي و 

 مواجية التالعب في سوق بورصة القيم المنقولة الفرع الثاني: 

إن المشرع الجزائري وعمى غرار بقية التشريعات لم يترك حق االحتكار الذي يتمتع بو الوسطاء في 

 عمميات البورصة دون تنظيم أو وضع الضوابط التي تكفل نجاحو.

أي تالعب قد يتسبب بو الوسطاء  أماملقد أراد المشرع من وراء ىذا االحتكار وضع أسس تقف 

من  50المرخص ليم في سوق البورصة عند تداول القيم المنقولة أو تقدير قيمتيا، فبالرغم من أن المادة 

 إنال إ ، ب المينةألزمت الوسيط بواجب كتمان السر الميني، والذي يعد من قواعد وآدا 01-15النظام رقم 

ىذا الواجب ترد عميو استثناءات، إذ يمتزم الوسطاء بإخطار لجنة تنظيم عمميات البورصة بأي ممارسات 

 ، وىذا ما يساىم في ضمان سالمة المعامالت داخل السوق.األموالمخالفة لمقانون كغسيل 

وسطاء في عمميات البورصة لجنة تنظيم عمميات البورصة بمراقبة سوق التداول، وكذا عمل ال وتتكفل

م عمى أوراق سميمة، وأن عقد العمميات غير تكونيم الجية الفاعمة داخل السوق، إذ تتأكد بأن التعامل ي

 25 مشوبة بغش أو نصب أو احتيال أو مضاربات وىمية.
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ممارسات غير مشروعة، والتي يكون لموسطاء في كب داخل بورصة القيم المنقولة بعض الفقد ترت

خل أساسا بمبدأ المساواة كما تعد انتياكا خطيرا لحقوق البورصة يدا فييا، ىذه الممارسات ت عمميات

 المتعاممين في حصوليم عمى ثمن عادل لمقيم المنقولة في سوق البورصة.

ومن الممارسات الغير مشروعة التي قد يساىم بارتكابيا الوسطاء في عمميات البورصة داخل البورصة 

، جريمة نشر معمومات خاطئة أو مضممة، كما يجّرم المشرع أي مناورة امتيازيوعمومات جريمة استغالل م

 26 لعرقمة السوق، والتي يطمق عمييا بالتالعب بأسعار القيم المنقولة.

حق االحتكار المخول لموسطاء في عمميات البورصة ىو ليس فقط مزية  أنيمكن القول ومما سبق 

ليؤالء، ولكن ىو حق يراد منو ممارسة الرقابة عمى فئة معينة منحت ليا رخصة مزاولة ىذا النشاط، وىي 

مجبرة عمى احترام القوانين واألنظمة لسوق البورصة، وبالتالي فيي مسؤولة مسؤولية كاممة عن صحة 

 مميات داخل ىذه السوق.وسالمة الع

 المطمب الثاني: الحماية الجنائية لحق احتكار اعمال الوساطة

تتكفل شركات الوساطة بعمميات تداول القيم المنقولة، فيي شركات ذات خبرة وكفاءة عالية في التعامل 

 بورصة.لداخل سوق ا

لتعامل في القيم المنقولة إال ولقد قررت التشريعات المنظمة لبورصات األوراق المالية، بأنو ال يصح ا

من قبل الجية المختصة بذلك، وتبعا لذلك قرر المشرع  سيط في عمميات البورصة، مرخصا لومن خالل و 

، وحذا في ذلك حذو العديد من (األولالفرع )الوساطة  أعمالالجزائري الحماية الجنائية لحق احتكار 

 .(الفرع الثاني)التشريعات المقارنة 
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 الوساطة في التشريع الجزائري أعمالل: الحماية الجنائية لحق احتكار الفرع األو

المتعمق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، أن  10-93من المرسوم التشريعي  5يفيم من المادة 

بطالن عمميات التداول التي تتم بصورة مخالفة لالحتكار تتمثل  الوساطة أعماللحق احتكار  الحماية المدنية

الممنوح لموسيط، ومنو وفقا لألحكام العامة يمكن لكل ذي مصمحة أن يتمسك بذلك، حيث يعاد المتعاقدان 

 27 لمحالة التي كانا عمييا قبل التعاقد.

من  58الحماية الجنائية لحق احتكار عمل الوساطة، فيمكن استنتاجيا من نص المادة  أما فيما يخص

"يتعرض كل من يجري مفاوضات مم حيث تنص عمى مايمي: المعدل والمت 10-93المرسوم التشريعي 

قانون العقوبات وبغرامة تساوي  عميو في المنصوص أعاله لعقوبات سوء االئتمان 5حكام المادة تخالف أ

 ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة".

فكما سبق  ضمنا، من خالل المادة السابقة الذكر يفيم أن المشرع جّرم ممارسة الوساطة دون ترخيص

خاصة، حيث  أنظمة كوكذلإال بشروط خاصة نص عمييا المشرع ال يتم  اإلشارة إليو فإن عمل الوساطة

"يمارس نشاط الوسيط في عمميات المعدل والمتمم عمى:  10-93من المرسوم التشريعي  6نصت المادة 

 البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا...".

ات البورصة دون الحصول عمى ومما سبق يمكن القول انو يحظر المشرع ممارسة الوساطة في عممي

 الوساطة. أعمالجنائيا حق احتكار  حمىيكون بذلك قد ترخيص، ويكون 

 الوساطة في التشريعات المقارنة أعمالالفرع الثاني: الحماية الجنائية لحق احتكار 

الوساطة، وىذا بجزاءات مدنية وجنائية، وىذا  أعمالتكفمت التشريعات المقارنة بحماية حق احتكار 

وعيا منيا بأىمية منح الرخصة لممارسة ىذا النشاط، وبالتالي محاولة الجيات المختصة عرض الرقابة عمى 

 حركة التداول داخل سوق البورصة.
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من  18الوساطة بموجب نص المادة  أعمالكار فيما يخص المشرع المصري فقد نص عمى حق احت

من نفس القانون، فإنو كل من  63لممادة  ، وفي المقابل وطبقا1992لسنة  95قانون سوق رأس المال رقم 

ىذا القانون، دون أن يكون مرّخص لو بذلك، يعاقب بالحبس لمدة  ألحكامباشر نشاطا من األنشطة الخاضعة 

، أو بإحدى ىاتين ألف جنيو 100وال تزيد عن  جنيو 5000 تقل عن ، وغرامة السنوات 5ال تزيد عن 

بأي عقوبة منصوص عمييا في أي قانون آخر، ومرتبطة بيذا الفعل  اإلخاللالعقوبتين، ىذا مع عدم 

 28 المجّرم.

الفرنسي في حالة انتياك حق االحتكار في ممارسة الوساطة فإنو يعاقب المرتكب بعقوبة  أما المشرع

 AMF. 29العامة لسوق المال الييئة، وىذا باإلضافة لمعقوبات التي تقرىا األمانةخيانة 

من قانون  110ولقد فرض المشرع األردني الحماية الجنائية لحق االحتكار، وىذا من خالل المادة 

، وفرض عقوبة تصل لحد الحبس لمدة ال تزيد عمى ثالث سنوات، أما 2002لسنة  76األوراق المالية رقم 

ضعف الخسارة التي  أووال تقل عن ضعف الربح الذي حققو المخالف ألف دينار  100غرامة ال تزيد عن ال

 تجنييا وال تزيد عن خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة.

بحماية حق احتكار أعمال الوساطة، غير أنو فرض  اخاص افي حين المشرع العراقي لم يتضمن نص

 30 بالقانون المنظم لألسواق المالية. يخلغرامة وعقوبات سالبة لمحرية عمى كل من 

 الخاتمة:

إن احتكار الوسطاء في عمميات البورصة ألعمال الوساطة ينعكس إيجابا عمى عممية التداول داخل       

شفافية التعامالت ويحد نوعا ما من جرائم البورصة. فنظام الرخصة  بورصة القيم المنقولة، حيث يزيد من

لمممارسة أعمال الوساطة معمول بو من طرف أغمب التشريعات، ىذا ما يمكن الييئات الرقابية في سوق 

 البورصة من ضبط الجيات المتدخمة داخل ىذا السوق وباألخص الوسطاء في عمميات البورصة.
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ر نجد أن أغمب الشركات التي ىي معتمده كوسيط في ىذه السوق ىي وفيما يخص بورصة الجزائ

بنوك ، وىذا أمر منطقي كون أن انتشاء شركات متخصصة في الوساطة في الجزائر في الوقت الراىن ىو 

 أمر مستبعد ، وىذا لمحدودية نشاط سوق البورصة وقمة الشركات الخاصة المقيدة فييا. 

 اليوامش:

                                                           
الوجيــة القانونيــة، دار النيضــة العربيــة، مصــر،  مــن مــنســيد طــو بــدوي محمــد، عمميــات بورصــة األوراق الماليــة المنقولــة   1

 .43، ص 2001
 .114، ص2000، العمميات المصرفية والسوق المالية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، النيديوخميل الناشف أنطوان   2

ات البورصــة وواجبــاتيم ، المتعمــق بشــروط اعتمــاد الوســطاء فــي عمميــ01-15مــن نظــام ل.ج.ع.ب.م رقــم  45أنظــر المــادة   3
 .2015أكتوبر 21المؤرخ في  36ومراقبتيم، ج.ر.عدد 

عـدد  ، المتعمـق ببورصـة القـيم المنقولـة، ج.ر1993مـاي  23المـؤرخ فـي  10-93مـن المرسـوم التشـريعي  12أنظـر المـادة   4
مــؤرخ فـــي  03دد،ج.ر.عـــ1996-01-10مـــؤرخ فــي  10-96مـــتمم بــاألمر رقــم ،المعــدل وال1993مـــاي  2، الصــادرة فــي 34
 .2003-02-19مؤرخ في  11ج.ر.عدد 2003-02-17مؤرخ في  04-03، والقانون رقم  19-02-2003
 المتعمق ببورصة القيم المنقولة، المشار إليو سابقا. 10_93من المرسوم التشريعي  17أنظر المادة   5
 .53ص المرجع السابق،عاشور عبد الجواد عبد الحميد،   6
محمـد  أنظـر كـذلك:.795، ص2000، دار اآلداب لمطباعـة، بيـروت، 28، قـاموس فرنسـي عربـي، طالمنيـل، إدريـسسـييل   7

 .208، دار صادر، بيروت، ص1بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، ط
باألســعار وحمايــة المنافســة ومنــع االحتكــار، دار  اإلخــاللأحمــد محمــود خمــف، الحمايــة الجنائيــة لممســتيمك فــي مجــال عــدم   8

 .66، ص2007الجامعة الجديدة، 
 .54، صعبد الجواد عبد الحميد، المرجع السابقعاشور   9

 . 28صالح أمين أبو طالب، دور شركات السمسرة في بيع األوراق المالية، دار النيضة العربية، القاىرة، ص  10
11 ART.L531-10, code monétaire et financier : "sous réserve des disposition de l’article L.532-
2 il est interdit a tout personne autre qu’un prestataire de service d’investissement ou qu’une 
personne mentionnée a l’article L.532-18 ou a l’article L532-18-1 de fournir a des tiers des 
services d’investissement a titre de profession habituelle". 
12 ART 421-8, code monétaire et financier. 

المتعمـق ببورصـة القـيم المنقولـة قبـل التعـديل عمـى مـايمي: "يمكـن أن  10-93مـن المرسـوم التشـريعي  6كانـت تـنص المـادة   13
شركات ذات أسيم تنشأ خصيصـا ليـذا  أشخاص طبيعيون أوبورصة، بعد اعتماد من المجنة ال يمارس عمل الوسيط في عمميات

 الغرض".
14 ART L.531-4, code monétaire et financier :"les entreprises d’investissement sont des 
personnes morales, autre que les établissements de crédit, qui fournissent des services 
d’investissement a titre de profession habituelle". 



2018جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

74 
 

                                                                                                                                                                                           
 .2015أكتوبر  21، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية العدد   15
المتعمق بشروط اعتمـاد الوسـطاء فـي  1996يوليو  3المؤرخ في  03-96نظام ل.ت.ع.ب.م رقم  01-15ى نظام لقد ألغ  16

 .1997جوان  1المؤرخة في  36ج.ر عدد عمميات البورصة وواجباتيم ومراقبتيم، 
 القيم المنقولة، معدل ومتمم، المشار إليو سابقا. ببورصة، المتعمق 10-93من المرسوم التشريعي  6المادة   17

18  V. Instruction COSOB N0 16-02 du 24 Janvier 2016 relative aux  condition d’honorabilité 
que doit remplir le dirigent de l’intermédiaire en opération de bourse-société commerciale-
qualification que doivent remplir le dirigeant assumant la direction générale de l’intermédiaire.  

ورصة في ، يتعمق بمساىمة وسطاء عمميات الب1997نوفمبر  18المؤرخ في  01-97من نظام ل.ت.ع.ب.م رقم  3المادة  19
-03، معـدل ومـتمم بالنظـام رقـم 1997ديسمبر  29، المؤرخة في 87مال الشركة إدارة بورصة القيم المنقولة، ج.ر عدد  رأس
   .2003نوفمبر  30المؤرخة في  73، ج.ر عدد 2003نوفمبر  18المؤرخ في  04
 عدل ومتمم، المشار إليو سابقا.، المتعمق ببورصة القيم المنقولة، م10-93من المرسوم التشريعي  9المادة   20

، 2013، دار الخمدونيــة، (دراســة مقارنــة)محمــد، حريــة تــداول األســيم فــي شــركة المســاىمة فــي القــانون الجزائــري  فتــاحي  21
 .191ص
 .147، ص2010موسى، حوكمة الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية، دار الجامعة الجديدة،  إبراىيممحمد   22
 ، المتعمقة بالسجالت التي يجب أن يمسكيا الوسـيط1999مارس  3المؤرخة في  02-99تعميمة ل.ت.ع.ب.م رقم أنظر:   23

 في عمميات البوصة.
المتعمـق بشـروط اعتمـاد الوسـطاء فـي عمميـات البورصـة وواجبـاتيم  01-15مـن نظـام ل.ت.ع.ب.م رقـم  56أنظـر: المـادة   24

 ومراقبتيم، المشار إليو سابقا.
 .150موسى، المرجع السابق، ص براىيمإمحمد   25
 المتعمق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، المشار إليو سابقا. 10-93من المرسوم التشريعي  60أنظر: المادة   26
المتعمق بورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، المشار إليـو سـابقا عمـى  10-93من المرسوم التشريعي  58/2نصت المادة   27

 المحكمة". أماممايمي: "ويمكن طمب إلغاء المعامالت التي تمت عمى ىذا النوع 
 .218، ص2009، منشورات الحمبي، 1عبد الباسط كريم مولود، تداول األوراق المالية، ط  28

29  ART.L 573-1, 1o et ART.L.573-7, code monétaire et financier. 
 .217مولود، المرجع السابق، ص عبد الباسط كريم  30



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

75 
 

 بركاوي عبد الرحماند. 

 أستاذ محاضر قسم "ب"

 العموم السياسيةالحقوق و  معيد

 عين تموشنتبمحاج بوشعيب المركز الجامعي  

 

 القضائية اإلدارية.خالفين لتنفيذ القرارات مالردع ل إقرار المسؤولية الجزائية عنوان المقال: 

 ممخص: 

تيدف ىذه الدراسة إلى التطرق لظاىرة امتناع اإلدارة  ممثمة في الموظف العمومي عن تنفيذ األحكام 
 القضائية اإلدارية؛ والحد من حاالت حدوثيا في ظل عدم إمكانية تدخل القاضي في عمل اإلدارة. 

القرار القضائي اإلداري ىو شأن إداري تتواله اإلدارة فتقوم مسؤولية اإلدارة والموظف باعتبار أن تنفيذ 
مراعية في ذلك ضرورة التطابق مع حجية الشيء المقضي بو، وتشمل ىذه األحكام مجموعة األحكام 

 الصادرة في دعوى إلغاء قرارات سمبية باالمتناع؛ وأحكام اإلدانة المالية بسبب االمتناع.

رقابة القضاء الجزائي عمى عممية التنفيذ من خالل إقرار وألجل إقرار التنفيذ فقد أقر المشرع 
المسؤولية الجزائية لمموظف العمومي عن جرائم عدم االلتزام بتنفيذ القرار القضائي والمنحصرة في جرائم 
استعمال السمطة؛ واالمتناع؛ واالعتراض؛ والعرقمة العمدية لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية من خالل تجريم 

 مكرر من قانون العقوبات. 831األفعال بنص المادة  ىذه

 فإلى أي مدى يمكن أن يشكل تجريم أفعال الموظف العمومي سبياًل لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ؟ 

Résumé: 

Cette étude vise le phénomène de l'échec de la gestion représenté par l'agent public sur la mise en 

œuvre des dispositions judiciaires et administratives à l'adresse et réduire l'incidence de 

l'événement en l'absence de la possibilité d'une intervention du juge dans le travail de 

l'administration. 

la gestion Là-dessus, et la responsabilité employés que la mise en œuvre de la décision judiciaire 

administrative est une affaire administrative géré par la direction en tenant compte de la nécessité 
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du respect de la chose jugée, et inclure ces dispositions dans les arrêts de l'action de révoquer les 

décisions négatives à s'abstenir groupe, et les condamnations en raison de l'abstinence financière. 

Afin d'approuver la mise en œuvre du législateur a reconnu l'élimination pénale de contrôle du 

processus de mise en œuvre en approuvant la responsabilité pénale des agents publics pour les 

crimes de non-respect de la mise en œuvre de la décision judiciaire et Almnhsrh des crimes du 

pouvoir, et de ne pas, l'interception et l'obstruction téléologique à mettre en œuvre les décisions 

administratives judiciaires en criminalisant tels actes le texte de l'article 138 Code pénal répété. 

Dans quelle mesure la criminalisation des actes d'un agent public peut-elle constituer un moyen 

de mettre en œuvre des décisions judiciaires administratives? 

 مقدمة:

تجسيدًا لمعمل  عدالشيء المقضي بو ىو عنوان الحقيقة؛ وتنفيذه ي  القضائي الحائز لقوة  إن الحكم
، والغاية المرجوة في األخير من رفع الدعاوى القضائية اإلداري. والقاضي ىو من يجبر اإلدارة عمى تنفيذه

نتاجيا آلثار قانونيةىو صدور  . أحكام وقرارات من شأنيا أن تجسد أحكام القضاء عمى أرض الواقع وا 
عمى مبدأي خضوع الدولة لمقانون ومبدأ الشرعية، لكن ىذين المبدأين يفقدان  االعتمادولتجسيد ذلك ال بد من 

 إذا لم تحترم اإلدارة األحكام والقرارات القضائية. قيمتيما

ورغم أن مبدأ الفصل بين السمطات كمبدأ يحول دون تدخل القضاء اإلداري في أعمال اإلدارة أو 
في شأن يعد من اختصاصيا؛ أال أن اتخاذ اإلدارة لموقف سمبي بشأن الحكم القضائي الصادر الحمول محميا 

ضدىا يثير التساؤل حول مدى احترام حجية أحكام القضاء كسمطة مستقمة مضطمعة بوظيفة حسم المنازعات 
سمطة اإلدارة اإلدارية وما يقتضيو ذلك من اإلدارة المحكوم ضدىا من عدم تجاىل ىذا الحكم رغم أن قوة 

وامتيازاتيا واستقالليا في مواجية القاضي من تجميات السمطة السياسية، ألن االلتزام بالشيء المقضي بو ىو 
مبدأ قانوني يستيدف باألساس سيادة القانون، وفي مجال المبادئ العامة فإن كل ما ىو قانوني يعمو في 

حكام القضائية من أي جية أو سمطة في الدولة يمثل القيمة عمى كل ما ىو سياسي؛ وعميو فإن عدم تنفيذ األ
 . 1إخالاًل جسيمًا بمبدأ الفصل بين السمطات

القرارات عرقمة تنفيذ التنفيذ تتخمميا العديد من الصعوبات التي من شأنيا ورغم كل ىذا فإن عممية 
األكثر تعنتًا تتعمق باإلدارة عمى اعتبارىا الجياز اإلداري صعوبات من بينيا ، الحائزة لقوة الشيء المقضي بو

 في مجال التنفيذ.



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

77 
 

فمبدأ استقالل القضاء واحترام أحكامو وتنفيذىا أصبح ركنًا جوىريًا في أي نظام ديمقراطي، فإذا كان 
األحكام  القضاء يضع حدًا لممنازعة عندما يصدر حكمًا يحوز قوة الشيء المقضي بو؛ فإنو يتعين تنفيذ ىذه

ال لما قامت في الدولة  حاجة إلى خدمات القضاء، وليس أشد خطرًا عمى البالد من إىدار أحكام القضاء وا 
؛ فيو امتيان لمقضاء، وال سبيل لسيادة القانون إال أن يطبقيا القضاء. إذًا فال قيمة واالمتناع عن تنفيذىا

ة في دولة ما ما لم يقترن بمبدأ احترام أحكام القضاء ألحكام القضاء بدون تنفيذىا، وال قيمة لمبدأ المشروعي
وضرورة تنفيذىا، وعدم التنفيذ يضرب ىيبة وحرمة وقدسية القضاء في الصميم ويصبح دوره مقتصرًا عمى 

 فحص عدم مشروعية القرارات اإلدارية المطعون فييا أو الحكم بالتعويض.  

ذا كان القرار القضائي اإلداري ال يثير أي  إشكال إذا كان صادر ضد أحد أشخاص القانون وا 
وامتيازات السمطة العامة لحمل ىؤالء عمى  من طرف اإلدارة؛ وذلك لما تممكو اإلدارة من وسائل الخاص

ىي الجية اإلدارية نفسيا،  داريلمطالب بتنفيذ القرار القضائي اإلالتنفيذ، فإن األمر يختمف عندما يكون ا
وىنا يثور التساؤل حول العديد من المشاكل التي يمكن أن تعترض تنفيذ القرار القضائي اإلداري؛ ومرد ذلك 

 إلى مجموعة من األسباب أىميا:

نظرًا لتمتعيا بامتيازات السمطة العامة وباستقاللية عن  الطرف القوي في النزاع والمتمثل في اإلدارة -
 مما سيؤثر سمبًا عمى تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية. القضاء

كنوع من الضمانات الممنوحة لإلدارة وجود حماية قانونية لألموال العامة تمنع أي حجز يطوليا  -
ل العام قد يخرج من حيازة الدولة، مما لضمان السير الحسن لممرفق العام؛ ألن في حالة الحجز عمى الما

     .2مة لمخطر، بالتالي يجب ترجيح كفة المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصةيعرض المصمحة العا

كان من الواجب عمى اإلدارة أن تمتزم بتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية خاصًة في وأمام ىذا األمر 
ممزمة بتنفيذ ؛ والتي تعتبر اإلدارة فييا مثل باقي األفراد ظل تطور قيم ومبادئ الديمقراطية في دولة القانون

فقد أقر المشرع مجموعة من المبادئ والنصوص وألجل ىذا واإلدارية خاصًة  ؛3األحكام القضائية عامةً 
القانونية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية سواًء بدعوى اإللغاء أو التعويض أو دعوى 

لتي تعتبر وسيمة في حقيقتيا جزاء ذات أثر كبير في ؛ وىذه األخيرة ىي مجال بحثنا؛ واالمسؤولية الجزائية
حمل اإلدارة أو الموظف العمومي عمى تنفيذ ما يصدر ضدىا من أحكام قضائية. فما ىي إذًا القرارات 

والتي يمكن أن تشكل جريمة من الجرائم الموجبة القضائية اإلدارية التي يمكن أن يمتنع الموظف عن تنفيذه 
  من قانون العقوبات؟مكرر  831يا في نص المادة لمعقاب والمنصوص عمي
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 القرارات القضائية اإلدارية الواجبة التنفيذ. المطمب األول:

  .داريةالقرارات القضائية اإلالقاضي بإلغاء القضائي الحكم األول: فرع ال

عمال اإللغاءيترتب عن صدور حكم  قاعدة  التزام اإلدارة بالتطابق مع حجية الشيء المقضي بو، وا 
من قاعدة عدم  ؛ بحيث يصبح القرار وكأنو لم يكن رغم أن ىذا يعتبر استثناءاً األثر الرجعي لحكم اإللغاء

 .رجعية القرارات اإلدارية

والتي تتصف بالعمومية والتجريد؛ وىو األمر إضافًة إلى أن اإلدارة قد تمتزم بتنفيذ القرارات التنظيمية 
عند عدم وجود  –، لكن قد تتخذ اإلدارة ء القرارات الفرديةإلغايا  تختمف في تنفيذىا عن أحكام الذي يجعم

عددًا من الطرق من أجل الوصول إلى ذلك، فإما أن تتخذ شكل  –رغبة في تنفيذىا لمقرار القضائي اإلداري 
ن طريق إصدار قرار فردي أو أو االمتناع عن التنفيذ ع التأخير في تنفيذ حكم اإللغاء أو التنفيذ الناقص

  تنظيمي، ويعتبر الرفض الصريح أو الضمني لتنفيذ الحكم القضائي اإلداري من أخطر ىذه الحاالت.

 تنفيذ أحكام إلغاء القرارات التنظيمية الصادرة عن الجيات القضائية اإلدارية.. 

؛ فيتم سحب القرار الوجودقد يفرض القضاء عن طريق الحكم بإلغاء القرار التنظيمي زوالو من 
؛ بحيث يتحقق عمم المخاطبين بو، 4بالنسبة لمقرار الممغى وىي النشر إتباعياالممغى بذات الوسيمة التي تم 

تمزم اإلدارة بإصدار قرار إداري وتمتنع فينا يصدر القاضي اإلداري قرار يمغي رفض إصدار اإلدارة ليذا  وقد
التزام يقع عمى عاتق اإلدارة. وقد أقر مجمس الدولة الفرنسي عمى أنو  ؛ ألن إصداره يعتبرالقرار التنظيمي

متى عيد المشرع لسمطة معينة بممارسة صالحيات تنظيمية فواجب عمييا أن تمتزم بممارسة ىذه 
 .5الصالحية

كما قد يفرض عمى اإلدارة في حالة الحكم القاضي باإللغاء باستبدال القرار المحكوم بإلغائو إما 
ممزمة بإصدار القرار المحكوم بإلغائو؛ فيكون لدييا حينيا مطمق ، وىذا في حالة ما إذا لم تكن اإلدارة رياً اختيا

، وقد تكون ممزمة بإصدار قرار 6الحرية في عدم إصدار أو إصدار قرار جديد طالما أن القانون ال يمزميا
استحالة األمر باألساس بالمراسيم التنفيذية ألنو يترتب عن إلغائيا  جديد يحل محل القرار الممغى؛ ويتعمق

تنفيذية بحيث يستحيل التنفيذ دون  تنفيذ القانون خاصة بالنسبة لمقوانين التي تعمق نفاذىا عمى صدور لوائح
تطبيقاتيا ؛ ومن أىم والتزام اإلدارة بإصدار الئحة جديدة مقيد بعدم رجعية الالئحة الجديدة .7صدور الالئحة
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لوائح الضبط الصادرة بيدف قمع المخالفات؛ ومرد عدم سريان الالئحة بأثر رجعي إلى مبدأ عدم رجعية 
 النصوص الجزائية.

 الصادرة عن الجيات القضائية اإلدارية.القرارات الفردية إلغاء تنفيذ أحكام  .

. كانت ىذه القرارات إيجابية أم سمبيةالتزامات اإلدارة في تنفيذ أحكام اإللغاء ىاتو في ما إذا تختمف 
إذا كانت صالحياتيا قبل إصدار القرار الممغى ؛ فالتزامات اإلدارة تتوقف عمى ما 8فإذا كان القرار ايجابي

بحكم إعادة الحالة إلى ما كانت عميو إزالة بدت مقيدة أم كانت ليا سمطة تقديرية، وىو ما يفرض عمى اإلدارة 
زالة جميع آثاره المادية  وسحب جميع اإلجراءات التبعية، وفي حاالت استثنائية يمكن ليا القرار الممغى؛ وا 

 .9؛ وىو استثناء من قاعدة عدم الرجعيةإعادة إصدار القرار بأثر رجعي

يجة حتمية لحكم اإللغاء، فاألصل أن ىذا ؛ والتي تعتبر نت10أما في حالة إلغاء القرارات السمبية
القرار الذي رفضت أو امتنعت اإلدارة عمى إصداره، ولتحقيق األثر تعين  ال يتضمن بذاتو إصداراإللغاء 

لغاء قرار الرفض في غير حاالت السمطة المقيدة ال يمنح لصاحبو إال الحق عمى اإلدارة إصدار قرار بذلك ، وا 
؛ وذلك عمى ضوء الظروف القانونية والواقعية لخطة فحص الطمب؛ وليس دفي إعادة فحص طمبو من جدي

 .11صدور الحكم بإلغاء قرار الرفضلخطة 

إذا تعمق األمر بإلغاء قرار لعدم  الممغى؛ غير أنوالقرار ولمعمم فإن لإلدارة إمكانية إعادة إصدار 
قرار جديد بذات مضمون القرار الممغى المشروعية الشكمية أو الخارجية فينا وجب عمى اإلدارة وقبل إصدار 

التي أدت مخالفتيا إلى إلغاء  ختصاص واإلجراءات والشكلصدار ىذا القرار الجديد قواعد االإأن تراعى في 
 القرار اإلداري.

المشروعية الموضوعية أو الداخمية كعيب مخالفة القانون أو أما إذا تعمق األمر بإلغاء قرار لعدم 
القرار الممغى  السمطة؛ فينا يمكن لإلدارة أن تصدر قرار جديد بذات مضمون انحرافعيب السبب أو عيب 

في ىذا القرار ما يوحي عمى أن ىناك إصرار من جانبيا عمى تحقيق غايتيا بأية وسيمة، شرط أال يكون 
حماية مصمحة  -مضمون القرار الجديد بقيدين أساسيين ىما:  وعميو عمى اإلدارة أن تتقيد حين إصدار
الوضع إلى ما  أنو يتعين عمى اإلدارة تنفيذ التزاميا اإليجابي بإعادةالمدعي في دعوى اإللغاء األولى؛ وىو 

يمكن أن قرارىا الجديد أثرًا رجعيًا، وبالتالي فإنو ال  القيد الثاني فيو عدم جواز اإلدارة إعطاءأما  -عميو  كان
 .12الذي صدرت فيو العقوبة الممغاةليا مفعول إال اعتبارًا من اليوم الذي صدرت فيو؛ وليس من اليوم  يكون
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 الثاني: الحكم القضائي القاضي بالتعويض )اإلدانة المالية(. فرعال

الحكم ضمن آجال  عند صدور حكم قضائي إداري يقضي بأداء مالي معين توجب عمى اإلدارة تنفيذ
عن التنفيذ فقد ""أقر المشرع إجراءات وحمول تسمح بإمكانية التنفيذ محددة. ولمجابية إمكانية امتناع اإلدارة 

 واقتضاء الحقوق.

ولقد أقر المشرع الجزائري إجراءات تحد من مشكمة امتناع اإلدارة عن تنفيذ أحكام اإلدانة المالية 
 20-18قواعد قانونية جديدة تضمنيا القانون رقم  ن عمى حقو بإجراءات سريعة ضمنوتسييل حصول الدائ

المحدد لمقواعد الخاصة المطبقة عمى بعض أحكام القضاء؛ والقاضي بإمكانية لجوء المستفيد من حكم اإلدانة 
أن يتقدم إلى أمين الخزينة لموالية بعريضة مصحوبة بنسخة تنفيذية وكل الوثائق التي تثبت لجوء المالية 

عن طريق التنفيذ القضائي والتي بقيت طيمة شيرين بالنسبة لممؤسسات الشخص إلى إجراءات التنفيذ 
ة أو البمدية أو المؤسسات ، ومدة ثالثة أشير بالنسبة لمدولة أو الواليالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

العمومية ذات الصبغة اإلدارية، ويتولى أمين الخزينة تسديد مبمغ اإلدانة في أجل ال يتجاوز شيرين بالنسبة 
والمؤسسات ذات الطابع  من جية لألحكام الصادرة في النزاعات القائمة بين الدولة والجماعات المحمية

لصالح األشخاص ضد الصادرة ثة أشير بالنسبة لألحكام الصناعي والتجاري من جية أخرى، وأجل ثال
 .13الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات ذات الطابع اإلداري

 .اإلداريةت القضائية االثاني: رقابة القضاء الجزائي عمى عممية تنفيذ القرار  طمبالم

؛ فيمتزم حينيا القضائية اإلداريةقد تتقرر مسؤولية مدنية لمموظف العمومي عن عدم تنفيذ القرارات 
الموظف المخالف لتنفيذ األحكام القضائية بتعويض مالي يقدمو إلى المحكوم لصالحو؛ وذلك عمى أساس 

؛ وال يؤثر في ذلك انتفاء الدوافع الشخصية كونو كان يود من وراء ذلك تحقيق الخطأ الشخصي لمموظف
. 14ن يكون بطريق ارتكاب أعمال غير مشروعة؛ ألن تحقيق ىذه المصمحة ال يجب أمصمحة عامة

؛ ويكون بذلك مرتكبًا 15والموظف الذي يرفض أو ييمل تنفيذ قرار قضائي يكون قد خرج عن حدود وظيفتو
 .16لخطأ شخصي يسأل عنو مدنيًا وجزائيًا وقد كرس ذلك المشرع الجزائري

قانوني تقوم عمى ركنين وىما الركن المادي والمعنوي، وقد يشمل الركن المادي في  والجريمة ككيان
؛ حيث ، كما في الجريمة التي نحن بصددىا17بعض الجرائم عمى العنصر المفترض أو الشرط المفترض

 تشترط عنصر الموظف العمومي.
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 .لقضائيلجرائم عدم بتنفيذ الحكم ا األفعال المكونة لمركن المادي: األول فرعال

ركنًا ماديًا خاصًا بيا؛ أال مكرر من قانون العقوبات  831لكل جريمة من الجرائم المذكورة في المادة 
وىو الموظف العمومي. فما المقصود أنيا تشترك في العنصر أو الشرط المفترض المكون لمركن المادي أال 

 بالموظف العمومي في مفيوم ىذه المادة؟

العمومي في القانون اإلداري يختمف عنو في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة إن مفيوم الموظف 
المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية عرف  23-20، فاألمر رقم الممحقة بقانون العقوبات

رتبة الرابعة منو عمى أنو:" كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ومرسم في الموظف العمومي في المادة 
وقد استثنت المادة الثانية منو القضاة والمستخدمين العسكريين ومستخدمي البرلمان، أال أن  في السمم اإلداري"

ذا أخذ بو فسيستخرج طائفة كبيرة من دائرة ىذا التعريف يخرج طائفة كبيرة من دائرة الموظف العمومي ، وا 
أن المشرع الجزائري لم  لمموظف وسندىم في ذلكالتجريم، ولذلك رجح بعض الفقو األخذ بالمفيوم الجزائي 

مكرر من قانون العقوبات إلى قصر التجريم عمى طائفة  831تنصرف نيتو حين مناقشتو وتبنيو لممادة 
نما بالمفيوم الجزائي18الموظفين بالمفيوم اإلداري  28-20، ويدعم ىذا السند ما ورد في قانون رقم 19؛ وا 
 .21، إضافًة إلى أن ىذه الجريمة ىي نوع من جرائم استغالل النفوذ20ومكافحتوالمتعمق بالوقاية من الفساد 

أال أنو في رأينا أنو يجب أن يبين المشرع عن نيتو ىاتو بنصوص واضحة وصريحة ال تحتمل 
 ؛ وىذا تماشيًا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.التأويل

ألن ىذه المسألة قد لمختص بالتنفيذ، كما تثار إشكالية في بعض الحاالت حول تحديد الموظف ا
الفعل تمتد إلى أشخاص آخرين كما في حالة حمول الرئيس محل المرؤوس أو في الحاالت التي يكون فييا 

ولية في حالة المجرم نتيجة أوامر صدرت من الرئيس إلى المرؤوس، كما قد يطرح األشكال حول تحديد المسؤ 
 القرارات التداولية.

، والمعموم أن كل فعل يشكل جريمة مستقمة عن األخرى؛ أال أنيا تشترك في الشروعإضافًة إلى أن 
، فإذا لم تتحقق النتيجة فيعد ىذا الموظف ال بد أن يؤدي فعمو المجرم إلى وقف تنفيذ القرار القضائي اإلداري

 .ن العقوباتمن قانو  38شروعًا، والشروع في الجنح غير معاقب عميو إال بنص صريح طبقًا لنص المادة 

 .القضائيأو القرار تنفيذ الحكم  في جريمة استعمال السمطة لوقف الركن المادي
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وىو قيام موظف عمومي غير مختص بسموك إجرامي متمثل في استعمال صالحياتو القانونية بيدف 
 متمثمة في وقف تنفيذ الحكم أو القرار القضائي اإلداريتحقيق نتيجة إجرامية 

 تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. االمتناع عنالركن المادي في جريمة 

لكي تتحقق ىذه الجريمة تقوم اإلدارة ومن خالليا الموظف العمومي بإصدار قرار فردي مشابو لمقرار 
؛ ويكون القرار الجديد الصادر مستحقًا لمطعن، بحيث يحق لصاحب الحق المجوء إلى القضاء الممغى

عن تنفيذ أحكام اإللغاء الصادرة بمواجيتيا من قبيل القرارات السمبية غائو، فيعد امتناع اإلدارة لممطالبة بإل
بالصمت؛ أي دون إصدار  بحيث تسمك مسمكًا سمبيًا يتمثل التي تمجأ إلييا اإلدارة لتجنب آثار حكم اإللغاء

نفس الوقت ىو واجب التنفيذ  الصادر والمكتسب بقوة الشيء المقضي بو، وفي م وحكم اإللغاءقرار يتواء
 ًا ألحكام القانون.مستند ؛والتزام

 يصدر ىذا القرار في صورة قرار إداري صريح يفيم منو رفض اإلدارة نوقد يكون االمتناع صريحًا بأ
تنفيذ القرار القضائي الصادر ضد جية اإلدارة، حيث تتجاىل اإلدارة حكم القضاء اإلداري فتمتنع عن القيام 

   بما يفرضو عمييا من التزامات تتمثل في إزالة اآلثار القانونية والمادية لمقرار الممغى.

تنفيذ األحكام جريمة االمتناع ىي من أكثر التصرفات حدوثًا من جانب الموظف العمومي إزاء 
ي، ، وىي جريمة ترتكب من طرف موظف عمومي مختص بتنفيذ القرار القضائي اإلدار القضائية اإلدارية

ما أن تتحقق الجريمة  متناعفالسموك اإلجرامي في جريمة اال إما أن يكون امتناع كمي أو جزئي أو ناقص، وا 
  اطل في ميعاد تنفيذ الحكم.بسموك متمثل في المماطمة في تنفيذ القرار القضائي؛ كأن يتم

ىدار لما فرفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بو  يعتبر استيانة بحرمة القضاء وا 
يؤسس عميو خضوع  ،وماتتمتع بو حجيتو وقوتو، ألن مخالفة الشيء المقضي بو يعد مخالفة مباشرة لمقانون
خالليا الموظف العمومي  اإلدارة لمقانون نجده في األساس التشريعي أو النص القانوني الذي يمزم اإلدارة ومن

بالتنفيذ وىو واجب يقع عمييا، ويضاف إلى ذلك ىو أن اإلدارة تعتبر أداة العون لألفراد عند المزوم بما لدييا 
   من امتيازات السمطة العامة.

 تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. عتراض عنااللمادي في جريمة الركن ا
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؛ ويتمثل في اعتراض الموظف العمومي، واالعتراض ىو إبداء يتحقق ىذا الركن بالقيام بعمل ايجابي
صعوبات مادية  الموظف صراحًة عدم قبولو تنفيذ الحكم القضائي، وقد يتعمل الموظف في ىذا بحجة وجود

، فيو إذًا من الناحية بدعوى الصالح العام إذا لم يكن لذلك ما يبرره من الناحية القانونية تعترض التنفيذ؛ أو
 .22ظاىر ممموس يتحقق بسموك ايجابي دائماً المادية فعل 

 تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. عرقمةالركن المادي في جريمة 

بسموك ايجابي يصدر عن الموظف العمومي المكمف بتنفيذ الحكم أو القرار القضائي اإلداري يتم 
عنيا عدم بيدف تحقيق نتيجة إجرامية متمثمة في عدم إجراء التنفيذ أو تمامو، فيو يستخدم وسائل يترتب 

 .23المختص إمكانية التنفيذ أو استحالتو، وذلك باعتماد الموظف العمومي سمطة وظيفتو لدى الموظف

 والعقوبات المقررة لها. الفرع الثاني: الركن المعنوي لجرائم عدم تنفيذ الحكم القضائي

 تنفيذ الحكم القضائي.الركن المعنوي لجرائم عدم 

يقصد بو القصد الجنائي أو العمد، ويتحقق متى اتجيت إرادة الموظف إلى الحيمولة دون تنفيذ القرار 
 فيبغير مسوغ مشروع، أما إذا وجدت صعوبات قانونية أو مادية تواجو الموظف العمومي  القضائي اإلداري

أو غيابو  عتماد المالي الذي يتطمبو التنفيذي القصد الجنائي؛ ومن ذلك ضعف االالتنفيذ فإن ىذا يؤدي إلى نف
القرار القضائي اإلداري من ر القضائي اإلداري المراد تنفيذه؛ أو استحالة تنفيذ أصاًل، أو عدم وضوح القرا

أال أن جريمة االمتناع عن التنفيذ ال تقوم في  .24الناحية المادية كصعوبة إعادة الحالة إلى ما كانت عميو
إلى تنفيذ القرار القضائي اإلداري بعد تحريك الدعوى العمومية، بل يعتبر في حكم المتأخر  حق من سارع

 .25عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري

 اء المسؤولية الجزائية عن جرائم االمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية.جز 

عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية قضى بالعقوبات  جريمة االمتناعلقاضي توافر أركان ر امتى قد
( 20من قانون العقوبات والتي تقضي بعقوبة الحبس من ستة )مكرر  831المنصوص عمييا في المادة 

، وزيادة عمى العقوبات األصمية المشار دج822,222إلى  02,228ثالث سنوات، وبغرامة من أشير إلى 
بعقوبات تكميمية، وقد نص عل ذلك إلييا يمكن لمقاضي الجزائي الحكم عمى الموظف المرتكب لياتو الجريمة 

من حق أو أكثر من قانون العقوبات بقولو: " يعاقب الجاني فضاًل عمى ذلك بالحرمان  831في نص المادة 
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وتتمثل  وذلك من خمس سنوات عمى األقل إلى عشر سنوات عمى األكثر 81من الحقوق الواردة في المادة 
 في:

 .أو اإلقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية العزل -

أو شاىدًا أمام القضاء  عدم األىمية ألن يكون مساعدًا أو ممحقًا أو خبيرًا أو شاىدًا عمى أي عقد -
 إال عمى سبيل اإلستدالل.

 الحرمان من حق االنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام. -

الخدمة في مؤسسة  الحرمان من الحق في حمل األسمحة أو في التدريس أو في إدارة مدرسة أو -
 لمتعميم بوصفو أستاذًا أو مدرسًا أو مراقبًا.

 يا.سقوط حقوق الوالية كميا أو بعض -

 عدم األىمية ألن يكون وصيًا أو قيمًا. -

كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات عمى 
 وتسري ىذه العقوبات من يوم انقضاء العقوبة السالبة لمحرية أو اإلفراج عن المحكوم عميو. "26األكثر

في حالة ما إذا لم كما يمكن لممحكمة أن تأمر في حكميا بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة األصمية 
يكن المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، غير أنو ال يمتد 

 عن حكم اإلدانة.ىذا اإليقاف إلى دفع مصاريف الدعوى القضائية؛ أو عدم األىمية الناجمة 

الفرع الثالث: الجانب اإلجرائي المتعمق بتحريك الدعوى العمومية في جرائم عدم تنفيذ القرارات 
 إلدارية.القضائية ا

تعتبر الدعوى العمومية ىي الوسيمة القانونية التي تممكيا النيابة العامة لممطالبة بتوقيع العقاب عمى 
. فيعد بذلك تحريك الدعوى العمومية من صالحيات النيابة العامة، الجزائي ءمرتكب الجريمة أمام القضا

إلى عدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ضد الموظف العمومي في جرائم يخضع تحريك الدعوى العمومية ف
، سواًء تم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة األحكام العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية
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عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني، كما يراعى في نفس الشأن مة أو من الطرف المضرور العا
 االستثناءات أو القيود الواردة عمى تحريك الدعوى العمومية

 :ضد الموظف المرتكب لجريمة عدم تنفيذ القرارات القضائية .طرق تحريك الدعوى العمومية8

تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة غير أنو استثناءًا أجاز المشرع بموجب المادة األولى 
لمطرف المضرور أن يحرك الدعوى العمومية دفاعًا عمى مصمحتو  الجزائية اإلجراءاتمكرر من قانون 

بالنسبة العمومية بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وبناءًا عمى ما سبق فإن تحريك الدعوى الخاصة 
لجنحة عدم تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية أو المخالفات فأما أن يتم عن طريق تكميف المتيم بالحضور 

ما عن طريق اإلدعاء المدني ما عن طريق االدعاء  أمام محكمة الجنح والمخالفات، وا  أمام قاضي التحقيق، وا 
 المباشر أمام محكمة الجنح أو المخالفات.

 المباشر: أو االستدعاء عاء أ.االد

عن طريق تكميف المتيم  أجاز المشرع الجزائري استثناءًا لمطرف المضرور تحريك الدعوى العمومية
ال بد من ، وحتى يكون االستدعاء المباشر مقبواًل بالحضور مباشرة أمام جية الحكم لمحصول عمى تعويض
 اإلجراءاتمكرر من قانون  333دة في المادة ار الو توافر شروط منيا أن تقع جريمة من الجرائم الخمس 

، أما المنزل؛ القذف؛ إصدار شيك بدون رصيد الطفل؛ انتياك حرمةوىي ترك األسرة؛ عدم تسميم  الجزائية
فإنو ينبغي الحصول عمى ترخيص من  بالنسبة لمجرائم األخرى كجريمة عدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

 المباشر بالحضور. منيابة العامة لمقيام بالتكميفكممثل لوكيل الجميورية 

دع المحكمة وجب عميو أن يو لممدعي المدني لمقيام بالتكميف المباشر بالحضور أمام ومتى رخص  
أن ينوه في ورقة التكميف بالحضور المبمغ الذي يقدره وكيل الجميورية، كما يجب مقدمًا لدى كاتب الضبط 
لم يكن متوطنًا بدائرتيا ويترتب البطالن عمى  ماائرة المحكمة المرفوع أماميا الدعوى عن اختيار موطن لو بد
 مخالفة شيء من ذلك.

 التكميف بالحضور:ب.
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وتقدير النيابة  يتم بعد تقديم شكوى من المضرور، أو تمقي وكيل الجميورية بالغًا من أي شخص
بتحريك الدعوى العمومية المتيم حيث تقوم النيابة العامة ممثمة في وكيل الجميورية العامة كفاية األدلة إلدانة 

 .عن طريق تكميف المتيم بالحضور ورفعيا مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات

برفعيا أمام محكمة الجنح ويترتب عن تبميغ المتيم بورقة التكميف بالحضور تحريك الدعوى العمومية 
 .النعقاد اختصاصيا بالفصل فيياأو المخالفات 

  :أمام قاضي التحقيق ج.االدعاء المدني

لمطرف المضرور من من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  30أجاز المشرع بموجب المادة 
، حيث يقوم قاضي بشكوى مصحوبة بادعاء مدني مباشرًة الجريمة أن يتقدم ىو شخصيًا أمام قاضي التحقيق 

في أجل خمسة أيام وذلك إلبداء رأيو؛ ويجب عمى وكيل  ىذه الشكوى عمى وكيل الجميوريةالتحقيق بعرض 
، مما يتسنى لوكيل الجميورية أن يعترض أن يبدي طمباتو في أجل خمسة أيام من يوم التبميغ الجميورية 

الجزائية  اإلجراءاتمن قانون  33بناًء عمى حالتين وردتا في نص المادة عمى إجراء التحقيق خالل ىذه المدة 
؛ تتعمق الحالة األولى بحالة ما إذا كانت الوقائع التي تضمنيا الشكوى ال تشكل جريمة طبقًا لقانون العقوبات

عوى العمومية ، أما الحالة الثانية فتتعمق بحالة ما إذا كانت الدأي غير جائز قانونًا متابعة التحقيق من أجميا
 سبب من أسباب توافر موانع المسؤولية الجزائية أو مانع من موانع العقاب. ألي نقضائياغير جائزة القبول ال

متناع النيابة العامة عن تحريك الدعوى في حالة ا وتكمن أىمية المجوء إلى ىذا النوع من اإلدعاء المدني
 .في تحريك الدعوى العمومية المنبثق من مبدأ المالئمةالعمومية تبعًا لسمطتيا التقديرية 

أن ىذا والرامي إلى الحصول عمى تعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة وال يمكن لإلدعاء المدني 
أيذاع المدعي المدني مبمغًا ماليًا يقدره قاضي  شرطتوافرت شروط منيا شرط المصمحة، و إال إذا  يكون مقبوالً 

المدعي المدني قد حصل عمى بما يسمح بتغطية مصاريف الدعوى العمومية؛ وذلك ما لم يكن  بأمر التحقيق
 المساعدة القضائية.

الدعوى  أطرافتحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي ويجوز اإلدعاء مدنيًا في أي وقت أثناء سير ال
 عممًا بذلك.

 :د.اإلجراءات الخاصة بتحريك الدعوى العمومية بالنسبة لبعض األشخاص
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ومة، الوالة، قضاة المحكمة العميا، الحك أعضاءمن بينيم  األشخاص خص المشرع الجزائري بعض
بتحريك الدعوى بقواعد خاصة متعمقة ين لدى المجالس القضائية، ، النواب العامائيةضالمجالس الق رؤساء

ي ىذه الحالة جريمة عدم تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، وفأحد ىؤالء بارتكاب  العمومية. في حالة اتيام
المخطر بالقضية أن يحيل الممف بالطريق السممي إلى النائب العام لدى  ميوريةيتعين عمى وكيل الج

الذي يرفعو بدوره إلى الرئيس األول لممحكمة، وليذا األخير أن يعين أحد قضاة المحكمة العميا  المحكمة العميا
إذا كان من قانون اإلجراءات الجزائية. أما  630في المادة ليجري التحقيق ضمن األشكال المنصوص عمييا 

أو وكيل جميورية؛ أرسل الممف بطريق  أو رئيس محكمة موجو إلى أحد أعضاء المجمس القضائي االتيام
والذي يرفع األمر إلى الرئيس  التبعية التدرجية من وكيل الجميورية إلى النائب العام لدى المحكمة العميا

 المجمس الذي بعمل فيو رجل القضاء المتابع.ختصاص ا قاضيًا لمتحقيق من خارج دائرة ااألول لممحكمة العمي

فبمجرد إخطار وكيل الجميورية بالقضية يرسل الممف أما إذا  كان االتيام موجو إلى قاضي محكمة 
، فإذا ما قدر ىذا األخير أن ثمة محل لممتابعة فيعرض القضية عمى رئيس إلى النائب العام لدى المجمس

يختار من خارج دائرة االختصاص  أن يعين أحد قضاة التحقيق ذلك المجمس؛ ويتعين عمى ىذا األخير
  من قانون اإلجراءات الجزائية. 630القضائي الذي يباشر فيو المتابع وظيفتو وىذا طبقا لنص المادة 

ضد الموظف المرتكب لجريمة عدم تنفيذ القرارات  عمى تحريك الدعوى العمومية.القيود الواردة 0
 :القضائية

الجزائية األخرى قيود ترد عمى تحريك الدعوى  المشرع الجزائري وعمى غرار التشريعاتلقد أقر 
في مثل ىذه الجرائم رغم عمم النيابة بوقوعيا إال العمومية في بعض الجرائم، فال  تحرك الدعوى العمومية 

 .بناًء عمى شكوى أو إذن أو طمب

ذا ما أسقطنا األحكام العامة عمى جريمة عدم تنفيذ  فإننا نالحظ أنو ال  القرارات القضائية اإلداريةوا 
 اإلداريةيمكن تحريك الدعوى العمومية ضد بعض الموظفين المرتكبين لجريمة عدم تنفيذ القرارات القضائية 

ذوو الصفة ، ويتعمق األمر مثاًل ببعض الموظفين أو تقديم طمبالحصول عمى إذن  بعد تقديم شكوى أو إال
ن التحق ىذا الموظف بالييئة البرلمانية بعد ارتكابو ليذه الجريمة  وقبل أن تتقادم الدعوى النيابية، حتى وا 

 العمومية بشأن ىذه الجريمة.
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د أقر المشرع الجزائري ألعضاء البرلمان بغرفتيو المجمس الشعبي الوطني وفي ىذا الخصوص فق
ىو األمر الذي ال يمكن بموجبو متابعتيم قضائيًا بسبب جناية أو جنحة ومجمس األمة بالحصانة البرلمانية، و 

والذي ىو رخصة تصدر من الييئة أو الجية ، إال بموجب تنازل صريح منو، أو بإذن من الغرفة التابع ليا
من الدستور،  801و 803و 800وىو ما أشارت إليو المواد  ،التي يتبعيا الموظف الذي ارتكب الجريمة

عمى أنو: " ال يجوز متابعة أي نائب أو عضو مجمس األمة بسبب جناية أو جنحة إال  803المادة فنصت 
بتنازل صريح منو أو بإذن حسب الحالة من المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة الذي يقرر رفع 

 الحصانة عنو بأغمبية أعضاءه"

النائب في البرلمان إال بتوافر أحد قبل ومباشرتيا  دعوى العموميةميو فإنو ال يمكن تحريك الوع
 الشرطين وىما:

؛ بحيث يصبح النائب كباقي األفراد بالنسبة ليذه الدعوى اإلذن لمنيابة عن طريق رفع الحصانة -
جراءات المتابعة.  وا 

ما تنازل النائب بشكل صريح عن ىذه الحصانة، حيث يقوم المجمس  - سواء المجمس الشعبي وا 
 باالجتماع لرفع الحصانة عن ىذا النائب البرلماني. الوطني أو مجمس األمة

من الدستور إلى أنو في حالة تمبس أحد النواب أو أعضاء مجمس األمة  801وقد أشارت المادة 
ويخطر بذلك مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس األمة حسب ن توقيفو؛ جناية يمك بجنحة أو
طالق سراح النائب أو عضو مجمس األمة ، ويمكن لممكتب المخطر أالحالة فوراً  ن يطمب إيقاف المتابعة وا 

والتي أشارت إلى أنو ال يمكن الشروع في متابعة أي نائب أو  803بأحكام المادة عمى أن يعمل فيما بعد 
جمس الشعبي ممن ال عضو مجمس األمة بسبب جناية أو جنحة إال بتنازل صريح منو أو بإذن حسب الحالة

  مس األمة الذي يرفع الحصانة عنو بأغمبية أعضاءه.الوطني أو مج

  .ولقد وضع اإلذن أساسًا لحماية بعض الموظفين نظرًا لمميام الحساسة التي يمارسونيا

دف تحريك الدعوى ئة عمومية إلى النيابة العامة بيأما بالنسبة لمطمب فيقدم من طرف مؤسسة أو ىي
 العامةولقد وضع الطمب لحماية المصمحة العمومية 
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، ويبقى الحق في تقديم الطمب لم يشترط القانون أن يقدم الطمب في شكل معين ما عدا الكتابة فقط
 .قائما طيمة مدة تقادم الدعوى العمومية والتي تختمف حسب نوع الجريمة

عمى الجرائم التي اشترط فييا المشرع من قانون العقوبات  801إلى  808ولقد نصت المواد من 
تموين الجيش  لتحريك الدعوى العمومية؛ ويتعمق األمر بالجنايات والجنح التي يقوم بيا متعيديتقديم طمب 

الوطني الشعبي، وفي ىذه الحالة ال يجوز لمنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إال إذا قدم وزير الدفاع 
الدعوى بشرط عدم صدور ، ويجوز التنازل عن ىذا الطمب في أي مرحمة كانت عمييا الوطني ىذا الطمب

  حكم بات.

أما الشكوى والتي يمكن التنازل عنيا في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى والتي تعتبر سببًا من 
فيذ ، فإنو ال يمكن تصور وقوعيا في الجرائم الخاصة بعد تناألسباب الخاصة النقضاء الدعوى العمومية

                   .القرارات القضائية اإلدارية

 خاتمة:

التي تظير  الجزائية لمموظف العمومي، وتجريمو لبعض األفعال لممسؤوليةإن إقرار المشرع الجزائري 
فييا والتي كان من األحسن أن يفصل فييا عمى مستوى القضاء اإلداري دارة وموظبأنيا من صميم عمل اإل

حرية وعقوبات تكميمية من آثار نظرا لما يخمفو القضاء الجزائي حين حكمو عمى الموظف بعقوبة سالبة لم
ما كان ليتدخل المشرع الجزائي لولم يستفحل األمر ولم تؤدي األحكام اإلدارية عمى سير المرفق العام، لكن 

، لكن ورغم تدخل المشرع الجزائي أال أنو لم يحتوي الوضع بنصوص شاممة وواضحة المبتغى المرجو منيا
التجريم لوضوح النصوص ويجرم المقترفين لجرائم عدم تنفيذ  تجعل من بعض الموظفين يخرجون من دائرة

المشرع لم يكن واضحا في األحكام القضائية اإلدارية لوضوح نصوص التجريم، أال أن ما الحظناه ىو أن 
كما أنو لم يحدد لنا الموظف المعني بالتجريم أىو الوارد في  كيفية إثبات الركن المعنوي عمى سبيل المثال

كقانون الوقاية من الفساد ومكافحتو خاصة لموظيفة العامة أو الوارد في النصوص الخاصة  األساسيالقانون 
   وأن األمر يمس بالحريات العامة.
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 لوقائي في المجال البيئي عمى ضوء التشريع الجزائريالجانب ا

 د. بوفمجة عبد الرحمان

 أستاذ محاضر ب

 معيد الحقوق و العموم السياسية

 المركز الجامعي النعامة

 ممخص:

كل الدول، خاصة بعد  بيا التي اىتمتإن موضوع البيئة من المواضيع 
تزايد المخاطر الناجمة عن التموث، حيث أصبح من الضروري البحث 
عن وسائل قانونية لحمايتيا سواء في المجال المدني أو الجزائي، و إن 

الحماية الوقائية لمحد من وقوع المجوء إلى أسموب  أوال كان من الضروري
 األفعال المموثة أو التقميل من خطرىا.

Résumé : 

L’environnement et sa protection est un sujet auquel tous les 

pays du monde se sont intéressés et en l’occurrence après 

l’accroissement des risques que provoquent la pollution. De se 

fait, il s’est avéré absolument capital de chercher des moyens 

légaux pour conserver l’environnement aussi bien au plan de la 

loi civile qu’au plan de celle pénale. Cependant, la priorité est 

initialement le recoures aux mesures  préventives nécessaires 

afin d’éviter les actes polluants ou limiter leurs effets.  
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 مقدمة:

إن تزايد التقدم الصناعي و العممي، أدى إلى تزايد األضرار البيئية و 
و أصبحت مشكمة تموث انتشار ظاىرة التموث البيئي بأشكالو المختمفة، 

الشغل الشاغل  تكما صار البيئة محال لمدراسات و األبحاث العممية، 
 لمعمماء و الباحثين في شتى المجاالت من أجل محاولة منع تموث البيئة

 تشريعاتالأو التقميل من آثاره، و قد باتت ىذه المشكمة تحظى باىتمام 
ت العديد من صدر ف 1األساسية لمدول المختمفة، و منيا المشرع الجزائري

حماية البيئة سواء في المجال الجزائي و ذلك تيدف إلى  التشريعات التي
بمعاقبة من تثبت مسؤوليتو عن أفعال تموث البيئة، أو في مجال 
المسؤولية المدنية و ذلك بوضع نظام فعال يحقق الردع و اإلصالح في 
ذات الوقت. و إن كان من الضروري المجوء أوال إلى أسموب الحماية أو 

ى طرح لو ىذا يؤدي بنا إتعويض آثاره بعد وقوعو،  ثمالوقاية من التموث 
الوقائي في الجانب ب إلى أي مدى اىتم المشرع الجزائري اإلشكالية التالية

و إلى أي حد يمكن أن يساىم ىذا الجانب في  ؟مجال األضرار البيئية
المنظمة لحماية البييئة  استنادا إلى المبادئ القانونية ىذا و حماية البيئة؟
 لتقسيم التالي:لذلك سنتبع ا

الفرع األول: مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية في التشريع -
 الجزائري.

 : مبدأ الوقاية من األضرار البيئية في التشريع الجزائري.الفرع الثاني

الفرع الثالث: مبدأ اإلعالم و المشاركة في المجال البيئي عمى ضوء 
 التشريع الجزائري.
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 الفرع األول: مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية في التشريع الجزائري.

يعتبر مبدأ الحيطة من المبادئ التي حظيت باىتمام كبير و        
خصوصا بعد التطور العممي الذي شيده العصر الحديث، حيث يمقي 

تياج منيج تتخذ انبفراد و الدول ضرورة االلتزام لمبدأ عمى عاتق األاىذا 
ت و التدابير الالزمة لمنع تدىور البيئة، و ال يقتصر األمر فيو االجراءا

بسبب األنشطة  عمى األضرار البيئية التي تفطن العمم إلى وقوعيا
المموثة، بل حتى تمك التي يثور شك حول وقوعيا مستقبال رغم عدم 

، و قد أصبحت ليذا المبدأ مكانة دولية و 2توفر دالئل عممية تثبت ذلك
داخمية و تبنتو العديد من القوانين أكثر من المبادئ األخرى لما لو من 

 .4، و تبمور ىذا المبدأ تدريجيا في إطار القانون الدولي3أىمية

و نتيجة لالىتمام  -االتفاقيات الخاصة بقانون البحار فعمى صعيد      
 فقد نصت اتفاقية قانون  -من التموثحري بالموجو لحماية الوسط ال

حول الحماية و الحفاظ عمى  1982ديسمبر  10البحار المؤرخة في 
" عندما تكون لدى الدولة عمى أنو:  206ي في المادة الوسط البحر 

تحت واليتيا  بيا أسباب معقولة لالعتقاد بأن األنشطة التي تعتزم القيام
و ضارة  أو رقابتيا، قد تحدث تموثا كبيرا لمبيئة البحرية أو تغييرات ىامة

فييا، فيمكن ليذه الدول أن تعتمد إلى أقصى حد ممكن عمميا عمى تقييم 
ار المحتممة لمثل ىذه األنشطة عمى البيئة البحرية، و تقوم بتقديم اآلث

 .    5" تقارير نيائية عن نتائج تمك التقييمات

  22 في ي اتفاقية فييناحماية طبقة األوزون فمقد تم تبنأما بخصوص 
و التي صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1985مارس 

أطراف االتفاقية بعين االعتبار التدابير ، و قد أخذ 3546-92رقم 
االحتياطية لحماية طبقة األوزون، و وضعت ىذه االتفاقية آليات 
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يتعمق  ى إبرام بروتوكول إضافي لمونتلايرتنظيمية دقيقة مما أدى إل
الذي أدخمت  1987سبتمبر  16بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون بتاريخ 

لى اإلزالة الكمية لمغازات وصول إعدة تعديالت إلى غايتيا ال عميو
 .1995المتسببة في الظاىرة سنة 

تحصل في بداية التسعينات و قد أخذ ىذا المبدأ في التطور إلى أن    
عمى تطبيق عام مس مختمف قطاعات حماية البيئة، و تجاوز بكثير 
ميدان الكفاح ضد تموث البحار أو حماية طبقة األوزون، ليكرس كمبدأ 

تفاقات الدولية المبرمة بعد ذلك، كاالتفاقية المتعمقة بمنع عام في اال
استيراد النفايات الخطير و مراقبة حركتيا العابرة لمحدود بافريقيا و التي 

، و البروتوكول الخاص بحماية 1996مارس  20دخمت حيز التنفيذ في 
البحر األبيض المتوسط من التموث و الذي صادقت عميو الجزائر 

 .7 2004   أفريل  28المؤرخ في  04سوم الرئاسي رقم بموجب المر 

و  -دي جانيرو  وى ىذا المبدأ في اتفاقية ريكما تم التنصيص عم    
 -95/1638التي صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

حيث جاء في المبدأ الخامس عشر منيا  1992جوان  05المؤرخة في 
عمى أنو: " من أجل حماية البيئة، تتخذ الدولة عمى نطاق واسع، تدابير 
احتياطية حسب قدرتيا، و في حالة ظيور أخطار ضرر جسيم أو 
أخطار ضرر ال سبيل إلى عكس اتجاىو، ال يستخدم االفتقار إلى اليقين 

اتخاذ تدابير تتسم بفعالية التكاليف لمنع  سبب لتأجيلكالعممي الكامل 
 تدىور البيئة".

و كذلك تم اإلشارة إلى ىذا المبدأ بشكل صريح في بروتوكول      
ص بالسالمة اإلحيائية التابع لالتفاقية المتعمقة بالتنوع قرطاجنة الخا

منو الدول  16حيث ألزمت المادة  20009البيولوجي بمونتيلاير لسنة 
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الموقعة باتخاذ أسباب و تدابير مالئمة لتنظيم و إدارة و مراقبة المخاطر 
عند نقل و مناولة و استخدام الكائنات الحية، و بشأن السالمة اإلحيائية 

األمر الميم في ىذا البروتوكول ىو نصو صراحة في أحكامو عمى 
 ف بقية النصوص، إذ حتى اتفاقيةو ذلك عمى خالتطبيق مبدأ الحيطة، 

تنص صراحة عميو في أحكاميا، و إنما  التنوع البيولوجي في حد ذاتيا لم
فقرة التاسعة من الديباجة فقط، كما كان ذلك واردا في ورد في ال
 90/220 و منيا التوجييينالصادرة عن االتحاد األوروبي،  التوجييات

تتضمن تطبيقا  -دولية-ية ىما الوحيدين كنصوص إقميمو  90/219و 
لمبدأ الحيطة بصفة واسعة و غير واضحة فيما يتعمق بالكائنات المعدلة 

و التي  2001/18جينيا، و بعدىا جاءت التوجييات الجديدة المعدلة 
 .10حددت شروط تطبيق المبدأ بوضوح و بالتفصيل

ة ية البيئيو لقد تبنى المشرع الجزائري ضمن التوجو الجديد لمحما     
مبدأ االحتياط أو الحيطة في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 

المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث  1011-03رقم 
يكون عدم توفر  نصت عمى أن: " مبدأ الحيطة، الذي يتعين بمقتضاه أال

تأخير اتخاذ  العممية و التنمية الحالية، سببا فيالتقنيات نظرا لممعارف 
التدابير الفعمية و المناسبة، لموقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة 

أيضا مبدأ  كما تكرس."يكون ذلك بتكمفة اقتصادية مقبولة بالبيئة، و 
الذي يضبط التنظيم المطبق  88/14912رقم الحيطة بموجب المرسوم 

إلنشاء عمى المنشآت المصنفة و الذي يشترط إرفاق طمب الترخيص 
منشآت المصنفة بوثيقة المخاطر و التدابير المتخذة لتجنبيا و التي تعد لا

المحدد مجال  07/145المرسوم التنفيذي  تدابير احتياطية. كما تضمن 
تطبيق  و محتوى و كيفيات المصادقة عمى دراسة و موجز التأثير عمى 

ر عمى التدابير البيئة فكرة االحتياط، عندما اشترط أن تحتوي دراسة التأثي
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ينوي صاحب المشروع اتخاذىا إلزالة عواقب المشروع المضرة  التي
، إضافة إلى ذلك فقد شمل ىذا المبدأ مجاالت 13التخفيف منيابالبيئة أو 

بيئية أخرى، كما ىو الشأن بالنسبة لتحديد تدابير الحماية لممحافظة عمى 
نفسو إذا تعمق ، و الحال 14أصناف الحيوانات المحمية و عمى مواطنيا

إطار التنمية  يف ،بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارثاألمر 
في فقرتيا  15 20-04المستدامة، فقد أشارت المادة الثامنة من القانون 

الثانية إلى مبدأ الحذر و الحيطة باعتباره من المبادئ التي تقوم عمييا 
حيث يجب  ،الكوارثقواعد الوقاية من األخطار الكبرى و تسيير 

بسبب عدم توفر المعارف العممية و التقنية  أال يكون عدم التأكدبمقتضاه 
 ي إلى الوقايةترم في تأخير اعتماد تدابير فعمية و متناسبة احاليا، سبب

ييدد الممتمكات و األشخاص و البيئة عمى العموم، بتكمفة  ي خطرمن أ
 مقبولة من الناحية االقتصادية.

األخير يمكن اإلشارة إلى أن مبدأ الحيطة و إن كان لم يسمم  و في    
من االنتقاد، إال أنو ثبت اعتماده في التشريعات البيئية في الجزائر، و 

 ىو تحول ميم التقاء المخاطر.

 الفرع الثاني: مبدأ الوقاية من األضرار البيئية في التشريع الجزائري   

إن الفقو القانوني يميز بين كل من مصطمح الحيطة و مصطمح    
المعروفة في حين أن الوقاية، فيذا األخير يتعمق باستدراك األخطار 

 .16مصطمح الحيطة يتطمب معرفة عامة بحدوث الخطر الذي سنواجيو

المتعمقة بالمسؤولية  1969و لقد عرفت اتفاقية بروكسل لسنة     
 18، و كذا البروتوكول المعدل ليا17تموث بالزيتالمدنية عن أضرار ال
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مبدأ الوقاية عمى أنو: " أية تدابير معقولة يتخذىا شخص طبيعي أو 
 ."معنوي بعد وقوع الحادث لمنع أو تقميل ضرر التموث

لقد حظي مبدأ الوقاية باالىتمام من قبل المشرع الجزائري و ذلك في و 
الثانية من فقرتيا الثالثة  المادةحيث جعمت  10-03قانون البيئة الجديد 

الوقاية من كل اشكال التموث و األضرار الممحقة بالبيئة من بين 
مبدأ "أىدافيا، كما أن المادة الثالثة في فقرتيا الخامسة نصت عمى أن: 

النشاط الوقائي و تصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر، 
متوفرة و بتكمفة اقتصادية مقبولة. ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات ال

، مراعاة و يمزم كل شخص يمكن أن يمحق نشاطو ضررا كبيرا بالبيئة
 ".مصالح الغير قبل التصرف 

و الجدير بالذكر أن مبدأ الوقاية لم يكن وليد قانون البيئة الجديد و إنما 
تم التنصيص عميو في عدة قوانين خاصة و نأخذ من بينيا عمى سبيل 

و الذي جاء ليحدد التدابير  99/9519المرسوم التنفيذي رقم  المثال
الوقائية من األخطار المتصمة بالنشاطات التي يتعرض فييا العمال أو 
السكان جميعيم لمغبار الناجم عن األميانت أو عن المواد التي تحتوي 

و التي من المحتمل أن يتم التعرض ليا، و قد اشارت المادة  عمييا
إلى وجوب تقميص رمي األميانت في الجو و في الغازات السادسة منو 

 السائمة إلى أدنى حد ممكن.

كما تبنى المشرع الجزائري مبدأ الوقاية عندما يتعمق األمر بنقل     
، كما أنو 20النفايات الخاصة الخطيرة، و وضع شروطا صارمة لنقميا

المتعمق بتدابير الحماية من  05/11721بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
ممزم طبقا ألحكام  اإلشعاعات المؤينة، فإن المستغل ليذه اإلشعاعات
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في حالة  باتخاذ جميع تدابير الوقاية من حوادث اإلشعاعات 13المادة 
 نقل ىذه المواد.

-04الثامنة من القانون رقم  المادة و في نفس السياق فقد أشارت    
إطار  األخطار الكبرى و تسيير الكوارث في المتعمق بالوقاية من 20

التنمية المستدامة، في فقرتيا الرابعة إلى ان العمل الوقائي و التصحيحي 
باألولوية عند المصدر، يجب بمقتضاه أن تحرص أعمال الوقاية من 
األخطار الكبرى قدر اإلمكان و باستعمال أحسن التقنيات، و بكمفة 

قبل َسن  أوال بأسباب القابمية لإلصابة فلمقبولة اقتصاديا، عمى التك
 التدابير التي تسمح بالتحكم في آثار ىذه القابمية.

كما تم االىتمام بالوسائل المالية المتاحة لحماية البيئة ابتداء من    
التسعينات، و تم مباشرتيا تدريجيا و وضع مجموعة من الرسوم لغرض 

أول خطوة  91/2523 . و قد كان القانون رقم22الوقاية من التموث
منو عمى وضع رسم  117، حيث نصت المادة في ىذا المجالتشريعية 

جبائي سنوي عمى النشطة المموثة أ و الخطيرة عمى البيئة و المحيط. و 
يطبق ىذا الرسم عمى األنشطة المبينة في القائمة في القائمة الواردة في 

، و يحصل ىذا الرسم لفائدة الصندوق 338-98المرسوم التنفيذي رقم 
 14724-98وجب المرسوم التنفيذي رقم الوطني لمبيئة المستحدث بم

 اإلدارة البيئية في مكافحة التموث و الحد منو. لتستعممو

و تتمثل الوظيفة الوقائية لمرسوم اإليكولوجية في تشجيع المموثين    
لالمتثال ألحكام الصب و تخفيض التموث من خالل تطبيق القيمة 

م بتطبيق المعامل القاعدية لمرسم و تكون إزاء الوظيفة الردعية لمرس
 06/19825المضاعف في حالة عدم االمتثال، و قد حدد المرسوم رقم 

 طريقة تحصيل ىذه الرسوم و طريقة و وقت دفعيا.
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الفرع الرابع : مبدأ اإلعالم و المشاركة في المجال البيئي عمى      
 ضوء التشريع الجزائري.

يقصد بآراء اإلعالم نشر المعطيات و المعمومات المختمفة حول     
اتخاذىا لمحيمولة دون حدوث أضرار األنشطة أو اإلجراءات التي يمكن 

، و قد يتخذ إجراء اإلعالم صورة إعالن منتظم لممعمومات 26بيئية
المتعمقة بنشاط أو عمل محدد كما تسعى اإلدارات المتخصصة في 

إلى التشاور و  -لحفاظ عمى عناصر البيئة المختمفةمن أجل ا -الدولة
المشاركة المتبادلة مع ىيئات الدولة أو بينيا و بين األفراد فيما يخص 
تبادل المعمومات حول إنشاء أو عدم إنشاء بعض المشروعات التي 

 .27يمكن أن تيدد سالمة البيئة

بين المتعمق بتنظيم العالقة  28 98/131و لقد شكل المرسوم       
لمطمق في االطالع و المواطن مبدأ عاما يقرر حق المواطن ااإلدارة 

، فقد نصت المادة الثامنة من ىذا المرسوم عمى 29داريةعمى الوثائق اإل
إلزام اإلدارة بإطالع المواطنين عمى التنظيمات و التدابير التي تسطرىا و 

واطنين باستعمال أي سند مناسب لمنشر و اإلعالم إضافة إلى حق الم
، و التزام اإلدارة 30في االطالع عمى البيانات المحفوظة لدى اإلدارت

، و التزام 31بالرد عمى الطمبات و التظممات الموجية من قبل المواطنين
جميع الموظفين باحترام حق المواطن في االطالع عمى البيانات 

مع ، 32الموجودة في دائرة المحفوظات تحت طائمة التأديب أو العزل
 د بعض االستثناءات المتعمقة بالسر الميني.وجو 

المتعمق بالوقاية  20-04كما أشارت المادة الثامنة من القانون رقم      
من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث في فقرتيا الخامسة إلى مبدأ 
المشاركة باعتباره من المبادئ التي تقوم عمييا قواعد الوقاية من 
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الكوارث، و الذي يجب بمقتضاه أن يكون لكل األخطار الكبرى و تسيير 
مواطن الحق في االطالع عمى األخطار المحدقة بو و عمى المعمومات 
المتعمقة بعوامل القابمية لإلصابة المتصمة بذلك، و بمجموع ترتيبات 
الوقاية من األخطار من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث، و في نفس 

فس القانون، تضمن الدولة لممواطن من ن 11اإلطار و طبقا لممادة 
، و اطالعا عادال و دائما عمى كل المعمومات المتعمقة باألخطار الكبرى

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم و ترقية و دعم كل حممة أو 
ط إعالمي عن األخطر الكبرى و الوقاية منيا و تسيير الكوارث التي انش

عالم العام لممواطنين أو قد تنجر عنيا، سواء من أجل تحسين اإل
لمتمكين من إعالم خاص في مناطق تنطوي عمى أخطار خاصة، أو في 

 .33أماكن العمل أو في األمكن العمومية بصفة عامة

فقد تم النص صرحة عمى تدعيم  03/10و بصدور قانون البيئة     
اإلعالم و التحسيس و مشاركة الجميور و مختمف المتدخمين في تدابير 

و جعميا من بين أىدافو، و قد نص في الفقرة الثامنة من  34البيئةحماية 
لكل المادة الثالثة منو عمى مبدأ اإلعالم و المشاركة الذي يكون بمقتضاه 

ركة في اشخص الحق في أن يكون عمى عمم بحالة البيئة و المش
اإلجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارت التي قد تضر بيا، و أصبح وجود 

، 35عالم البيئي من الوسائل التي تتشكل منيا أدوات تسيير البيئةىيئة لإل
 :36لإلعالم البيئي، يتضمن ما يأتي حيث ينشأ ليذا الغرض نظام شامل

شبكات جمع المعمومات البيئية التابعة لمييئات أو األشخاص  -
 الخاضعين لمقانون العام أو الخاص.

ومات كيفية تنظيم ىذه الشبكات و كذلك شروط جمع المعم -
 البيئة.
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 البيئية. طياتإجراءات و كيفيات معالجة و إثبات صحة المع -
قواعد المعطيات حول المعمومات البيئة العامة العممية و التقنية  -

و اإلحصائية و المالية و االقتصادية المتضمنة لممعمومات 
 البيئية الصحيحة.

مختمف الجوانب البيئية عمى  كل عناصر المعمومات حول -
 الصعيدين الوطني و الدولي.

إجراءات التكفل بطمبات الحصول عمى المعمومات وفق أحكام  -
 المادة السابعة.

كما أشرت ىذه المادة األخيرة إلى الحق العام في اإلعالم البيئي        
: " لكل شخص طبيعي أو معنوي يطمب من حيث نصت عمى أنو

المعمومات المتعمقة بحالة البيئة، الحق في الحصول الييئات المعنية 
 عمييا.

يمكن أن تتعمق ىذه المعمومات بكل المعطيات المتوفرة في أي      
شكل مرتبط بحالة البيئة و التنظيمات و التدابير و اإلجراءات الموجية 
لضمان حماية البيئة و تنظيميا..."، إضافة إلى الحق العام لإلعالم 

أيضا حق اإلعالم الخاص حيث يتعين عمى كل شخص  البيئي ىناك
طبيعي أو معنوي بحوزتو معمومات متعمقة بالعناصر البيئية التي يمكنيا 
التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى الصحة العمومية أن يبمغ ىذه 

 .37ت المكمفة بالبيئةاالمعمومات إلى السمطات المحمية و السمط

 الخاتمة

طار المتزايدة التي تواجو البيئة، أدت إلى وجود تعاون عمى إن األخ
المستوى الدولي تمثل في إبرام العديد من االتفاقيات و المعاىدات و التي 
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تمخضت عنيا مجموعة من المبادئ القانونية في مجال حماية البيئة و 
المعترف بيا دوليا كمبدأ االحتياط و مبدأ الوقاية و مبدأ اإلعالم و 

اركة، و التي لعبت دورا في منع وقوع األضرار البيئية أو الحد منيا المش
سن كبة المشرع الجزائري ليذا الطرح بجزئيا. ليذا كان من الضروري موا

النصوص القانونية و المصادقة عمى بعض االتفاقيات الدولية و التي 
تشترك كميا في تعزيز الجانب الوقائي، و ذلك بإلزام أصحاب المنشأة 

مموثة بوضع تدابير األمان لتفادي وقوع التدىور المحتمل باإلضافة إلى ال
المموثة عمى البيئة التقاء المخاطر، و التقييم المستمر آلثار األنشطة 

تقميل نتائج االعتداء حين يتعذر عمى المسؤول الحيمولة دون حدوثو، و 
تدعيم اإلعالم و التحسيس و مشاركة مختمف المتدخمين في شؤون 

عاية أكثر لبيئة، األمر الذي يجعل ىذا الجانب جديرا باالىتمام لتوفير ر ا
 :من خالل و ذلك لمبيئة

إعطاء تحفيزات و إعفاءات من بعض الرسوم لألنشطة و  -
 المشاريع التي تراعي االحتياطات الوقائية.

زيادة سن النصوص القانونية التي تعزز الجانب الوقائي في  -
 عالقة بالبيئة.كافة المجاالت التي ليا 

ل النصوص القانونية في المجال البيئي ضرورة احترام و تفعي -
 لوقاية من األخطار البيئية خصوصا.عموما و في جانب ا

لة الوقاية ل الضبط اإلداري البيئي باعتبار أن مسأتعزيز وسائ  -
ىي ميزة لمضبط اإلداري عموما و الضبط اإلداري البيئي 

 خصوصا.
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 الهوامش:  
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 مراقبة تسيير الشركات التجارية عن طريق سمطة الترخيص المسبق.

 .منصور بختة د.

 "أستاذة محاضرة قسم "ب

 سيدي بمعباس.-جامعة الجياللي اليابس   كمية الحقوق والعموم السياسية

البريد اإللكتروني4 
nabilamansour4@gmail.com 

 4ممخص

نوع جديد من شركة المساىمة، و ىي  33/02أنشئ المشرع الجزائري من خالل المرسوم التشريعي 
جيار رقابي يتمتع بعدة  يعدشركة مساىمة ذات مجمس المديرين و مجمس المراقبة، ىذا األخير 

 سمطات منيا رقابة اإلتفاقيات الخاصة التي تبرميا الشركة مع مسيرييا.

اإلتفاقيات الخاضعة لإلذن -اإلتفاقيات العادية-مجمس المراقبة-ة المساىمة4 شركالكممات المفتاحية
 المديرين.-المسبق

Resumé : 

Le lègislateur algérien à crèe par l’ordonnance législateur n° 93/08  une nouvelle 

modalité de société par action c’est la société par action avec conseil de survaillance et 

directoire son organe le contrôle le conseil de survaillance est dotè de plusieurs pouvoir 

parmi d’elle le contrôle des convention de la société avec un de composont de son organe 

de gestion. 

Les mots clés : sosiété par action- conseil du surveillance- les conventions normales- les 

conventions autorisées- le directoire. 

 دمة4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمق

يتبين من خالل نصوص القانون التجاري المنظمة لمشركات التجارية عدم تضمنيا أحكاما تتعمق 
مفصل، مسيرييا فيما عدا شركات المساىمة التي خصيا بتنظيم و ت المبرمة بين الشركات بتنظيم اإلتفاقيا

الشركات ذات و فالمشرع عمل عمى إقصاء الشركات التي تكون فييا المسؤولية الشركاء غير المحدودة، 
يمكن أن تبرميا مع من نظام الرقابة المفروض عمى إتفاقيات  شركات التوصيةو  ؤولية المحدودة،المس

وذلك بمعاقبة  ،جعل ىذه الشركات تخضع لحماية أوردىا المشرع في نصوص القانون التجاريو مسيرىا، 
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ىذه القواعد ربما في نظر المشرع و  ،التعسف في استعمال اموال الشركةو ستعمال السمطة المتعسفي في إ
 ام رقابة يطبق فييا.كافية لحماية الشركات التجارية المختمفة في حال عدم وجود نظ

عتبر مجمس المراقبة يو س المديرين االتفاقيات التي تجمع الشركة باحد اعضاء مجميم المشرع لظتن
األحيرة فقد عمل عمييا  ىذه ةصمحم التى التحقق أما ،من المسائل الميمة كونيا تحقق مصمحة الشركة

وىذا ماجعل المشرع يميز بين اإلتفاقيات التي تعيدىا شركات  ،بعين اإلعتبار قواعد التجارة اذالحظر آخ
رى عادية تدخل ضمن العمميات الجارية التي خ، وأالمساىمة مع مميزاتيا وبين التي يحظر عمييا إبراميا

ونوع ثالث يتخذ موقفا وسطا اليجوز ليا أن تعقدىاإال بعد الحصول عمى إذن المسبق  ،تعقدىا مع زبائنيا
 قيات المنظمة.وىي اإلتفا

ة إرتأيت تقسيم الموضوع إلى مبحثين: المبحث األول: اإلتفاقيات غير الخاضعوعمى ىذا األساس 
 المبحث الثاني: اإلتفاقيات الخاضعة لإلذن المسبق.و من القانون التجاري،  670لممادة 

 من القانون التجاري 070اإلتفاقيات غير الخاضعة ألحكام نص المادة 4 ولحث األ المب

 اإلتفاقيات العادية.و  لى قسمين : اإلتفاقيات المحظورة،ىي تنقسم إو 

 المطمب األول4 اإلتفاقيات المحظورة.

" يحظر تحت طائمة البطالن المطمق لمعقد عمى من القانون التجاري: 671إستنادا لنص المادة       
المعنويين، أن يقترضوا عمى عمى أعضاء مجمس المراقبة، غير األشخاص و أعضاء مجمس المديرين، 

ضامنا إحتياطيا و أ ،أي وجو من الوجوه قروضا لدى الشركة، كما يحظر عمييم أن يجعموا منيا كفيال
 .الغير"و إللتزاماتيم الشخصية نح

وفقا ليذه المادة نجد أن المشرع قد عمد عمى إخراج بعض التصرفات الخطيرة جدا من نطاق 
مجمس المراقبة، و يات التي تجمع الشركة مع أحد أعضاء مجمس المديرين لإلتفاقتطبيق القواعد المنظمة 

عتبرىا باطمة بطالنا مطمقاو  ال المصادقة من قبل الجمعية العامة و ال التصحيح، و فال تمحقيا ال اإلجازة  ،ا 
 الضمانات االحتياطية.و ىذه التصرفات تتمثل في عقد القرض، و لممساىمين، 
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ة الذكر نجد أن المشرع أورد عبارة قرض بصفة العموم، فمم يحدد برجوعنا لنص المادة السالفو 
يحظر تحت طائمة البطالن المطمق عمى و متوسط األجل، و أقصير و نوع ىذا القرض إذا كان طويل أ

أن يحصموا منيا عمى فتح و ، أالقائمين بإدارة الشركة أن يعقدوا في أي وجو من الوجوه قروضا لدى الشركة
ضامنا و بطريقة أخرى، كما يحظر عمييم أن يجعموا منيا كفيال أو أ المكشوفحساب جار ليم عمى 

عمى مندوبي الحسابات أن يقدموا لمجمعية العامة تقريرا خاصا من و حتياطيا إللتزاماتيم إتجاه الغير، إ
ا مرفقو ال إن كان قرضا عاديا أو بدونيا، و ال إن كان قرضا بفائدة أو ، 1اإلتفاقيات التي رخص بيا المجمس

 في فائدة تعود عمى الشركة.و ال إن كان مبمغ القرض مخصصا لإلستثمار و شخصية، و بتأمينات عينية أ

كما يقع تحت طائمة البطالن المطمق كل عمل تكون فيو الشركة إتجاه أعضاء مجمس المديرين 
 مجمس المراقبة كفيال و 

مشرع مصمحة الشركة عمى ىذا يؤكد تغميب الو ضامنا إحتياطيا لديونيم الخاصة إتجاه الغير، 
المصمحة الشخصية لألعضاء في عالقاتيم مع الغير، وىذا يؤكد حمايتو ألموال الشركة عن طريق توفير 

تسخيرىا لتحقيق مصالحيم و أكبر قدر ممكن من الضمانات لمحيمولة دون إساءة إستعمال أمواليا أ
 الشخصية.

الحظر ىي التي تكون فييا الشركة في مركز نشير في ىذه الحالة إلى أن العقود التي يشمميا و 
أن و ليس العكس أي يجوز لمشركة أن تكون ىي المقترض من مسيرييا، أو الضامن، و الكفيل،  أو المقرض أ

ضامنين و تفتح حسابا جاريا عمى المكشوف لدييم، كما يمكن لممسيرين أن يكونوا كفالء اللتزاماتيا أ
 ىذا يبين ما مدى حماية المشرع ألموال الشركة.و ، 2ااحتياطيين ألوراق تجارية سحبت من طرفي

استثنى المشرع من ىذا الحظر لألشخاص المعنوية أعضاء مجمس المراقبة عمى أساس أن 
أعضاء مجمس المديرين ىم أشخاص طبيعيون تحت طائمة بطالن التعيين، ىذا االستثناء ال يطرح في حد 

ذا االستثناء عمى شركة المساىمة الحديثة دون شركة قصر ىو لكن الشيء المنتقد ىو ذاتو أي إشكال، 
المساىمة التقميدية، فكان عمى المشرع إما أن يوسع من ىذا االستثناء  ليشمل األشخاص المعنوية 

ما أن يمغي ىذا االستثناء فال يشمل أي واحد منيم، و ، 3مجمس اإلدارةو أعضاء مجمس المراقبة  بيذا و ا 
 التقميدية.و ي بين شركة المساىمة الحديثة يحقق المشرع التوازن القانون
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من القانون التجاري بأن الحظر يشمل أيضا الممثل الدائم لمشخص  671/2تضيف المادة و 
 المعنوي ألعضاء مجمس المراقبة.

كذا أي و أصول األشخاص المعنيين في ىذه المادة، و عمى فروع و كما ينطبق المنع عمى أزواج، 
 وسيط.

وز لمجمعية العامة أن تجيز ىذه االتفاقيات المحظورة ألن ىذا يعد خرقا نشير إلى أنو ال يجو 
ىذا حفاظا لضمان و ، 4من جية أخرى بطالن ىذه االتفاقيات يعد من النظام العامو لمحظر من جية، 
الحسابات عمى المكشوف، و تطبيقا لذلك تعد باطمة القروض، و تعامالتيا التجارية، و استقرار إدارتيا 

من القانون التجاري يمتزم  671و 628/3الكفاالت المبرمة بموجب نص المادتينو  الحتياطية،الضمانات او 
أعضاء مجمس المراقبة المستفيدين من القرض بإرجاع المبالغ و بموجبيا أعضاء مجمس المديرين 

 المقترضة إلى الشركة، كما يسقط ضمان الشركة عن االلتزام المكفول.

سمعتيا في غايات و إضافة إلى معاقبة ىؤالء جزائيا نتيجة الستعماليم بسوء نية أموال الشركة 
 .5يعممون أنيا مخالفة لمصمحتيا ألغراض شخصية

 المطمب الثاني4 االتفاقيات العادية.

تعرف االتفاقيات العادية بأنيا تمك االتفاقيات التي تبرميا الشركة مع مسيرييا  والتي ال تعرض 
شركة لممخاطر، فيي اتفاقيات تدخل ضمن التصرفات العادية التي تقوم بيا الشركة، لذلك لم يعمل ال

مسيرييا لمبدأ و أخضع التعاقد فيما بين الشركة و إتباع نظام صارم يطبق عمى المسيرين،  المشرع عمى
 .6حرية التعاقد المنصوص عمية في الشريعة العامة

مشرع إتفاقيات عادية تمك اإلتفاقيات التي تبرميا الشركة مع من بين األعمال التي إعتبرىا الو 
السبب في ذلك أن العقود التي و مالية و زبائنيا إذا تعمق األمر مثال بالشركات التي تستغل مؤسسة بنكية أ

ال تيديدا و الحالة مع زبائنيا تدخل ضمن األعمال اإلعتيادية، فيي ال تمثل خطورة  تبرميا الشركة في ىذه
 ال عمى أمواليا.و صمحة الشركة عمى م

4" ال تسري األحكام اآلنفة الذكر من القانون التجاري 628/3المالحظ ىنا أنو وفقا لنص المادة و 
    عمى اإلتفاقيات العادية التي تتناول عمميات الشركة مع زبائنيا".
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مسيرييا، و قصد المشرع باألحكام اآلنفة الذكر تمك األحكام التي تنظم اإلتفاقيات بين الشركة 
زبائنيا ىي عمميات عادية ال و التي تخضع لترخيص مسبق، بينما كل اإلتفاقيات المبرمة بين الشركة و 

 .7تخضع ليذه اإلجراءات

 نجد أن ىذا النوع من اإلتفاقيات ال يضر في أي حال بمصالح الشركة.    في األخيرو 

 .اإلتفاقيات الخاضعة لإلذن المسبق: المبحث الثاني

مجمس المراقبة بحيث تتقيد صحتيا و ىي اإلتفاقيات التي تبرميا الشركة مع مجمس المديرين و 
ىي إجراءات الترخيص و منو  670بإتباع اإلجراءات المحددة في القانون التجاري بموجب نص المادة 

 المسبق من مجمس المراقبة.

ن كان ىذا النوع من اإلتفاقيات ال يخمو  من الخطورة عمى مصالح الشركة إال أنو في إطار و ا 
مجمس المراقبة البد من الموازنة بين مصمحة الطرفين دون و المديرين، أمجمس و عضو اإلتفاق بين الشركة  

في ىذا إطار البد من التطرق إلى مجال تطبيق شرط اإلذن و تغميب مصمحة عمى األخرى، لذلك 
 كذلك اإلجراءات المخصصة لذلك.و المسبق، 

 . مجال تطبيق شرط اإلذن المسبق: المطمب األول

أحد أعضاء و " تخضع كل إتفاقية تعقد بين شركة ما التجاري:من القانون  670نصت المادة 
 مجمس مراقبة ىذه الشركة إلى ترخيص مسبق من مجمس المراقبة.و مجمس المديرين، أ

يكون األمر كذلك بخصوص اإلتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد األشخاص و 
 الشركة من خالل أشخاص وسطاء.التي يتعامل فييا مع و المشار إلييم في المقطع السابق، أ

مؤسسة إذا كان أحد و تخضع لمترخيص المسبق أيضا، اإلتفاقيات التي تعقد بين الشركة و 
مديرا عاما و قائما باإلدارة أو مسيرا، أو شريكا أو مجمس مراقبة الشركة مالكا أو أعضاء مجمس المديرين أ

 لممؤسسة".

الث حاالت تخضع فييا لإلتفاقيات المبرمة من وفقا لممادة المذكورة أعاله يتضح لنا أنو ىناك ث
تتمثل الحالة األولى في تعاقد و طرف شركة المساىمة إلجراء الترخيص المسبق من مجمس المراقبة، 
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مجمس المراقبة، وىنا من السيل عمى و عضو مجمس المديرين أو شركة المساىمة بصفة مباشرة مع عض
لم يبادر المعني و عامة إكتشاف ىذه اإلتفاقيات حتى لحتى عمى أعضاء الجمعية الو مندوب الحسابات، أ

يخضعيا و بالتصريح بذلك، عمى أساس أن رئيس مجمس المراقبة يشعر مندوب الحسابات بيذه اإلتفاقيات، 
قد أخضع المشرع مثل ىذه و من القانون التجاري،  672/2ما تناولتو المادة و ىو لمجمعية العامة، 

 خوفا من تغميب المصمحة الشخصية عمى مصمحة الشركة.اإلتفاقيات لشرط اإلذن المسبق 

مجمس المديرين و تتمثل الحالة الثانية في تعاقد شركة المساىمة بصفة غير مباشرة مع عضو 
ىذه الحالة التي يظير فييا و بإستعمال إسم مستعار، و ذلك من خالل وسيط، أو مجمس المراقبة   و عضو أ

بطريقة ينصرف فييا كل اآلثار المترتبة عن اإلتفاقية إلى  الشخص المتعامل مع الشركة كمتعاقد صوري
 .8شخص المسير المعني

بعد إتمام عممية التعاقد يحول ىذا األخير جميع و كما يمكن أم تعقد الشركة إتفاقية مع وسيط 
ة يقدم المسير عمى عقد إتفاقيو المترتبة عن ىذه اإلتفاقية إلى أحد مسيري الشركة، أو الحقوق التي حازىا 

بيذا الشكل يتنصل من و أحد أفراد عائمتو يحقق من ورائيا مصمحة شخصية، و بإسم الشركة مع زوجتو،   أ
 ىذا لتحقيق مصمحة غير مباشرة لفائدتو.و أحكام القانون التي توجب الترخيص المسبق لمتعاقد مع الشركة، 

أن تكون لو مصمحة من و معضالمصمحة غير المباشرة ال تنحصر فقط في التعاقد بالوساطة، ألنو يمكن ل
ن لم يكن مسيرا قانونيا أو حتى و اإلتفاقية المبرمة مع الشركة دون أن يكون طرفا فييا،أ نظاميا لمشركة و ا 

ىذا ما أكدتو المادة و ىذا يعني بأن فكرة المصمحة غير مباشرة ىي مستقمة عن فكرة الوساطة، و المتعاقدة، 
من القانون  670المشرع قد أغفل بموجب نص المادة  من القانون التجاري، بالرغم من أن 811-3

ن كان قد إعتبرىا من قبيل إبرام العقد بطريقة غير و التجاري إدراج مفيوم المصمحة غير المباشرة،  ا 
يقع عبء و مباشرة، لذلك يكفي إثبات وجود وساطة حتى يتم إخضاع اإلتفاقية المبرمة لممراقبة المسبقة، 

ثبات ىذه الوساطة يغني عن إثبات المصمحة غير المباشرة و جودىا، إثبات ذلك عمى من يدعى و  ا 
 . 9لمعضو

نالحظ أن المشرع وسع من الحاالت التي يمكن فييا لمقاضي التقدير فيما إذا كانت اإلتفاقية 
ىذا األمر يقودنا إلى البحث عن مفيوم المصمحة و المبرمة مع الشركة فييا تعارض مع مصالحيا أم ال، 

 شرة.غير المبا
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مجمس المراقبة تكون لو مصمحة غير مباشرة في عقد إتفاقية و فإن عض 10حسب ما جاء بو الفقو
سوف يتمقى و يتحقق ذلك إذا كان العضو بين الشركة إذا كان سيحصل عمى فائدة ذات قيمة مالية، و بينو 

سي المصمحة غير أي منفعة أيا كانت طبيعتيا، فينا تكتو عالوة أو من جراء ىذه اإلتفاقية عمى عمولة، أ
 ماديا.و المباشرة طابعا ماليا   

غير أن المصمحة غير المباشرة ال تقتصر عمى المنفعة المادية بل يمكن أن تشمل منفعة معنوية، 
عائمية، مينية فينا المصمحة غير المباشرة تتوقف عمى مدى إعتبار أنو ىناك تعارض في المصالح قد 

ىذا األمر بطبيعة الحال و ، 11معين يضر بالمركز المالي لمشركةمجمس المراقبة إتخاذ قرار و يحمل عض
يتوقف عمى مدى إقتناعو من أنو ىناك تعارض فعمي بين و ىو يخضع لتقدير سمطة قاضي الموضوع، 

مجمس المراقبة  و المصالح، في حال ما إذا إستشف القاضي بأن القرار المتخد كان إستغالال لما منح لعض
 من سمطات.

من القانون التجاري عن الحالة الثالثة،  670في األخير تكمم المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 
مديرا، و مجمس المراقبة مالكا ليا أو التي ال يمكن لمشركة أن تتعاقد فييا مع مؤسسة يكون فييا عضو 
ىذا األخير ال و ، بعد حصول الشركة عمى ترخيص مسبق من مجمس المراقبة مسيرا شريكا ...الخ، إالو أ

يمكنو إستصدار اإلذن المسبق إال إذا كانت اإلتفاقية مرتبطة بأوصاف األشخاص المخاطبين بيا، أي أن 
 تطبيق لبإذن المسبق.   اإلتفاقية حتى يتمو يكون ىناك تالزم بين الصفة 

مجمس  لذلك إذا أبرم أحد أعضاء مجمس المراقبة إتفاقا مع الشركة قبل توليو صفة العضوية في
صحيحة حتى بعد توليو منصب و تبقى اإلتفاقية نافذة و المراقبة فإن شرط اإلذن المسبق ال ينطبق عميو، 

، أما إذا أدخمت تعديالت فإن 12تبقى نافذة دون تعديل، الميم إال إذا أثبت أنو ىناك غشو المراقب، و عض
 شرط اإلذن المسبق يطبق.

مجمس المراقبة و تفاقيات التي تبرميا الشركة مع عضىنا عمد المشرع عمى ربط ىذا النوع من اإلو 
التي يرتبط بيا و الحامل لمصفات المذكورة آنفا خشية من تغميب مصمحة المؤسسة المتعاقدة مع الشركة، 

كذلك خشية من أن تكون المصمحة الشخصية ليذا األخير تتطابق مع مصمحة ىذه المؤسسة، و العضو، 
 اب مصمحة الشركة.التي ال محالة سوف تكون عمى حسو 
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 .إجراءات إستصدار اإلذن:المطمب الثاني

ىي تضم و من القانون التجاري،  672متعاقبة أجممتيا المادة و يمر اإلذن بعدة مراحل مختمفة 
مجمس المراقبة، لذلك ألزم المشرع و اإلجراءات المقررة لإلتفاقية التي تجمع الشركة بأحد القائمين باإلدارة أ

مجمس المراقبة،ثم يجب عمى مندوب و اإلتفاقية موضوع الترخيص المسبق من مجمس اإلدارة أأن تكون 
الحسابات بعد أن يشعره مجمس المراقبة باإلتفاقية المرخصة أن يقدم تقريرا خاصا لمجمعية العامة حتى 

المصادقة و يسيل عمييا تقدير مدى مالئمة العمميات المنجزة لمشركة، فيي تممك سمطة مراقبة التسيير 
ثارة مسؤولية المسيرين.و عمى ىذه اإلتفاقية من عدمو،   ا 

 .الترخيص المسبق: الفرع األول

ذلك حماية لمصمحة و ألزم المشرع اإلتفاقيات أن تخضع لترخيص مسبق من مجمس المراقبة، 
من جية أخرى حماية اإلتفاقية موضوع الترخيص من الجزاء المترتب عن إبطاليا في و الشركة من جية، 

التي ىي واردة ضمن القانون و حال ما إذا لم تستوفي الشروط القانونية التي أوردىا المشرع ليذا األخير 
 التجاري.

 .إخطار مجمس المراقبة: أوال

مجمس المراقبة و التجاري عمى عضمن القانون  672نص المشرع صراحة بموجب نص المادة 
لتزام شخصي و ىو المعني باإلتفاقية أن يخطر مجمس المراقبة فور عممو باإلتفاقية الخاضعة لمتنظيم،  ا 

عدم و ىو بيذا اإللتزام فإنو يترتب عن ذلك اإلخالل باإللتزام القانوني،  في حالة عدم القيامو بالتصريح، 
في و ، 14مجمس المراقبة أن يفترض عمم مجمس المراقبةو اليمكن لعض، لذلك 13اإلخطارو اإللتزام باإلعالم أ

المقابل ال يجوز لباقي األعضاء التحمل من المسؤولية عمى أساس عدم التصريح، ىذا إذا كان 
مجمس المراقبة طرفا مباشرا في اإلتفاقية، بإعتبار أن عمميم يفترض بمجرد إطالعيم عمى اإلتفاقية و عض

 .15دون الحاجة ألي تصريح

 .أن يكون اإلذن خاصا ومسبقا :ثانيا

ألزم المشرع أن يكون الترخيص مسبقا، أي أن الرقابة تكون مسبقة عمى اإلتفاقية، حماية لمصالح 
تفاديا من وضع مجمس المراقبة في أمر الواقع بشكل يعيق مداوالتو،  لذلك يشترط في الترخيص و الشركة 
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عامة تميزىا عن باقي اإلتفاقيات، و األخيرة ليا معالم خاصة  أن يكون خاصا بكل إتفاقية ألن كل من ىذه
 كان الترخيص عاما يعتبر ىذا الترخيص كان لم يكن.و الترخيص الحقا أ تبعا لذلك  إذا كانو 

كما يشترط في الترخيص أن يكون محدد المدة، إذ يشترط أال يتجاوز مدة التراخيص الخاصة بكل 
المعني باإلتفاقية ألجل مدة و المخالفة كل ترخيص يمنحو مجمس المراقبة لمعض، بمفيوم 16إتفاقية مدة السنة

 غير محددة يعادل في حكمو عدم وجود الترخيص.

 :أن يكون الترخيص صادرا بناءا عمى مداولة :ثالثا

أن يتم إتخاد القرار من قبل ىذا و البد عمى الترخيص أن يفرغ في مداولة خاصة بمجمس المراقبة، 
اإلقتراع و ذلك بإجتماع أعضاء المجمس و األوضاع المنصوص عمييا قانونا، و فقا لإلجراءات األخير، و 

مجرد و تبعا لذلك ال تأخد بعين اإلعتبار الموافقة الضمنية، أو حضر اإلجتماع، محول ىذه اإلتفاقية في 
المجمس، عمم األعضاء باإلتفاقية، ألن المشرع أكد عمى ضرورة أن يفرغ الترخيص في قرار صادر عن 

من جية أخرى تعد باطمة كل موافقة فردية ألعضاء المجمس عمى اإلتفاقية موضوع الترخيص، ذلك أن و 
 المداولة الحضورية تجعل الحماية المقررة من طرف المشرع أكثر فعالية.

 :أن يصدر الترخيص بعيدا عن أي غش:رابعا

"...تنتج القانون التجاري: من 672ما نص عميو المشرع في الفقرة الخامسة من المادة و ىو 
غير المصادق عمييا من الجمعية العامة آثارىا إتجاه الغير ما لم تبطل و اإلتفاقيات المصادق عمييا أ

 .بسبب التدليس".

ستعمال الطرق اإلحتيالية إليقاع المتعاقد معو في غمط بحيث يتم إييامو بشيء و التدليس ىو  ا 
يعتبر تدليسا أيضا السكوت و ، 17كان ليقدم عمى ذلك لوال التدليسمخالف لمواقع يدفعو لمتعاقد بحيث ما 

 .18المالبسةو عمم بتمك الواقعة أو مالبسة إذا أثبت أن المدلس عميو ما كان ليبرم العقد أو عمدا عن واقعة أ

ووفقا لممادة السابقة ال يجوز لمجمس المراقبة الترخيص بإبرام اإلتفاقيات إال في اإلطار الذين 
من الغير أثناء إبرام و عميو إذا وقع تدليس من المتعاقد معو أو و تطابقيا مع مصمحة الشركة، يقدرون في

في المقابل يجوز الرجوع عمى المدلس بدعوى و اإلتفاقية فال يجوز التمسك بالبطالن إتجاه الغير، 
 .19التعويض لتغطية ما قد لحق الشركة من ضرر جراء التدليس
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 عن مخالفة إجراءات الترخيص المسبق. الفرع الثاني4الجزاء المترتب

من القانون التجاري يتضح أن المشرع أقر بطالن اإلتفاقيات  670/4و 628إستنادا لممادتين 
 .20التي تخمق فييا أحد الشروط التي إستمزميا في متن ىذا النص

نالحظ من خالل ىذه المادة أن المشرع شدد البطالن بالنسبة لمشركات المساىمة الحديثة عنو و 
أن البطالن و في شركات المساىمة التقميدية، إال أنو لم يجعل من اإلذن المسبق شرطا لصحة اإلتفاقيات 

نما إلى الطابع الضار الالحق بالشركة من جراو قاعدة شكمية،  ال يستند إلى إلى خرق ء مثل ىذه ا 
اإلتفاقيات إال إذا كانت فييا ضرر عمى الشركة دون اإلخالل ه ، أي ال يجوز إلغاء ىذ21اإلتفاقيات

 .22المدير العام المعنيو بمسؤولية القائمين باإلدارة أ

من القانون التجاري فإن اإلتفاقية الخاضعة لمترخيص  672حسب الفقرة الثانية من نص المادة و 
جراء رقابي و ىذا اإلجراء ىو ة تعرض عمى الجمعية العامة المصادقة عمييا من طرف مجمس المراقب ليس و ا 

التطبيق وفقا لما تقتضيو سرعة التجارة و يتم غالبا بعد دخول اإلتفاقية المرخص ليا حيز التنفيذ، أو تنفيذي، 
ة العامة تنتج لم يصادق عمييا من الجمعيو مصمحة الشركة، غير أن اإلتفاقية سواء تم المصادقة عمييا، أو 

 .23آثارىا إتجاه الغير ما لم تبطل بسبب التدليس

سيء النية، و ىنا المشرع التجاري عمل عمى حماية الغير عمى حساب الشركة سواء كان حسن أو 
لم يتم المصادقة عمييا من طرف و لو اإلتفاقية المرخص بيا نافذة في مواجية الغير حتى  تكون بذلكو 

 .25-24إلغاؤىا عن طريق الطعن بالتدليسالجمعية العامة، مالم يتم 

المالحظ أن المشرع حرصا عمى إستقرار المعامالت جعل من التدليس السبب الوحيد الذي من و 
خاللو يمكن لممساىمين الطعن في اإلتفاقية المصادق عمييا من قبل الجمعية العامة، فاإلتفاقية إذا رتبت 

تم المصادقة عمييا من طرف الجمعية و الحسابات ول حقوق لدى الغير حتى في حال غياب تقرير مندوب
التبطل إال في حالة التدليس، وىذا قياسا عمى حالة غياب مصادقة الجمعية و  العامة، فإنيا تكون نافذة

العامة، أما في حالة عدم ترتيب حقوق لدى الغير فإن الراجح أن يكون التصرف باطال عمى أساس 
 .التعسف في إستعمال أموال الشركة
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من خالل ىذه الدراسة لمجزاء المترتب عن اإلخالل بشرط اإلذن يتبين أن البطالن الذي رتبو و 
حترام حقوق الغير، خاصة و بطالن من نوع خاص، ألنو عمل عمى حماية الشركة و المشرع ى أن ىذا و ا 

 ء منيا.جز و البطالن ال يرتب آثاره إتجاه الغير إذا كانت اإلتفاقية موضوع النزاع قد نفذت كميا أ

 الفرع الثالث4 تقرير مندوبي الحسابات.

الحسابات تقريرا خاصا عن و 4" يقدم مندوبمن القانون التجاري 672تنص الفقرة الثالثة من المادة 
 ىذه اإلتفاقيات إلى الجمعية العامة التي تبث في شأن التقرير المذكور".

ألزم المشرع مندوبي الحسابات بتقديم تقرير خاص إلى الجمعية العامة حول اإلتفاقيات المبرمة 
مسيرييا، عمى أن يتضمن ىذا التقرير كافة المعمومات المفصمة عن ىذه التصرفات، كبيان و بين الشركة 

ة المعمومات التي كافو شروطيا، و محميا و طبيعتيا، و أسماء المسيرين المعنيين الذين أبرموىا، و عددىا، 
 تفيد المساىمين في تقدير مدى إستفادة الشركة من ىذه اإلتفاقيات.

لم يحصرىا فقط في مراقبة حسابات و ىنا المشرع وسع من صالحيات مندوبي الحسابات و 
، عن طريق تقديم التقرير الخاص حول 26الشركة، إنما وسعيا لتكون رقابة مشروعية عمى حياة الشركة

ىذا و مسيرييا المعتبر من الميام األساسية التي خوليا لو المشرع، و ن شركات المساىمة    اإلتفاقيات بي
 . 28، الذي يتم دون التدخل في تسيير الشركة27ما يعرف بواجب اإلعالم

األصل أن يتم إخطار مندوبي الحسابات حول اإلتفاقيات التي سينصب عمييا فيما بعد تقريرىم 
تجاري لم يحدد الشكل الذي يتخذه ىذا اإلشعار، إال أنو حسب ما يرى أن القانون ال رغمو ، 29الخاص
من األفضل أن يرفق بنسخة من و أن يكون عن طريق رسالة موصى عمييا تجنبا ألي نزاع،  30البعض

لم يشترط اإلشارة و اإلتفاقية التي يتضمنيا التقرير، كما أن القانون لم يدقق بشأن مضمون ىذا اإلشعار، 
 كذلك طبيعة المصالح التي يبحث عنيا من وراء إبرام اإلتفاقية مع الشركة.و إلى إسم المسير المعني، 

ن لم يتمقى مندوبي الحسابات أي إشعار بيذه اإلتفاقيات من المفروض أن يعمموا و لكن حتى و  ا 
ال كان ذلك بمثابة خطأ يؤدي إلو بوجودىا من محاضر جمسات المجمس،   ى إثارة مسؤوليتيم.ا 

ن قرر و لذلك يتوجب عمييم تقديم تقرير خاص حول كل إتفاقيات التي تم إخطارىم بيا، حتى  ا 
 من القانون التجاري. 670و 628مجمس المراقبة عدم جدوى خضوعيا لمجال تطبيق المادتين 
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الضروري في كل تقرير خاص أن يحدد من خاللو مندوبي الحسابات جميع و من البدييي و 
ىذا يتبين من خالل قيام مندوبي و نوعيا، و اإلتفاقيات التي تم الترخيص ليا من قبل مجمس المراقبة 
تفاقية أخرى أبرمت من قبل، أو الحسابات بإجراء مقارنة بين اإلتفاقية موضوع الموافقة  بين مختمف و ا 

 العروض التي تم تقديميا بالموازات لإلتفاقية موضوع الموافقة.

لزاما عمى مندوبي الحسابات إيداع التقارير في أجل كاف قصد تمكين المساىمين بعد ذلك يكون و 
 .31ذلك قبل خمسة عشر يوما السابقة إلنعقاد الجمعية العامةو من حق اإلطالع عمييا، 

 مصادقة الجمعية العامة. :الفرع الرابع 

خالل الخمسة تعتبر مصادقة الجمعية العامة عمى تقرير مندوب الحسابات المودع لدييا في 
عشر يوما من تاريخ إنعقادىا آخر مرحمة من مراحل إجراءات المراقبة، إذ تعد ىذه المصادقة إجراء رقابي 

 الحق مادام باإلمكان تنفيذ اإلتفاقية بمجرد الترخيص بيا من قبل المجمس.

ون تعمل الجمعية العامة عمى المصادقة عمى كل إتفاقية عمى حدى ما دام أن كل إتفاقية تك
عدم المصادقة عمى اإلتفاقية المبرمة بين و يكون ليا مطمق الحرية في المصادقة، أو موضوع تقرير خاص، 

 أعضاء مجمس المراقبة.و الشركة 

نشير إلى أن عدم مصادقة الجمعية العامة عمى اإلتفاقيات السابق ترخيصيا يكون دون التأثير و 
من طرف مندوبي الحسابات ال يؤدي إلى التصريح  ىذا يماثل عدم تقديم التقرير الخاصو عمى صحتيا، 

ببطالن اإلتفاقية، فالجزاء الوحيد في ىذه الحالة يقتصر عمى إلتزام المسيرين بتحمل العواقب الضارة 
 الناجمة عن ىذه العمميات.

 .32كما أن مصادقة الجمعية العامة ال تحول دون قابمية إبطال اإلتفاقيات في حالة الغش

اإلجراءات المقررة و عدم المصادقة في إطار مداولة طبقا لألوضاع و مصادقة أيتم إفراغ الو 
ال يجوز و فالمداولة تتم بعد نقاش حضوري يسمح بتبادل اآلراء المختمفة إلى غاية التصويت،  ،33قانونا

األغمبية، و في اإلعتبار لحساب النصاب  ال تؤخذ أسيموو عمى اإلتفاقية،  في التصويت ي أن يشاركممعنل
وز في ىذه الحالة ليس حضور الجمعية العامة، فيجو  غير أن الحضر يخص فقط التصويت 

 يشارك في المناقشات غير أنو يحضر عميو التصويت لتعارض المصالح.و المعني أن يحضر و لمعض
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أخيرا نشير إلى أن الحظر في التصويت عمى المداوالت ال يشمل كل المداوالت، إنما يقتصر و 
 لمداولة المعنيين بيا دون غيرىا.عمى ا

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة4

إن مصمحة الشركة تشكل حجر األساس في العالقة بين الشركاء، فيي معيار أساسي لصحة 
أن  حماية ليذه المصمحة أوجب المشرعو ووسيمة ضبط النزاعات التي تقوم بينيم، اإلتفاقيات بين الشركاء، 

تكون اإلتفاقيات التي تبرميا الشركة مع مسيرييا أن تخضع لسمسمة من اإلجراءات البد عمى القائمين 
ال ترتبت عنيم المسؤوليةو ونا، فقا لممعطيات المقررة قانو باإلدارة إتباعيا   .ا 

 اليوامش
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 ئررقابة الوصاية عمى الجماعات المحمية في الجزا
Administrative Tutelage Control Of Local Authorities In Algeria 

 

                                                                                  د. غيتاوي عبد القادر                                                                                                      ط/د طواهرية ابوداود          

 الجزائر  -ادرار أحمد دراية، جامعة                                     الجزائر                -ادرارأحمد دراية،  جامعة     

 الممخص:

لما لو من أىمية عمى  ،تيدف ىذه الورقة البحثية إلى التطرق إلى مسألة التنظيم اإلداري في الجزائر     
ارنة لما ليا من مزايا مق ،لمتعتبر الالمركزية اإلدارية من أىم النظم المعتمدة في العاأداء السمطة التنفيذية، و 

لقد رافق اعتماد ىذا األسموب لمتسيير اإلداري إخضاع الجماعات المحمية إلى بنظام المركزية اإلدارية. و 
مختمف النقاط واألوجو المرتبطة برقابة ق إلى نوع من الرقابة من طرف الجيات الوصية. حيث سيتم التطر  

ثم ، قانونيةمن خالل وجية نظر فقيية و  ،وأىميتيا العممية ،ىدافياالوصاية اإلدارية، وبيان مفيوميا، وأ
استجالء مختمف أشكال ومظاىر الوصاية عمى الجماعات ذلك بو تطبيقي، ال ياالولوج بعد ذلك إلى مجال

 ، فضاًل عن مناقشة النصوص القانونية المنظمة ليا.في الجزائر، وأثرىا عمى استقالليتياالمحمية 

 الوصاية. -الرقابة ؛الجماعات المحمية ؛الالمركزية ؛: التنظيم اإلداريحيةالكممات المفتا
 

Abstract: 

     This paper aims at addressing the issue of administrative organization in 

Algeria because of its importance to the performance of the executive authority. 

Administrative decentralization is one of the most important systems adopted in 

the world because of its advantages compared to the central administrative 

system. The adoption of this method of administrative management was 

accompanied by the subjection of local authorities to some kind of supervision by 

the guardians. It will discuss the various points and aspects related to the 

supervision of the administrative tutelage, and explain its concept, objectives and 

practical importance through a juristic and legal point of view and then reach its 

practical scope by exploring the various forms and manifestations of the tutelage 

of local communities in Algeria, As well as discussing the legal texts regulating 

them. 

Keywords: Administrative organization; decentralization; guardians; local 

authorities; Administrative tutelage. 
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 مقدمة:

رىا، إذ يبًا إداريًا من األساليب اليامة في تحقيق التنمية المحمية وتطو بر الالمركزية اإلدارية أسمو عت  ت        
، وخصوصًا ق نظرتيا لمفيوم الالمركزية اإلداريةباتت مختمف الدول في عصرنا الحالي تشيد اتساعًا في أف  

واسع من ما تعمق باستقالليتيا في اتخاذ القرار، إذ ال مجال لالعتراف بالمركزية إدارية دون ىامش كبير و 
 .تنمية محمية مستدامة تحقيق بما يضمن ،الحرية في عمميا

عن األىداف  -في بعض األحيان -تشكل خروجاً ا كانت ىذه االستقاللية بمفيوميا الواسع ولم      
من فوضى المبادرات العشوائية  تقييدىا بنمط خاص من الرقابة لمحد   عمى الدولة، كان لزامًا المرسومة ليا

عمى الجماعات المحمية  اإلدارية ، ونحن ىنا نتحدث عن الوصايةقراراتيا ، ومراقبة مدى مشروعيةفي عمميا
 في الجزائر، وتقدير مدى انعكاسيا عمى استقالليتيا.

ى أىم أىداف ومن ىذا األساس ننطمق في دراستنا ليذا الموضوع من إشكالية مفادىا: فيما تتجم      
 ية الجماعات المحمية في الجزائر؟ز مظاىرىا، وانعكاساتيا عمى استقاللىي أبر الوصاية اإلدارية، وما 

لمعالجة ىذه اإلشكالية انتيجنا في دراستنا ليذا الموضوع المنيج التحميمي، كونو األنسب لمناقشة     
صوص القانونية المطروحة في الموضوع، فضاًل عن المنيج الوصفي في بعض جوانب الدراسة لبيان الن  

 لمفاىيم الفقيية المختمفة.بعض ا

 المطمب األول: مفهوم الوصاية اإلدارية وبيان أهميتها وأهدافها

ع مفيوميا بتعدد األنظمة القانونية واإلدارية، ومن ىنا يتعين عمينا في د ويتنو  الوصاية اإلدارية يتعد      
لتعرض إلى بيان أىميتيا سياق ىذا المطمب التطرق إلى مفيوم رقابة الوصاية بوجو فقيي عام، ثم ا

 وأىدافيا.

 تعريف رقابة الوصايةالفرع األول: 

لقد درج بعض الفقياء عمى وصف رقابة الوصاية بالرقابة التي تمارسيا السمطات المركزية عمى      
 1.الييئات الالمركزية، أو كما يصطمح عمييا برقابة الموافقة والرفض

بأنيا: الرقابة التي تمارسيا الدولة عمى الوحدات  CHARLES DEBBASCH حيث عرفيا الفقيو الفرنسي    
لدولة، والمحافظة عمى تجنب اآلثار الخطيرة التي تنشأ عن اإلقميمية بقصد المحافظة عمى وحدة وترابط ا

سوء اإلدارة من جانب الوحدات الالمركزية، مع ضمان تفسير القانون بالنسبة إلقميم الدولة بأكممو، شريطة 
أال تتّم ىذه الوصاية إال في حاالت محد دة قانوًنا، وذلك حماية الستقالل الوحدة المشمولة بالوصاية 

    2.اإلدارية
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كما ع ر فت الوصاية اإلدارية بأنيا: مجموعة من السمطات يمنحيا المشرع لسمطة إدارية عميا بيدف منع     
يا، والحيمولة دون تعارض قراراتيا مع الييئات الالمركزية من االنحراف، والتحقق من مدى مشروعية أعمال

 3المصمحة العامة.

كما عر فيا بعض الفقو بأنيا: خضوع الييئات الالمركزية )المجالس المحمية( لرقابة األجيزة المركزية،     
خوليا المشرع ممارسة سمطات معينة عمى تشكيل ىذه الييئات، أو عمى أعماليا، فرقابة الوصاية قيد  التي

تمارسو السمطة المركزية أو من يمثميا عمى الييئات حيال ممارستيا الختصاصاتيا، وذلك بغية التأكد من 
 4مدى تطابق أعمال ىذه الييئات مع الغايات التي استحدثت ألجميا.

ومن خالل ما تًم بيانو من ىذه التعريفات، فإننا نخمص في نياية األمر إلى أن الوصاية اإلدارية تمتاز    
 بجممة من الخصائص منيا:

إذ أن الوصاية اإلدارية ت مار س وفق األشكال انون الذي يحدِّد شروط عممها: أنها رقابة تحدث بالق -أ(
" ال وجود لوصاية Jean RIVIEREواإلجراءات المحددة قانونًا، وفي ىذا السياق يقول الفقيو الفرنسي 

 5إدارية بدون نص قانوني، وال وجود لوصاية إدارية تتعدى محتوى النص القانوني".

وعماًل بيذه القاعدة فإن الوصاية يجب أن تكون محددة في القانون، وعمى سبيل الحصر والتقييد، ال أن    
ال اع تِبر ذلك مساسًا باستقاللية الجماعات المحمية في ت سيير شؤونيا المحمية، ت مار س عمى إطالقيا، وا 

عاقة لصالحياتيا، وممارستيا بيذا الشكل يجعل عمل الجيات الوصية غير مشروع، ومعرضا لمطعن فيو  وا 
 باإللغاء.

بمعنى أن الوصاية اإلدارية تمارس بين شخصين معنويين مستقمين، وىما السمطة أنها رقابة خارجية:  -ب(
نما الالمركزية الخاضعة لموصاية، والسمطة المر  كزية الوصية، فيي ال تنشأ عن الشخص المعنوي الواحد، وا 

 تكون مستقمة عن الجية الخاضعة لمرقابة، وىذا ما يميزىا عن الرقابة الرئاسية التي تعتبر رقابة داخمية.
 الفرع الثاني: أهمية الوصاية اإلدارية وأهدافها    

لمحمية في أدائيا لمياميا، ال يعني بالضرورة إن منح السمطة المركزية بعض االستقاللية لمييئات ا    
تحمميا من أي رقابة، حيث أن إعطاء االستقاللية المطمقة قد يخرجيا عن اإلطار العام لسياسة الدولة 
وأىدافيا، ومن ىنا تبرز األىمية البالغة لدور رقابة الوصاية اإلدارية في الحفاظ عمى المصمحة العامة 

 لألفراد.
 وصاية اإلداريةأواًل: أهمية ال

إن  فرض وجود الوصاية اإلدارية عمى الييئات المحمية لو ما يبرره عمى المستوى العممي، فمقد تجمت     
أىمية الوصاية مع تطور دور الدولة واتساع مجاالت تدخميا في مختمف مناحي الحياة االقتصادية، وشتى 



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

427 
 

لحفاظ عمى األمن العام، والفصل في المنازعات القطاعات والميادين، بعد أن كان نطاقيا مقتصرًا عمى ا
 بين األفراد، وىو ما كان يسمى بالدولة الحارسة.

إن  ما يعزز وجوب فرض رقابة الوصاية ىو ضرورة الحد  من خروج الييئات المحمية عن السياسة     
ن الجانب التقميدي، أما العامة لمدولة، وضمان عدم انحرافيا أو إىماليا وتقصيرىا في أداء وظائفيا. ىذا م

من الجانب الحديث لموصاية، فتبدو أىميتيا أكثر تطورًا؛ حيث أصبحت الوصاية اإلدارية تبحث رفع كفاءة 
الجياز اإلداري وتحفيزه من خالل إبراز الجوانب اإليجابية في عممو، ليشمل سبل التصحيح والتفو ق، 

 6الدور الوقائي إلى الدور العالجي. وبالتالي فإن دور الوصاية اإلدارية تحول من ذلك

 ثانيًا: أهداف الوصاية اإلدارية

اية اإلدارية إلى أىداف إدارية، وأىداف سياسية، وأىداف يمكن في ىذا السياق أن تتعدد أىداف الوص   
 مالية كاآلتي: 

التأكيد عمى وحدة الدولة من الناحية اإلدارية وضمان عدم تفك كيا، إذ أن إعطاء ىامش من االستقاللية  -
ناحية لمجماعات المحمية ال يعفييا من بسط رقابة الوصاية عمييا، وذلك بغية عدم وجود دويالت ولو من ال

 7اإلدارية داخل الدولة الواحدة.

كشف األخطاء وأسبابيا والعمل عمى تصحيحيا، وذلك ألن  اإلدارة وأثناء أدائيا لمياميا، قد تقع في  -  
 حمول المناسبة ليا.الخطأ، وىنا يأتي دور الوصاية اإلدارية في كشف ىذه األخطاء، والعمل عمى إيجاد ال

االلتزام بالقوانين واألنظمة، وذلك من خالل إبراز الجوانب اإليجابية، فيز الموظفين عمى األداء الجيد و تح -
 وعدم التركيز عمى الجوانب السمبية فقط، وىذا ما من شانو أن يؤدي إلى ح سن سير المرافق العامة.

قات والعقبات ال - تي تواجو األجيزة اإلدارية في أداء مياميا، وبالتالي البحث الوقوف عمى المشاكل والمعو 
زالتيا.  عن عالج ليذه المشاكل وا 

حماية المصالح المحمية، فخضوع الييئات المحمية لمرقابة، يضمن حماية سكان الييئات اإلقميمية من كل  -
 تجاوز أو تقصير في خدمة المصمحة العامة.

اسبية التي خ ص صت من أجميا األموال العامة، وكذا عدم تجاوز حدود التأك د من سالمة العمميات المح -
رة لمييئة المحمية، بما يمبي طمبات التنمية المحمية قصد الحد  من ظاىرة تبديد المال العام.  االعتمادات المقر 

كي تكون أكثر عدم التالعب بإيرادات الجماعات المحمية، فالرقابة البد أن تواكب جميع مراحل الميزانية  -
 8فاعمية.
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 المطمب الثاني: مظاهر رقابة الوصاية اإلدارية وانعكاساتها عمى الجماعات المحمية

ن قانوني البمدية والوالية عمى المجالس المحمية، تتعدد صور رقابة الوصاية اإلدارية التي حددىا كل م     
فالوصاية قد تتعمق باألشخاص المنتخبين الممثمين في الييئات المحمية، وقد يتعد ى موضوعيا إلى مراقبة 
مدى مشروعية أعماليا)حاالت بطالن المداوالت(، أو قد تتعداىا إلى الرقابة عمى الييئة ككل. وفي إطار 

 حاالت الرقابة عمى المجالس المحمية، ثم  دراسة مدى انعكاس ذلك عمى استقالليتيا. ىذا المطمب سنناقش
 الفرع األول: الرقابة عمى األشخاص

 تتمثل صور الرقابة عمى األشخاص في ما يمي:
 أواًل: التوقيف

من قانون  43فقد ورد في المادة  ،9ي عر ف التوقيف بأنو تعميق عضوية المنتخب ألحد األسباب القانونية   
البمدية عمى أن يوقف العضو المنتخ ب الذي كان محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ليا صمة 

ئية ال تمكنو من االستمرار في عيدتو بالمال العام، أو ألسباب مخمة بالشرف، أو كان محل تدابير قضا
 10االنتخابية بصفة صحيحة.

ل لو إجراء التوقيف، فقد عقد قانون البمدية ىذا االخ     تصاص لموالي فمن حيث االختصاص المخو 
باعتباره الجية التي تمثل الوصاية عمى المجالس البمدية، كما ي الحظ أن مد ة التوقيف لم تحدد من طرف 

من قانون البمدية عمى النص بأن  المنتخب يستأنف ميامو فور صدور حكم  43القانون، فقد اكتفت المادة 
 11قف عمى مدة اإلجراءات القضائية المتبعة.نيائي بالبراءة، بما يفيد بأن  مدة إجراء التوقيف تتو 

من قانون  45ا يتعمق بحالة التوقيف بالنسبة لعضو المجمس الشعبي الوالئي، فقد نصت المادة أما فيم    
الوالية عمى أنو:" يمكن أن يوقف بموجب مداولة لممجمس الشعبي الوالئي، كل منتخ ب يكون محل متابعة 

و من أداء عيدتو قضائية بسبب جناية أو جنحة ليا صمة بالمال العام، أو ألسباب مخمة بالشرف وال تمكن
االنتخابية بصفة صحيحة". إال  أن الفرق الذي يكمن في ىذا السياق، ىو أن قرار التوقيف يتم بموجب 
مداولة لممجمس الشعبي الوالئي، وبقرار معمل من الوزير المكمف بالداخمية إلى غاية صدور حكم نيائي من 

 12الجية القضائية المختصة.

 ثانيًا: اإلقالة

ي قصد باإلقالة إسقاط صفة العضوية عن المنتخ ب، وذلك لتوافر حاالت قانونية معينة، حيث تنص     
قائيًا من المجمس الشعبي البمدي كل عضو تغي ب من قانون البمدية عمى أنو:" يعتبر مستقياًل تم 45المادة 

 ( دورات عادية خالل نفس السنة".03بدون عذر مقبول ألكثر من ثالث )
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من قانون البمدية عمى أن  45/3أما بالنسبة لمجية صاحبة االختصاص باإلقالة، فقد نصت المادة     
ع النائب المنتخ ب من حضور مداوالت يضطمع المجمس الشعبي البمدي بذلك، ويترتب عن ىذا اإلجراء من

المجمس، وقيامة بوظائفو االنتخابية، بمعنى أن  اإلقالة تؤدي إلى فقدان المركز القانوني لمنائب ، ويترتب 
 13.عنيا عممية استخالف لمنائب المقال

أما بالنسبة لقانون الوالية فنجده قد نص عمى اإلقالة، واعتبر الغياب المتكرر لمعضو بدون عذر مقبول    
ابة تخل عن العيدة، ولم يصبغ عمييا وصف اإلقالة، وقد اشترط القانون ثبوت التخمي عن العيدة من بمث

 14طرف المجمس الشعبي الوالئي.

 ثالثًا: اإلقصاء

ون، ويكون في حاالت خاصة يقصد باإلقصاء اإلسقاط الكمي والنيائي لمعضوية ألسباب حددىا القان    
من قانون البمدية:" ي قصى بقوة القانون من المجمس كل عضو  44منيا المتابعة القضائية، فقد نصت المادة 

، ويثبت الوالي اإلقصاء 43مجمس شعبي بمدي كان محل إدانة جزائية نيائية لألسباب المذكورة في المادة 
 بموجب قرار".

تتمحور أساسًا حول المتابعة الجزائية لمعضو التي  43الواردة في المادة  ىذا ونجد أن ىذه األسباب    
 سبق ذكرىا.

منو قد نصت عمى أنو:" كل منتخ ب كان محل إدانة  46أما بالنسبة لقانون الوالية، فنجد أن المادة     
تنافي، وي قر  جزائية نيائية، ليا عالقة بعيدتو تضعو تحت طائمة عدم القابمية لالنتخاب، أو في حالة 

المجمس الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة، ويثب ت ىذا اإلقصاء بموجب قرار من الوزير المكمف 
 بالداخمية". كما يمكن أن يكون قرار الوزير المكمف بالداخمية محل طعن باإللغاء أمام مجمس الدولة.

 الفرع الثاني: الرقابة عمى األعمال

المجالس المحمية من أكثر مظاىر الوصاية أىمية، لكونيا تنصب عمى جميع تعتبر الرقابة عمى أعمال     
مداوالت المجالس الشعبية البمدية، إذ ال تصح مداوالتيا إال إذا حظيت بموافقة الجية الوصية )الوالي(، 

 سواء كانت ىذه الموافقة صريحة أو ضمنية، أو كانت محل رفض فيكون مآليا البطالن.
 لضمنيةأواًل: المصادقة ا

األصل أن مداوالت المجمس الشعبي البمدي ت نف ذ بقوة القانون، فور إيداعيا مكتب الوالي بعد مضي واحد    
من حيث  15( يومًا، وخالل ىذه المدة يمارس الوالي سمطتو في الرقابة عمى المداولة.21وعشرين )

 16يا، أو إبطاليا كميًا أو جزئيًا.التصديق عمي
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، والذي يحدد صالحيات رئيس 215-94سوم التنفيذي رقم وتجدر اإلشارة في ىذا المجال إلى المر    
 الدائرة، أشار في مادة صريحة منو إلى أن يتولى رئيس الدائرة القيام بما يمي:

يتولى تحت سمطة الوالي و بتفويض منو تنشيط وتنسيق عمميات تحضير مخططات البمدية لمتنمية  -
البمدية، كما يوافق عمى المداوالت وقرارات التسيير  وتنفيذىا، والمصادقة عمى مداوالت المجالس الشعبية

 لممستخدمين البمديين باستثناء المتعمقة منيا بحركات التنقل واإلعفاء من الميام. 

( 50.000المصادقة عمى الميزانيات الخاصة بالبمديات، التي ال يتجاوز عدد سكانيا خمسين ألف) -
، وىذا ما يشكل خروجًا عن القاعدة العامة التي ت سِند ىذا االختصاص في قانون البمدية إلى الوالي.  17نسمة

قانون البمدية والمرسوم التنفيذي المذكور أعاله، من حيث المصادقة عمى  ومن ىنا يبرز التضارب بين
 مداوالت المجالس الشعبية البمدية بين الوالي ورئيس الدائرة.

 ثانيًا: المصادقة الصريحة

من قانون البمدية عمى:" ال تنف ذ مداوالت المجمس الشعبي البمدي فيما يتعمق بالمسائل  57نصت المادة     
 ية، إال بعد المصادقة الصريحة عمييا من طرف الوالي، ويتعمق األمر ب:التال

 الميزانيات والحسابات.-

 قبول اليبات والوصايا األجنبية. -

 اتفاقيات التوأمة. -

 18التنازل عن األمالك العقارية البمدية. -

أنيا تحمل في موضوعيا خطورة كبيرة، لذا ينبغي أن تخضع لمموافقة واضح من ىذه الحاالت      
ذا لم يصدر الوالي قراره خالل مدة ثالثين ) ( يومًا، انقمبت 30الصريحة عمييا من طرف الوالي، وا 

 المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية، وىو ما يعني أنيا تنف ذ حتى ولو لم تحظى بمصادقة الوالي.

(، بتاريخ 224جمس الدولة الجزائري في قرار لو صادر عن الغرفة األولى) فيرسولقد ذىب م    
، قضية د.م، ضد رئيس بمدية بوسعادة ومن معو، أن  عدم المصادقة عمى المداولة ال 19/04/1999

يكسبيا صفة الوثيقة الرسمية، وال يمثل مضمونيا أي حجة، وبالتالي يجب إبعادىا. ومن ىنا يمكن القول 
عدم المصادقة الصريحة عمى المداولة من الوالي، ال ي كسبيا طابع النفاذ حتى بعد فوات األجل المحدد  أن  
 19ليا.
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 ثالثًا: البطالن المطمق

من قانون البمدية عمى أنيا تبطل بقوة القانون مداوالت المجمس الشعبي البمدي، بمعنى  59مادة أكدت ال    
أن  ىذه المداوالت تقع باطمة بحكم القانون، وىي جممة المداوالت التي تقع مخالفة ألحد قواعد المشروعية، 

 وىي:

ذة خرقًا لمدستور، وغير المطابقة لمقوانين والت -  نظيمات.المداوالت المتخ 

، وحسنًا فعل 1990المداوالت التي تمس برموز الدولة وشعاراتيا، ولم يرد ذكر ىذه الحالة في قانون  -
 المشرع بتأكيده عمى ىذه الحالة.

المداوالت غير المحررة بالمغة العربية، وىنا يتبدى حرص المشرع عمى استعمال المغة العربية، وخصوصًا  -
ت وتحريرىا، حيث رت ب المشرع إلغاء المداولة كميًا لخرقيا قاعدة جوىرية في فيما يتعمق بانعقاد المداوال

 20الدستور.

ي عم ن عن البطالن بموجب قرار يصدر عن الوالي، وجدير بالذكر أن قانون البمدية القديم كان يؤكد     
ف الوالي، وحسنًا فعل المشرع بإلزامو الوالي تسبيب قراره، حتى يقف عمى مسألة تعميل القرار من طر 

أعضاء المجمس الشعبي عمى مختمف األسباب التي بررت إلغاء مداولتيم، وكذا الرأي العام، والسمطة 
 21القضائية في حال أرادت بسط رقابتيا عمى القرار.

 النسبيرابعًا: البطالن 

من قانون البمدية، تكون مداوالت المجمس الشعبي البمدي قابمة لإلبطال، إذا كانت في  60طبقًا لممادة    
أو بعض أوكل أعضاء المجمس، إما ، موضوعيا تمس مصمحة شخصية لرئيس المجمس الشعبي البمدي

، أو كان ىؤالء يمثمون وكالء بأسمائيم الشخصية، أو أزواجيم، أو أصوليم، أو فروعيم إلى الدرجة الرابعة
 معنيين.

(، ولم يشر النص إلى مدة معينة تبطل 60/2تبطل المداولة بموجب قرار معمل صادر عن الوالي)المادة    
الممغى، إذ كان يقيد قرار إبطال  1990خالليا المداولة أو ت حصن، وىنا يبرز الفرق بين قانون الوالية لسنة 

  22شير من تاريخ إيداع المداولة.الوالي لممداولة بمضي مدة 

 الفرع الثالث: الرقابة عمى الهيئة

وىي عبارة عن حاالت محددة عمى سبيل الحصر، قد تحدث في عيدة المجمس الشعبي البمدي، فتعيق    
 بي البمدي بشكل نيائي، وىي كاآلتي:من السير الحسن لشؤون البمدية، وتؤدي إلى حل المجمس الشع

 خرق أحكام الدستور. -
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 إلغاء انتخابات جميع أعضاء المجمس الشعبي البمدي. -

 في حالة االستقالة الجماعية. -

عندما يكون اإلبقاء عمى المجمس مصدرًا الختالالت خطيرة في التسيير، أو تمس بمصالح المواطنين  -
 وطمأنينتيم.

 لمنتخبين أقل من نصف عدد األعضاء، وبعد تطبيق أحكام االستخالف.عندما يصبح عدد ا -

في حالة وجود اختالف خطير بين أعضاء المجمس الشعبي البمدي، الذي ي حول دون السير الحسن  -
 لييئات البمدية.

 في حالة ضم بمديات لبعضيا أو تجزئتيا. -

  23منتخب.في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجمس ال -

ذ بناء عمى تقرير من وزير  35ويتم إجراء الحل وفقًا لممادة     من قانون البمدية بموجب مرسوم رئاسي، ي تخ 
الداخمية. ومن ىنا يمكن اإلشارة إلى أن األسباب التي ورد ذكرىا، والتي يقوم عمييا حل المجمس الشعبي 

 بمدي، ىي ذات األسباب التي حددىا قانون الوالية بالنسبة لمحل.ال

وفضاًل عن ما تم بيانو من وظاىر الرقابة، تجدر اإلشارة إلى السمطة الرئاسية التي يبسطيا الوالي عمى     
رئيس المجمس الشعبي البمدي، والتي تمِزم ىذا األخير إرسال كافة قراراتو إلى الوالي خالل ثمانية 

( ساعة بغرض بسط رقابتو عمييا، وعدم دخوليا حيز التنفيذ إال بعد مضي شير من تاريخ 48عين)وأرب
 24إرساليا، وىو ما يفيد بجواز سحبيا، أو تعديميا، أو إلغائيا.

شعبية البمدية، واتخاذ كافة اإلجراءات كما منح قانون البمدية لموالي سمطة الحمول محل رؤساء المجالس ال   
الرامية إلى الحفاظ عمى النظام العام، بشرط تقاعس رئيس المجمس عن القيام بذلك، أو برفضو لتعميمات 
الوالي الصادرة بيذا الشأن بعد إنذاره بخصوصيا، يضاف إلييا ممارسة سمطتو في الحمول بخصوص 

 25المسائل المالية المتعمقة بالبمدية.

 الفرع الثالث: انعكاسات الوصاية اإلدارية عمى استقاللية الجماعات المحمية

جدير القول بأن الوصاية اإلدارية أمر ال بد منو في ضبط أداء الجماعات المحمية، وفرض نوع من     
يستدعي أن تطال كل تصرفات اإلدارة الالمركزية، بل ينبغي إعطاء  الرقابة عمييا، إال أن  ىذه الرقابة ال

 ىامش من الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة، بما يستيدف تحقيق الصالح العام.

ومما ال شك فيو أن  لموصاية اإلدارية انعكاسًا مباشرًا عمى استقاللية الجماعات المحمية، إما عمى     
 الي، وذلك من خالل:المستوى اإلداري، أو الم



 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

433 
 

ت عتب ر ازدواجية ميام وصالحيات الييئات المحمية، وتمثيميا لمدولة تارة ولمجماعات اإلقميمية تارة أخرى،  -
ن كان ىذا التأثير يتجمى بوضوح في الوالية.  ذات تأثير مباشر عمى استقالليتيا، وا 

ممثل سمطة الوصاية عمى مستوى يعتبر الوالي اآلمر الوحيد بالصرف عمى مستوى الوالية، وىو  -
البمديات. وخضوع الميزانيات والحسابات لممصادقة الصريحة عمييا من طرف الوالي، يضعيا في محك 

 التشكيك في استقالليتيا المالية.

إن ضمان استقالل الجماعات المحمية يقتضي سمو ىيئة المداولة، لكونيا المعبرة عن إرادة األفراد، والتي  -
دواجية في االختصاص، لكن في الغالب ما تطغى الوظيفة الالمركزية عن الوظيفة المحمية تتمتع باز 

 لمييئات التنفيذية، وبالتالي التأثير عمى ىيئة المداولة، وذلك من خالل:

إن  ازدواجية االختصاص بين الييئتين )المجمس الشعبي الوالئي، والوالي( جعمت من الوالي  -أ
عمى المجمس الشعبي الوالئي، والموجو لو، بالرغم من كونو المختص في التداول واختصاصاتو المستحوذ 

 في كل ما ىو محمي.

إن  نص المشرع عمى اختصاصات الجماعات المحمية ورد في عبارات ومبادئ عامة، تاركًا لسمطة  -ب
صية لمباشرة الوصاية أمر تحديدىا، وىذا ما أدى في الواقع العممي إلى انتظار تعميمات الجية الو 

 26اختصاصاتيا، وبالتالي تسميم أمرىا إلى أجيزة عدم التركيز.

اق الدور الالتركيزي لمدور نظرًا لتأثير االزدواج الوظيفي عمى استقاللية الجماعات المحمية، واستغر  -ج
المحمي خاصة عمى مستوى الوالية، بات من الضروري مراجعة اختصاصات الوالي، وذلك من خالل ربط 
ممارسة بعضيا باالستشارة اإللزامية لممجمس الشعبي الوالئي، إليجاد نوع من التوازن بين المجمس والوالي 

المجمس الشعبي الوالئي المنتخ ب، الذي ال يتجاوز دوره باعتباره ىيئة تنفيذية، وتحويل بعضيا إلى رئيس 
 27عمميًا رئاسة الجمسات وضبط النظام، وذلك ضمانًا لتحقيق المركزية حقيقية ال صورية.

ة بقدر ما ىو أما من الناحية المالية فيمكن القول أن العديد من البمديات باتت مواردىا المالية ضئيم   
أمام  بات عائقاً  ،منوط بيا من صالحيات، وبالتالي فإن قمة اإليرادات المالية الكافية لتغطية المتطمبات

 تحقيق تنمية محمية مستدامة.
 خاتمة:

 في ختام ما تمت دراستو في ىذا المقال، نخمص في األخير إلى جممة من النتائج كاآلتي:   

أو الجيات اإلدارية المركزية عمى  ،وجو من أوجو الرقابة التي تبسطيا الدولة ىي الوصاية اإلدارية إن   -
 الجماعات المحمية ممثمة في الوالي باعتباره ممثاًل لمدولة.
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المستوى الوطني والمحمي،  تتبدى مظاىرىا عمى مستويين ىما: ،ق الوصاية اإلدارية أىدافًا عديدةحق  ت   -
ولة في إطار حماية المصالح الوطنية العميا، فضاًل عن المستوى وذلك من خالل تجسيد مخططات الد

 المحمي الذي يرمي إلى تحقيق التنمية المحمية المستدامة، وتشجيع االستثمار المحمي المنتج لمثروة. 
ى أثرىا من خالل مراعاة كافة التصرفات مانة لحماية مبدأ المشروعية، ويتبد  ر رقابة الوصاية ضعتب  ت   -

سواء كانت قرارات إدارية، أو عقود إدارية، أو كانت أعمااًل مادية، وذلك من خالل إلغاء ىذه  ،نيةالقانو 
 القرارات غير المشروعة من طرف الجية الوصية إذا ما كانت مخالفة لمقانون.

ص المنتخبين شخافي الجزائر في الرقابة عمى األ عمى الجماعات المحمية تتمثل مظاىر رقابة الوصاية -
الرقابة فضاًل عن  قصاء، التوقيف، اإلقالة(، والرقابة عمى األعمال وتشمل)المصادقة، البطالن(،تشمل)اإلو 

 عمى الييئة وتشمل الحل..

 من خالل ىذه النتائج نستخمص مجموعة من التوصيات المقترحة كاآلتي:   

أنيا عبارة عن سمطة يالحظ  ،ظ لعالقة رؤساء المجالس الشعبية البمدية بالواليالحِ الم   إن   -
المحافظة  والتي تشمل ،رئاسية، فيما يتعمق بالقرارات التي يصدرىا رئيس المجمس الشعبي البمدي
استقاللية المجالس بس عمى النظام العام، ومن ىنا يمكن القول أن ىذه الصورة من الرقابة تم  

 .رة عن إرادة منتخبييابة، ومعب  الشعبية البمدية كمجالس منتخ  
في اتخاذ القرارات دون  من الحرية رورة منح المجالس الشعبية البمدية ىامش واسعض -

 األمر الذي يساعد عمى تحقيق التنمية. ،خضوعيا لرقابة الوالي
، المحدد ألجيزة اإلدارة العامة 215-94 رقم ستحسن إعادة النظر في المرسوم التنفيذيي   -

الدائرة، حيث أكد عمى تولي ىذا األخير المصادقة يتعمق منو بصالحيات رئيس في الوالية فيما 
ر ىذه عمى مداوالت المجالس الشعبية البمدية، وىذا ما يشكل تضاربًا مع قانون البمدية الذي قص  

 الصالحية في الوالي.
 ،ضرورة إضفاء نوع من التوازن بين رئيس المجمس الشعبي الوالئي كممثل لمجمس منتخب -

 .من حيث الصالحيات ت المجمستنفيذية لمداوالوالوالي باعتباره ىيئة 
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 القانوني الدولي لحماية الشخص المعاق  اإلطار
 معزوز ربيع

 أستاذ مساعد، المركز الجامعي علي كافي تندوف

 maazouz.rabie@yahoo.frالبريد االلكتروني:
اىتمت االتفاقيات الدولية بحقوؽ اإلنساف عامة، وذوي اإلعاقة خاصة، وذلؾ مف أجؿ حمايتيـ الممخص: 

تحقيؽ مبدأ المساواة أماـ القانوف، وعدـ التمييز، بينيـ وبيف عامة الناس، وعدـ ورعايتيـ، وحرصت عمى 
استغالؿ إعاقتيـ ألمر غير مشروع، وأكدت ايضا عمى إدماجيـ في المجتمع وذلؾ بحصوليـ عمى العمؿ 
حسب ما يناسب قدراتيـ الشخصية، كما اف االتفاقيات الدولية قد أكدت عمى اف تحرص التشريعات 

عماليا، ال بد مف إيجاد بيئة تمكف الشخص المعاؽ الوطن ية عمى حقوؽ المعاؽ، ولضماف ىذه الحقوؽ وا 
 مف التمتع بحقوقو عمى قدـ المساواة مع اآلخريف وعدـ التمييز.

Abstract:The international agreements concerned human rights in general, and persons with 

disabilities in particular, in order to protect and care for them, and they endeavored to achieve 

the principle of equality before the law, non-discrimination between them and the general 

public, and the non-exploitation of their disability, To work according to their personal 

abilities. International conventions have also affirmed that national legislation should respect 

the rights of persons with disabilities. In order to guarantee and realize these rights, an 

environment must be created to enable the disabled person to enjoy his rights on an equal 

basis with others and non-discrimination. 

 
 االتفاقيات الدولية، ذوي اإلعاقة، حقوؽ اإلنساف، مبدأ المساواة، عدـ التمييز. :الكممات المفتاحية

 المقدمة:
تشكؿ حقوؽ اإلنساف لدى المجتمع الدولي اىتماما كبيرا، ومف ىذه الحقوؽ حقوؽ المعاقيف التي تـ  

العناية بيا عناية خاصة، وذلؾ بإقرار مجموعة مف الصكوؾ الدولية عبر األمـ المتحدة، التي تعتبر ىذه 
وليذا صدرت العديد  األخيرة رائدة في حماية حقوؽ اإلنساف بصفة عامة، وحقوؽ المعاقيف بصفة خاصة،

عاما دوليا لممعوقيف،  1981مف االتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقيف، واعتبرت األمـ المتحدة عاـ 
بالعقد الدولي، ومف اإلعالنات التي أقرتيا األمـ المتحدة  1992و  1982وأطمقت عمى العقد الممتد بيف 

، واإلعالف الخاص 1971فيف عقميًا لعاـ وتـ تدوينيا، وه اإلعالف الخاص بحقوؽ األشخاص المتخم
، وىذا التدرج في اإلعالنات والمواثيؽ الدولية كممت في ىذا األخير بإصدار 1975بحقوؽ المعاقيف لعاـ 

اتفاقية خاصة بالمعاؽ، وىذا جاء نتيجة مجيودات صادرة مف طرؼ األمـ المتحدة، وىي اتفاقية 
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ية التي يمكف طرحيا، ىؿ ىذه المواثيؽ الدولية حمت ، واإلشكال2006األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 
حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ونجحت في حمايتيا؟ وما مدى انسجاميا مع األشخاص ذوي اإلعاقة في 

 الواقع؟
لإلعاقة،  ولإلجابة عمى اإلشكالية التالية، تـ تقسيـ الخطة إلى مطمبيف، األوؿ تنوانا فيو اإلطار المفاىيمي

 ضوء االتفاقيات الدولية. عمىحقوؽ المعاقيف والمطمب الثاني تطرقنا إلى  تطرقنا 
 المطمب األول: اإلطار المفاهيمي لإلعاقة.

في ىذا المطمب إلى التعريؼ الدولي لإلعاقة في )الفرع األوؿ( ، ثـ في )الفرع الثاني( سنتطرؽ  سنتطرؽ
 .إلى احتياجات المعاقيف والوقاية منيا

 لإلعاقة: الدوليالفرع األول:التعريف 
المغة أف اإلعاقة مشتقة مف َعْوْؽ وىي ال تخرج في لغة العرب عف معنى  في معاجـ لغة اإلعاقةتعرؼ 

 .(1)المنع والحبس والصرؼ والتثبيط
المواثيؽ تعددت التعاريؼ الخاصة بالمصطمح في المواثيؽ الدولية فعنيت ىاتو وفي اطار القانون الدولي 

بإعطاء تعريؼ دقيؽ لممعاؽ حتى يتسنى ليذا األخير العناية بحقوقو مثمو مثؿ الغير المعاقيف، وسنعرض 
 بعض التعاريؼ المتعمقة باإلعاقة.

حيث نص  1: عرؼ المعوؽ في الفقرة (2)9/12/1975تعريف اإلعالن الخاص بحقوق المعاقين في -أ
أو أنثى، غير قادر عمى أف يؤمف بنفسو، بصورة كمية أو أي شخص ذكر  -المعوؽ–عمى: "يقصد بكممة 

جزئية، ضرورات حياتو الفردية أو االجتماعية العادية، أو كمتييما، بسبب نقص، خمقي أو غير خمقي، في 
 قدراتو الجسمانية أو العقمية".

الخاص بالقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص  48/96تعريف قرار الجمعية العامة -ب
: والغرض مف القرار الصادر عف الجمعية العامة حوؿ القواعد ىو أف تكفؿ (3)1993 ممعوقينل

لألشخاص المعوقيف، فتيات وفتياف ونساء ورجاال، بوصفيـ مواطنيف في مجتمعاتيـ، إمكانية ممارسة ما 
ىمة يمارسو غيرىـ مف حقوؽ والتزامات، وأيضًا يشكؿ تحقيؽ تكافؤ الفرص لألشخاص المعوقيف مسا

أساسية في الجيود المبذولة عمى صعيد العالـ لتعبئة الموارد البشرية باإلضافة إلى تحديد مفيوـ كؿ مف 
بأنو "عددًا كبيرًا مف أوجو العجز  48/96من القرار  17العجز والعوؽ والفصؿ بينيما، فعرفت المادة 

ميع بمداف العالـ، وقد يتعوؽ التقصير الوظيفي المختمفة التي تحدث لدى أي مجموعة مف السكاف في ج
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الناس باعتالؿ بدني أو ذىني أو حسي، أو بسبب أحواؿ طبية ما أو مرض عقمي ما، وىذه االعتالالت 
 .(4)أو األحواؿ أو األمراض يمكف أف تكوف بطبيعتيا دائمة أو مؤقتة"

مف نفس القرار بقوليا: "ىو فقداف القدرة، كميا أو بعضيا، عمى اغتناـ  18فنصت عميو المادة أما العوق 
فرصة المشاركة في حياة المجتمع عمى قدـ المساواة مع اآلخريف. وتصؼ كممة العوؽ تالقي المعوؽ مع 
بيئتو. والغرض مف ىذا المصطمح ىو تأكيد تركيز االىتماـ عمى ما في البيئة وفي الكثير مف األنشطة 

عية المنظمة، مثال: اإلعالـ واالتصاؿ والتعميـ، مف عيوب تمنع المعوقيف مف مشاركة اآلخريف االجتما
 .(5)عمى قدـ المساواة"

حيث  :(6)1999االتفاقية األمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد األشخاص المعاقين لعام -ج
يعني الضعؼ البدني أو العقمي أو ": مصطمح "اإلعاقة" بأف 1مف المادة  1عرفت اإلعاقة في الفقرة 

الذي يحد مف القدرة عمى أداء واحد أو أكثر مف األنشطة  –سواء كاف دائمًا أـ مؤقتًا  –العصبي 
 .(7)"األساسية لمحياة اليومية والذي يمكف أف تسببو أو تزيد مف خطورتو البيئة االقتصادية واالجتماعية

زالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص  2ة واليدؼ مف ىذه االتفاقية وفقا لنص الماد : "ىو منع وا 
 .(8)المعاقيف، وتشجيع اندماجيـ الكامؿ في المجتمع"

تعط االتفاقية تعريفا دقيقا لمصطمح اإلعاقة لـ  :(9)2006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام -د
نما يمكف االستناد إلى ما جاء في بعض المواد، فقد نصت الديباجة في الفقرة  أو الشخص المعوؽ، وا 

ذ تدرؾ أف اإلعاقة تشكؿ مفيومًا ال يزاؿ قيد التطور وأف اإلعاقة تحدث بسبب التفاعؿ بيف ه بقوليا: "وا 
في المواقؼ والبيئات المحيطة التي تحوؿ دوف مشاركتيـ مشاركة  والحواجزبعاىة األشخاص المصابين

 كاممة فعالة في مجتمعيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف".
 مف الديباجة فقد نصت عمى أنيا تقر وتعترؼ بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة.ط أما الفقرة 
ىو تعزيز وحماية وكفالة جميع األشخاص  1مف المادة  1مف االتفاقية كما نصت عمييا الفقرة  والغرض

ذوي اإلعاقة وتمتعيـ تمتعا كاماًل عمى قدـ المساواة مع اآلخريف بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات 
 .(10)األساسية، وتعزيز احتراـ كرامتيـ المتأصمة

فحاوؿ إعطاء تعريؼ لمصطمح "األشخاص ذوي اإلعاقة" فنصت:  مف االتفاقية 1مف المادة  2أما الفقرة 
"كؿ مف يعانوف مف عاىات طويمة األجؿ بدنية أو عقمية أو ذىنية أو حسية، قد تمنعيـ لدى التعامؿ مع 

 .(11)مختمؼ الحواجز مف المشاركة بصورة كاممة وفعالة في المجتمع عمى قدـ المساواة مع اآلخريف"
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بعض ، أف ما يمكف استخالصو مف التعاريؼ أنيا أعطت الحد األدنى وفي ىذا الصدد يرى ال
لألشخاص الذيف يمكف أف تعطى ليـ الحماية كمعاقيف، وتنطوي ىذه اإلشارة عمى فيـ أف الدوؿ تستطيع 

 .(12)أف توسع نطاؽ سمسمة األشخاص المحمييف
 الفرع الثاني: احتياجات المعاقين والوقاية منها:

عيا، كغيره مف األفراد اآلخريف، ولو الو حاجيات يجب إشب الشخص المعاؽعاقين: أوال: احتياجات الم
 باالحتياجات العامة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. حاجيات خاصة أحدثتيا إعاقتو، وسنحاوؿ اإللماـ

ويقصد بو التحرر مف الخوؼ الذي يشعر بو اإلنساف متى كاف مطمئنا عمى الحاجة إلى األمن: -أ
وعممو ومستقبمو وحقوقو ومكانتو االجتماعية، وقد يؤدي الشعور باإلحباط الناتج عف فقد ىذه صحتو 

الحاجة إلى أف يكوف الشخص متوجسا مف كؿ شيء، ويظير ذلؾ في العديد مف الصور منيا الخجؿ 
 .(13)والتردد واالرتباؾ واالنطواء

ة االجتماعية، وكذلؾ الشعور بالعدالة في وتعني الحاجة إلى المركز والقيمالحاجة إلى مكانة الذات: -ب
المعاممة واعتراؼ اآلخريف وتقبميـ لو، باإلضافة إلى احتراـ الذات التي تدفع اإلنساف إلى صوف ذاتو 

 .(14)والدفاع عنيا لقاء ما ينقص مف شأنيا في نظره أو نظر الغير
مف جانب وتعديؿ نظرة المجتمع  صمة بمجتمعووىنا حاجة المعوؽ إلى توثيؽ ال الحاجة إلى االنتماء:-ج

إليو مف جانب آخر، وذلؾ بتوفير فرص االحتكاؾ والتفاعؿ مع بقية األفراد األسوياء والعمؿ عمى إدماجو 
، وقد يظير نقص الحاجة لإلنتماء لدى المعاؽ خاصة عندما يكوف طفال بطريقة أكثر (15)في المجتمع

أو ميمؿ مما يقتضي  تقدـ العوف ليؤالء حتى يوفر  عمقًا ويحس بشعور بأنو غير مرغوب بو أو منبوذاً 
 .(16)ليـ محيطًا أسريًا يساعدىـ إلى اإلحساس باالنتماء وأنيـ أفراد مرغوب فييـ ومرحب بيـ

 أما االحتياجات الخاصة بالمعوؽ فتتمثؿ في:
التعويضية وتقويـ وتتمثؿ في استعادة المياقة البدنية وذلؾ بتوفير األجيزة االحتياجات الصحية: -أ

األعضاء، وأية مساعدات وتجييزات أخرى تساعد الشخص المعوؽ تحسيف حالتو الجسدية واكتساب 
 .(17)استقالؿ بدنياً 

وىنا تتمثؿ في االىتماـ بالعوامؿ النفسية المساعدة عمى التكيؼ االحتياجات التوجيهية واإلرشادية: -ب
 .(18)وتنمية قدراتو الشخصية
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ويقصد بيا توفير األدوات التعميمية والتربوية والوسائؿ المختمفة لرفع عميمية والثقافية: االحتياجات الت-ج
تاحة جميع مجاالت المعرفة بمختمؼ أنواعيا  .(19)مستوى التعميـ والثقافة لذوي اإلعاقة، وا 

ء مف ويقصد بيا تييئة سبؿ التوجو الميني المبكر واالستمرارية لحيف االنتيااالحتياجات المهنية: -د
 .(20)العممية التأىيمية

كإصدار قوانيف تضمف ليـ تشغيميـ ووجوب حصوؿ المعوؽ عمى عمؿ االحتياجات التشريعية: -ه
 .(21)والمحافظة عميو وذلؾ وفؽ ما يتناسب مع قدراتيـ الشخصية

 ىي اإلجراءات الوقائية التي تعمؿ عمى التصدي والحد مف تفاقـالفرع الثاني: الوقاية من اإلعاقة. 
 مشكمة اإلعاقة، والتخفيؼ مف آثارىا إذا وقعت باعتبار أف "الوقاية خير مف العالج".

الوقاية بأنيا: "اإلجراءات  1993الفرص لعاـ مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ  22وعرفت المادة 
لية( أو إلى الحيمولة الرامية إلى درء حدوث العاىات البدنية أو الذىنية أو النفسية أو الحسية )الوقاية األو 

دوف أف تؤدي العاىات إلى تقييد أو عجز وظيفي دائـ )الوقاية الثانوية(. ويمكف أف تشمؿ الوقاية أنواعًا 
مختمفة مف اإلجراءات يذكر منيا: الرعاية الصحية األولية، ورعاية الطفولة قبؿ الوالدة وبعدىا، والتثقيؼ 

دية، وتدابير مكافحة األمراض المستوطنة، وأنظمة التغذوي، وحمالت التحصف مف األمراض المع
السالمة، والبرامج الرامية إلى درء الحوادث في مختمؼ البيئات، وذلؾ ضمف تكييؼ أماكف العمؿ بحيث 
تتوقى حاالت العجز واإلصابات  المينية، والوقاية مف العجز الذي ينجـ عف تموث البيئة أو النزاع 

 .(22)المسمح"
 الثاني: حقوق المعاقين في ضوء االتفاقيات الدولية. المطمب

إف اىتماـ المواثيؽ الدولية بالشخص المعاؽ جاء تدريجيًا وذلؾ وفؽ العديد مف االتفاقيات سواء العالمية 
، وغيرىا مف الوثائؽ (24)ـ1966، والعيديف الدولييف لعاـ (23)ـ1948كاإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

ؽ عمى جميع األفراد، بغض النظر عف كونيـ معاقيف أو أصحاء كما حرص األمـ الدولية التي تطب
المتحدة عمى إصدار العديد مف المواثيؽ الخاصة باإلعاقة وىي متعددة وبدأت تتطور حسب احتياجات 

اإلعالف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميًا، وأيضًا اإلعالف الخاص بحقوؽ  (25)ـ1971المعوؽ، وبدأ في 
، باإلضافة إلى القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لممعوقيف لعاـ (26)ـ1975لعاـ  المعوقيف
، وفي األخير تـ التتويج باتفاقية خاصة بالمعوقيف التي شكمت الحجر األساسي لحقوؽ (27)ـ1993
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( التي دخمت حيز التنفيذ عاـ 28ـ)2006المعوقيف وىي اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 
 ـ.2008

ـ، ودراسة أىـ الحقوؽ التي 1975وسأركز في ىذا المطمب عمى اإلعالف الخاص بحقوؽ المعاقيف لعاـ 
 ـ.2006بيا ىذا اإلعالف، ثـ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 

لقد جاء في مقدمة م: 1975الفرع األول: حقوق المعاقين من خالل إعالن شأن حقوق المعاقين لعام 
عالف إلى ضرورة احتراـ مبادئ األمـ المتحدة واإلعالف لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف المتعمقة ىذا اإل

بحقوؽ اإلنساف وحرياتو وكرامة الفرد وقدره والعدالة االجتماعية، وأكدت أيضًا عمى ضرورة الوقاية مف 
ثر ما يستطاع مف مختمؼ التعويؽ الجسماني والعقمي وضرورة مساعدة المعوؽ عمى إنماء قدراتيـ في أك

مياديف النشاط، وضرورة العمؿ قدر المستطاع عمى إدماجيـ في الحياة العامة، وقد دعا ىذا اإلعالف إلى 
 ىي كاآلتي: (29)اتخاذ تدابير عمى الصعيديف القومي والدولي، وجاء ىذا اإلعالف بجممة مف الحقوؽ

اإلعالف. ويجب االعتراؼ بو الحقوؽ لجميع يجب أف يتمتع المعوؽ بجميع الحقوؽ الواردة في ىذا -2
المعوقيف دوف أي استثناء وبال تفرقة أو تمييز عمى أساس العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف، 

، أو مقدار الثروة، أو المولد، أو يأو اآلراء السياسية أو غيرىا مف اآلراء، أو األصؿ القومي أو االجتماع
 انطبؽ عمى المعوؽ نفسو أو عمى أسرتو. بسبب أي وضع آخر سواء

لممعوؽ حؽ أصيؿ في أف تحتـر كرامتو اإلنسانية؛ ولو، أيا كاف منشأ وطبيعة وخطورة أوجو التعويؽ -3
والقصور التي يعاني منيا، نفس الحقوؽ األساسية التي تكوف لمواطنيو الذيف ىـ في سنو، األمر الذي 

 ي التمتع بحياة الئقة، تكوف طبيعية وغنية قدر المستطاع.يعني أو ال وقبؿ كؿ شيء أف لو الحؽ ف
مف اإلعالف  7لممعوؽ نفس الحقوؽ المدنية والسياسية التي يتمتع بيا سواه مف البشر؛ وتنطبؽ الفقرة -4

 غاء لمحقوؽ المذكورة يمكف أف يمس المعوقيف عقميًا.اإللالمتعمؽ بحقوؽ المتخمفيف عقميًا عمى أي تقييد أو 
 ؽ الحؽ في التدابير التي تستيدؼ تمكينو مف بموغ أكبر قدر ممكف مف االستقالؿ الذاتي.لممعو -5
لممعوؽ الحؽ في العالج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلؾ األعضاء الصناعية وأجيزة التقويـ، -6

ة، والمشورة، وفي التأىيؿ الطبي واالجتماعي، وفي التعمـ، وفي التدريب والتأىيؿ المينييف، وفي المساعد
وفي خدمات التوظيؼ وغيرىا مف الخدمات التي تمكنو مف إنماء قدراتو ومياراتو إلى أقصى الحدود 

 وتعجؿ عممية إدماجو أو إعادة إدماجو في المجتمع.
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لممعوؽ الحؽ في األمف االقتصادي واالجتماعي وفي مستوى معيشي الئؽ؛ ولو الحؽ حسب قدرتو في -7
تفاظ بو، أو في مزاولة مينة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي االنتماء إلى نقابات الحصوؿ عمى عمؿ واالح

 العماؿ.
لممعوؽ الحؽ في أف تؤخذ حاجاتو الخاصة بعيف االعتبار في كافة مراحؿ التخطيط االقتصادي -8

 واالجتماعي.
الحؽ في اإلقامة مع أسرتو أو مع أسرة تحتضنو، وفي المشاركة في جميع األنشطة  لممعوؽ-9

االجتماعية أو اإلبداعية أو الترفييية. وال يجوز إخضاع  أي معوؽ فيما يتعمؽ باإلقامة، لمعاممة مميزة 
ذا حتمت الضرورة أف يبقى  غير تمؾ التي تقتضييا حالتو أو يقتضييا تحسف مرجو مف ىذه المعاممة. وا 

المعوؽ في مؤسسة متخصصة، ويجب أف يكوف الوسط في ىذه المؤسسة وظروؼ الحياة فييا أقرب ما 
 يستطاع مف وسط وظروؼ الحياة العادية لألشخاص الذيف ىـ في سنو.

يجب أف يحمي المعوؽ مف أي استغالؿ أو أية أنظمة أو معاممة ذات طبيعة تمييزية أو مسيئة أو -10
 مينية.

يمكف المعوؽ مف االستعانة بمساعدة قانونية مف ذوي االختصاص حيف يتبيف أف مثؿ ىذه يجب أف -11
المساعدة ال غنى عنيا لحماية شخصو أو مالو، ويجب إذا أقيمت ضد المعوؽ دعوى قضائية، أف تراعى 

 في اإلجراءات القانونية المطبقة حالتو البدنية أو العقمية مراعاة تامة.
 منظمات المعوقيف في كؿ األمور المتعمقة بحقوقيـ. مف المفيد استشارة-12
يتوجب إعالـ المعوؽ وأسرتو ومجتمعو، بكؿ الوسائؿ المناسبة، إعالما كامال بالحقوؽ التي يتضمنيا -13

 ىذا اإلعالف.
اعتمدت عميو أغمب تشريعات دوؿ  الذييعد بمثابة األساس  والذييتضح مف ىذا اإلعالف  

يجب أف تكفميا لو  التيالمقصود بالمعاؽ ولمحقوؽ  إلىيتعرض  انوتكريس حقوؽ المعاقيف  فيالعالـ 
ريؽ مواءمة األماكف لتسييؿ بيئة مناسبة تتحقؽ عف ط فياحتراـ كرامتو وحقو  فيالدولة مثؿ الحؽ 

عويضات الحصوؿ عمى الت فيالرعاية الصحية وحقو  فيالرعاية والتأىيؿ وحقو  في، وتنقالتو وحقو حركتو
وىذا ما  الحصوؿ عمى المساعدة القانونية فيالئؽ وحقو  معيشيمستوى  فيإعاقتو وحقو  فيممف تسببوا 

 .2002لعاـ  المتعمؽ بحماية األشخاص المعوقيف وترقيتيـ 09-02 قره المشرع الجزائري في القانوفأ
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 .2006الثاني: حقوق المعاقين من خالل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  الفرع
، وتشتمؿ عمى جممة مف الحقوؽ وااللتزامات جاءت لتضع تنظيمًا شاماًل وكاماًل لحقوؽ ذوى اإلعاقة والتي

مف االتفاقية ىو "تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي  والغرض،الدولية في مجاؿ ىذه الفئة
اإلعاقة تمتعا كامال عمى قدـ المساواة مع اآلخريف بجميع حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية، وتعزيز 

، وتعزز االتفاقية وتحمي حقوؽ اإلنساف لألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة (30)احتراـ كرامتيـ المتأصمة"
ة واالجتماعية والسياسية والقانونية. وتدعو إلى عدـ التمييز في المعاممة، والمساواة في إمكانيات االقتصادي

وصوؿ ذوي اإلعاقة إلى العدالة في معاممة المحاكـ والشرطة ليـ، وفي القياـ بمياـ إدارية؛ بتوفير أسباب 
، وفي العناية الصحية، وفي مكاف الراحة الضرورية المعقولة واإلجرائية والمناسبة ألعمارىـ في التعميـ

العمؿ وفي حياة األسرة، وفي األنشطة الثقافية والرياضية، وعندما يشاركوف في الحياة السياسية والعامة، 
وتضمف االتفاقية االعتراؼ بجميع األشخاص ذوي اإلعاقة أما القانوف. وىي تحظر التعذيب واالستغالؿ 

ذوي اإلعاقة وحريتيـ وأمنيـ، وحريتيـ في الحركة والتعبير،  والعنؼ واالعتداء وتحمي حياة األشخاص
 .(31)واحتراـ خصوصياتيـ

موجية لمدوؿ والجيات الفاعمة األخرى، بشأف تفسير  (32)وتقـو االتفاقية عمى مجموعة مف المبادئ العامة
 االتفاقية وتنفيذىا، وىي كاآلتي:

بما في ذلؾ حرية تقرير خياراتيـ بأنفسيـ احتراـ كرامة األشخاص المتأصمة واستقالليـ الذاتي، -
 واستقالليتيـ؛

 عدـ التمييز؛-

 كفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وشموليـ بصورة كاممة وفعالة في المجتمع؛-

 احتراـ الفوارؽ وقبوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء مف التنوع البشري والطبيعة البشرية؛-

 تكافؤ الفرص؛-

 إمكانية الوصوؿ؛-

 مساواة بيف الرجؿ والمرأة؛ال-
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 احتراـ القدرات المتطورة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة واحتراـ حقيـ في الحفاظ عمى ىويتيـ.-

 وأىـ الحقوؽ المبينة في االتفاقية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىي:

تقتضي المساواة بيف األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المساواة أمام القانون دون تمييز: -1
األسوياء، ومبدأ عدـ التمييز ىو ركف ركيف مف أركاف قانوف حقوؽ اإلنساف ومبدأ مشموؿ في جميع 
معاىدات حقوؽ اإلنساف األخرى، والتمييز عمى أساس اإلعاقة في االتفاقية يقصد بو أي تمييز أو 

ة يكوف غرضو أو أثره إضعاؼ أو إحباط االعتراؼ بكافة حقوؽ استبعاد أو تقييد عمى أساس اإلعاق
اإلنساف والحريات األساسية أو التمتع بيا أو ممارستيا عمى قدـ المساواة مع اآلخريف في المياديف 
السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميداف آخر، ويشمؿ جميع أشكاؿ 

 .(33)ذلؾ الحرماف مف ترتيبات تيسيرية معقولةالتمييز بما في 
 12 (35)مف االتفاقية، وأكدت عميو المادة  (34)5والمساواة أماـ القانوف دوف تمييز نصت عميو المادة 

ذوي اإلعاقة عمى قدـ المساواة مع اآلخريف أماـ القانوف  صأيضا مف االتفاقية بعنواف االعتراؼ باألشخا
 فنصت عمى: 

 ذوي اإلعاقة في االعتراؼ بيـ في كؿ مكاف كأشخاص أماـ القانوف.حؽ األشخاص  -"
 يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأىمية قانونية عمى قدـ المساواة مع اآلخريف في جميع مناحي الحياة.-
عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير إمكانية حصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الدعـ -

 بونو أثناء ممارسة أىميتيـ القانونية.الذي قد يتطم
توفير جميع التدابير المرتبطة بممارسة األىمية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعماؿ -

ىذه التدابير وفقا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، وتكفؿ ىذه الضمانات أف تحتـر التدابير المرتبطة 
رادتو وأفضمياتو، وأف تكوف مجردة مف تضارب بممارسة األىمية القانون ية حقوؽ الشخص المعني وا 

المصالح ومف التأثير الذي ال مسوغ لو، ومتناسبة ومتماشية مع ظروؼ الشخص، وتسري في أقصر مدة 
أو مف جانب ىيئة قضائية. ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة مف جانب سمطة مختصة ومستقمة ومحايدة 

 ت متناسبة مع القدر الذي تؤثر بو التدابير في حقوؽ الشخص ومصالحو.وتكوف ىذه الضمانا
اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لضماف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، عمى أساس المساواة، في -

مكانية حصوليـ، مساواة بغيرىـ، عمى القروض  دارة شؤونيـ المالية وا  ممكية أو وراثة الممتمكات وا 
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وي اإلعاقة بشكؿ المصرفية والرىوف وغيرىا مف أشكاؿ االئتماف المالي، وتضمف عدـ حرماف األشخاص ذ
 تعسفي مف ممتمكاتيـ. 

لكؿ شخص مف ذوي اإلعاقة الحؽ في األصيؿ في الحياة، ة حق الفرد في الحياة والحرية واألمن:-2
وعمى الدوؿ اتخذا جميع التدابير الالزمة لضماف تمتعو فعميا بيذا الحؽ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، 

اقية: "الحؽ في الحياة تؤكد الدوؿ األطراؼ مف جديد أف لكؿ مف االتف 10ما أكدت عميو المادة  وىذا
اقة إنساف الحؽ األصيؿ في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضماف تمتع األشخاص ذوي اإلع

 .(36)فعميا بيذا الحؽ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف
ريتيعـ بشكؿ غير وأيضا كؿ شخص معاؽ بالحؽ في حريتو وأمنو الشخصي، وعدـ حرمانيـ مف ح

قانوني أو تعسفي ، وأف اإلعاقة ليست مبررا بحاؿ مف األحواؿ ألي حرماف مف الحرية، وىذا ما أكدت 
 حرية الشخص وأمنوا: "بقولي 14عيو نص المادة 

 تكفؿ الدوؿ األطراؼ لألشخاص ذوي اإلعاقة عمى قدـ المساواة مع اآلخريف:-1
 واألمف الشخصي؛أ.التمتع بالحؽ في الحرية الشخصية 

ب.عدـ حرمانيـ مف حريتيـ بشكؿ غير قانوني أو بشكؿ تعسفي وأف يكوف أي حرماف مف الحرية متسقًا 
 مبررا بأي حاؿ مف األحواؿ ألي حرماف مف الحرية. ةمع القانوف، وأال يكوف وجود اإلعاق

تكفؿ الدوؿ األطراؼ في حالة حرماف األشخاص ذوي اإلعاقة مف حريتيـ، نتيجة أية إجراءات، أف -2
يخوؿ ليـ، عمى قدـ المساواة مع غيرىـ، ضمانات وفقًا لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، وأف يعامموا وفقًا 

 .(37)قولة ليـ"ألىداؼ ومبادئ ىذه االتفاقية، بما في ذلؾ توفير الترتيبات التيسيرية المع

أكدت االتفاقية عمى عدـ التعرض لألشخاص ذوي أو عدم التعرض لمتعذيب واالستغالل والعنف: -3
أو الميينة، وأيضا ال يعرض أي  الالإنسانيةة سيئة أو عقوبة قاسية أو ممعام اإلعاقة ألي تعذيب أو

 .(38)مف االتفاقية 15المادة ، وىذا ما أكدتو شخص إلجراء التجارب الطبية دوف موافقتو أو حريتو
مف االتفاقية فقد أكدت عمى الدوؿ اتخاذ كافة التدابير لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة  16أما المادة 

 داخؿ منازليـ وخارجيا، ومنع جميع أشكاؿ االستغالؿ والعنؼ واالعتداء، فجاء نصيا كما يمي:
ارية واالجتماعية والتعميمية وغيرىا مف التدابير تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية واإلد-1"

المناسبة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخؿ منازليـ وخارجيا عمى السواء، مف جميع أشكاؿ 
 االستغالؿ والعنؼ واالعتداء، بما في ذلؾ جوانبيا القائمة عمى نوع الجنس.
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ميع أشكاؿ االستغالؿ والعنؼ واالعتداء تتخذ الدوؿ األطراؼ أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع ج-2
بكفالة أمور منيا، توفير أشكاؿ مناسبة مف المساعدة والدعـ ألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ ومقدمي 
الرعاية ليـ، تراعي نوع جنس األشخاص ذوي اإلعاقة وسنيـ، بما في ذلؾ عف طريؽ توفير المعمومات 

والعنؼ واالعتداء والتعرؼ عمييا واإلبالغ عنيا، وتكفؿ والتثقيؼ بشأف كيفية تجنب حاالت االستغالؿ 
عاقتيـ.  الدولة األطراؼ أف يراعى في توفير خدمات الحماية سف األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسيـ وا 

ذوي تكفؿ دوؿ األطراؼ قياـ سمطات مستقمة برصد جميع المرافؽ والبرامج المعدة لخدمة األشخاص -3
 لة دوف حدوث جميع أشكاؿ االستغالؿ والعنؼ واالعتداء.اإلعاقة رصدا فعاال لحيمو 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة األشخاص ذوي اإلعاقة عافيتيـ البدنية -4
عادة إدماجيـ في المجتمع عندما يتعرضوف ألي شكؿ مف أشكاؿ  عادة تأىمييـ، وا  واإلدراكية والنفسية، وا 

نؼ أو االعتداء، بما في ذلؾ عف طريؽ توفير خدمات الحماية ليـ. وتتحقؽ استعادة االستغالؿ أو الع
عادة اإلدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاىيتو واحترامو لنفسو وكرامتو واستقاللو الذاتي  العافية وا 

 وتراعي االحتياجات الخاصة بكؿ مف نوع الجنس والسف.
الدوؿ األطراؼ تشريعات وسياسة فعالة، مف ضمنيا تشريعات وسياسات تركز عمى النساء  تضع-5

واألطفاؿ، ولكفالة التعرؼ عمى حاالت االستغالؿ والعنؼ واالعتداء الذي يتعرض ليا األشخاص ذو 
 ."اإلعاقة والتحقيؽ فييا، وعند االقتضاء، المقاضاة عمييا

إمكانية  لألشخاص ذوي اإلعاقة االتفاقية كفمتياقوؽ التي مف الحالحق في المجوء إلى القضاء: -4
وتوفير التسييرات اإلجرائية التي تتناسب مع أعمارىـ،  إلى القضاء عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، ـلجوئي

والغرض مف ذلؾ ىو تيسيير دورىـ الفعاؿ في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، وىذا أكدت عيو نص 
 إمكانية المجوء إلى القضاءالتفاقية بقوليا: مف ا 13المادة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة لمجوء إلى القضاء عمى قدـ المساواة مع تكفؿ الدوؿ األطراؼ سباًل فعالة -1
دورىـ اآلخريف، بما في ذلؾ مف خالؿ توفير اليسيرات اإلجرائية التي تتناسب مع أعمارىـ، بغرض تيسير 

ير المباشرة، بما في ذلؾ بصفتيـ شيودا، في جميع اإلجراءات القانونية، الفعاؿ في المشاركة المباشر وغ
 بما فييا مراحؿ التحقيؽ والمراحؿ التمييدية األخرى.

إمكانية لجوء األشخاص ذوي اإلعاقة إلى القضاء فعميًا، تشجع الدوؿ األطراؼ التدريب  لكفالة-2
 ."(39)السجوف وموظفوالمناسب لمعامميف في مجاؿ إقامة العدؿ، ومف ضمنيـ الشرطة 
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تكفؿ دوؿ األطراؼ حماية األشخاص ذوي اإلعاقة مف أي تدخؿ تعسفي أو احترام الخصوصيات: -5
خصوصياتو أو شؤوف أسرتو أو مراسالتو، وال يجوز التيجـ عمى شرفو وسمعتو، وىذا غير قانوني في 

 ا:مف االتفاقية بنصي 22كفمو ليـ القانوف، وىذا ما أكدتو المادة 
ال يجوز تعريض أي شخص بإعاقة بصرؼ النظر عف مكاف إقامتو أو ترتيبات معيشتو، لتدخؿ -1"

ف أسرتو أو بيتو أو مراسالتو أو نوع آخر مف وسائؿ تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتو أو شؤو 
االتصاؿ التي يستعمميا، وال لمتيجـ غير المشروع عمى شرفو وسمعتو. ولجميع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 الحؽ في حماية القانوف ليـ مف أي تدخؿ أو تيجـ مف ىذا القبيؿ.
ؤوف الشخصية لألشخاص ذوي تقوـ الدوؿ األطراؼ بحماية خصوصية المعمومات المتعمقة بالش-2

عادة تأىيميـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف  .(40)"اإلعاقة وبصحتيـ وا 
، وىناؾ حقوؽ 2006ىذه بعض الحقوؽ التي نصت عمييا اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 

لتعبير، واحتراـ أخرى مثؿ الحؽ في احتراـ السالمة البدنية والعقمية، والحؽ في العيش في المجتمع وحرية ا
البيت واألسرة والحؽ في التعميـ والعمؿ والعيش في مستوى الئؽ ، وحقو أيضا في المشاركة في الحياة 

 السياسية العامة، والمشاركة الثقافية.
 الخاتمة:

نما كرست وأكدت عمى  ات الخاصة بالمعاقيفوختاما لبحثنا يتضح لنا أف ىاتو االتفاقي  لـ تأتي بالجديد وا 
ولضماف مختمؼ الحقوؽ الخاصة مختمؼ المبادئ والحقوؽ التي نصت عمييا مواثيؽ حقوؽ اإلنساف، 

عماليا عمى أرض الواقع، ال بد مف إيجاد بيئة تمكف األشخاص ذوي اإلعاقة مف التمتع  بالمعاقيف وا 
 تمييز.بحقوقيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف وعدـ ال

 :التهميش

                                                           
1

لبناف، الجزء  -بيروت–نصو وعمؽ حواشيو خمد رشيد القاضي، دار صبح  ضبطابف منظور األنصاري: لساف العرب، -
. وأيضا مجد الديف محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ضبط وتوثيؽ يوسؼ الشيخ محمد البقاعي، 467 صالتاسع، 

 .822ص لبناف،  -بيروت-ار الفكر، د

بشأف اإلعالف الخاص بحقوؽ  9/12/1975بتاريخ  30الدورة  – 3447قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ -2
 المعاقيف.
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مف جدوؿ األعماؿ،  109، البند 1993بالدورة الثامنة واألربعيف في عاـ  96قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ -
 بشأف القواعد الموحدة لتحقيؽ تكافؤ الفرص لممعوقيف.

 .1993لقواعد الموحدة لتحقيؽ تكافؤ الفرص لممعوقيف عاـ بشأف ا 96/48مف القرار  17المادة -4
5

 .96/48مف القرار  18المادة -

تـ اتخاذ القرار في الجمسة  1999يونيو 7 االتفاقية األمريكية بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيف -6
 .1999يونيو  7المنعقدة بجميع األعضاء بتاريخ 

 ـ.1999يونيو 7 بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيفمف االتفاقية األمريكية  1/  1المادة  -7
8

 ـ.1999يونيو 7 بشأف إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد األشخاص المعاقيفمف االتفاقية األمريكية  2/  1المادة -

9
)ب( مف جدوؿ األعماؿ،  67لدورة الحادية والستوف، البند في ا 61/106قرار الجمعية العامة مف األمـ المتحدة رقـ -

 .2008بشاف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، التي دخمت حيز التنفيذ عاـ  2006ديسمبر  13الصادرة بتاريخ 

10
 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عاـ  1/  1المادة -

 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عاـ  2/  1المادة -11
12

بف عيسى أحمد، حقوؽ اإلنساف لألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء القانوف الدولي والتشريع الجزائري، مجمة الحقوؽ -
 277 ص ،2015والعمـو اإلنسانية، العدد الرابع والعشروف، المجمد األوؿ سبتمبر 

13
وسيـ حساـ الديف األحمد، الحماية القانونية لحقوؽ المعاقيف ذوي االحتياجات الخاصة، منشورات الحمبي الحقوقية، -

 ، 19،ص 2011الطبعة األولى، 
، مكتبة -دراسة مقارنة–عمي بف جزاء العصيمي، الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة مف جرائـ االتجار بالبشر -

 .45ـ، ص2014ىػ/1435د، الرياض، الطبعة األولى، القانوف واالقتصا

14
 عمي بف جزاء العصيمي، نفس المرجع والصفحة. -

15
الدراسة –أحمد مسعوداف، رعاية المعوقيف وأىداؼ سياسة إدماجيـ االجتماعي بالجزائر مف منظور الخدمة االجتماعية  -

والية تيبازة، أطروحة دكتورة منشورة، قسـ عمـ االجتماع  -تيالميدانية بالمركز الوطني لمتكويف الميني لممعاقيف بدنيا خميس
 . 207، الصفحة 2006-2005والديمواغرافيا بجامعة قسنطينة، 

16
 .46نفس المرجع، ص -

17
 ، 206نفس المرجع، ص  -
 21األحمد وسيـ حساـ الديف، المرجع السابؽ، ص -

18
 . 46أحمد مسعوداف، المرجع السابؽ، ص-
 46ي، المرجع السابؽ،صعمي بف جزاء العصيم-

19
 ، 21األحمد وسيـ حساـ الديف، المرجع السابؽ، ص  -
 .46عمي جزاء العصيمي، المرجع السابؽ، ص 

 نفس المرجع والصفحة. -20
 .21األحمد وسيـ حساـ الديف، المرجع السابؽ، الصفحة  -
21

 .46عمي بف جزاء العصيمي، نفس المرجع، الصفحة  -
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 .208ابؽ، ص أحمد مسعوداف، المرجع الس 

 .1993مف القواعد الموحدة بشأف تحقيؽ تكافؤ الفرص لعاـ  22المادة -22
23

 .1948اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ -

، والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 1966الدولي الخاص بالحقوؽ السياسية والمدنية لسنة  العيد-24
 .1976، والذيف دخال حيزا التنفيذ عاـ 1966لعاـ 

25
 .1971ديسمبر  20اإلعالف الخاص بحقوؽ المتخمفيف عقميا المؤرخ في -

26
 .1975ديسمبر  09اإلعالف الخاص بحقوؽ المعاقيف المؤرخ في  -

 .1993الخاص بالقواعد الموحدة بشأف تكافؤ الفرص لممعوقيف  96/48قرار الجمعية العامة -27
 .2006االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عف الجمعية العامة عاـ --28
29

 .13إلى الفقرة  1مف الفقرة  1975الحقوؽ نص عمييا اإلعالف الخاص بحقوؽ المعاقيف لعاـ  -

 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ  1/1المادة -30
31

مارليف أكيروف "محرِرا"، كتاب اإلعاقات "دليؿ البرلمانييف بشأف اتفاقية حقوؽ اإلنساف لألشخاص ذوي اإلعاقة -
 .12، ص 2007ؼ، والبروتوكوؿ اإلختياري الممحؽ"،  المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة، جني

32
 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ  3المادة -

.14مارليف أكيروف، المرجع السابؽ، ص  - 33
 

 المساواة وعدـ التمييز: 5المادة -34
الدوؿ األطراؼ بأف جميع األشخاص متساووف أماـ القانوف وبمقتضاه وليـ الحؽ دوف أي تمييز وعمى قدـ المساواة  تقر-1"

 في الحماية والفائدة المتيف يوفرىما القانوف.
 تحظر الدوؿ األطراؼ أي تمييز عمى أساس اإلعاقة وتكفؿ لألشخاص ذوي اإلعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة-2

 مف التمييز عمى أي أساس.
تتخذ الدوؿ األطراؼ، سعيًا لتعزيز المساواة والقضاء عمى التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات -3

 التيسيرية المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تعتبر التدابير المحددة الضرورية لتعجيؿ بالمساواة الفعمية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو تحقيقيا تمييزا بمقتضى أحكاـ  ال-4

 .ىذه االتفاقية"
35

 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  12المادة -

36
 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  10المادة  -

37
 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  14المادة  -

 عدـ التعرض لمتعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة 15 المادة- -38
ال يعرض أي شخص لمتعذيب أو المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة. وبشكؿ خاص ال يعرض أي -1

 جارب الطبية والعممية عميو دوف موافقتو بكامؿ حريتو.شخص إلجراء الت
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تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرىا مف التدابير الفعالة لمنع إخضاع األشخاص -2
 ذوي اإلعاقة عمى قدـ المساواة مع اآلخريف، لمتعذيب أو المعاممة او العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة." 

39
 .2006ذوي اإلعاقة لسنة مف اتفاقية حقوؽ األشخاص  13المادة -

40
 .2006مف اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  22المادة -
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 عمى زمان و مكانلإلعتداءات الواقعة المواجية الجنائية 
 الحممة اإلنتخابية
 )دراسة مقارنة(

 
                                      . LALOUI Mohammed ,Doctorantلعموي محمد ، طالب دكتوراه عموم .

                          . Faculté de Droit et des Sciences Politiques كمية الحقوق والعموم السياسية
                                                                            .Département de Droitقسم الحقوق

  .Université Mohammed ben Ahmed                                    -8وىران -جامعة محمد ابن احمد
-ORAN2-                                                                             

 
 :الممخص

لقد عممت التشريعات اإلنتخابية المقارنة عمى ضمان ممارسة العممية الديمقراطية بمصداقية و        
حتى تكون ىذه الحماية ناجعة وفعالة ينبغي  اإلنتخابية عمى اإلرادة الشعبية ، ونزاىة حتى تعبر النتائج 

 تجريم األفعال الماسة بيذه العممية و تقرير أشد العقوبات عمييا.
 نزاىة عمى سمبا تؤثرالجرائم اإلنتخابية التي أحد أىم تيدف ىذه الدراسة إلى بيان ، من أجل ىذا        
عمى زمان ومكان ممارسة الحممة ، و المتمثمة في اإلعتداءات الواقعة  اإلنتخابية العممية تنظيم شفافية و

  .اإلنتخابية في كل من التشريع اإلنتخابي الجزائري ونظيره الفرنسي
 

 :الكممات المفتاحية 
 اإلنتخابية. النتائج ، الشعبيةالديمقراطية ، النزاىة ، المصداقية ، اإلرادة  العممية ، اإلنتخابية الحممة  -

Résumé : 
                 La législation électorale a veillé  ce que le processus démocratique se déroule avec 

crédibilité et intégrité , de sorte que les résultats des élections reflètent la volonté populaire , 

pour cette protection soit efficace , il faut incriminer les actes impliques dans  ce processus et 

déterminer les peines les plus sévères. 

               Pour cela , cette  étude  vise à  démontrer l’un des crimes électoraux les plus 

important qui ont un impact négatif sur l’intégrité et la transparence  de l’organisation du 

processus électoral , sous forme d’attaques centre le moment et le lieu de la campagne 

électorale , tant dans la législation électorale que dans la version française .  

 

Mots clés : 

             
  -   Electorale ,  démocratique , crimes électoraux , processus électoral , campagne électorale, 
l’intégrité , transparence  . 
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 مقدمة :
 السمطة إلى الحكام بواسطتيا يصل عدة أساليب الطويل تاريخيا عبر البشرية المجتمعات شيدت        
 ،أما الديكتاتوري أو اإلستبدادي النظام عرفت كما ، الوراثي األسموب عرفت المونوقراطية فاألنظمة ،

 ولي أو الخميفة مبايعة خالليا من يتم ألية  وىو ، البيعة أسموب عرف فقد اإلسالمي السياسي النظام
 ، الديموقراطية عن فيو الحديث يمكن ال المعاصر السياسي النظام في أما ، الرعية من مباشرة األمر
 ىذا يستقيم وال ، عنو ممثمين بواسطة حتى أو ، بنفسو شؤونو إدارة في بحقو لمشعب اإلعتراف بدون
 .    وقانونية دستورية أسس عمى وىيئاتيا الدولة مؤسسات بناء في فعال الشعب ىذا شارك إذا إال الطرح
من أىم الوسائل الديموقراطية إلسناد السمطة في دول العالم ، فيي وعميو أصبحت اإلنتخابات       

وسيمة يختار بيا المواطنين و بكل حرية من يحكميم أو يمثميم في المؤسسات الدستورية ، كما أن 
اإلستفتاء وسيمة يعبر بواسطتيا األفراد عن رأييم في مواضيع تيم األمة ، إال أن ىذه العممية الديموقراطية 

و التجاوزات خالل مراحميا المختمفة، األمر الذي يؤثر عمى اإلرادة الشعبية  االعتداءاتخمميا بعض قد تت
 لألفراد ويفرغيا من محتواىا .

ولما كان األمر كذلك ، عممت التشريعات اإلنتخابية عمى مواجية األفعال التي تشكل خروجا عمى      
حيث حرصت عمى تجريم كل سموك مخالف ليذه اسية ، القواعد و الضوابط المنظمة ليذه العممية السي

    األحكام وسن عقوبات رادعة تطبق عمى من ينتيكيا . 
يقع  ، نجد ما الديموقراطيةومن بين أىم اإلعتداءات و التجاوزات التي قد تقع خالل مراحل العممية     

ليذا سوف نحاول من خالل ىذا البحث التعرض لمجرائم الماسة باألحكام  ، خالل مرحمة الحممة اإلنتخابية
 الموضوعية إلقاء الضوء عمى الحماية الجزائيةمرحمة ، محاولين ىذه الالواقعة خالل الزمانية و المكانية 

  لزمان و مكان الحممة اإلنتخابية التي جاء بيا كل من المشرع اإلنتخابي الجزائري و نظيره الفرنسي .
 منيا:يخمو األمر من اإلجابة عمى بعض اإلشكاليات الفرعية  كما ال   
 ؟اإلنتخابما ىو مفيوم  -
 ما المقصود بالنطاق الزماني لمحممة اإلنتخابية. -
 ما المقصود بالنطاق المكاني لمحممة اإلنتخابية. -
 ىل فرضت التشريعات المقارنة عقوبات مناسبة و رادعة ليذه الجرائم؟ -
 حكام المسؤولية الجنائية ليذه الجرائم .كيف تعرض المشرع اإلنتخابي الجزائري و الفرنسي أل -

الجريمة فيوم لمالبحث إلى ثالث فروع ، نتعرض من أجل اإلجابة عمى اإلشكالية أعاله ، قسمنا        
الفرع )اإلنتخابية  في الحممة اإلعتداء عمى زمن ونقوم بدراسة جريمة  ، (الفرع األول)في اإلنتخابية 

لى جريمة  (الثاني  .   (الفرع الثالث)لحممة اإلنتخابية فياإلعتداء عمى مكان ا، وا 
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   الجريمة اإلنتخابية. مفيومالفرع األول : 
رأينا أن نحدد مفيوما لبعض المصطمحات و المفاىيم قبل أن نعطي مفيوما لمجريمة اإلنتخابية       

، ذلك أن إدراكيا بشكل واضح من شأنو أن ييسر ويقرب من القارئ فيم موضوع البحث  ، ليذا القانونية 
، تم نتعرض لتعريف العممية اإلنتخابية  )أوال(سوف نتعرض لممفيوم المغوي و اإلصطالحي لإلنتخاب 

 . )رابعا(اإلنتخابية ، وأخيرا إعطاء تعريف لمجريمة )ثالثا(، ثم التعرض لتعريف الحممة اإلنتخابية  )ثانيا(
 أوال :المقصود المغوي و اإلصطالحي لإلنتخاب .

 سنبحث في المعنى المغوي لإلنتخاب  ، ثم نتطرق لمقصوده اإلصطالحي.    
 اإلنتخاب لغة :-1
اإلنتخاب في المغة ىو اإلختيار و اإلنتقاء ، ومنو النخبة وىم الجماعة المختارة من الرجال ،            

تالمذة لُمبارة" ، "انتخاب رياضين لبطولة" ، أو اختيار جماعة لممثمييم بطريق التصويت"انتخاب  "إنتخاب
أعضاء نقابة" ، أو يقال في السياسة : إختيار ممثمي الشعب أو رئيس الدولة بالتصويت وفق قوانين 

كنخبة األدباء و اإلنتخاب مشتق من نخبة وىي نخب ونخبات أي من كل شيئ و ىو المختار  ، (0)معينة
  .(8)أو من الناس و ىم المنتقون أو المنتخبون

 : اإلنتخاب اصطالحا -2
 لإلنتخاب ودقيقا شامال تعريفا يوجد ال أنو ، الدستوري القانون شراح غالبية عند عميو المتفق            

 فاإلجتياد ليذا ، بيا النطق عند المعنى واضحة ذاتيا حذ في الكممة أن ىو نظرىم حسب ىذا يبرر وما ،
 . ومفيوما واضحا الكممة معنى أن طالما إليو حاجة ال تعريفا إعطاء في

 المواطنين بو يعبر بو الذي اإلجراء" بأنو نتخاباإل يعرف من الفقياء من ىناك مقابل في أنو إال      
   .(3)"مرشحين عدة بين من البرلمانين ونوابيم حكاميم اختيار في ورغبتيم إرادتيم عن

 االنتقاء حق ممارسة أنو عمى JEAN PAUL CHARNAY الفقيو خالل من الفرنسي الفقو ويعرفو     
    .(4)الممارسة لتمك المؤىمة والفئات اإلرادات فيو تتسابق وجو عمى واالختيار

 عنو نيابة السيادة مزاولة أو مباشرة في يمثمونو أفراد بإختيار الشعب قيام: أنو عمى أيضا يعرف كما     
 إرادات عن إفصاح كذلك وىو ، (5)والمراقبة بالتشريع غالبا تتعمق والتي الدولة في الوظائف بإحدى والقيام
   .(6)تعيين إجراء بقصد متفقة

 ،إال باإلنتخاب المقصود تحديد في الفقيية اإلختالفات من بالرغم أنو السابقة التعاريف من نخمص       
 أسموب أنو ،كما الديموقراطية لتحقيق عممية ،ومكنة الديموقراطي لمحكم عريضا عنوانا يبقى ذلك ومع أنو

 في عنيم نيابة العامة شؤونيم تدبير ميمة ليم توكل بينيم من أفراد إختيار لممواطنين يسمح قانوني
 . المجاالت مختمف
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 ثانيا : المقصود بالعممية اإلنتخابية .
 أنيم ،حيث الناس من الكثير أذىان في يقع الذي الخمط رفع من القميل بالقدر ولو أساىم حتى       

يقتضي  فإذا كان اإلنتخاب ، بأصواتيم الناخبين إدالء عمى فقط مقتصرةالعممية اإلنتخابية  أن يعتقدون
توجو الناخبين في يوم محدد سمفا لإلدالء بأصواتيم في أماكن ومراكز معدة لذلك ، فإن العممية أشمل من 

 ذلك بحيث أنيا تضم مجموعة من المراحل تبدأ من دعوة الييئة الناخبة إلى إعالن النتائج اإلنتخابية .         
نونية المتعددة األطراف و المراحل ، يخضع مجموعة من اإلجراءات و التصرفات القافيي إذن       

و يقسميا أغمب الشراح  ،(7)بمقتضاىا تحديد الييئات الحاكمة في الدولة و رضا المحكومين في المجتمع
المرحمة األولى ، فما بعدىا وتوصل إلى  من اإلجراءات تعبر عن مجموعةمرحمة كل  إلى ثالث مراحل ،

اإلنتخابية وتضم مجموعة من المراحل الجزئية وىي مرحمة إعداد الجداول ىي مرحمة التحضيرية لمعممية 
اإلنتخابية ، الترشيحات و مرحمة الحممة اإلنتخابية ، والمرحمة الثانية ىي مرحمة إجراء اإلنتخابات وتشمل 

عالن النتائج و مرحمة جزئية وحيدة وىي مرحمة التصويت أو يوم اإلقتراع ، و  تشمل أخيرا مرحمة الفرز وا 
 مرحمتين متتابعتين ، مرحمة الفرز ومرحمة إعالن النتائج اإلنتخابية.

 ثالثا: المقصود بالحممة اإلنتخابية .
 أىم من فتعد ، السياسية العممية عمييا تبنى التي األساسية الركائز أىم أحد الحممة اإلنتخابية تعتبر      

 بيم الناخبة الييئة التعريف ألجل يستعممونيا المترشحين يد في وسيمة كونيا ، ليا المميدة المراحل
 عمى اإلنتخاب يوم عن ببعيدة ليست فترة وفي المترشح خالليا من فيعمل ، السياسية أفكارىم و وببرامجيم

 . الناخبين أصوات عمى الحصول أجل من مؤىالتو و مزاياه إبراز
 و مشاعرىم و عواطفيم طريق عن الجماىير في التأثير محاولة:"  بأنيا تعرف الحممة اإلنتخابية ف     

 فييا مشكوك قيمة ذات أو ، سميمة غير أو سميمة تكون قد معينة أىداف لتحقيق سموكيم عمى السيطرة
  .(8)." تحقيقيا سبيل في شيئ بكل التضحية مع
ويعرفيا الفقو الفرنسي بأنيا :"وسيمة التعريف بالمرشح وتقديم أفكاره وبرنامجو اإلنتخابي في اإلطار     

الذي رسمو القانون ، و المرشح وىو بصدد الدعاية لنفسو يقوم بالتجول في أرجاء دائرتو اإلنتخابية لمالقاة 
عمى تنفيذه في حالة نجاحو في  الناخبين و اإلجتماع بيم إلقناعيم ببرنامجو اإلنتخابي الدي تعيد

 .(9) اإلنتخابات ."
 رابعا : المقصود بالجريمة اإلنتخابية.

إن أغمب التشريعات اإلنتخابية بما فييا التشريع اإلنتخابي الجزائري و الفرنسي ، لم تحدد تعريفا       
نما اكتفت بذكر صورىا ، لذا يتوجب الرجوع إلى الفقو ألجل استنباط تعريفا ليا  لمجريمة اإلنتخابية   ،وا 

فتعرف الجريمة اإلنتخابية بأنيا :'" كل فعل أو امتناع يمثل إعتداء عمى حرية و نزاىة اإلنتخابات و 
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رشحين اإلستفتاءات ، سواء تعمق األمر بصحة اإلنتخاب أو صحة الترشيح أو بحقوق الناخبين و الم
 طالما فرض القانون لو عقابا."

وتعرف بأنيا : كل سموك من شأنو عدم أحترام إرادة الناخبين أو التأثير عمى حسن سير العممية     
اإلنتخابية ، واإلخالل بالنظام العام اإلنتخابي متى نص القانون عمى تجريمو ، وقرر لو عقوبة جنائية ." 

(01).  

اإلنتخابية الواقعة خالل مرحمة الحممة اإلنتخابية بأنيا:" الجرائم التي تقع أثناء وتعرف الجرائم   
اإلنتخابات ، ويكون من شأنيا المساس بالقواعد المنظمة لدعاية اإلنتخابية ، ويعاقب عمييا القانون 

 . (00)."جريمة بعقوبات مختمفة طبقا لجسامة كل 
وىي كذلك :" كل سموك إيجابي أو سمبي صادر عن إرادة إجرامية ، و يترتب عميو المساس غير 
المشروع بالعممية اإلنتخابية ، ويوقع القاضي عمى مرتكبو الجزاء الجنائي المناسب المقرر في التشريع 

   .(08)."الجنائي أو اإلنتخابي

   .اإلنتخابية الحممة زمن عمى اإلعتداء جريمة الفرع الثاني :
 ال حتى وقتيا تحديد عمى نتخابيةاإل الحممة مرحمة تنظيم بصدد وىي نتخابيةاإل التشريعات حرصت      

ن ، تستغرقيا التي المدة في اختمفت أنيا إال ، فوضى لىإ المرحمة ىذه تتحول  ىذه معظم كانت وا 
 وقاتاأل خارج نتخابيةاإل لمحممة ممارسة كل منعت المقابل وفي ، نسبيا قصيرة مدة ليا حددت التشريعات
 . منيا والحد مكافحتيا أجل من مرتكبييا عمى جزائي عقاب فرضت و ، قانونا ليا المحددة
 الدعائية التصرفات و عمالاأل كافة بأنيا الزمني نطاقيا خارج نتخابيةاإل الحممة جريمة فتعرف      

 المحددة المدة خالل أو ليا، قانونا المحددة الزمنية المواعيد خارج ومعاونييم المترشحين قبل من الممارسة
 تكافؤ و المساواة بمبدأ خاللاإل عنو يترتب الذي األمر ، بيا المسموح القانونية وقاتاأل غير في ولكن ليا

  .(03)المرشحين بين الفرص

  .نتخابيةاإل  الحممةاإلعتداء عمى زمن  لجريمة القانوني اإلطار: أوال
سوف نحاول أن نعالج جريمة اإلعتداء عمى زمن الحممة اإلنتخابية وفق ماجاء بو المشرع اإلنتخابي      

 الجزئري و نظيره الفرنسي .
 المشرع اإلنتخابي الجزائري. -0

 اليوم من تبدأ والتي ، الحممة مرحمة في بيا لتزاماإل يتعين التي الزمنية الفترة الجزائري المشرع حدد        
 الزمنية المدة تدوم وبيذا ، وتاريخ قبل الثالث اليوم في وتنتيي قتراع،اإل ليوم السابق والعشرين الخامس
 اثنين لمدة محمية وأ تشريعية وأ رئاسية كانت سواء نتخاباتاإل جميعو في  نتخابيةاإل لمحممة

 التي نتخابيةاإل الحممة فان ثاني دور وجرى رئاسية نتخاباتاإل كانت ذاإ نوأ غير ، (04)يوما( 22)وعشرين
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 من( 2) يومين قبل وتنتيي قتراعاإل تاريخ من يوما( 12) عشرة اثتني قبل تفتح المترشحون بيا يقوم
  .(05)أيام( 11) بعشرة محددة الحالة ىذه في نتخابيةاإل الحممة مدة فان وعميو ، وتاريخ

اإلنتخابية بالمخالفة لمواعيدىا الزمنية ، فنص وقد منع المشرع اإلنتخابي الجزائري القيام بالحممة        
ال يمكن أيا كان ميما كانت الوسيمة وبأي شكل كان ، أن يقوم بالحممة خارج الفترة المنصوص  :"أنو ب

  .(06)من ىذا القانون العضوي." 073عمييا في المادة 

 نص أي من خمت نجدىا العضوي القانون ذات في عمييا المنصوص الجزائية األحكام وبمطالعة      
 السموك اعتبار يمكن ال العامة لمقواعد ووفقا لذا الحظر، ىذا مخالفة حالة في جزائية عقوبة يحدد

 الذي األمر ، المشرع قبل من ليا عقوبة أي تقرير لعدم وىذا ، انتخابية جريمة الضوابط ليذه المخالف
  . (07)اإللزامية الصفة لو المنظمة النصوص تفقد وبالتالي السموك ىذا عمى القضاء رقابة من يحد

 اإلطار خارج تمت إذا اإلنتخابية الحممة نشاطات تجريم عن تراجع قد الجزائري المشرع أن ويبدو      
 بعد أو قبل الدعائية بالنشاطات القيام أن إثبات الصعوبة من أنو منطمق من ،(08)ليا المحدد الزمني
 يرى  ، وسالمتيا اإلنتخابية العممية نتائج صحة في سمبية بصفة يأثر أن شأنو من ليا المحدد الموعد
 بنص ذلك لمنع التدخل عميو ويجب الجزائري المشرع من مقبول غير توجو العقوبة تحديد عدم أن الباحث
 المنصوص والمنع الحظر مخالفة عمى المعاقبة يمكن ىل التالي السؤال طرح يمكن ىذا وفي ، صريح
 خارج تقع التي األعمال أن بإعتبار القانون ذات من 216المادة نص بموجب  174 المادة في عميو

 ؟ قانونية والغير الشائنة السموكيات قبيل من ليا المحددة الزمنية المواعيد
 التي األفعال بدقة تحدد ولم ، العموم بصيغة وردت 185 المادة أن نالحظ السؤال ىذا عمى إجابة       

 نشاط أو فعل أي يدخل الموضوع لقاضي التقديرية السمطة المشرع ترك وبالتالي ، العقاب طائمة تحت تقع
 األوقات غير في تقع التي النشاطات تكون أن يتصور وعميو ، اإلنتخابية الحممة بأخالقيات يخل يراه

 إمكانية يجعل مما مشروعة، والغير القانونية الغير األعمال قبيل من اإلنتخابية لمحممة قانونا المحددة
ن ، وارد 216 المادة بنص عمييا المعاقبة  إدراج الجنائي القانون في العامة لمقواعد ووفقا األفضل كان وا 

 . السموك ىذا وصريحة واضحة بصفة يجرم نص
 المشرع اإلنتخابي الفرنسي.  -8

 تحديد عمى عمل ، نتخابيةاإل الحممة لمواعيد تنظيمو معرض وفي الفرنسيوبالرجوع لممشرع         
 اعتمدا الذي الجزائري المشرع بو جاء ما عكس ، نتخاباإل شكالأ من شكل كل بحسب القانوني زمانيا
 نتخابيةاإل الحممة بداية الفرنسي المشرع فحدد ، سابقا بيانو تم ماك ستحقاقاتاإل لمختمف موحد موعد

 و ،(09)الرسمية بالجريدة المترشحين قائمة فيو تنشر الذي اليوم من اعتبارا الرئاسية نتخاباتباإل المتعمقة
  الحممة تنتيي أن ،عمى (81)قتراعاإل تاريخ من يوم عشرة خمسة قبل تقدير قلأ عمى يتم نأ يجب الذي
ذا ،(80)الميل منتصف الساعة تمام ينتخاب فاإل لموعد  السابق الجمعة يوم  تبدأ ثانية جولة تنظيم تم وا 
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 غاية إلى تستمر و الرسمية بالجريدة ولىاأل الجولة في فازا المذان المرشحين إسمي نشر يوم من  الحممة
  .(88)الميل منتصف الساعة تمام في الثانية الجولة إجراء لموعد  السابق الجمعة يوم

 ليوم السابق العشرين اليوم من اعتبارا الوطنية الجمعية نتخاباتإل بالنسبة الحممة تنطمق كما       
 من يوم بعد نتخابيةاإل الحممة أتبد و الميل، منتصف الساعة تمام في تو ليمفي  تتوقف و ، (83)قتراعاإل

  .(84)في حالة المرور إلى الجولة الثانية الميل منتصف الساعة عمى قتراعاإل ليمة  تنتيي و ولىاأل الجولة

 عميو نصت لما وفقا الناخبين دعوة قرار صدور تاريخ من تنطمق فكانت الشيوخ مجمسوبالنسبة ل       
 صدور يمي الذي السابع حداأل يوم المجمس بيذا الخاصة نتخاباتاإل وتجري ، (85)الممغاة L306 المادة
   . 311L (86) المادة مقتضيات حسب الناخبة الييئة استدعاء مرسوم

 المشرع حرص ، نتخابيةاإل لمحممة المحددة المواعيد و بالمواقيت اإللتزام ضرورة عمى وتأكيدا      
: "  أنوب اإلنتخابي قانونو خالل من فنص ، بيا يخل سموك أو تصرف كل حظر و منع عمى الفرنسي
 دورية نشرات توزيع عمى العمل أو توزيع يمنع  الميل منتصف الساعة وعمى اإلقتراع ليمة من ابتداء

 عمى العمل أو نشر يمنع ، الميل منتصف الساعة وعمى اإلقتراع ليمة من وابتداء.  أخرى وثائق أي أو
 وفي ، (87)." االنتخابية الحممة طبيعة ليا رسالة كل لمجميور  اإللكترونية اإلتصال وسائل بكل نشر
 اإلنتخابات فيو تجرى الذي لمشير األول اليوم عن السابقة أشير الستة خالل بأنو :" نص أخرى مادة
 أو لممرشحين المحددة األماكن خارج االنتخابية بالحممة يتعمق نشر أي يحظر اإلقتراع تاريخ وحتى
 ذلك كان حيثما الحر التعبير لوحات خارج ذلك عن فضال و ، أخر لمرشح مخصص مكان وفي داخميا
 .(88)."متاحا
 توزيع يحظر 49L المادة لنص وفقا الفرنسي المشرع أن جميا يتضح ، السابقتين المادتين بمراجعة      

 كما ، تخابيةاإل بالحممة تتعمق أخرى وثائق وأي المنشورات و التصويت بطاقات توزيع عمى العمل أو
 المدة خالل وىذا ، نتخابيةاإل الحممة طبيعة ليا الكترونية رسائل أي نشر عمى العمل أو نشر يمنع

 يوم يقصد المشرع أن يعني مما ، ابتدائو ساعة وحتى قتراعاإل ليمة منتصف الساعة بين ما المحددة
 تعتبر نتخاباإل وموعد الحممة مدة انتياء تاريخ بين ما تجرى التي الدعائية األعمال فإن وعميو ، اإلقتراع

 الفرنسي االنتخابي القانون يحدد ولم ،  التجريم دائرة في تدخل والتي مشروعة الغير األعمال قبيل من
 و االعمال بتمك القيام المتصور من فإنو لذا ، خاللو االنتخابية بالحممة القيام يمكن ال الذي األدنى الحد

  . (89)الميل منتصف تمام في االقتراع ليمة غاية الى لبدايتيا المحدد الوقت قبل النشاطات

خالل ستة أشير  عمى أن األعمال التي تمارس بعنوان الحممة اإلنتخابية L 51ونصت المادة       
تعتبر من قبيل الممارسات المحظورة قانونا   السابقة عن اليوم األول من الشير الي تجرى فيو اإلنتخابات

المشرع الفرنسي قد وسع من فترة الحظر وىذا من شأنو  أن  ويرى الباحث ، و التي تنعت بعدم المشروعية
من األول أن يحد من حريات األفراد ، كما أننا ال نرى قيام لمحممة بمعناه الدقيق قبل ستة أشير من اليوم 
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، ذلك أن معالم كافية  الشير الذي تجرى فيو اإلنتخابات ، فثالثة أشير التي كانت معتمدة من قبل
     ير عمى الساحة .اإلنتخابات بدأت تظ

يتضح أن المشرع  ، الجزائري اإلنتخابي مشرعناعميو  بما سار الفرنسي وبمقارنة توجو المشرع       
تصبح   وبذلك ، قانونا المحظورة األعمال مخالفة تجريم قرر بل الحظر و بالمنع الفرنسي  لم يكتفي 

من  ليا المحددة الفترة انتياء بعد تمارس التي وتمك اإلنتخابية الحممة بدء قبل تمارس التي األعمال
  .مرتكبييا معاقبة وتستوجب المشروعية بعدم األعمال المحظورة قانونا و التي تنعت

 في  لمحممة المحدد الزمني لإلطار المنظمة القواعد مخالفة عمى جزائية عقوبة قرر فقد وبيذا      
 أورو 3751 بغرامة عمييا يعاقب 49L المادة لألحكام مخالفة كل:" بأنو فنص ، السابقتين صورتييا

 وسيمة بأي نشرىا أو توزيعيا تم التي الوثائق من وغيرىا اإلقتراع بطاقات بمصادرة المساس دون
 المادة ىذه من األولى بالفقرة عمييا المنصوص الغرامة تطبق:"  أنب نص السياق ذات وفي  ، (31)."كانت
المقررة ، و تقدر الغرامة المالية  50L."(30) المادة من األخيرة الفقرة أحكام يخالف شخص كل عمى

أورو تطبق عمى كل من يخالف األحكام المنصوص عمييا  9111ب  L90بالفقرة األولى من المادة 
 .51Lبالمادة 

 .االنتخابية الحممة زمن عمى اإلعتداء جريمة أركان:  انياث
عطفا عمى ما سبق ، وفي ظل غياب النصوص التجريمية المتعمقة بمخالفة اإلطار الزماني         

لمحممة اإلنتخابية في التشريع اإلنتخابي الجزائري ، سوف نقتصر عمى تناول ىذه الجريمة  اإلنتخابية وفقا 
  ألحكام المشرع اإلنتخابي الفرنسي من خالل التعرض لركنييا المادي و المعنوي .

 .المادي الركن  -0
 أو قبل يمارس اإلنتخابية الحممة أعمال من يعد نشاط كل في الجريمة ليذه المادي الركن يتحقق         
 العمل في المستعمل األسموب أو بالوسيمة عبرة وال ، المرحمة ليذه قانونا المحددة الزمنية الفترة بعد

 أو اإلنتخابية والبرامج والممصقات والمطبوعات المنشورات نشر أو بتوزيع الجاني يقوم فقد ، الدعائي
 مع اتصال وسيمة وبأي ، اإلنتخابية الحممة محتوى تحمل أخرى وثيقة أي أو بطاقات أو دورية نشرات

 و والمسموعة المرئية الوسائل واستخدام والمناظرات، االجتماعات طريق عن ذلك يكون وقد ، الجميور
   .(38)عامة بصفة وااللكترونية االجتماعي التواصل وسائل حتى

أن النشاطات  اعتبر حيث  اإلنتخابية الحممة لمممارسة الزمني النطاق الفرنسي المشرع حدد وقد       
 المدة بتجاوز ولكن خالليا حتى أو ، نتخابيةاإل لدعاية المحددة التاريخ بعد أو قبلالتي يقوم بيا الجاني 

 . ( 33)الممنوعة والمجرمة قانونامن قبيل الممارسات  بيا المسموح
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 الدعائية لألعمال المجسد الممموس المظير في تتمثل والتي اإلجرامية النتيجة تتحقق أن ويجب        
 الدعاية مظاىر من مظيرا يشكل ال الذي الوجو التجريم نطاق عن يخرج بحيث ، القانونية أوقاتيا خارج

 . (34)معاقبتو يمكن ال بيتو في معين مرشح صورة بتعميق قام فمن ، االنتخابية

لمحممة  المكانيةوتتحقق المسؤولية الجزائية في حق كل من يقوم باألفعال المخالفة لألحكام         
ة الفرنسي وصاإلنتخابية ، فقد يكون المرشح أو الناخب أو رجل اإلدارة أو حتى الغير ، وذلك ألن النص

، و إن كنا نرى  L49الواردة بالمادة  "...كل شخص..."يل عبارة بدلىذا و  اتسمت صياغتيا بالعمومية 
أن المترشح ىو األول المسؤول جنائيا عن ىذه األفعال كونو الطرف األساسي في المنافسة وقت الحممة 

 المرشح قبل من المحظورة الدعائية األعمال تمارس أن ويستوي، اإلنتخابية سواءا كان قائمة حزبية أو حرة
 لممشرع ويحسب ، فيو إما أن يكون فاعال أصميا أو شريكا في الجريمةلصالحو مؤيديو قبل من أو ذاتو

   .التجريم دائرة من األفراد بعض يخرج ال حتى العموم عمى النص جعل أنو الفرنسي اإلنتخابي
 .المعنوي لركنا -8
 الجنائي القصد توافر لقياميا تستوجب ، عمدية جريمة الزمني نطاقيا خارج نتخابيةاإل الحممة جريمة      
 نوأ يعمم نأو  ، نتخابيةاإل لمحممة قانونا المحددة بالمواعيد خيراأل ىذا يعمم نأ فالبد ، الجاني لدى العام
 لىإ الواعية رادتوإ اتجاه مع ،  لمحممة المحددة وقاتاأل خارج الدعائية والنشاطات عمالاأل بيذه يقوم

  .( 35)رادةواإل العمم نتفاءإب الجنائي القصد ينتفي ثم ومن ، الجريمة بو تقوم الذي جرامياإل السموك تحقيق

 .العقوبة:  ثالثا
 من عمى تطبيقيا الواجب العقوبة تحديد في استقراره عدم يتضح الفرنسي اإلنتخابي لممشرع بالرجوع      
 القانون بموجب المحددة لصورىا تبعا وىذا نتخابيةاإل الحممة بأعمال لمقيام الزمنية الضوابط يخالف

 تقضي والتي 89L المادة بنص المتضمنة العقوبة 49L المادة أحكام يخالف من عمى فطبق ، نتخابياإل
 معاقبة عمى النص جاء كما ، أورو 3751 ب محددة مالية بغرامة الممارسات بتمك يقوم من معاقبة عمى
 ب المقدرة الغرامة عمى نصت حيث 91L المادة بنص 51L المادة من الثالثة الفقرة أحكام يخالف من

يعد جريمة مخالفة األحكام الزمانية لمحممة اإلنتخابية  الفرنسي المشرع أن يتبين سبق مما ، أورو 9111
 القاضي يمنح لم أنو كما ، كال النصين في أصمية كعقوبة المالية العقوبةمن قبيل الجنح ، وقرر ليا 

نما ، بيا المحكوم الغرامة مقدار تحديد في التقديرية السمطة  في محددة ىي كما بيا يقضي أن في قيده وا 
  . المعتاد ىو كما واألقصى األدنى الحدين بين يضعيا لم حيث ، التجريمي النص
 والوثائق األوراق البطاقات، جميع بمصادرة تقضي تكميمية عقوبة عمى 89L المادة نصت كما      

 قانون من 49Lالمادة أحكام يخالف بما ونشرىا توزيعيا تم والتي ، اإلنتخابية الحممة في المستعممة
   .(36)الفرنسي اإلنتخاب
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 .  اإلنتخابية الحممة مكان عمى اإلعتداء جريمة:  الثالث الفرع
 التشريعات إىتمت التي الموضوعات أىم بين من نتخابيةاإل لمحممة المخصصة األماكن تحديد إن         

 مساحات و أماكن تخصيص عمى األخيرة ىذه عممتحيث  ، القانونية أطرىا وتحديد بتنظيميا اإلنتخابية
 بما تماشيا و ، قانونا محدد ىو ما وفق الدعائية نشاطاتيم خالليا من يباشرون المرشحين لكل متساوية
 وبما ، ناحية من الناخبة لمييئة بأنفسيم والتعريف السياسية وبرامجيم أفكارىم عرض في مصمحتيم يوافق
 تخمفيا التي األثار من لممدن والجمالية الحضارية المظاىر عمى المحافظة خالل من العام النظام يوافق
تطبيق  في حالة عدم اإلمتثال ليذه األحكام و القواعد التنظيميةيترتب ، و  أخرى ناحية من الحممة ىذه

   العقوبات المنصوص عمييا .
 الحممة نشاطات من نشاط  كل أنياباإلنتخابية  الحممة مكان عمى اإلعتداء جريمة فتعرف       

 قبل من المحددة األماكن غير في وغيرىا واإلعالنات والالفتات الممصقات وضع ذاك ومن نتخابيةاإل
 الذي األمر ، أخر لمرشح مخصص مكان في ولكن المحددة المناطق ذات في أو ، نتخابيةاإل اإلدارة
 . (37)النياية في قتراعاإل نتيجة عمى سمبا يؤثر مما ، المترشحين بين المساواة بمبدأ اإلخالل عنو ينجم

   اإلنتخابية. الحممة مكان عمى اإلعتداء لجريمة القانوني اإلطار: أوال
 اعتبرتالمقارنة  اإلنتخابية فالتشريعات ، زمانيا عن أىمية اإلنتخابية الحممة ممارسة مكان يقل ال     

 نعالج أن نحاول سوف ليذا ، تنظيميا الواجب الموضوعات أىم بين من نتخابيةاإل الحممة أماكن تحديد
 نظيره و الجزائري اإلنتخابي المشرع بو جاء ما وفق اإلنتخابية الحممة مكان عمى اإلعتداء جريمة

   .الفرنسي
 المشرع اإلنتخابي الجزائري. -0
الجزائري بضمان مبدأ المساواة لكل المترشحين من حيث توفير األماكن  المشرع اإلنتخابياىتم        

والمساحات المخصص لوضع الممصقات واإلعالنات اإلنتخابية ، فتضمن القانون العضوي المتعمق 
نتخاب والمراسيم التنظيمية لو أحكاما متعمقة بذلك ، حيث قرر المشرع عمى أن تخصص داخل الدوائر باإل

، وأسند ميمة ( 38)اكن عمومية إللصاق الترشيحات توزع مساحتيا بالتساوي بين المترشحيناالنتخابية أم
، كما أحال عمى التنظيم مسألة تحديد عددىا (39)تحديد مواقع تمك األماكن لمبمدية وتحت إشراف الوالي

ع ىذه األماكن ، أما توزي (41)عمى مستوى كل بمدية ، والتي يجب أن تراعى فييا نسبة الكثافة السكانية
يوما  15والمساحات عمى المترشحين فيعود لمييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات ، ويكون ذلك قبل 

أيام  8، وعمى مصالح البمدية أن تنتيي من تعين ىذه األماكن قبل ( 40)من تاريخ إفتتاح الحممة اإلنتخابية
 .والقنصمية، وتطبق نفس اإلجراءات عمى مستوى المراكز الدبموماسية (48)من إفتتاح الحممة 
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 المناشير و اإلعالنات إلصاق وقد منع المشرع اإلنتخابي الجزائري أي ممارسات دعائية من    
 أخر شكل أي:" يمنع استعمال ، فنص بأنو في غير األماكن المخصصة ليا  ، وغيرىا والشعارات
 .(43)المخصصة ليذا الغرض." ساحاتالم  خارج لإلشيار

وبالرغم من أىمية األطر القانونية المحددة لألماكن المتعمقة بممارسة الحممة اإلنتخابية و أثرىا عمى    
لم نجد في نصوص  انأن إال العممية الديموقراطية ذاتيا ، وأثرىا عمى المنظر الجمالي العام لممدينة ،

 تمك وينتيك يخالف من كل يعاقب تجريمي نصالجزائري أي  القانون العضوي المتعمق باإلنتخابات
 انتخابي إشيار أي إستعمال منعو في الجزائري المشرع موقف عن يتسأل الباحث يجعل ما وىذا ، القواعد
 غير سموك فيذا ، والحظر المنع ذلك يخالف من عمى تسمط عقوبة يحدد أن دون المحددة األماكن خارج

 األماكن غير في والمناشير اإلعالنات والصاق إشيار عممية جعل التوجو فبيذا ، مشرعنا تبناه محمود
 قيام العممي الواقع أثبت فقد ، السموك ىذا يجرم نص يوجد ال طالما جائز و ممكن أمر قانونا ليا المحددة
 من وغيرىا الخاصة سيارتيم و المرائب أبواب و منازليم جدران عمى ممصقاتيم بتعميق المترشحين بعض

 .  الدعائي لمنشاط المخصصة غير األماكن
 سابقا ُطِرح   الذي السؤال نفس نطرح يجعمنا الجزائري المشرع موقف في التشريعي التباين ىذا وأمام       
 بإعتبار القانون ذات من 216المادة نص بموجب 2-182 لممادة المخالفين المعاقبة إمكانية مدى وىو

أن األعمال التي تتم خارج األماكن و المساحات المخصصة ليا من قبيل السموكيات الشائنة و الغير 
 قانونية ؟ 

التي نصت عمى ضرورة تجنب كل سموك أو عمل  185 المادة أن نالحظ السؤال ىذا عمى إجابة      
 األفعال بدقة تحدد ولم ، العموم بصيغة وردتغير قانون أو ال أخالقي أثناء ممارسة الحممة اإلنتخابية 

 أو فعل أي يدخل الموضوع لقاضي التقديرية السمطة المشرع ترك وبالتالي ، العقاب طائمة تحت تقع التي
الممارسات الدعائية التي تتم خارج  تكون أن يتصور مما ، اإلنتخابية الحممة بأخالقيات يخل يراه نشاط

 إمكانية يجعل مما مشروعة، والغير القانونية الغير األعمال قبيل من اإلنتخابية لمحممة األماكن المحددة 
 عقوبة صياغة أجل من التدخل بالمشرع ييبي إال أن الباحث ، وارد 216 المادة بنص عمييا المعاقبة

 ، الثانية الفقرة 182  المادة في عميو المنصوص الحظر ينتيك من عمى توقع  ومحدد واضح نحو عمى
 عما  بصدق المعبر السميم النيابي التمثيل في أىدافيا وتحقيق االنتخابية العممية سير لحسن إعماال وىذا

 تطبيقومن أجل مسايرة القواعد العامة في القانون الجنائي التي ال تجيز ،  الناخبين إرادة إليو اتجيت
 .القياس سبيل عمى أخر عمى معين لفعل مقررة عقوبة
 المشرع اإلنتخابي الفرنسي. -8

 المكاني النطاق بتنظيم واضحا اىتماما الفرنسي المشرع اىتم الجزائري المشرع خالف وعمى        
 تنظيم الفرنسي اإلنتخابات لقانون التشريعي القسم من 51L المادة تناولت حيث ، نتخابيةاإل لمحممة
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 لمسمطات اإلنتخابية الممصقات وضع أماكن تجييز و تحديد ميمة أسندت حيث ، لمحممة المكاني اإلطار
 المادة نفس قضت المترشحين بين المساواة مبدأ تحقيق أجل ومن ، فرنسية مقاطعة كل في المحمية
 لمعمل المخصصة والمساحات األماكن من اإلستفادة في اإلنتخابية القوائم و المرشحين تساوي بضرورة
  .(44)الدعائي

 التي األماكن عدد تحديد الفرنسي نتخاباتاإل قانونالتنظيمي لالقسم  من 28R المادة تناولت كما       
 كيفية المادة حددت كما ، منطقة لكل السكانية لمكثافة تبعا الحممة ونشرات ممصقات المترشحين فييا يضع
 أو ، القرعة طريق عن إما ذلك يكون حيث نتخابيةاإل لمحممة المخصصة األماكن في المرشحين ترتيب
 حكما المذكورة المادة تضمنت ىذا في و ، المعنية الجية إلى المقدمة المترشحين طمبات ترتيب حسب
 .  (45)اإلنتخابية اإلعالنات أماكن تخصيص أجل من البمدية لمصالح طمب تقديم بوجوب يقضي
 الحممة ألماكن المنظمة واألحكام الضوابط عمى خروجا تشكل التي األفعال مواجية عمى وحرصا       
 فتضمنت ، المخصص مكانو خارج دعائي عمل أي ومنع حظر عمى الفرنسي المشرع عمل نتخابيةاإل

 باإلعتداء  داخميا يمارس أو ، األماكن ىذه خارج يجري دعائي عمل أي بحظر يقضي حكما 51L المادة
 عمييا المنصوص بالعقوبة الحظر ىذا انتياك عمى يعاقب و ، (46)أخر لمرشح مخصصة مساحة عمى

 بالفقرة عمييا المنصوص الغرامة تطبق:"  فييا جاء والتي القانون نفس من األخيرة الفقرة 91L بالمادة
 ".50L المادة من األخيرة الفقرة أحكام يخالف شخص كل عمى المادة ىذه من األولى
 اإلنتخابية. الحممة مكان عمى اإلعتداء جريمة أركان:  ثانيا

 المكاني اإلطار بمخالفة المتعمقة التجريمية النصوص غياب ظل وفي ، سبق ما عمى عطفا       
 وفقا نتخابيةاإل  الجريمة ىذه تناول عمى نقتصر سوف ، الجزائري اإلنتخابي التشريع في اإلنتخابية لمحممة
 و المعنوي . المادي يايلركن التعرض خالل من الفرنسي اإلنتخابي المشرع ألحكام
  المادي الركن  -0
 إتيان طريق عن إما ، نتخابيةاإل لمحممة المكاني اإلطار مخالفة لمجريمة المادي الركن يتحقق         
 المحظورة األماكن في الحممة ممصقات أو إعالنات وضع في والمتمثل إيجابي إجرامي لسموك الجاني
 السمطات من بذلك ترخيص عمى الحصول لحين أو مطمقا الحظر ىذا يكون أن ويستوي ، القانون بموجب
 المكان عن التنازل فعل  في والمتمثل اإلمتناع فعل أو سمبي سموك الجاني إتيان طريق عن أو ، المعنية

 التنازل ىذا أكان ييم وال ، االنتخابية حممتو ممارسة أجل من لمغير وتركو ، اإلعالنات لوضع المخصص
 الثروات أصحاب المرشحين منع في الصورة ىذه في التجريم عمة وترجع ،(47)مقابل بدون أو بمقابل

 األمر ، األخرين المرشحين من االنتخابية الحممة في وميمة أكبر مساحات عمى اإلستيالء من  الفاحشة
   .(48)بينيم المساواة بمبدأ اإلخالل شأنو من الذي
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 الحظر مخالفة مفادىا إجرامية نتيجة تحقق تستمزم التي المادية الجرائم من الجريمة ىذه وتعتبر      
 األماكن خارج اإلنتخابية الممصقات ولصق تعميق الى الجاني يتوصل حيث ، قانونا عميو المنصوص

 توافر ضرورة مع ، أخرين لمترشحين مخصصة مساحات في ولكن األماكن تمك داخل أو ليا المحددة
 الجريمة ىذه في الشروع جريمة تحقق يمكن ال، و  (49)اإلجرامية والنتيجة الفعل بين السببية العالقة

 وال جريمة ال تم ومن يقع ال أو ، تامة الجريمة بو تتحقق و يقع أن إما اإلجرامي الفعل أن ذلك نتخابيةاإل
 .عقاب
 لمحممة المكانية لألحكام المخالفة باألفعال يقوم من كل حق في الجزائية المسؤولية وتتحقق      

 الفرنسية النصوص ألن وذلك ، الغير حتى أو اإلدارة رجل أو الناخب أو المرشح يكون فقد ، اإلنتخابية
 فترة تشيده فما ، L49 بالمادة الواردة ..."شخص كل"... عبارة بدليل ىذا و  بالعمومية صياغتيا اتسمت
 كأن وارد مشروعة غير الطرق استعمال إمكانية يجعل المرشحين بين شرسة منافسة من اإلنتخابية الحممة
 مخصصة غير المساحة في اإلنتخابية اإلعالنات بمصق معين لمترشح المساندين األفراد أحد يقوم

 أن نرى كنا إن و ، ضده المتآمر المرشح فاز إذا اإلنتخاب نتائج في الطعن أجل من ، لمرشحيم
 الحممة وقت المنافسة في األساسي الطرف كونو األفعال ىذه عن جنائيا المسؤول األول ىو المترشح
 المرشح قبل من المحظورة الدعائية األعمال تمارس أن ويستوي حرة، أو حزبية قائمة كان سواءا اإلنتخابية

 ومعاونيو انصاره يقوم أن فيكفي ، لو والترتيب بالتحضير قام أنو طالما لصالحو، مؤيديو قبل من أو ذاتو
لقيام المسؤولية  لمقانون مخالفة بكيفية نتخابيةاإل واإلعالنات الممصقات بوضع الضمنية موافقتو بعد

، ويحسب لممشرع اإلنتخابي الجريمة في شريكا أو أصميا فاعال يكون أن إما فيو الجزائية في حقو ، ومنو 
 .التجريم دائرة من األفراد بعض يخرج ال حتى العموم عمى النص جعلالفرنسي أنو 

  المعنوي الركن:  ثانيا
 لدى يتوافر أن تتطمب التي العمدية الجرائم من نتخابيةاإل لمحممة المكاني اإلطار مخالفة جريمة      
 األماكن أن الجاني يعمم أن فيجب ، واإلرادة العمم عنصري عمى القائم العام الجنائي القصد الجاني

 اإلعالنات وضع معو ينفع ال مما القانون بموجب محددة نتخابيةاإل لمحممة المخصص والمساحات
 عمى المرشح يكون أن السمبي السموك صورة في ويشترط ، حصرا المحددة األماكن ىذه خارج والممصقات

 جائز غير أمر ، إستخدامو عن اإلمتناع أو ، االنتخابية لحممتو المخصص المكان عن التنازل بأن عمم
 اإليجابية صورتيو في اإلنتياك ىذا مخالفة عمى يعاقب و يجرم القانون أن يعمم أن يجب و ، قانونا

   .(51)الجريمة بو تقوم الذي السموك تحقيق إلى والمدركة الواعية إرادتو تتجو ذلك ومع والسمبية،

 لحممتو المخصص مكانو عن التنازل في الحق لو أن يعتقد بحيث ، النية حسن المرشح كان إذا أما      
 وال ، الجنائي القصد ينتفي الحالة ىذه ففي ، األشكال من شكل بأي إلستعمالو لمغير وتركو االنتخابية

   .(50)ةلمجريم وجود فال وبالتالي المعنوي الركن يتحقق
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 .العقوبة:  ثالثا
 المادة بموجب األخيرة الفقرة 51L بالمادة الوارد الحظر ينتيك من كل معاقبة الفرنسي المشرع تناول      
91L ىذه من األولى بالفقرة عمييا المنصوص الغرامة تطبق:" أن عمى فييا جاء التي األخيرة فقرتيا في 

 المادة من األولى الفقرة وتنص ، "50L المادة من األخيرة الفقرة أحكام يخالف شخص كل عمى المادة
91L 51 المادة من األخيرة الفقرة تنص كما ، :"من كل أورو 9111 بغرامة يعاقب:"  أن عمىLأن عمى 
لى االنتخابات فيو تجرى الذي الشير من األول لميوم السابقة أشير الستة خالل:"  تاريخ الغاية وا 

 خارج مدموغة كانت ولو حتى اإلنتخابية بالحممة المتعمقة اإلعالنات بمصق القيام يمنع ، االقتراع
 ." أخرين لمرشحين مخصص ىو ما وعمى األماكن تمك داخل أو ، لممرشحين المحددة األماكن
يعتبر جريمة اإلعتداء عمى مكان الحممة اإلنتخابية  الفرنسي المشرع أن يتضح أعاله المواد بمراجعة     

 شخص كل عمى تطبقأورو  9111ذات طبيعة مالية تقدر ب  جزائية عقوبة قررمن قبيل الجنح  ، 
 مكان عن يتنازل شخص كل عمى كذلك و ، قانونا ليا المحددة األماكن خارج نتخابيةاإل حممتو يمارس
 . لو المخصص اإلعالن

 بدون ترك مترشح كل عمى تطبق إداري طابع ذات عقوبة الفرنسي المشرع قرر ، ىذا عن وفضال      
 تسديد عميو فيتعين ، المعنية السمطات قبل من لو خصص والذي طمبو الذي اإلعالن مكان إستغالل
 ، المحكمة بيا تعترف التي القاىرة القوة حاالت في إال ذلك من يعفى وال ، المكان ىذا إنشاء تكاليف
 . (58)الفرنسي االنتخاب قانون من 28R المادة من االخيرة الفقرة بأحكام عمال وذلك

  الخاتمة

اإلعتداءات التي تقع عمى زمان ومكان الحممة لقد حاولنا في حدود الحيز المتاح التطرق إلى             
لمحممة اإلنتخابية من حيث زمان و مكان مقررة الحكام والقواعد اإلنتخابية ، مستعرضين في ذلك األ

مقارنتيا مع ما جاء بو المشرع  تحميميا وو المنظمة من طرف المشرع اإلنتخابي الجزائري ، و ممارستيا 
  أممين أن نكون قد جمعنا بجوانب ىذه الجزئية الحساسة في مصير العممية اإلنتخابية، اإلنتخابي الفرنسي 

أن نخمص  والتي تفتقر إلى التطبيقات القضائية العممية أي اإلجتيادات القضائية الجزائية ، فيمكننا إذن 
 إلى مجموعة من النتائج نوجزىا فيما يمي :

   
الحممة اإلنتخابية من أجل ممارستيا البد ليا من زمان ومكان ، عدم اإللتزام بيما يترتب عميو  -

 فرض عقوبات جزائية .
 الدعائية التصرفات و األعمال كافةجريمة اإلعتداء عمى زمان الحممة اإلنتخابية في  تتمثل -

 المدة خالل أو ليا، قانونا المحددة الزمنية المواعيد خارج ومعاونييم المترشحين قبل من الممارسة
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 بمبدأ اإلخالل عنو يترتب الذي األمر ، بيا المسموح القانونية األوقات غير في ولكن ليا المحددة
 .المرشحين بين الفرص تكافؤ و المساواة

المتعمقة بالعمل و تتمثل جريمة اإلعتداء عمى مكان الحممة اإلنتخابية في ممارسة النشاطات  -
 ولكن المحددة المناطق ذات في أو الدعائي في غير األماكن المحددة من قبل اإلدارة اإلنتخابية ،

 ، المترشحين بين المساواة بمبدأ اإلخالل عنو ينجم الذي األمر ، أخر لمرشح مخصص مكان في
 . اإلقتراع نتيجة عمى سمبا يؤثر مما

من أن تقع جريمة مخالفة اإلطار الزماني أو المكاني  اإلنتخابي الفرنسي لم يشترط المشرع -
،  شخص لو صفة معينة ، وىذا لعموم نصوص التجريم والعقاب الوارد في التشريع اإلنتخابي

ن كان  كونيم  الراجح وقوعيا من المترشحينفيمكن أن تقع من الموظف أو الناخب أو الغير ، وا 
 .أكثر المستفيدين من ذلك

 الفرنسي جريمة اإلخالل بالضوابط الزمانية و المكانية من الجنح . المشرع اإلنتخابي يعتبر  -

رع اإلنتخابي الجزائري لم يجرم مخالفة وأىم نتيجة يمكن الخروج بيا من ىذا البحث ىي أن المش        
نشاطات الحممة اإلنتخابية ، بالرغم من أنو نظم أحكام ة ممارسالمخصص ل اإلطار الزماني و المكاني

األماكن المحددة ليا  قانونا،  وخارج خارج زمانيا و -أي الحممة اإلنتخابية –ممارستيا ذلك ، وحظر 
الفرنسي ،الذي فضال ، عن تنظيمو لمواعيد و أماكن الحممة اإلنتخابية ، منع  بخالف المشرع اإلنتخابي

كل من يخالف المنع و الحظر المنصوص عميو وتأكيد لذلك ، قرر تجريم ممارستيا خارج ىذه األطر ، 
 في تشريعو اإلنتخابي.

يات ، نرى في وفي النياية يمكننا الخروج من ىذا البحث المتواضع بمجموعة من التوص          
السيما مرحمة الدعاية ، وتحقيق المصداقية و النزاىة اعتمادىا توفير حماية جزائية أكثر لمعممية اإلنتخابية 

 لإلنتخابات ، والتي نوجزىا في النقاط التالية :
ينص المشرع اإلنتخابي الجزائري عمى نصوص تجرم وتعاقب مخالفة الحظر و المنع  يجب أن -

،  ، أسوة بنظيره الفرنسيالحممة اإلنتخابية خارج أطرىا الزمانية و المكانية المتعمق بممارسة 
 . واليكتفي بالمنع والحظر المقرر

أكثر المستفيدين من  تحديد بصريح النص أن تقع المسؤولية الجزائية عمى المترشحين بإعتبارىم -
 العمل الدعائي ، وتحصين نصوص التجريم من خروج أي شخص من نطاق التجريم .

 ضرورة تشديد العقوبات المقررة لمخالفة اإلطار الزماني و المكاني لمحممة اإلنتخابية . -
النص عمى عقوبات تكميمية مشددة لكل من يرتكب جريمة اإلخالل بالضوابط الزمانية والمكانية  -

  لمحممة اإلنتخابية ، وتشديد ىذه العقوبات أكثر في حالة العود .
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I-.اليوامش 
،دار صادر لمطباعة والنشر ،  لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري ، ، أبي الفضل-1

 .751، ص 1955المجمد األول ، بدون طبعة ، بيروت ، سنة 
 .911ص ، 1993 سنة ، لبنان ، طبعة بدون ، لمماليين العمم دار ، الطالب رائد ، مسعود ، جبران-2
 القاىرة، العربية، النيضة دار طبعة، دون ،الدستوري والقانون السياسية النظم في المحيط فوزي، الدين صالح-3

 .268،ص2111
4- JEAN PAUL charnay ,le suffrage politique en France,paris,1965,p24- 
 ،أسيوط الحديثة اآلالت مكتبة ،سالمياإل النظام التقميدية السياسية نظمةاأل  ، ىيكل خميل،  السيد-5

 . 162،ص النشر سنة ،بدون ،القاىرة
 الدستور من 68 لممادة تحميمية دراسة السياسية الحياة في المشاركة حق الباز، الرزاق ،عبد داود -6

 .42،ص2112، ،القاىرة العربية النيضة ،دار الفرنسي النظام مع مقارنة المصري
7- Louis Troyabas et Paul Isoart , Manuel de droit public et administratif ,2eme édition 

,1982 ,p65  
 ، الثالثة الطبعة ، العربية النيضة دار ، الدستوري القانون في العامة النظرية ، الشاعر ، رمزي-8

 .689،ص 1983 سنة ، القاىرة
9 -Dimitri Georges , le système politique français , 5eme éditions ,Dalloz ,1979,p341. 

أطروحة لنيل شيادة ، مصر في لإلنتخابات الجنائية الحماية ، محمود ممدوح ، الرزاق عبد-11
 .69ص ،2117 ، مصر ، المنصورة جامعة ، الحقوق كمية دكتوراه،ال

 الفكر دار ، التشريعية اإلنتخابات مشروعية عمى اإلنتخابية الجرائم أثر ، لطفي أمل ، اهلل جاب-11
 .36ص ، 2113 سنة ، مصر ، اإلسكندرية ، األولى الطبعة ، الجامعي

لنيل  رسالة ، مقارنة تحميمية دراسة الفمسطيني التشريع في اإلنتخابية الجرائم ، الشوبكي ، محمد-12
 ، فمسطين ، بغزة اإلسالمية الجامعة ، العام القانون قسم ، القانون و الشريعة ،كمية ماجيستيرشيادة ال

 .11ص ، 2113 سمة
 ورجال والمرشحين لمناخبين االنتخابية الجرائم عن الجنائية المسؤولية عفيفي، دو محم، مصطفى-13

 .176 صسنة النشر ،بدون طبعة ، القاىرة ن مصر ،بدون  العربية، النيضة دار ،اإلدارة
 ه1437 عام القعدة ذي 22 في المؤرخ 11-16 األولى من القانون العضوي رقم الفقرة 173 المادة-14

 أوت 28 بتاريخ ،51 عدد الرسمية الجريدة)، اإلنتخابات بنظام المتعمق 2116 سنة أوت 25 لــ الموافق
 (.9ص ، م 2116 سنة
 نفسو . الثانية من المصدر الفقرة 173 المادة-15
 من المصدر نفسو. 174المادة-16
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، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه ، قسم  الرقابة القضائية عمى العممية اإلنتخابية،  مصطفى خميف ،-17
-2116الحقوق ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة جياللي اليابس ، سيدي بمعباس ، الجزائر ،

 .311ص ، 2117
اإلنتخابي الجزائري يعاقب عمى عدم اإللتزام بالمدة الزمنية لمحممة اإلنتخابية بغرامة كان المشرع -18

سنوات 6دج مع الحرمان من حق التصويت و حق الترشح لمدة  111111دج إلى  51111مالية من 
ه الموافق 1417شوال عام  27المؤرخ في  17-97من األمر رقم  211عمى األقل ، راجع : المادة 

، والمتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام اإلنتخابات ، المعدل و المتمم )الجريدة 1997سنة  مارس6لــ
 (.3، ص1997مارس6، بتاريخ12الرسمية عدد

 جريدة)  1964 سنة مارس 14 في المؤرخ 64 -231 رقم المرسوم من األولى الفقرة 9 المادة-19
 المؤرخ 62-1292 رقم القانون تطبيق كيفية المتضمن( 2491 ص ، 1964 مارس 14 بتاريخ رسمية

 نوفمبر7 بتاريخ رسمية جريدة) العام باالقتراع الجميورية رئيس بإنتخاب المتعمق 1962 نوفمبر 7 في
 (.11763ص ،1962

 رئيس بإنتخاب المتعمق 1962 نوفمبر 6 في المؤرخ 62-1292 رقم القانون من البند األول3 المادة-21
 .(11763ص ،1962 نوفمبر7 بتاريخ رسمية جريدة) العام باإلقتراع الجميورية

 صدر السابق .الم 64 -231 رقم المرسوم من األولى فقرة 9 المادة-21
 المصدر نفسو . من الثانية الفقرة 9 المادة-22
 قانون بمراجعة المتعمق 1964 أكتوبر 27 في المؤرخ 64-1186المرسوم رقم  من 164L المادة-23

 .(9596ص ،1964 اكتوبر 28 بتاريخ رسمية جريدة) اإلنتخاب
 المصدر نفسو. من 26R المادة-24
 في المؤرخ 2111-412 رقم القانون من 19 المادة بموجب الممغاةالمصدر نفسو  من L306 المادة-25
 لمحياة المالي التمويل بشفافية المتعمقة اإلنتخاب قانون إجراءات تسييل المتضمن2111 افريل14

 .(6831 ص ،2111 افريل19  ،بتاريخ 1192 عدد رسمية جريدة) السياسية
، المصدر السابق  اإلنتخاب قانون بمراجعة المتعمق ، 64-1186 رقم المرسوم من 311Lالمادة-26

 رسمية جريدة) 2111 جويمية11 في المؤرخ 2111-641 رقم القانون من 15 المادة بموجب ،المعدلة
 .(2491 ص ، 2111 جويمية 11 بتاريخ
 المؤرخ 2111-412 رقم القانون من 4L المادة بموجب المصدر نفسو ، المعدلة من 49L المادة-27
 (.6831 ص ،2111 افريل19  ،بتاريخ 1192 عدد رسمية جريدة) 2111 افريل 14 في
 الثالثة من المصدر نفسو . الفقرة 51Lالمادة -28
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 في اكتسابيا وبعد العضوية اكتساب قبل لممرشح اإلنتخابية والجرائم المشاكل ، باز ، عمي بشير-29
 .26،ص2117 سنة ، مصر ، طبعة دون ، القانونية الكتب دار ،الشعب مجمس انتخابات ضوء
 ، السابق المصدر ، اإلنتخاب قانون بمراجعة المتعمق ،64-1186 رقم المرسوم من 89L المادة-31

عدد  رسمية جريدة) 2116 أفريل 25 في المؤرخ 2116-518 رقم القانون من 4L المادة بموجب معدلة
 .(  1ص ،2116أفريل 26 بتاريخ، 1198

 المؤرخ 2111-916 رقم األمر من  األولى المادة بموجب معدلة المصدر نفسو ، من 91L المادة-31
المتضمن تحين قيمة بعض المبالغ المحددة بالفرنك في النصوص التشريعية  2111 سبتمبر 19 في

 .(2112 جانفي 1 بتاريخ التنفيذ حيز دخل ص ، 2111سبتمبر 22 بتاريخ رسمية جريدة) باألورو
 الحقوقية زين منشورات ، مقارنة دراسة نتخابيةاإل  الدعاية جرائم ، الكناني عاجل حمد ضياء-32

  .187،ص2116سنة ، لبنان ، األولى ،الطبعة
 راجع : -33
  . االجتماع حرية المتعمق 1881  جوان 39رقم  قانون من 6 المادة-    

 السابق. المصدر ،اإلنتخاب قانون بمراجعة ،المتعمق64-1186 رقم المرسوم من49Lالمادة-
 .الفقرة األخيرة من المصدر نفسو 51L المادة -
، دار الكتب  المسؤولية الجنائية عن الجرائم اإلنتخابية دراسة مقارنة ، عمر بكر ، أبو ربين -34

 .136،ص2113القانونية ، بدون طبعة ، القاىرة ، مصر ، سنة 
، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه مقارنة دراسة نتخابيةاإل  الجرائم ، العمري عبداهلل ، حسين اهلل عبد  -35

 .166ص ، 2111، جامعة المنصورة ، مصر ، ، كمية الحقوق ، قسم القانون الجنائي 
 .السابق المصدر ،اإلنتخابات  قانون بمراجعة المتعمق ، 64-1186من المرسوم رقم  L89المادة  -36
 ، البحريني التشريع في اإلنتخابية لمجرائم القانوني التنظيم ، وأخرون حمو الحاج ، ياسين نضال -37

 .48،ص 2115 سنة ، البحرين ، طبعة دون ، السياسية لمتنمية البحرين معيد
 رالمتضمن نظام اإلنتخابات ، المصد 11-16الفقرة األولى من القانون العضوي رقم  182المادة -38

 السابق.
 الفقرة الثالثة من المصدر نفسو.  182المادة -39
ه الموافق 1438ربيع األول عام  19المؤرخ في  338-16المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم -41
، بتاريخ  75م يحدد كيفيات إشيار الترشيحات لإلنتخابات )الجريدة الرسمية عدد  2116ديسمبر  19لــ

 (.16م ، ص2116ديسمبر سنة 21
 راجع:  -41
 المصدر نفسو .المادة الخامسة الفقرة األولى من  -    
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أوت سنة  25ه الموافق لــ 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ  11-16القانون العضوي رقم  -
 28، بتاريخ  51م ،يتعمق بالييئة العميا المستقمة لمراقبة اإلنتخابات )الجريدة الرسمية عدد 2116
 .(.41،ص2116أوت 

 ، المصدر السابق. 338-16 رقم التنفيذي المرسوم مادة الخامسة الفقرة الثانية منال -42
 المصدر ، اإلنتخاب نظام المتضمن 11-16 رقم العضوي القانون من الفقرة الثانية182مادةال -43

   .السابق
،  اإلنتخاب قانون بمراجعة المتعمق ، 64-1186 رقم المرسوم من والثانية األولى الفقرة 51L المادة -44

) 2113 ماي 17 في المؤرخ 2113-413 رقم القانون من 19 المادة بموجب المصدر السابق، المعدلة
 (.8242ص ،2113ماي18 بتاريخ ،1114عدد رسمية جريدة
 المؤرخ 2113-938 رقم المرسوم من 31 المادة بموجب من المصدر نفسو ، المعدلة 28R المادة-45
 (.  17273 ص ،2113 أكتوبر21 بتاريخ ،1245 رسمية عدد جريدة)2113 اكتوبر 18 في
-413 رقم القانون من 19 المادة بموجب المصدر نفسو ،المعدلة من الثالثة الفقرة 51L المادة -46

 (.8242ص ،2113ماي18 بتاريخ ،1114عدد رسمية جريدة) 2113 ماي 17 في المؤرخ 2113
 .178، السابق المرجع ، الكناني عاجل حمد ، ضياء -47
 .179ص المرجع نفسو ، -48
 .131ص ، السابق المرجع ، محمد ، الشوبكي -49
، دار قنديل لمنشر و التوزيع  الجرائم اإلنتخابية دراسة مقارنة ، المزوري العزيز عبد ، عارف أري  -51

 .138ص ، 2116، الطبعة األولى ، عمان ، سنة 
 ، والتوزيع لمنشر الشامل دار ، مقارنة دراسة االنتخابية الجرائم ، إقطيش عمي سميح ،محمد عمي -51

 .111 ،الصفحة 2117 ، فمسطين ، االولى الطبعة
 السابق. المصدر ، اإلنتخاب قانون بمراجعة المتعمق ، 64-1186من المرسوم رقم  R28المادة  -52
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 ة االلكترونيةالعقد التجار 

 المير سميرة

 أستاذة محاضرة )ب(

 كمية الحقوق والعموم السياسية    جامعة مستغانم

 ملخص : ال

التطور التكنولوجي ساىم بشكل كبير في تغيير شكل العالقات والتعامالت  إن         

نما  القانونية بين األفراد ، فأضحت العقود ال تقتصر عند إبراميا ، الشكل التقميدي ، وا 

أصبحت تبرم بالوسائل التكنولوجية كعقد البيع اإللكتروني ، خاصة في المجال التجاري سواء 

 .داخل الوطن أو خارجو 

.التراضي بيانات، تبادل، االلكتروني،التجاري، العقد المفتاحية: الكممات  

Résumé : 

           Les relations juridiques ou beaucoup améliore et comme un 

développement majour depuis la technologie moderne .ceci a change 

et surtout facilité la communication juridiques entre les indirdus . 

         Ainsi .les contrats ne sont plus sous la forme Traditionnelle 

.Mais s’est aussi connu par les moyens technologiques .tel que le 

contrat de domaine commercial .que se soit ici a l’étrange . 
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 المبحث األول : مـــــــــاهية التجارة االلكترونية

يعد موضوع التجارة االلكترونية من أكثر موضوعات عصر المعمومات إثارة لمجدل 
القانوني في وقتنا الحاضر مما يستوجب توضيح مفيوميا السيما إذا أخذنا بعين االعتبار 

 تعدد أنواع التقنيات المستخدمة ليذا سوف نقسم المبحث الى مايمي :

  المطمب األول : مفهوم التجارة االلكترونية

لقد أصبحت التجارة االلكترونية المصطمح اأّلكثر استعماال وتداوال من يوم ألخر في 
 ميدان التجارة العالمية ، ومختمف القطاعات االقتصادية في العالم .

 لذلك سوف نعرض تعريف االلكترونية في الفرع األول وكذا عناصرىا في الفرع الثاني .

 ونية :الفرع األول :تعريف التجارة االلكتر 

 تعددت تعاريف التجارة االلكترونية وتباينت نظرا لكونيا حديثة النشأة .

 :  التعريف الفقهي - أ

عرفيا األستاذ حسين الماحي عمى أنيا تمك األنشطة المتعمقة بتبادل السمع والخدمات 
التي تمارس باستخدام شبكة األنترنت الدولية ، دون مراعاة كونيا أنشطة تجارية ام ال 

الي حتى المعامالت المتعمقة باالستعالم عن السمع او الخدمات من قبل احد وبالت
 .(1)األطراف تدخل ضمن نطاق التجارة االلكترونية 

والشراء بين المستيمكين والمنتجين وبين ومنيم من يعرفيا بأنيا ، نوع من عمميات البيع 
واالتصال ، وىي بذلك أداة الشركات بعضيا مع البعض باستخدام تكنولوجيا المعمومات 

عممية تجارية بين شركاء وتجاريين باستخدام تكنولوجيا معمومات متطورة تضمن رفع 
 . (2)كفاءة وفاعمية األداء
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كذلك من الفقياء من عرفيا عمى أنيا : تمك التجارة التي تشمل عمى ثالثة أنواع يوجد و 
مختمفة من الصفقات التي تتمثل في تقديم خدمات االنترنت والتسميم االلكتروني لمخدمات 
أي تسميم المنتجات الخدمية لممستيمك في شكل معمومات رقمية واستخدام االنترنت كقناة 

ريقيا يتم شراء السمع عبر الشبكة ولكن يتم تسميميا بعد ذلك التوزيع الخدمات وعن ط
 .(3)لممستيمك في شكل غير الكتروني 

 تعريف التجارة االلكترونية في التشريعات الوطنية : - ب

في فرنسا تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزيرة االقتصاد الفرنسي انتيت الى تحديد 
معامالت الرقمية المرتبطة ببعض األنشطة مفيوم التجارة االلكترونية بأنيا مجموعة ال

واالفراد او بين ن المشروعات بعضيا البعض او بيبالمشروعات التجارية بين 
 .والمؤسسات اإلدارية المشروعات 

أما في تونس فنجد في قانون المبادئ والتجارة االلكترونية التونسي يعرف التجارة 
تتم عبر المبادالت االلكترونية والمبادالت االلكترونية بأنيا :العمميات التجارية التي 

 التجارية ىي المبادالت التي تتم باستعمال الوثائق االلكترونية .

وأما المشرع المصري في نص المادة األولى من مشروع قانون المعامالت االلكترونية 
ة فإنو يعرف التجارة االلكترونية بأنيا معاممة تجاري  2001الذي تم اعداده في مارس 

 تتم عن طريق وسيط الكتروني .

نالحظ من خالل التعريف بأن نية المشرع اتجيت نحو اصدار تعريف يكتب لو البقاء 
ميما تطورت وسائل االتصال الحديث والتطورات العممية والتقنية الحديثة كونو جاء 
م من بتعريف محدود المفردات ، إال أنو لو معان واسعة ، ألنو لم يحدد الوسيمة التي تت

، كما لم يحدد فحوى االلكترونية بل لخصيا في عبارة أي وسيط الكتروني جارة خالليا الت
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المعامالت التجارية وبالتالي ترك المجال مفتوح دون تقييد ، فقد كان المشرع المصري 
 .(4)يعيد النظر أثناء وضعو ليذا التعريف 

نما أشار الييا يصدر قانون ينظم التجالم بخالف المشرع الجزائري الذي  رة االلكترونية وا 
 فيما يخص الكتابة االلكترونية وكيف تكون معدة لالثبات .

 تعريف التجارة االلكترونية في التجارة الدولية : -ج

 تعريف لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي :-1

المعطيات االلكترونية ،  لتبادلاوضع القانون النموذجي بشأن التجارة االلكترونية ، تعريف
من حاسوب الى أخر باستخدام نظام متفق عميو الكترونيا بأنو " نقل المعمومات  حيث عرفو

 .(5)المعمومات  إلعداد

ىذا التعريف شامل لجميع استعماالت المعمومات االلكترونية المتمثمة بالنشاط التجاري إال 
 ص بالرغم من أنو متعمق بيا .أنو لم يعرف التجارة االلكترونية عمى وجو الخصو 

 : تعريف االتحاد األوربي -2

االتحاد األوربي ىو األخر أدرك مدى أىمية التجارة االلكترونية ، لذلك قام بوضع 
ممة من التوجييات في ىذا الشأن أىميا التوجيو جا المجال من خالل اصدار بصمتو في ىذ

عمى أنيا منو تعريف التجارة االلكترونية 99الذي ض 1997ماي  20األوربي الصادر في  
: عقد بيع عن بعد تستخدم فيو وسيمة تقنية أو أكثر لالتصال عن بعد وذلك الى غاية إتمام 

 العقد ".

نالحظ من خالل ىذا التعريف أن المشرع األوربي بالرغم من أنو كان سباقا لتنظيم التجارة 
ناقص ، حيث قصر التجارة االلكترونية عمى االلكترونية ، ووضع تعريف ليا اال انو جاء 

 عممية البيع فقط في حين أنيا تشمل أكثر من ذلك .
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 : الفرع الثاني : أشكال التجارة االلكترونية

يمكن تشبيو التجارة االلكترونية بسوق الكتروني يتقابل فيو الموردون والمستيمكون 
رقمية او افتراضية وتختمف أشكال والوسطاء، وتقدم فيو المنتجات والخدمات في صورة 

 التجارة االلكترونية نظرا ألطراف العالقة التجارية ، وتنقسم الى الفئات التالية :

 : أوال : التجارة من وحدة أعمال ووحدة أعمال

ويشمل ىذا النشاط كافة أشكال وأطراف العمل والتبادل بين الشركات والتي تتم 
ات وتبادل المعمومات والبيانات ، ومن ثم إبرام العقود بوسائل الكترونية كإجراء المفاوض

 .(6)التجارية وفقا لقواعد تقنية وقانونية محددة سمفا 

 :ومن ابرز صور وتقنيات هذا النوع من التجارة 

 :التسويق االلكتروني  -1

و سريعة تستخدميا الشركات بغرض مقارنة السمع لية بحث قوية ىو الذي يوفر أ
 الموردين المختمفين.المعروضة من 

 : تروني في البيانات التبادل االلك-2

وتبدأ ىذه التقنية في العمل بمجرد اختيار المورد المناسب واالتفاق معو عمى شروط 
 .(7)وترتيبات التوريد من خالل تبادل البيانات وارسال طمبات التوريد 

 : التجارة االلكترونية داخل المؤسسة -3

ويوجد ىذا النوع في الشركات الكبيرة ذات الفروع المتعددة في الشركات المتعددة 
 .(8)الجنسيات 

 بين وحدات األعمال والمستهمكين .ثــــــــــــــــــانيا : التجارة 
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األنترنت وانشاء انتشر ىذا الشكل من التجارة االلكترونية مع انتشار استخدام  دوق
المواقع التجارية االلكترونية التي تعرض خدماتيا ومنتجاتيا لممستيمكين ، حيث يتعامل 
 .(9)التاجر مباشرة مع المستيمكين ، كما يطمق عمى ىذا النوع اسم تجارة التجزئة االلكترونية 

 . ثـــــــــــــــــــــــــــــــالثا : التجارة بين الحكومات والمستهمكين

يكون التعامل في ىذا الشكل من أشكال التجارة أو موردين ، ويشمل ما تجريو الدولة 
 من مناقصات واوامر توريده والخدمات التي تقدم الى المواطنين عبر وسائل االلكترونية .

 : رابــــــــــــــــــــــعا : التجارة بين مستهمكين ومستهمكين أخرين

االلكترونية يقوم األفراد بالبيع والشراء فيما بينيم ، وبشكل في ىذا النوع من التجارة 
 مباشر عبر شبكة األنترنت .

 . الثـــــــــــــاني : العقد االلكترونيالمبحث 

ان خصوصية العقد االلكتروني تكمن في الجانب االلكتروني ليذا العقد وبمعنى أخر 
سيمة االتصال المرئي المسموع ليذا فان تكمن في الوسيمة التي ينعقد بيا ىذا العقد ، وىي و 

عند العقد االلكتروني لو عدة تعاريف وخصائص تميزه عن العقود األخرى ، واختالف 
 التجارة االلكترونية عن غيره من العقود التي تبرم عبر االنترنت .

 األول : تعريف العقد االلكتروني وخصائصه . المطمب

 .  اإللكتروني: تعريف العقد الفرع االول

يذىب الفقو الالتيني الى تعريف العقد االلكتروني بأنو : االتفاق الذي يتالقى فيو 
االيجاب بالقبول عمى شبكة دولية مفتوحة االتصال عن بعد وذلك بوسيمة مسموعة مرئية ، 

 . (10)وبنقل التفاعل بين الموجب والقابل
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عقاده بوسيمة الكترونية سواء كانت تمك كما يمكن تعريفو أيضا بأنو : العقد الذي يتم ان
 .(11)أي وسيمة أخرى مماثمة أو ضوئية أو الكترومغناطيسية أو  الوسيمة كيربائية أو مغناطيسية

وبالتالي فان العقد االلكتروني مثمو مثل العقد التقميدي يخضع ألحكام وقواعد النظرية العامة 
البعد أي أنو يقوم بين غائبين وذلك اصية لمعقد ، غير أن ما يميزه عن العقد التقميدي خ

 باستعمال وسائط الكترونية .

ة لمتشريعات فان المشرع الجزائري لم يضع تعريفات خاصة لمعقد االلكتروني عمى اما بالنسب
) االونسترال ( نية .عكس القانون النموذجي الصادر عن األمم المتحدة بشأن التجارة االلكترو 

"المعمومات التي يتم انشاؤىا أو ارساليا او استالميا او  02خالل المادة فقد عرفو من 
تخزينيا بوسائل الكترونية وضوئية او بوسائل مشابية ، لما في ذلك عمى سبيل المثال ال 

 الحصر كتبادل البيانات االلكترونية او البريد االلكتروني او البرق او التمكس .

 لكتروني العقد اال  : خصائص الفرع الثاني

يعتبر العقد االلكتروني من العقود التي تبرم عن بعد ومن العقود التي تتسم بالطابع التجاري 
 ، وكذا واعتباره من عقود اإلذعان وغيرىا من الخصائص .والدولي 

 العقد االلكتروني أحد العقود التي تبرم عن بعد :-1

من اجل االتفاق ان العقد التقميدي بين حاضر يتطمب انعقاده وجود طرفين في مجمس العقد  
  (12)يوجد فيو مجمس عقد بالمعنى التقميدي لعقد اال ان العقد االلكتروني العمى تفاصيل ا

أي انو يتم بدون التواجد المادي لمطرفين لحظة تبادل التراضي ، حيث يقترن االيجاب 
 ل االتصال الحديثة االنترنت وغيرىا .بالقبول بوسائ

 : العقد االلكتروني عقد يغطي عميه الطابع التجاري والدولي -2
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ان العقد االلكتروني يتم بالطابع الدولي )العالمي( الن ىذا األخير يجعل اغمبية دول 
 العالم في حالة اتصال دائم ومستمر يجمع بين الطرفين المتعاقدين .

طابع التجاري ألن كل المعامالت التجارية تتم بين تاجر ومستيمك كما انو يتسم أيضا بال
 ،وذلك باستعمال وسائل اتصال حديثة .

 العقد االلكتروني من عقود اإلذعان :-3

يذىب الفقو الفرنسي الحديث الى اعتبار ان بعض العقود االلكترونية من تطبيقات عقود 
 .االذان لكونيا تظير في شكل عقود نموذجية في الموقع االلكتروني لمبائع 

وىي غير قابمة اذ تتضمن تفاصيل التعاقد وتتوجو بشروط مماثمة وممزمة الى الجميور 
 .(13)لممناقشة والتعديل

 انعقاد العقد االلكتروني و مدى حجيته في االثباث. :الثانيالمطمب 

يجب ان يتوفر في العقد األركان األساسية التي يقوم عمييا وتتمثل في التراضي 
عند نشوب اال انو قد تظير في الواقع مشكمة اثبات تمك التصرفات القانونية والسبب،والمحل 

 سوف نتطرق اليو.أي نزاع بشأنيا وىذا ما 

 االول : انعقاد العقد االلكترونيالفرع 

لكي ينعقد العقد االلكتروني صحيحا البد من توافر جممة من األركان وىي التراضي , و 
 .المحل , و السبب

 التراضي في العقد االلكتروني :-1 -

ان ركن الرضا ىو قوام واساس العقد االلكتروني ، فانو يمكن لألطراف التعبير  بما
عن ارادتيما عبر وسائل االتصال االلكترونية ، مع مراعاة زمان ومكان تطابقيما ، زيادة 

 .عمى ذلك مراعاة صحة التراضي في العقد 
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 :توافق االرادتين - أ
ل الجوىرية طبقا لنص : ان تطابق االيجاب مع القبول يشمل عمى المسائ :االيجاب -1

 (.14)ق. م .ج 65المادة  

المتعاقد عن بعد ، ويتم ذلك  االلكتروني ىو التعبير عن اراداة وعميو فان االيجاب
عبر شبكات االتصال الحديثة ، وبالتالي فيو يخضع لممبادئ العامة التي يخضع ليا 
العقد التقميدي ، أي بحيث يكون بالطرق الصريحة او الضمنية ، كما يجب ان يكون 

 .باتا 

 القبول :-2

التقميدي ،  ان القبول االلكتروني مثمو مثل االيجاب يخضع لمقواعد العامة لمعقد
ويكون عن طريق الضغط عمى أيقونة القبول مرة واحدة ، غير أنو يطرح تساؤل حول ما اذا 

 كانت ىذه الطريقة تعتبر قبوال كافيا .

عمى أيقونة  يرى جانب كبير من الفقو ضرورة التأكيد عمى القبول من خالل الضغط
 .(15)بر لمسة عفوية مرة ثانية حتى ال يعت

 والبريدchatingعدة طرق الثبات القبول كالمحادثة الفورية  ذلك توجدباإلضافة الى 
 .e-mailااللكتروني 

 صحة التراضي : –ب
يشترط لصحة العقد ان تتوفر لدى طرفيو االىمية القانونية الالزمة إلبرامو 

مر يختمف في العقود والتحقق من ىذا األمر ميسورا في العقود التقميدية فان اال
بعد مما ال يسمح بالتحقق من ون في التعاقد االلكتروني يجري عن ،يكااللكترونية 

 شخصية كل المتعاقدين ، لذلك حرصت الدول عمى ضرورة التحقق من األىمية
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انو وفقا لنص المادة بشأن البيع عن بعد ف 97/7ووفقا لمتوجيو األوربي رقم 
ديد ىوية األطراف عند ابرام العقد عن بعد عبر تقنيات االتصال تح منو يمزم 4/1

 (.16)المتعاقدة بما في ذلك بيان األىمية 
 عن  اما فيما يخص عيوب اإلرادة في عقود التجارة االلكترونية فإنيا ال تختمف

 أمثمة تستوعبيا القواعد العامة  النظريات التقميدية ،كونيا ال تخرج عن مجرد
 / المحل والسبب في العقد االلكتروني :2

ارة االلكترونية ىو االلتزامات التي يولدىا ىذا العقد ويشترط التجان محل عقد 
فيو بصفة عامة ان يكون مشروعا ،وان يكون موجودا وان يكون ممكنا وقابال لمتعيين 

، او تجارة  وصور المحل في العقد التجاري االلكتروني قد تكون سمع وبضائع
االعالم ،خدمات  مالية ، خدمات استشارية او خدمات الخدمات )سواء معرفية

 (.17)واالتصال ،خدمات وكالء السياحة ( 
اما السبب في عقد التجارة االلكترونية ،فانو ال يختمف عنو في عقد التجارة 
التقميدية حيث ىو احد اركان العقد ،وفي حالة تخمفو يبطل العقد ، ويجب ان يكون 
 موجودا وصحيحا بمعنى ان ال يكون وىميا او صوريا ،ويشترط ان يكون مشروعا 

 التجاري في االثبات  الفرع الثاني : مدى حجية العقد االلكتروني
ادي وىذا ما أكدتو ال يختمف كثيرا عن االثبات الع يان االثبات االلكترون

التابعة لألمم المتحدة ،حيث اكدت عمى ان التصرفات التي أبرمت عبر شبكة المجنة 
االنترنت ال نستطيع الطعن في صحتيا ،ألنيا ابرمت عبر شبكة االنترنت ولم تبرم 
بالطريقة العادية وبالتالي فان الوثيقة االلكترونية مثميا مثل الوثيقة العادية في مجال 

شريطة سيولة الوصول الى الوثيقة االلكترونية فيما  ابرام العقود االلكترونية ،وذلك
 .(18)بعد 

 أوال : الكتابة االلكترونية 
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ان الكتابة االلكترونية تعتبر شكال جديدا في اطار عقود التجارة االلكترونية 
تخزن وذلك من خالل وضع معمومات معينة في صورة رقمية عمى شرائح ممغنطة 

ص اما بشكل دائم او لمدة زمنية معينة ،وقد تطرق فييا تمك المعمومات او في أقرا
(  10-05مكرر )ق 323المشرع الجزائري الى الكتابة االلكترونية في نص المادة 

ق.م.ج وذلك "ينتج الثبات بالكتابة من سمسمة حروف او عالمات او ارقام او اية 
ا طرق عالمات او رموز ذات معنى مفيوم ميما كانت الوسيمة التي تتضمنيا ،وكذ

 ارساليا .
 : الشروط الالزمة توافرها في الكتابة االلكترونية

 ان تكون الكتابة مقروءة : 

،حيث يتم التدوين بحروف او  يشترط في المحرر الكتابي لالثبات ان يكون مقرواءا
رموز معروفة او مفيومة لمشخص الذي يراد االحتجاج عميو بيذا المحرر ويستوي في ذلك 

 ان يكون عمى دعامة ورقية او الكترونية .

 : استمرارية الكتابة ودوامها 

ويقصد بيا ان تدون الكتابة عمى دعامة او وسيط يمكنيا من الثبات والبقاء لمدة 
ة ، ونستطيع الرجوع الييا بسيولة عند استعماليا في االثبات ،ليذا وجدت عدة زمنية معين

 وسائل تقنية مستحدثة تضمن الحفاظ عمى البيانات واستمراريتيا .

 (  الثبات : )عدم القابمية لمتعديل 

بمعنى ان شرط الدوام وعدم القابمية لمتعديل يعتمد بصفة أساسية عمى الدعامة 
مومات والبيانات ،حيث ان التقنيات المتطورة يمكن ليا ان تكشف عن أي المسبقة عمييا المع

تعديل في البيانات االلكترونية ،وان تحدد بدقة البيانات المعدلة ووقت تعديميا ،كما ان 
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عند ادعاء اي طرف من االستعانة بجيات التصديق االلكتروني يمكن ان يحل ىذه المشكمة 
 ( 19)ا او تعديال في بيانات المحرر االلكتروني األطراف المتعاقدة ان ىناك عبث

 التوقيع االلكترونيثــــــــــــــــــانيا :.

من القانون  02في نص المادة حدد المشرع الجزائري التوقيع االلكتروني لقد      
منو : " بيانات في الكل االلكتروني مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية  (20) 04/15

 تستعمل كوسيمة توثيق".أخرى 

 صور التوقيع االلكتروني :-1
 : ) التوقيع البيومتري )الخواص الذاتية 

واص السموكية والجسدية ) بصمة األصبع ، أو صفة العين ، صفة ويكون باستخدام الخ
 الصوت ( .

 التوقيع بالقمم االلكتروني(pen-op): 
   ويتمثل ذلك في نقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير بالماسح

الضوئي ثم نقميا )الصورة ( الى الممف الذي يراد إضافة ىذا التوقيع اليو العطائو 
 الحجية الالزمة .

 توقيع الرقمي او الكوديال (digital singature) : 
  ع ، ويتم تركيبيا او توقيعبارة عن مجموعة ارقام وحروف يختارىا صاحب ال

معين ،ويتم عن طريقو تحديد شخصية صاحبو بحيث ال يكون يبيا في شكل ترت
 ( .21)معموما اال لو فقط 

ولكي يكون لمتوقيع االلكتروني حجية في االثبات ال بد من توافر بعض الشروط 
 عت عمييا الكثير من التشريعات المقارنة وىي :مأج
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 ان تكون بيانات انشاء التوقيع مرتبطة بالموقع  -1
 ان تكون بيانات التوقيع خاضعة لسيطرة الموقع  -2
 امكان اكتشاف أي تغيير في التوقيع االلكتروني  -3
مكان  غرض من التوقيع تأكيد سالمةان يكون ال -4 المعمومات التي يتعمق بيا وا 

 . اكتشاف أي تغيير يجري لتمك المعمومات بعد التوقيع عمييا

 ثــــــــــــــــــــــــالثا: التوثيق االلكتروني 

يعتبر بعض الفقياء ان التوثيق االلكتروني ىو الوثيقة االلكترونية التي تستعمل 
 (22)عبر شبكة االنترنت الثبات التصرفات القانونية التي تبرم بوسائل الكترونية 

االلكتروني في نص المادة والمشرع الجزائري قد نص صراحة عمى شيادة التوثيق  
عمى أنو " وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصمة بين بيانات التحقق  04/15من القانون  02

 من التوقيع االلكتروني والموقع ".

 : ولجممة التوثيق عدة أدوار يمكن اجمالها في

 التحقق من ىوية شخص الموقع وىو التزام رسمي يقع عمى عاتقيما . -1
 التبادل االلكتروني .اثبات مضمون  -2
 تحديد لحظة ابرام العقد . -3
 .اصدار المفاتيح االلكترونية  -4

 اليوامش:

بالمؤتمر العممي بحث مقدم حسن الماحي ، نظرات قانونية في التجارة االلكترونية ،  -1

األول حول الجوانب القانونية واألمنية لمعمميات االلكترونية ،أكاديمية شرطة دبي ، 

 .178، ص 2003إلمارات العربية الجزء الثالث ، ا
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رأفت رضوان ، عالم التجارة اإللكترونية ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، سنة   -2

 .15، ص1999

عبد الفتاح بيومي حجازي ، نظام التجارة اإللكترونية وحمايتيا مدنيا ، ، دار الفكر - 3

 .45، ص  2002الجامعي ، الطبعة األولى ، سنة

 .40لفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، صعبد ا  -4

 فقرة ب من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية 02المادة  - 5

 . 26لزىر بن سعيد ، النظام القانوني لعقود التجارة اإللكترونية ، دار ىومة ، ص  -6

 .27لزىر بن السعيد,المرجع السابق,ص -7

 .27المرجع السابق, صلزىر بن السعيد, -8

 .27لزىر بن السعيد, المرجع السابق, ص-9

أسامة أبو الحسن مجاىد، خصوصية التعاقد عبر االنترنت,دار النيضة العربية ,مصر, -10

 .29,ص 2000سنة 

مأمون  أحمد سميمان,ابرام العقدااللكتروني و اثباثو, دار الجامعة الجديدة لمنشر , مصر -11

 .58,ص2006,سنة 2008,سنة 

 .44لزىر بن السعيد, المرجع السابق, ص-12

أمانج رحيم أحمد, التراضي في العقودااللكترونيةعبر شبكة االنترنت,دار وائل لمنشرو -13

 82, ص2006التوزيع,مصر, سنة 

:"إدا اتفقا الطرفان عمى جميع المسائل الجوىرية في العقد و ق.م.ج 65تنص المادة  - 14

يتفقان عمييا فيما بعد  و لم يشترطا أن ال أثر لمعقد عند عدم  احتفظا بمسائل تفصيمية
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االتفاق عمييا, اعتبرالعقد مبرما  و إذا قام خالف عمى المسائل  التي لم يتم االتفاق عمييا , 

 فإن المحكمة تقضي فييا طبقا لطبيعة المعاممة و الحكام القانون , و العرف , والعدالة".

لنظام القانوني لمعيد اإللكتروني والمسؤولية عن اإلعتداءات رضا متولي وىدان ، ا  -15

،  2008، الطبعة األولى ، سنة  1اإللكترونية ، دار الفكر والقانون لمنشر والتوزيع ، مصر 

 .46ص 

بشأن التجارة اإللكترونية ، كذلك قانون األمم  31/2000كذلك التوجيو االروبي رقم  - 16

 حرص عمى ضرورة تأكيد اليوية . 1996ارة الغمكترونية عام المتحدة النموذجي بشأن التج

طاىر شوقي مؤمن ، عقد البيع االلكتروني ، دار النيضة العربية القاىرة ، سنة  -17

 . 48، ص 2007

عيسى الصمادي ، االثبات في عقد نقل التكنولوجيا االلكتروني ، دراسات قانونية ، - 18

 .61، الجزائر، ص2010فيفري  06العدد 

أحمد شرف الدين ، عقود التجارة االلكترونية ، تكوين العقد واثباتو ، دار النيضة  -19

 .26، ص 2000العربية ، القاىرة سنة 
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 الرقابة البرلمانية الالحقة على تنفيذ الميزانية

 02كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  وىران ب، طالب دكتوراهسالم محمد ،  
 يلس شاوش البشير ، المشرف على أطروحة الدكتوراه و أستاذ التعليم العالي 

 02بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  وىران 
  ملخص

وظيفة المالية لمبرلماف أىمية بالغة ليس فقط لكونيا تعد مف أىـ إختصاصات السمطة تكتسي  ال   
التشريعية  بؿ ألنيا سبب في وجود ىذه المؤسسة الدستورية , وألف أيضا البرلماف أضحى بفضميا يتمتع 

ابة بكامؿ بسمطة تمكنو المساىمة في صناعة قانوف المالية ,و منح اإلذف لمحكومة بتنفيذه و ممارسة الرق
صورىا عمى العمؿ الحكومي, فضال عف ذلؾ يمكف لمبرلماف مناقشة سياسة الحكومة, لكوف الميزانية ىي 

 .ترجمة رقمية لمتوجيات الكبرى في الدولة
غير أنو غموض القواعد القانونية التي تحكـ تاريخ إيداع مشروع قانوف ضبط الميزانية, و عدـ           

الحصوؿ عمى المعمومة, جعمت مف الرقابة البرلمانية الالحقة عمى تنفيذ الميزانية,  تكريس حؽ البرلماف في
 تتميز بالشكمية و السطحية.

 : البرلماف, الميزانية , النفقات العامة, اإليرادات العامة , الرقابة المالية, الشفافيةالكممات المفتاحية
Résumé 

                 La Fonction Financière Du Parlement Est D'une Importance Primordiale, Non 

Seulement Parce Que C'est L'une Des Compétences Les Plus Importantes Du Pouvoir 

Législatif, Mais Parce Que C'est La Raison De L'existence De Cette Institution 

Constitutionnelle, De Plus Elle Lui Attribuait Un Enorme Pouvoir , Qu'il Lui Permet De 

Contribuer A Elaborer Le Projet De La Loi De Finance Et D'accorder Au Gouvernement La 

Permission De La Mettre En Œuvre Et D'exercer Un Contrôle Total Sur L'acte Du 

Gouvernement, En Outre, Le Parlement Peut Discuter De La Politique Du Gouvernement, 

Puisque Le Budget De l'Etat Est Considéré Comme Une Traduction Numérique De Grandes 

Orientations De l'Etat 

              Mais En Raison De L'imprécision Des Règles Juridiques Régissant La Date Du 

Dépôt Du Projet De Loi De  Règlement Budgétaire, Et L'absence De Droit D'obtenir Des 

Informations, Le Contrôle Parlementaire Sur L'exécution Du Budget Est Devenu A La Fois 

Formel Et Superficiel. 

Mots-clés: parlement, budget d'etat , dépenses publiques, recettes publiques, contrôle 

financier,  la transparence . 

 

Abstract 

               The Financial Function Of The Parliament Is Of A Prime Importance,This Is Due 

Not Only To The Fact That It Is Among The Most Important Competencies Falling Within 

The Scope Of The Legislative Power.But Because It Is The Mainspring Of This 

Constitutional Institution.Moreover,It Enables The Parliament To Take Part In The Making 

Of The Financial Law,Allowing ,Thus, The Government To Carry Out The Task Of 

Controlling The Action Of The Government To The Full And Effectively.Besides,It Is Now 

Made Possible For The Parliament To Debate Over The Policy Of The Government As 

Budget Is Basically The Reflexion Of The State’s Main Instructions And Guidlines 
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             But,The Legal Rules Pertaining To The Date Of Submission Of The Budget 

Adjustment Project Are Obscure,Also The Parliament Right To The Information Is Not 

Implemented Subsequently The Adjacent Parliament Control On Budget Application Is Made 

Shallow 

Keywords :Parliament,Budget,General Expenses,General Income,Financial Control, 

Transparency. 

 المقدمة         

إف استخداـ األمثؿ لألمواؿ العمومية و مراقبة حسف تنفيذىا يعتبراف مف أىـ متطمبات الحكـ الراشد       
ومف أىـ أسس الداعمة لكياف الدولة وشخصيتيا. و عمى ىذا األساس ينبغي لمسمطة التشريعية أف تقـو 

عمى أتـ الوجو في ىذه المرحمة، فإذا كانت السمطة التنفيذية ىي الييئة الوحيدة التي تسير بدورىا الرقابي 
عمى تنفيذ الميزانية فإف ذلؾ ال يعني  أف لدييا سمطة مطمقة في  التصرؼ في الماؿ العاـ ،بؿ يجب أف 

ات القضائية و يخضع تنفيذ الميزانية لضوابط قانونية تحت رقابة السمطة التشريعية وكذا بعض الييئ
 اإلدارية و السياسية.

قانوف ضبط الميزانية كآلية  أوال ندرس،  الميزانية عمى تنفيذ البرلمانية الالحقة الرقابة ولدراسة        
مسار عممية إعداد واعتماد قانوف تسوية الميزانية، و أخيرا نتطرؽ  لتجسيد الرقابة الالحقة، ثـ نتناوؿ ثانيا

 .ة البرلمانية الالحقة بواسطة قانوف ضبط الميزانيةإلى محدودية الرقاب

ةقانون ضبط الميزانية كآلية لتجسيد الرقابة الالحق: األول المبحث  

في فقرتيا الثانية، الحكومة  بضرورة تقديـ  مشروع  20161مف  دستور  179ألزمت المادة       
تُـختتَم السنّة المالية فيما يخص "... بقوليا  ،مالية سنة كؿ نياية عند البرلمافقانوف تسوية الميزانية عمى 

ويستشؼ ،  2"البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان
قانوف تسوية ربط إقفاؿ السنة المالية بالتصويت البرلماف عمى  مف ىذا النص أف المؤسس الدستوري

قانوف تسوية الميزانية أماـ .و عمى ىذا األساس فإف مسألة دراسة 3مسنة المالية بصورة إلزاميةالميزانية ل
البرلماف تعد فرصة سانحة لمعرفة مشروعية اإلجراءات  المتبعة في تنفيذ الميزانية وتشكؿ كذلؾ األسموب 

 .4طبيقوالمالية و تحميؿ شروط ت قانوف عمىاألمثؿ لتقييـ النتائج المترتبة عف تصويت 
و مف ناحية اخرى وتأكيدا عمى الحكـ الدستوري السالؼ الذكر، فقد ألـز المشرع الجزائري             

الحكومة بضرورة إيداع  ،المتمـلمتعمؽ بقوانيف المالية المعدؿ و ا17-84مف قانوف رقـ 68المادة  بموجب
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وىذا ئؽ المرفقة بمشروع قانوف المالية مشروع القانوف المتضمف ضبط الميزانية لمسنة المالية ضمف الوثا
 .5حتى يتسنى لمبرلماف مراقبتو

، يجدر بنا  قانوف تسوية الميزانية كآلية لمرقابة البعدية في النظاـ القنوني الجزائري ولدراسة             
 .مضمونوثـ نتعرض ثانيا إلى   مكانتو في النظاـ القانوني الجزائري،أف نتطرؽ أوال  إلى تحديد 

 المطمب األول: مكانة قانون تسوية الميزانية في نظام القانوني الجزائري :    
و كذا قانوف المتعمؽ  19766أضحى قانوف ضبط الميزانية منذ تكريسو بموجب أحكاـ دستور          

أصبح يحتؿ مكانة مرموقة في النظاـ القانوني الجزائري،  فيو بيذه الصفة ،  1984بقوانيف المالية لسنة 
يمتمؾ  " قيمة دستورية عميا " داخؿ المنظومة القانونية ، كما أنو مف ناحية أخرى، يمثؿ  ىذا النص 

 القانوني آخر عمؿ أو إجراء يتعمؽ بالدورة المالية .
وإلبراز مكانة قانوف ضبط الميزانية في النظاـ القانوني الجزائري  بصفة أدؽ، نتعرض أوال            

 )الفرع الثاني(، و ة  ىذا النص القانوني ) الفرع األوؿ(،ثـ نتناوؿ ثانيا تطوره التاريخيلمفيوـ و أىمي
 . ندرس في )الفرع الثالث( مضمونو

، 76، 5، 2يستشؼ مف خالؿ أحكاـ المواد الميزانية: تسوية  نوقان  أىميةو الفرع األول: مفيوم     

المعدؿ و المتمـ، أف المقصود بقانوف تسوية الميزانية لمتعمؽ بقوانيف المالية ا 17 -84مف قانوف رقـ  77
ذلؾ القانوف الذي ييدؼ إلى قفؿ حسابات الميزانية العاـ  في نياية السنة المالية،  بحيث  ،لمدولةالعامة 

يحدد النتائج المالية لكؿ سنة مدنية مف خالؿ إظيار اإليرادات المحصمة فعال و إبراز النفقات الحقيقية 
ميزة خاصة في القانوف ب الميزانيةقوانيف تسوية تتسـ  و مف ناحية أخرى ،  7الفارؽ بينيما .مع توضيح 

يكتسي المعدؿ و المتمـ، التي نصت عمى أنو"  17-84مف قانوف رقـ  02الجزائري، بحيث نصت المادة 
ريعيا  تشعمال  يعد الميزانيةتسوية  فوقان ، ومف ثـ فاف"  قانون ضبط الميزانية ...طابع قانون المالية  

، فيو يتفؽ لمكممةا و لةدلمعلية المانيف ااوقو    يولسنالمالية ا فوقان لمثالمالية مثمو  فوقانلو  طابع 
 إعداد، فمف حيث الشكؿ فإف عممية  مضموناالتكميمي شكال و  لماليةا وقانوف األوليمع قانوف المالية 

نفس العممية التي يخضع ليا  ىي التكميمي المالية انوفق وكذا  األولي المالية قانوف إصدار و واعتماد
، أما مف حيث القانوف المرجعيوانيف الثالث تخضع لنفس قانوف تسوية الميزانية، كما أف ىذه الق
المراحؿ الثالث التي  وفمثمي ألنيـرتبط ارتباطا وثيقا فيما بينيا ،المضموف فنجد ىذه النصوص القانونية ت
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نية وقانكونو  آلية  في السابقيف النصيف عف ينفرد قانوف تسوية الميزانيةغير أف دولة، تمر بيا ميزانية ال

  قبةارم أدوات ىدحإ يعتبركما ،(-3) ثالثة صناقلية لماالمسنة تنفيذ الميزانية  عمىدية لبعا قابةرلم
قية، في حيف أرقاـ فعمية وحقي يتضمف عمى مية، فضال عف ذلؾ فإنو ولعما اؿوألمتسيير ا عمى الالحقة

أرقاـ تقديرية،،كما أف إعداد ىما التكميمي يتضمناف عمى  المالية قانوف المالية السنوي و قانوفأف كؿ مف 
 . يتعمؽ بالسنة مالية المنتيية الذي  قانوف تسوية الميزانية  خالؼ عمى المقبمةيتعمؽ بالسنة مالية 

،  عشرة 2018 منذ اإلستقالؿ إلى غاية زائرالجعرفت    :: تطور قانون ضبط الميزانيةالثاني الفرع
 .2018إلى  2008ومف  ،  1981إلى  1978وىي : قونيف التسوية لسنوات  تسوية الميزانية ،  قوانيف(12)

تطبيؽ الرقابة الالحقة عف طريؽ قوانيف تسوية الميزانية،  الذي يرجع إلى  فيالممحوظ  تدبدبالمما يبيف   
  تشفيا  عبر محطات تاريخية اآلتية : أسباب كثيرة ، يمكف أف نس

:تميزت ىذه المرحمة بوجود فراغ  0977 إلى غاية1963 سنة نمالمرحمة األولى الممتدة   -أوال     
تشريعي في المجاؿ المالي، بحيث لـ تكف في الجزائر نصوص قانونية منظمة ومكتممة تتناوؿ المجاؿ 

 يذلا  1966لسنة المالية  فوقان نم 08دة لمانص ا  ىو ادوجومأف النص الوحيد الذي كاف  لبالمالي ، 
نت مستميمة مف القانوف فكاباقي النصوص األخرى  ما مية    ، أولعمالمحاسبة ينظـ فقط مجاؿ  ا

، 02/01/1959 في رخؤلمالمتعمؽ بقوانيف المالية وا  59/02 مقر رألمـ احكاالفرنسي وخاصة منو أ
 ؼرط نم ذلمتخا  31/12/1962 في رخؤلمالسياسي ا اررلقإلى االفرنسية  ويرجع تطبيؽ القوانيف

 و الذي كاف يرمي إلى تسيير المرحمة اإلنتقالية التي كانت تمر بيا البالد مف خالؿ الجزائرية ، تاطلسما
ما تعارض منيا مع السيادة الوطنية    ، ولقد ظمت الجزائر ال العمؿ بالقوانيف الفرنسية  إعمى  ء إلبقاا

 . 8 اررلقبيذا ا للعمتاريخ إيقاؼ ا   31/12/1975غاية لى الحاؿ إ عمى ىذا
أربع قوانيف (04عرفت ىذه المرحمة صدور ):  1981 إلى 1978 المرحمة الممتدة ما بين  -ثانيا      

  1979قانوف تسوية الميزانية لسنة  - ،1978قانوف تسوية الميزانية لسنة  -تسوية الميزانية وىي: 
  1981قانوف تسوية الميزانية لسنة  -،  1980قانوف تسوية الميزانية لسنة  -                   

كما تميزت ىذه الحقبة مف الزمف بإنشاء مجمس المحاسبة كمؤسسة دستورية حديثة النشأة  و ذلؾ        
ور مف دست 190وىذا تطبيقا ألحكاـ المادة ، 1980 مارس 01المؤرخ في  05-80قـ بموجب القانوف ر

 17المؤرخ في  20-95، و يخضع تسيير و تنظيـ ىذه المؤسسة الدستورية ألحكاـ األمر رقـ     1976
 .19959 جويمية
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تميزت ىذه المرحمة بعدـ  :  2007لىإ 1981  اتولسنالمرحمة  الممتدة ما بين  -ثالثا     
ية  و اإلقتصادية و سبب في ذلؾ أساسا إلى األوضاع السياسجع  ، و ير التسوية  صدور قوانيف 

 . 2000-1985 األمنية الغير مستقرة التي مرت بيا البالد خاصة  بيف سنوات
  الالحقةالرقابة  لتفعيؿ : تشكؿ ىذه المرحمة نقمة نوعية 2011 من تبتدئ التي المرحمة- بعاار         

نوف تسوية الميزانية لسنة قا ويعد سنة. 27حسابتيا بعد إنقطاع داـ  بتقديـ الحكومة إلزاـ خالؿ مف وذلؾ
وقد  ،ةأوؿ قانوف تسوية قدـ في ظؿ برلماف تعددي،  2011و الذي عرض عمى البرلماف في سنة  2008

 أىمية عمى 2008مناقشة مشروع قانوف تسوية الميزانية لسنة  اثناء عبر مقرر لجنة المالية و الميزانية 
 من إلحاح وبعد، ونصف عقدين من أكثر بعد البرلمان على جديد نم الميزانية تسوية قانون تقديم إن"  بقولو  الحدث
 الرقابة مجال في، الدستورية المؤسسة دور تفعيل في  نوعية نقلة بمثابة ىو السياسية التعددية عهد في مرة وألول، النواب
أحكام قانون متعلق بقوانين للبرلمان طبقا للدستور و  المخولة واستعمالها  شفافية وضمان، الميزانية تنفيذ على البعدية
 . 10"المالية
ت الختامية  لحساباالحكومة تدابير  مالية ، تـ  مف خالليا معالجة ا اتخذت أخرى ناحية مف و

-09 األمر رقـمف  105قانوف تسوية ميزانية  وفؽ أحكاـ المادة  26ؿ إلى تص التي و  ،لةودلا نةازولم

  حيث نصت عمى أنو،  2009وف المالية  التكميمي لسنة قانالمتضمف  2009 جويمية 22المؤرخ في  01
حصائي إكشف ع موضوالميزانية ، لمتضمنة ضبط انين القوابموجب تسويتها لتي لم تتم السابقة ات المالية الة للسنوولدت احسابان تكو" 

 .11"الميزانيةضبط ن لقانوول ألالتقديم اعند ن لبرلماالى الميزانية ، يرسل  إحسب سنة الطبيعة و جمالي حسب إ
 وذلؾ، 2007 إلى سنة 1983 الممتدة مف سنة  لمفترة نيائية بصفةوعميو تـ تسوية الوضعية المالية       
 عند التقديـ األوؿ لقانوف تسوية الميزانية .  البرلمانية لمرقابة إخضاعيا خالؿ مف

لرقابة البرلمانية الالحقة بكيفية ترتبط فعالية ا : مضمون قانون تسوية الميزانية:المطمب الثاني      
إلى عرض مشروع نص قانوف تسوية الميزانية، بحيث يجب أف يقدـ ىذا المشروع بشكؿ واضح و سميـ  

الحكومة عند ، 12المعدؿ و المتمـ   17-84مف قانوف رقـ  76المادة ت م، وعمى ىذا األساس ألز البرلماف
    13:بالوثائؽ التالية  رفؽينوف تسوية الميزانية  مف أف تقديـ  مشروع  قا

: يجب أف يبرز  التقرير التفسيري الذي يعده وزير المالية بالتنسيؽ التقرير التفسيري الفرع األول:      
، المديرية العامة لمتقدير و قدمتيا المديرية العامة لممحاسبةمع المصالح المختصة التي تأتي في م

 لالعتمادات، مف حيث إظيار المبمغ النيائي ليا قانوف الماليةـ تنفيذ مف خال، الشروط التي ت14السياسات
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لتعديالت التي طرأت أثناء المفتوحة و النفقات المحققة فعال، و كذا الفروؽ بيف الرخصة البرلمانية و ا
 .15اء الممارسةنرؽ وقواعد المحاسبة المطبقة أث، كما يجب أف يشير التقرير إلى تغيير طتننفيذ
:   ترفؽ مشاريع قوانيف تسوية الميزانية جداول تنفيذ اإلعتمادات المصوت عمييا : نيالفرع الثا    

 :وىي جداوؿبثالثة 
الحصيمة النيائية لجميع اإليرادات المحصمة خالؿ السنة المعنية، مع  وىو جدوؿ يبيف الجدول )أ(-

 إلنجازات المحققة .اإلشارة إلى الفوارؽ بيف التقديرات المسجمة في قانوف المالية األولي و ا
: يوضح ىذا الجدوؿ كيفية تنفيذ ميزانية التسيير حسب الدوائر الوزارية، كما يبيف كؿ  الجدول )ب(-

التعديالت و التغيرات التي طرأت أثناء تنفيذ الميزانية ،باإلضافة إلى ذلؾ يجب اإلشارة إلى كيفية تغطية 
 في حالة تحققو. العجز في حالة تحقؽ ىذا األخير أو  إظيار الفائض

يبيف ىذا الجدوؿ جميع العمميات المتعمقة بميزانية التجييز المنفذة مف قبؿ الدولة، و التي   الجدول )ج(-
تـ تسجيميا في قانوف المالية السنوي مثؿ رخص البرامج و اعتمادات الدفع، ويجب اف يشار في جدوؿ 

 .الفوارؽ بيف التقديرات و اإلنجازات
 (3-)تقرير التقييمي لممجمس المحاسبة حول المشروع التمييدي لقانون تسوية الميزانية: الالفرع الثالث

 20-95مف األمر رقـ  18يعد التقرير التقييمي الذي يضعو مجمس المحاسبة طبقا لممادة            
 لكونوية، ، المعدؿ و المتمـ،  وثيقة أساسية لتوضيح كيفية تنفيذ الميزان 1995يوليو سنة  17المؤرخ في 

يتضمف دراسة مفصمة ودقيقة لجميع العمميات المتعمقة بتنفيذ الميزانية العامة  لمدولة  ، حيث يقدـ 
لمبرلماف الكثير مف المعمومات المدعمة بالحجج و األدلة الدامغة حوؿ الوضعية الحقيقية لتسيير المالي 

ت المتعمقة بمشروع قانوف تسوية الميزانية في الدولة ، كما يغذي المناقشات داخؿ قبة البرلماف سواء كان
منيجية يعتمد عمى أف مجمس المحاسبة ، خاصة السنوي( أو مرتبطة بمشروع قانوف المالية 3-)

، حيث ترتكز عمى تقديـ ممخصا عف المعاينة و المالحظات مف التقرير التقييمي  موضوعية في إعداد
  ؼ الوزارات قصد تمقي األجوبة .قبؿ مجمس المحاسبة،  ثـ يرسؿ  الممخص إلى مختم

 المبحث الثاني:  مسار عممية إعداد واعتماد قانون تسوية الميزانية
إف عممية  إعداد واعتماد قانوف تسوية الميزانية في غاية مف التعقيد، بحيث تتطمب تدخؿ عدد           

حيا، الوزارة األخرى، مجمس كبير مف ىيئات الدولة في مختمؼ القطاعات ) وزارة المالية بمختمؼ مصال
الحكومة ، مجمس الوزراء ،مجمس المحاسبة، مجمس الدولة ، البرلماف بغرفتيو، رئيس الجميورية(،فضال 

 ، وىي :عف ذلؾ اف ىذه العممية تنطوي عمى عدة مراحؿ و أطوار متعددة 
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       قانون تسوية الميزانية المطمب األول: تدخل وزارة المالية و مختمف الييئات الوزارية األخرى في إعداد

 أوال بجمع المعمومات يا ل، بحيث تقـو أجيزة التابعة ،16وزارة المالية عبر ثالثة محطات رئيسية تتدخؿ
، ثـ  تعمد وزارة المالية عمى تحضير ممؼ يشمؿ عمى تقارير و مالحؽ تتعمؽ )الفرع األوؿ(األساسية

المشروع قبؿ ايداعو عمى مستوى غرفتي البرلماف عمى  بمشروع قانوف تسوية الميزانية و أخيرا  يحاؿ
 . )الفرع الثاني(الييئات العميا في البالد لممصادقة عميو

: تتكفؿ وزارة المالية بجمع (Collecte Des Information)الفرع أول: مرحمة جمع المعمومات       
يزانية  وذلؾ في إطار إحتراـ قانوف تسوية الم المعمومات الضرورية  و الالزمة لتحضير ممؼ مشروع

، بحيث  حددت ىذه األحكاـ القانونية  1984جويمية  07المؤرخ في  17-84أحكاـ  الدستور و قانوف 
تقديـ الحسابات و تخصيص نتائج قانوف بالدور الذي يضطمع بقانوف تسوية الميزانية  السيما فيما يتعمؽ 

قتضت ىذه النصوص القانونية   تخصيص لمحساب الدائـ كما ا   الخزينة،ية المعني لمتاح ومكشوؼ المال
الفائض أو العجز الناتجيف عف الفرؽ الصافي بيف إيرادات و نفقات الميزانية - :مايمي الخزينةلنتائج 
نتائج تسيير عمميات الخزينة -، لمخزينةالنتائج المثبتة المتعمقة بتنفيذ الحسابات الخاصة -، لمدولةالعامة 

يجب أف يشمؿ مشروع قانوف تسوية الميزانية عمى معمومات تتعمؽ  إلى ذلؾ، باإلضافة،) ديف الدولة(
 باالتجاىات الكبرى التي أدت إلى إعداد قانوف المالية األولي . 

و نظرا ألىمية ىذه المرحمة ، نتناوؿ أوال الدور البارز لوزارة المالية  مف خالؿ إشرافيا عمى تسيير        
 . نتطرؽ ثانيا تدخؿ دوائر التابعة لوزارة المالية في إعداد ىذا المشروع ىذه المرحمة ، ثـ

إف تحضير ممؼ إعداد الميزانية يقع  في ىذه المرحمة يقع :   أوال : الدور اليام لوزارة المالية     
عمى عاتؽ الوزير المكمؼ بالمالية ، حيث يتولى ىذا األخير  اإلشراؼ بالتنسيؽ مع مختمؼ األجيزة 

إلدارية التابعة لوزارتو، عمى عممية   جمع المعمومات الضرورية و المتعمقة  بمشروع قانوف تسوية ا
الميزانية ، مثؿ وضعية الحسابات الخاصة بالخزينة،  الوضعية النيائية لمنفقات و اإليرادت ، تحديد 

 لخ.الفارؽ بيف التقديرات قانوف المالية األولي و قانوف المالية التكميمي ....إ

يخضع تنظيـ ثانيا:دور الدوائر تابعة لوزارة المالية في إعداد مشروع قانون تسوية الميزانية:       
، يتضمف تنظيـ وزارة 2007نوفمير  28المؤرخ في  364-07وزارة المالية ألحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 



8108جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة   

 

193 
 

د  الوزير المكمؼ بالمالية بالمعمومات المالية، حيث تمعب الدوائر التابعة لوزرة المالية دورا ميما في تزوي
 األساسية إلعداد مشروع فانوف تسوية الميزانية، و  تتمثؿ ىذه الدوائر الوزارية في الييئات التالية:

: تسير ىذه الييئة بالتنسيؽ مع الوكالة المحاسبية (DGC)المديرية العامة لممحاسبة -0
الدولة ، و مف ثـ فيي تضع الحساب العاـ لمدولة  عمى إقفاؿ النيائي لحسابات (ACCT)المركزيةلمخزينة

و كذا  بالخزينةوضعية الحسابات الخاصة ، ويبيف الدولةالتوازف العاـ لحسابات نبغي أف يحدد ي الذي
توازف ، كما يجب أف يضبط النفقاتالوضعية النيائية عف تنفيذ ميزانية الدولة مف حيث اإليرادات و 

 . 17ير المضبوطةحسابات النتائج لمميزانيات غ
 : تخطر ىذه المديرية مف أجؿ تقديـ المعمومات التالية: (DGB)المديرية العامة لمميزانية -8
 التذكير بتدابير الميزانية والمتعمقة بقوانيف المالية،وكذا باألسباب و األثار أو النتائج المرجوة -
 المصالح الوزارية وضعية االعتمادات التقديرية ومراجعتيا بأقساميا و أبوابيا  مف قبؿ  -
 (LFC)و قانوف المالية التكميمي  (LFI)توضيح الفارؽ بيف التقديرات قانوف المالية األولي  -
 مبمغ البرنامج الجديد -
 المبمغ المقرر و المعاد تقديره و الذي تمت مالحظتو حقيقة أثناء تنفيذ الميزانية -
يؿ، وطبيعة العممية وكذا وجية أسباب تحويال اإلعتمادات و التدقيؽ في أرقاـ مراسيـ التحو  -

 .18اإلعتمادات
 تقدـ ىذه المديرية المعمومات التالية::   (DGI)المديرية العامة لمضرائب   -3
براز اإليرادات المحققة حسب -، أىدافياالتدابير األساسية في مجاؿ الضريبة مع تحديد  - تقديرات وا 

 .الضربيةتطور مبالغ النفقات -، الفارؽتوضيح -، طبيعتيا 
في تقديـ   ينحصر  دور ىذه الييئة:   19 (DGPP)  المديرية العامة لمتقدير و السياسات -4

التذكير بالتدابير الجبائية و الميزانية  التي ينبغي أف تؤخذ بعيف اإلعتبار التي ترتكز عمى  المعمومات 
 .الفارؽتوضيح و ، الكميتأطير اإلقتصاد  تحديد و ،الماليةعند إعداد قانوف 

(DGDN)ية العامة لألمالك الوطنيةالمدير  -5
20

 بالمعمومات التالية:ىذه الييئة  : تزويد  
تقديرات وتوقعات  إيرادات أمالؾ -، أىدافيااألحكاـ األساسية لمتعمقة بأمالؾ الدولة مع تحديد  -

 .توضيح الفارؽ  -، المحققةالوطنية و اإلنجازات 
 مة لمجمارؾ عمى تقديـ المعمومات التالية:تسير المديرية العا :(DGD)المديرية العامة لمجمارك -6
توضيح -،الجمارؾتقديرات إيرادات -، أىدافيااألحكاـ األساسية لمتعمقة بالجمارؾ مع تحديد  -

 الفارؽ 
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 يتـ إخطار ىذه الييئة مف أجؿ تزويد وزارة المالية بالمعمومات  :  (DGT)المديرية العامة لمخزينة   -7
وضعية ،كما تتعمؽ بتحديد الدولةالديف العاـ و تدخالت خزينة  ، وكذاالدولةتسير خزينة تتعمؽ ب

 اإلعتمادات المتعمقة بحسابات التخصيص الخاص ذات صمة بتدعيـ النشاط اإلقتصادي

 الفرع الثاني: مرحمة إعداد التقارير و إعتماد المشروع األولي لقانون تسوية الميزانية:  

و إعتماد المشروع األولي لقانوف تسوية الميزانية، الفصؿ األخير تشكؿ مرحمة  إعداد التقارير             
 رلماف.بفي إعداد المشروع األولي لقانوف تسوية الميزانية قبؿ إحالتو عمى ال

 اإلجراءات المتعمقة  بإعداد التقارير المتضمنة إلى وال أ تطرؽة عمى ىذه المرحمة نو لموقوؼ بدق       
   نوف تسوية الميزانية ، ثـ نتناوؿ ثانيا مرحمة  إعتماد ىذا المشروع التمييدي.عرض المشروع التمييدي لقا 

عمى  يتـ إعداد التقارير و المالحؽ إستنادا مرحمة إعداد التقارير و مالحقيا:  -أوال               
بية المقدمة مف طرؼ الوكالة المحاس ( Le Compte Général De L’etat)وضعية الحساب العاـ لمدولة

 وكذا مختمؼ األجوبة المقدمة مف طرؼ  المديريات التابعة لوزارة المالية، حيث (ACCT) المركزية لمخزينة
بتحضير التقرير  (LRB)المديرية الفرعية لقانوف تسوية الميزانية تقوـ المديرية العامة لممحاسبة بواسطة

ة الميزانية وذلؾ فور حصوليا عمى األولي المتضمف عرض المشروع التمييدي  لمقانوف المتضمف  تسوي
ىذه المعطيات األولية ، وبعد ذلؾ يشرع  بتوزيع ىذا التقرير عمى مختمؼ المديريات التابعة لوزارة المالية 

 .21مف أجؿ المصادقة عميو

بعد  حقؽ ىذه المرحمةتتإجراء إعتماد المشروع األولي لقانون تسوية الميزانية:  -ثانيا              
المشروع األولي لقانوف تسوية الميزانية مف قبؿ مختمؼ المديريات التابعة لوزارة المالية ، حيث يتـ قبوؿ  

 العميا في الدولة  وىي:  إحالة ىذا الممؼ  عمى مراحؿ متعددة  إلى مختمؼ الييئات

 مجمس الحكومة: مف أجؿ الفحص و اإلعتماد 
  األولي لقانوف تسوية الميزانية مع التشريعمجمس الدولة:  مف أجؿ مراقبة مدى مطابقة المشروع 
 مجمس المحاسبة: مف أجؿ إعداد التقرير التقييمي 
 مجمس الوزراء : مف أجؿ الفحص و اإلعتماد. 

يكتسي عرض مشروع  :البرلمانتسوية الميزانية أمام المطمب الثاني :  عرض مشروع  قانون      
لموقوؼ عمى مدى احتراـ الرخصة البرلمانية عند تنفيذ  قانوف تسوية الميزانية فرصة سانحة لمبرلمانييف
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الميزانية العامة لمدولة، وعمى ىذا األساس تحرص المؤسسة التشريعية عمى بسط سمطتيا عمى ىذا النص 
 القانوني مف خالؿ إحكاـ رقابة موضوعية وفعالة .

منيجية عمؿ أماـ الجنة المالية  ىإل نتطرؽ أوال ، المرحمة ىذه خالؿ الجزائري البرلماف دور ولدراسة     
 .قانوف تسوية الميزانية، ثـ ندرس ثانيا القواعد اإلجرائية المتعمقة بتصويت البرلماف عمى  

  الفرع األول : دور لجنة المالية و الميزانية في  مجال مراقبة قانون تسوية الميزانية:           

 تسوية الميزانية مف قبؿ المجاف المالية المختصة،ف ونقاوع رمش فحص و دراسة قتضي ت                
، سنة  27ة دلمبو   للعما فقوتي ذلا تسوية الميزانيةف وقانلية بآ للعماثة ادلح ظربالندة دمحمنيجية 

وع رسة  مشرادلإيجاد  صيغة مناسبة عمى ني طولالشعبي ا سلممجملية والميزانية لماا تعمم دفق كلذل
 لمحاسبة  .ا سلمجمقرير التقييمي بالت قفرلمف اولقانا

في   22نيطولا لشعبيا سلممجملية والميزانية لماالجنة  لعممنيجية يمكف أف نتعرؼ عمى و           
ممارسة الرقابة البعدية عمى قانوف مف خالؿ تسميط الضوء عمى كيفية جمع المعمومات أوال ثـ نتطرؽ 

 .في صياغة تقارير المراقبة ثانيا عمى أسموبيا

نة المالية و الميزانية عمى مستو ى ج، تعتمد  ل : ت األولية كأسموب لجمع المعموماتالجتماعاأوال:  ا
 لتالي: ا والنح عمى اعاتالمجمس الشعبي الوطني  منيجية  عقد اإلجتم

 . فونلقاا وعرمش  نع ضارع  يقدـ يذل، امةوممثال لمحكلية لماوزير الى ع إالستماا -1
 الميزانية ،تسوية  فوقان وعرمش وعرمش اددبإع ةرلمباشالعالقة ات اذ لييئاتالى ع االستماا -2

رىا باعتبا (ACCT) الوكالة المحاسبية المركزية لمخزينةو   (DGC)المديرية العامة لممحاسبةفيالمتمثمة 
 عف المسؤوؿ أنو أساسعمى 24 لمحاسبةا سمجم، وكذا رئيس 23فولقانا وعرمش اددعالجية المخوؿ ليا ا

 نم 18دة لماـ ابقا ألحكاالميزانية،  ط ضبط فوقانبمشروع  المتعمؽالتقييمي  تعد التقرير يالت الييئة
 .لمحاسبةا سبمجم قلمتعموافي 1995يوليو17 رخؤلما 95- 20 مقر رألما

 المديرية العامة لمخزينة  ، وىيالماليةو المديريات المركزية بوزارة  لييئاتممثمي الى ع االستماا -3
(DGT)عامة لمتقدير و السياسات ، المديرية ال (DGPP ،المديرية العامة لمضرائب(DGI)  المديرية

 العامة لمجمارؾ، رئيس المجنة الوطنية لمصفقات
 لية:  لتاا اييرلمعاالمجنة في ىذا المجاؿ عمى  تعتمد : زاريةولا تاعاطلقا ليوؤلى مسع االستماا  -4
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داتيا عتمااستيمكت التي ا تاعاطلقا-، ارمعتب كاتػيالسميزانيتيا ا ؼرلتي تعا تاعاطلقا-            
 .لمحاسبة  ا سمجم تاظمالح لمح تاعاطلقا-،ضئيمة  ببنس

نية ، لمعابالنسبة لمسنة  عيةاطلقفيذ الميزانية اتنقييـ ظروؼ بت الماليةلمجنة تسمح  العممية ىذه إف         
ت حساباتسيير بلى جانا مجارلبيذ افتندات و العتمااستيالؾ ا فبضعحيث يتناوؿ التقييـ جوانب تتعمؽ 

 .زاريةولا تاعاطلتابعة لمقص الخاصيص التخا

لجنة المالية و الميزانية  لىوتت، االستماعات  إستكماؿ بعد :الماليةلمجنة تقارير ا اددعا -ثانيا       
 صياتياوتو  تيااظمالح، حيث تبدي فيو جميع  قانوف تسوية الميزانية  وعرمش حوؿ ريرتق اددعميمة  إ

،  84-17 رقـ فولقانا مف 78إلى 76، 5، 2 ادولم، و ا 2016روستدلا نم 179ألحكاـ المادة بقا ط
 لية  لماا انيفوبق قلمتعما

مرحمة عمى حد تعبير ال ىذه تشكؿ   : مناقشة و التصويت عمى قانون تسوية الميزانية:الفرع الثاني
حيث أف دراسة  مشروع قانوف تسوية الميزانية   ، (Un Moment De Vérité )   "  يوم الحقيقية"المختصيف 

جراءات المتبعة فماىي اإل .25الميزانية بة أعماؿ الحكومة  وتقييـ سياسةقاتعد مناسبة مميزة لمبرلمانييف لمر 
 .، و كيؼ يتـ التصويت عمى ىذا النص القانوني؟أماـ البرلماف؟

تقتضي منيجية مناقشة و إعتماد  : الميزانيةية اوال : الطبيعة الخاصة إلجراءات اعتماد قانون تسو 
مشروع القانوف المتضمف تسوية الميزانية تصويت إما بالموافقة أو اإلعتراض عمى مشروع القانوف دوف 

أو مف قبؿ النواب    و أعضاء مجمس األمة ، و  إدراج أية تعديالت سواء مف طرؼ المجنة المختصة
المرحمة عمى تقديـ بعض التوصيات و المالحظات     و ذلؾ تماشيا إنما يقتصر دور البرلماف  في ىذه 

التي تنص بأف تختتـ السنة المالية بالتصويت فيما يخص   2016مف دستور  179مع أحكاـ المادة 
 .البرلماف  عمى قانوف تسوية الميزانية السنة المالية المعنية مف قبؿ كؿ غرفة

يكتسي قانوف ضبط الميزانية طبقا لممادة  :انون تسوية الميزانيةثانيا: إجراءات التصويت و إقرار ق    
،طابع قانوف المالية ، لذلؾ يفترض أف يخضع ىذا النص القانوني لنفس القواعد  84/17مف القانوف 02

التي  2016مف دستور  09الفقرة  138و اإلجراءات المتعمقة بالتصويت المنصوص عمييا في المادة
 .26يوما مف أجؿ التصويت عمى قانوف المالية 75نية  والمقدرة بػػحددت  الميمة القانو 

وقد أثارت ىذه مسألة جدال فقييا في فرنسا، حيث ساد نقاش حاد بيف األكاديمييف و الباحثيف                   
و المتخصصيف في مجاؿ القانوف  حوؿ مسألة خضوع  قانوف ضبط الميزانية لمميمة القانونية لممصادقة 
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  2001مف القانوف العضوي لسنة  40مف الدستور الفرنسي و المادة 47برلمانية  المحددة بموجب المادةال
 70لممصادقة البرلمانية ، حيث حددت ىذه النصوص آجاال لمتصويت عمى قانوف المالية و المقدرة بػػ

 83/161،غير أف المجمس الدستوري الفرنسي وضع حدا ليذا الجدؿ الفقيي بموجب قراره رقـ  27يوما
و الذي قضى مف خاللو بعدـ تطبيؽ الميمة القانونية الواردة في المادة  1983جويمية  19الصادر في 

 ماليةمف دستور الفرنسي عمى قانوف ضبط الميزانية، وبذلؾ ميز المجمس الدستوري بيف قانوف ال 47

 السنوي و قانوف ضبط الميزانية مف حيث آجؿ و ميؿ التصويت. 

أما فيما يتعمؽ باإلجراءات األخرى فيي نفسيا  التي يخضع ليا مشروع قانوف المالية األولي            
 .28مف حيث تقديمو لمبرلماف و  التصويت عميو،

إف التجربة القصيرة   :الميزانيةالمبحث الثالث: محدودية الرقابة الالحقة بواسطة قانون ضبط 
ابة سنة أفرزت عف رق 27و بعد انقطاع داـ  2011لقانوف ضبط الميزانية و التي بدأت منذ  سنة 

 السمبية  الممارسات و ىما :  أداء المؤسسة التشريعيةعامميف مؤثريف عمى  نتيجة برلمانية غير فعالة 
 نقائص الواردة عمى التشريع المالي )المطمب الثاني(.   لا(، و األوؿ المطمب) الحكومة قبؿ مف المنتيجة

        :البرلمانية الرقابة فعالية عمى الحكومة قبل من المنتيجة الممارسات تأثير مدىاألول : المطمب     
الرقابة البرلمانية الالحقة  أثبت ضعؼ أداء البرلماف في مراقبة قانوف ضبط الميزانية بسبب  واقع دراسة إف
ممارسات العديد و المتكررة  و المخالفة ألحكاـ التشريع المالي التي تقوـ بػيا الحكومة عند  تقديػميا  ال

لمشروع قانوف ضبط التسوية  ، حيث تتجمى مظاىر ىذه الممارسات  مف خالؿ اإلمتناع عف تقديـ قانوف 
مات والوثائؽ المتعمقة بػمشروع أو عدـ تقديـ المعمو   )الفرع األوؿ(ضبط التسوية أو تأخير و إرجاء عرضو

بمشروع قانوف ضبط قانوف ضبط التسوية كاممة ، عدـ حضور الوزراء أثناء اجتماعات المجنة  مناقشة 
    .)الفرع الثاني(التسوية

 مشروع عرضيعد تجميد  لفترة طويمة جدا: الميزانيةة ضبط قانون مشروع تقديم: تجميد األول الفرع   
العممية أىـ سالح فتاؾ إستخدمتو الحكومة  إلضعاؼ سمطة  نية كما أثبتتو التجربةقانوف تسوية الميزا

تكريس ىذا النوع مف الرقابة في دستور  منذالبرلماف في ممارسة الرقابة الالحقة عمى ميزانية الدولة، حيث 
حيث سنة، بػ(27) وعشروفجػمدت الحكومة عرض ىذا النص القانوني لمدة طويمة  دامت سبعة  ،1976

عمى السمطة  ، بينما إكتفت فقط بعرض2007لىإ 1982مف  اتولسن قوانيف ىذه تقديـإمتنعت عف 
 .1981إلى  1978مشاريع قوانيف متضمنة  تسوية الميزانية تتعمؽ بالفترة الممتدة بيف   (04)التشريعية أربعة 
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مدة طويمة قد أدى إلى تجميد وعميو فإف  إنقطاع الحكومة عف تقديـ  عرض قانوف تسوية الميزانية ل     
الرقابة  برلمانية ألوجو صرؼ  وأدى إلى انعداـصالحية السمطة التشريعية في ممارسة الرقابة الالحقة ، 

الماؿ العاـ، رغـ إلحاح النواب و أعضاء المجمس األمة  لمحكومة بالػمطالبة تقديـ مشروع قانوف ضبط 
دية و المالية بػمناسبة دراسة مشروع قانوف المالية لسنة الميزانية ، حيث أوصت لجنة الشؤوف اإلقتصا

من دستور خصوصا أنيا وعدت 061بضرورة إعداد قانون ضبط الميزانية المذكورة في المادة "  الحكومة   2004

"، غير أف الحكومة لـ تستجيب ليذه المطالب في السنة الفارطة بأنيا ستجسد ىذا المطمب الدستوري عن قريب 
،  إلتزمت  2006عود الكثيرة التي قدمتيا ، فمثال و بػمناسبة تقديـ مشروع قانوف المالية لسنة رغـ الو 

الحكومة عمى لساف وزير المالية السيد مراد مدلسي ، بعرض مشروع قانوف تسوية الميزانية قبؿ نياية 
 .لتزاـ لـ يجسد عمى أرض الواقع ، إال أف ىذا اإل200629

إف تجسيد مبدأ الشفافية في : ت المتعمقة بـمشروع قانون ضبط الميزانيةمعموماال الفرع الثاني : نقص  
المجاؿ المالي يرتكز أساسا عمى مدى تمكيف البرلماف مف الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية لمممارسة 

و  17-84مف قانوف رقـ  76المادة اقتضت  ؿ العاـ، وعمى ىذا األساس ميامو في مجاؿ مراقبة  الما
عمؽ بقوانيف المالية مف أف يكوف مشروع قانوف متضمف تسوية الميزانية مرفوقا بتقرير تفسيري يبرز المت

شروط تنفيذ الميزانية العامة لمدولة لمسنة المعتبرة، وكذا بجدوؿ تنفيذ اإلعتمادات المصوت عمييا ، 
جويمية 17لمؤرخ في ا 20-95مف قانوف  رقـ  18كما نصت المادة ورخص تمويؿ اإلستثمارات المخططة ،

، و المتعمؽ بمجمس المحاسبة عمى أف ترسؿ الحكومة  التقارير التقييمية حوؿ المشاريع التمييدية 1995
لمقوانيف المتضمنة ضبط الميزانية والتي يعدىا مجمس المحاسبة  إلى الييئة التشريعية، مرفقة بمشروع 

دـ حرص الحكومة عمى تكريس المبدأ الشفافية، غير أف التجربة العممية بينت  ع  القانوف الخاص بيا،
حيث عمدت  أحيانا عمى عدـ تقديـ الوثائؽ المرفوقة بمشروع قانوف تسوية الميزانية  كاممة أو إمتناع 

أحيانا   ا، كما أني المختصةالمالية  فامجال بعض أعضائيا عف حضور جمسات اإلستماع  المقررة أماـ 
 عمى مالحظات التي أبدىا مجمس المحاسبة  . أخرى تمجأ إلى عدـ تقديـ ردود

 إلى الحكومة تدعو  ومالحظاف توصيات عدة البرلماف أصدرولػمواجية  ىذا موقؼ الحكومي       
حيث  فمفومضمونا،   شكال  الميزانية تسوية قانوف مشروع عرض تطوير اسموب و تحسيف ضرورة
ؿ تقريرىا المتعمؽ بمشروع قانوف تسوية الميزانية لسنة خالمف أوصت لجنة المالية و الميزانية مثال  الشكؿ
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إرفاق مشروع قانون ضبط الميزانية بوثيقة تتضمن وضعية متبقي التحصيل الجبائي حسب بضرورة "   2009

 . 30"الجداول ، الذي يمثل ديون المستحقة عمى  المكمفين بالضريبة لفائدة الخزينة إلضفاء شفافية عمى العممية

الميزانية بمناسبة  و الماليةمثال لجنة  أشارت  حيث،  عديدة فيي الموضوعية المالحظاتا أم        
استجابة وزارة المالية  بأنو رغـ  2012مناقشتيا لمشروع التمييدي لقانوف المتضمف تسوية الميزانية لسنة 

 حوؿ المحاسبة مجمس أوردىا التي المالحظات كؿ عفلتوصيتيا المتعمقة بتقديـ وثيقة تتضمف ردودا 
بعض الردود المقدمة عن مالحظات " ، إال أف 2012لسنة الميزانية تسوية المتضمف لقانوف التمييدي المشروع

المطموبة  التفسيرات و الالزمةالتوضيحات  عن الكافي بالقدر ال تعبر   أنـيامـجمس المحاسبة  التي رغم أىـميتيا إال 
، اإلشكاالت لبعض الحقيقية األسباب تشخيص بغية  جيات المعنية بذل الجيدبشأن بعض المسائل ، مما يتعين عمى ال

 31"تكررىا تفادي و ليا الالزمة الحمولإليجاد  السعي وبالتالي

أف يالحظ أف المطمب الثاني: عدم فاعمية الرقابة كنتيجة حتمية لمنقائص الواردة عمى التشريع:        
عمى عدة ثغرات قانونية أدت إلى شؿ الرقابة  البرلمانية الالحقة، يحتوي ،  القانوف المرجعي لمميزانية 

  وتتمثؿ ىذه الثغرات  القانونية في ما يمي:

 :التصويت مشروع قانون تسوية الميزانية  لميعاد ددمح التشريعي النص الفرع األول: غياب      
وف المتضمف تسوية الميزانية قبؿ إف تكريس مبدأ األولوية في التصويت عمى مشروع القان            

دراسة ومناقشة قانوف المالية السنوي أماـ البرلماف، يشكؿ أفضؿ  أداة في يد البرلماف لمواجية السمطة 
التنفيذية في حالة إخالليا و عدـ احتراميا لمترخيص المالي، إذ أف عدـ التصويت عمى مشروع قانوف 

خصة البرلمانية في القانوف المالية السنوي، وعمى ىذا األساس ضبط الميزانية قد يترتب عنو عدـ منح الر 
، يؽ أحكاـ القانوف المالية السنويتجد السمطة التنفيذية نفسيا ممزمة عمى إحتراـ  الرخصة البرلمانية و تطب

غير أف الممارسات بينت ضعؼ البرلماف الجزائري في استخداـ ىذه الوسيمة بسبب عدـ وجود نص 
ؿ التصويت عمى مشروع قانوف ضبط الميزانية  ، فقد إكتفى الدستور مف خالؿ المادة صريح يحدد آجا

بترسيخ حكـ يقضي بإلزامية عرض  مشروع قانوف المتضمف ضبط الميزانية عمى البرلماف، بينما  179
المتعمؽ بقوانيف المالية المعدؿ و المتمـ عمى تحديد 17-84إقتصر القانوف المرجعي  أي قانوف رقـ 

اريخ إيداع مشروع قانوف المتضمف ضبط الميزانية عمى ىذه الييئة  ، حيث ألزمت  المادة     بإحالة ت
،  68سبتمبر مف كؿ سنة، بينما إقتضت  المادة   30مشروع قانوف المالية السنوي عمى البرلماف قبؿ 

 يمي:  يرفق مشروع قانون المالية لمسنة بما حينما نصت على أنو" وذلؾ
  "،3-مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية لمسنة المالية  -3.................   .....-0 
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ريف بصفة مترابطة ، فإنو يمكف أف نتوصؿ بأف إيداع مشروع قانوف يخو باستقراء ىذيف النصيف اآل    
ف سبتمبر مف كؿ سنة ،عمى أساس أ 30المتضمف تسوية الميزانية عمى البرلماف يجب أف يتحقؽ قبؿ 

المشرع قد ألـز مف أف يرفؽ مشروع قانوف المالية السنوي بػمشروع قانوف المتضمف تسوية الميزانية، غير 
أف ىذه األحكاـ القانونية قد أغفمت عنصرا في غاية األىمية و يتعمؽ األمر بتحديد تاريخ تصويت  

مة أدت إلى  تجريد البرلماف عمى ىذا النص التشريعي ، حيث ترتب عف ىذا اإلغفاؿ ممارسات عقي
الرقابة  البرلمانية الالحقة مف فعاليتيا وأفرغتيا مف معناىا الحقيقي بسبب  عدـ إحتراـ مبدأ األسبقية،  
مما جعؿ التصويت عمى مشروع قانوف ضبط الميزانية يجري بدوف مناقشة موضوعية ، ويتخذ طابعا 

ومما يزيد      . 32 ات نفذت منذ زمف طويؿشكميا، إذ أنو مف غير المجدي إجراء مناقشات بشأف ميزاني
الذي يحدد تنظيـ المجمس  2016 وتأ25 المؤرخ في، 12-16 القانوف العضوي رقـكؿ مف الطيف بمة اف 

و األنظمة  ،الحكومةالشعبي الوطني و مجمس األمة ، وعمميما , وكذا العالقات الوظيفية بينيما و بيف 
األمر الذي انعكس سمبا عمى أداء البرلماف في استخداـ آلية ا  ىذه ادلسألة ، لغرفيت الربدلان مل يتنولو  الداخمية

 قانوف تسوية الميزانية لمراقبة الماؿ العاـ.

إف عدـ التنصيص عمى آجاؿ التصويت عمى مشروع قانوف المتضمف تسوية الميزانية قد أدى إلى   
رلمانية الالحقة ،حيث حمؿ النواب الحكومة تبادؿ التيـ بيف الحكومة و البرلماف في تعطيؿ الرقابة الب

مسؤولية إعطاء األسبقية في التصويت لمشروع قانوف المالية السنوي عمى حساب مشروع قانوف تسوية 
النائبة مريـ الميزانية مف خالؿ تعمدىا عمى تأخير ايداع ىذا األخير لدى البرلماف ، وىكذا استغمت 

" لمحكومة،  فقد أشارت بأف  لتوجيو انتقادات  2012يزانية لسنة الم تسوية قانوف مشروع مناقشة دراحي
كما نسجل أيضا باستغراب شديد ، عدم التفاف الحكومة إلى مطمب تسبيق مناقشة مشروع تسوية الميزانية عمى ...

ن مناقشة مشروع قانون المالية، وبيذا تكون الحكومة قد ضربت عرض الحائط باقترحات النواب وصمت آذانـيا ع
اإلصغاء عن كل المالحظات الموضوعية التي قدمت بيذا الخصوص، وذلك حرصا منا عمى ترشيد، المفقات العامة، 

جاعة و الرشاد في التسيير، وىو سموك من الحكومة وينم عن الروح إستعالئية  غير لنوتكريس مبدأ الشفافية و ا
برمجة المقررة لمناقشات المجمس الشعبي الوطني ال غوينيالنائب فياللي  كما انتقد ،33."مبالية  وال مسؤلية

مرة أخرى يفعل مكتب المجمس الموقر فعمتو ببرمجة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية بعد أن تمت "  بقولو

، 34 "، مكرر الخطأ نفسو المقترف السنة الماضية ، فما أشبو الميمة بالبارحة8104المصادقة عمى قانون الممية لسنة 
 المدخالت كاف حازما، حيث حمؿ مسؤلية تأخير تصويت عمى  ذهى عمى  المالية وزير رد أف غير

  المالية قانون مشروع ارفاق تم فقد"... ولمعمم  بأنو لمبرلماف نفسو، حيث صرح مشروع قانوف تسوية الميزانية
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 اآلجال في 8100لسنة انيةالميز  تسوية قانون بمشروع الوطني الشعبي المجمس مستوى عمى ايداعو عند 8104 لسنة
 السالفة القانونية األحكام بموجب المجمس إلى القانونين ىذين مشروعي ومناقشة عرض برمجة. وتعود مسألة القانونية

 .35..."الذكر

مناقشة قانوف تسوية  أثناء أي كاممة سنة مرورةالنائب براىيـ بولقاف  وقد استغؿ النائب        
الوطني مدعما مدخمتو  الشعبي المجمس رئيس الى اإلتياـ أصابع يولتوج 2012الميزانية لسنة 

بداية أذكر رئيس المجمس الشعبي الوطني برد وزير المالية في السنة " فقاؿ    بالتصريح االخير لوزير المالية
مبية الماضية، حيث ذكر أن برمجة مناقشة مشروعي قانوني المالية و تسوية الميزانية ترجع إلى المجمس، و أغ

النواب طالبوا السنة الماضية بتقديم مشروع تسوية الميزانية عمى مشروع قانون المالية  ، فنتساءل مادام مكتب 
المجمس لم يأخذ انشغاالت النواب بعين اإلعتبار ، فان مطمع عمى مشروع قانون تسوية الميزانية ، وكذا تقرير 

أف جواب رئيس المجمس  غير. 36"لمالحظات نفسيامجمس المحاسبة و تقرير المجنة المختصة ، يستخمص ا
مسألة التاخير إلى عدـ وجود نص في النظاـ الداخمي يفرض  ارجع حيث،معالالالشعبي الوطني كاف 

 "   تاريخ التصويت عمى مشروع القانوف المتضمف تسوية الميزانية ، وعمى ىذا االساس نبو النائب بأف 
ني ال يفرض تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية قبل مشروع قانون المالية، النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوط

كل يرغب فيما يريد ، ىناك من يطمب و ىناك من يرفض ، عمينا أن نتحكم إلى النظام الداخمي و ال نقول لكل واحد 
تح قوسا و أف فرد عميو النائب يوسؼ خبابة بعد أف أحيمت لو الكممة بالقوؿ أف ""لو رغبة الحق معك .

أقول لرئيس المجمس الشعبي الوطني أن النظام الداخمي ال يمنع أيضا ، بناءا عمى رغبة فئة كبيرة من النواب تريد 
مناقشة مشروع ىذا القانون قبل مشروع قانون المالية و ىي في الحقيقة توصية المجنة منذ سنوات وليست ىذه 

 .   37"المرة األولى

 68 إقتضت المادة :(3-تطبيق قانون ضبط ابميزانية لمسنة المالية بصيغة  ) : إشكاليةانيثالفرع ال   
مف اف يرفؽ قانوف المالية السنوي بقانوف تسوية الميزانية بصيغة اقؿ مف قانوف المتعمؽ بقوانيف الميزانية 

بالنفقات مف ثالثة سنوات، وعمى ىذا األساس يجد البرلماف نفسو يدرس و يصادؽ عمى التقديرات المتعمقة 
و اإليرادات لمسنة المالية المقبمة بناء عمى معطيات واردت في ميزانية  تتضمف عمى نفقات  الفعمية و 

 قبؿ ظمتالحكومة  أف اإليردات  المحصمة والمنجزة خالؿ ثالثة سنوات السابقة، ، والجذير بالذكر 
و  84/17 لمعدؿ و المتمـ لقانوفا 89/24 رقـ قانوف بموجب المشرع أقرىاالتى 68 المادة أحكاـ تطبيؽ

 الوطني ، الشعبي المجمس عمى  الميزانية تسوية مشاريععرض  في المتعمؽ بقوانيف المالية، تتماطؿ
 تسوية قانوف  و السنوي المالية قانوف مشروعيعرض  بيف الزمني الفارؽ اتخذحيث  طويمة لفترات

 ىذا سنوات ،وعمى(7) سبع ، إلى سنوات(05)ةثـ خمس، (2)الميزانية شكال ومنحى تصاعديا فمف سنتيف
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حسب الجدوؿ  ، 1982 و 1978، 1979، 1980 لسنوات الميزانية تسوية ظيرت مشاريع األساس
 التوضيحي التالي:

 .38(: يتضمف قوانيف تسوية الميزانية02جدوؿ رقـ )                               
 فارق الزمنيال رسمية الجريدة قانون ضبط الميزانية الدورة

 (02سنتان ) 1710لسنة 09 عدد 07/02/1710المؤرخ في  10/02 1791
 (00خمس سنوات) 1718لسنة 02 عدد 09/02/1718المؤرخ قي 18/08 1797
 (00خمس سنوات) 1710لسنة 09 عدد 22/12/1710المؤرخ في10/10 1710
 (09سنوات) سبع 1719لسنة 08 عدد المؤرخ في 19/02 1981

ىذا الوضع، وبيدؼ وضع حد لمممارسات الحكومة اليادفة إلى إضعاؼ سمطة البرلماف مف  و إزاء  
خالؿ تأخير عرض مشروع قانوف تسوية الميزانية،  لجأ نواب المجمس الشعبي الوطني إلى وضع قيد 

 و المعدؿ و المتمـ لقانوف 89/24مف القانوف رقـ  02التعديؿ المكرس طبقا لممادة زمني وذلؾ بموجب 
،و الذي مف خاللو  ألـز الحكومة إيدع مشروع قانوف تسوية  39و المتعمؽ بقوانيف المالية  84/17

بو، وعمى ىذا  المتعمقة التسييراقفاؿ سنة  ( سنوات مف03ثالثة)  الميزانية عمى البرلماف بعد مرور
يـ   ىذا النص األساس تكوف الييئة التشريعية قد سدت الطريؽ في وجو الحكومة مف التماطؿ في تقد

مادامت ىي التي تممؾ الحؽ القانوني ،إال أف الحكومة ظمت مصرة عمى موقفيا اتجاه تقديـ ىذا المشروع 
سنة، حيث استعاد البرلماف سمطتو في  27امتدت  ،بؿ امتنعت عف عرضو لفترة طويمة ،المبادرة بوضعو

، الذي 2008نوف تسوية الميزانية لسنة بمناسبة مناقشة مشروع قا2011ممارسة الرقابة الالحقة منذ سنة 
، و ومنذ ىذ الفترة عكفت الحكومة عمى 2011فبرير 28بتاريخ 13صدر في الجريدة الرسمية رقـ 

 . 40( 3-مواصمة العمؿ ودوف انقطاع  في ايداع مشاريع قوانيف تسوية الميزانية لمسنوات )س
ذا كانت  استعادت البرلماف لسمطتة في مجاؿ الرق       ابة الالحقة تشكؿ مكسبا يقوي  و يعزز مف وا 

أف ىذه السمطة  و المكانة تبدو  شكمية وصورية، إذ ليس مف  إالمكانة ىذه المؤسسة الدستورية ، 
، كما أف طويؿالمعقوؿ أف يتـ مناقشة قانوف مالية بناء عمى معطيات واردت في ميزانية نفذت منذ زمف 

تحريؾ المسؤولية إلى إستحالة  ،الميزانيةالية جسيمة في تنفيذ في حالة  حدوث مخالفات مذلؾ قد يؤدي 
عدـ بسبب عامؿ السمطة التشريعية ،   مف قبؿ  يـمن  سحب الثقةالسياسية ضد الوزراء المخالفيف أو 

 .، مما يفقد قانوف ضبط الميزانية أثره الرقابي  الوطنيةاالستقرار الحكومي الذي يميز الساحة السياسية 

 الخاتمة

ننتيي مف خالؿ ىذه الدراسة إلى أف البرلماف الجزائري مجرد مف كؿ سمطاتو في مباشرة الرقابة عميو   
و كذا العيوب  يا الحكومة لمتأثير عمى البرلمافالالحقة عمى الميزانية بسبب اإلمكانيات اليائمة التي تممك
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 ،  أجؿ تفعيؿ سمطة البرلماف المالية و عمى ىذا األساس و مف ،  التي تنتاب الفانوف المرجعي لمموازنة 
وكاف يفترض أف  ،  1998يجب رفع تجميد عمى مشروع إصالح الموازنة الذي شرع في إعداده منذ سنة 

  .2012يدخؿ حيزة التنفيذ سنة 
 اليوامش

                                                           
1
 2016،  14، الذي يتضمن التعديل الدستوري ، اجلريدة الرمسية ، العدد2016مارس 06ادلؤرخ يف 01-16قانون رقم   - 

 .1996من دستور  160عن النص احملدد  ادلادة   2016من دستور  179مل يتغري مضمون  النص الوارد يف ادلادة   - 2
 ص،7002عنابة، ، رسالة ادلاجستري ، كلية  احلقوق، جامعة 1996على أعمال  احلكومة  يف ظل دستور  بوسامل دونيا ، الرقابة  الربدلانبة  - 3

151،152. 

4
 37ص،2003،جوان03رللة الفكر الربدلاين ، العدد . يلس بشري شاوش، التطبيقات العملية لقوانني ادلالية وإنعكاستها على الصالحيات الربدلان،د - 

5
، رسالة ادلاجستري، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم  التسيري، -حالة اجلزائر-اقبة تنفيذ النفقات العامة يف ظل اإلصالحات ادلاليةبوبقرة  الشيخ، مر  - 

 119،ص2006،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان
6
، اليت نصت  1976من دستور  187من ادلادة مت تثبيث قانون ضبط ادليزانية ألول مرة يف النظام القانوين اجلزائري مبوجب أحكام الفقرة الثانية  - 
 تُـختتَم السنّة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة""...  :  لى أنوع

7
ضمن تسوية ادليزانية بدل من مشروع ىذا القانون وذلك متاشيا مع أحكام جتدر اإلشارة إىل أن جلنة ادلالية و ادليزانية إرتأت  تسمية مشروع قانون مت - 

 .اليت تنص صراحة على تصويت الربدلان  عند اختتام السنة النابية على قانون متضمن تسوية ادليزانية 1996من دستور160ادلادة
 30، ص2011يناير  24، 198، العدد ية للمناقشاتالرمساجلريدة اجمللس الشعيب الوطين ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 

8
 811،811د.كمال رزيق، ادلرجع السابق، ص - 

9
نظامو و دوره  يف رقابة ادلؤسسات اإلدارية، رسالة ادلاجستري، كلية احلقوق، جامعة منتوري،  أرلوج أنور،رللس احملاسبة - 

 11 ، ص2007قسنطينة،

 21، ص2011يناير  24، 198الشعبية، اجمللس الشعيب الوطين ،اجلريدة الرمسية للمناقشات ، العدداجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  - 10

11
 21، ص2009يوليو 26، 44اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية ، العدد- 

ون مشروع ضبط الميزانية المقدم ضمن الشروط المحددة " يجب أن يكادلعدل و ادلتمم  على أنو  17-84من قانون رقم  76تنص ادلادة نص يف  - 12
 لهذا الغرض، بموجب األحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، مرفوقا بمايلي:

 تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة، -
 عليها، ورخص تمويل اإلستثمارات المخططة"جدول تنفيذ االعتمادات المصوت   -

 293د. يلس شاوش بشري، ادلرجع السابق، ص  - 13
يتضمن تنظيم اإلدارة  2007نوفمرب 28ادلوافق  1428ذي القعدة 18ادلؤرخ يف  364-07من ادلرسوم التنفيذي رقم  06و 02راجع ادلادتني  - 14

 21،ص2007ديسمرب02، ادلؤرخة يف 75ادلركزية يف وزارة ادلالية، اجلريدة الرمسية، العدد
  345، 344،ص2011فتينيش زلمد صاحل ، الرقابة على تنفيذ التفقات العمومية يف القانون اجلزائري ، رسالة الدكتوراه ، جامعة اجلزائر،  - 15
16

 194إىل  73،ص2014،سنة11وزارة العالقات مع الربدلان،العدد لإلطالع حول فعالية اليوم الدراسي راجع رللة الوسيط، - 
17

 94زلمد العريب غامن  ، نفس ادلرجع ،ص   - 
 94زلمد العريب غامن، نفس ادلرجع،ص - 18
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 الذي يتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية يف وزارة ادلالية ،إختصاصات ادلديرية العامة للتقدير و 364-07من ادلرسوم التنفيذي رقم  02حددت ادلادة - 19

إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية  -،الماليةتحديد أنظمة اإلعالم بوزارة  -،د التقديرات اإلفتصاد الكلي إعدا -"السياسات فيما يلي :
 متابعة األنظمة اإلجتماعية وتقييمها -،الجبائيةتقييم السياسات الميزانية و -، الجبائيةو 
 تصور آثارذات الطابع اإلقتصادي و المالي." -المالية،ضير تقارير تقديم قوانين تح -ة،الماليكلي و المالي لقوانين إعداد التأطير لإلقتصاد ال -

 مدريات وىي:                                   04وتتكون ىذه اذليئة من 
 مديرية اإلقتصاد الكلي، مديرية مجع ادلعلومات، مديرية السياسات ادليزانية، مديرية السياسات اجلبائية

الذي يتضمن تنظيم اإلدارة  364-07من ادلرسوم التنفيذي رقم  08ثل إختصاصات ادلديرية العامة لألمالك الوطنية طبقا ألحكام ادلادة تتم  - 20
ي والسهر على إعداد وإقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة باألمالك الوطنية ومسح األراضي واإلشهار العقار  -كزية يف وزارة ادلالية ،فيمايلي"ادلر 

القيام بإعداد المسح األراضي العام و  -،إستعمالهاإتخاذ أي إجراء بهدف تتثمين الملكيات العمومية و المحافظة عليها و مراقبة ظروف  -،تطبيقهاحسن 
 ."توجيو النشاطات غير ممركزة وتنشيطها و تنسيقها -،وحفظوإنشاء السجل العقاري 
ت وىي: مديرية أمالك الدولة، مديرية تثمني األمالك التابعة للدولة، مديرية احملافظة العقارية ومسح األراضي،مديرية مديريا 04وتتكون ىذه اذليئة من 
 إدارة الوسائل و ادلالية

 96،97زلمد العريب غامن، نفس ادلرجع،ص - 21

فإن جلنة ادلالية وادليزانية ىي من بني اللجان ،  2000 جويلية 30 يف الصادرمن النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين  20طبقا للمادة  - 22
وتعترب ىذه اللجنة من  الدائمة باجمللس، فهي الطرف ادلقابل للحكومة يف عملية التفاوض مع وزير ادلالية عند حتضري ادليزانية  و كذا قانون تسوية ادليزانية.

بارزة على مستوى اجلهاز التشريعي إذ ىي مكلفة بادلسائل ذات أمهية بالغة عضوا،وذلا مكانتها ال 50إىل  30أكرب اجلان عضوية، حيث تتشكل من 
لّتأمينات، وبالّتأمني. كما  تتعلق  بادليزانية، وبالقانون العضوي ادلتعلق بقوانني ادلالية، وبالّنظامني اجلبائّي واجلمركّي، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك،وبا

 و أشخاصا سلتّصني وذوي خربة لالستعانة هبم يف أداء مهاّمها .ميكن ذلذه اللجنة أن تدعو  اذليئات 
من النظام الداخلي جمللس األمة ادلؤرخ  29الشؤون االقتصادية وادلالية ادلنصوص عليها يف ادلادة جلنة  فهناك األمة رللس مستوى على أما          

ادلاجستري، كلية احلقوق ،  رسالة" والتناقض التوافق العمومية بني النفقات على يمالتقي ورقابة ادلطابقة رقابة، " نسيمة كموش. راجع  10/22/1999يف
 117، 2013،  خدةيوسف بن  1جامعة  اجلزائر

 133ادلرجع ادلذكور آنفا،ص - 23
سس يت تقتضي بأن :   "يؤة ال الدستور من 170ادلادة على نص  من جهة  ادليزانيةيستند رللس احملاسبة للممارسة الرقابة على قانون تسوية    - 24

 العموميةفق المرليمية واإلقت الجماعاوالة ولدال األموية لبعدابالرقابة يكلف لمحاسبة امجلس 
قيقاتو تحاء جزلو وعمظيمو وتنويضبط لمحاسبة امجلس حيات صالن لقانوىورية. حيدد الجميس ائرلى يا يرفعو إسنوريرا لمحاسبة تقامجلس يعد  

 18دة لمام احكاعلى أمن جهة أخرى و  ، " تسوية ادليزانيةنني ادلتضمنة نووية للقالسنمهيدية التريع المشاافي أي لراء ابدإلمحاسبة الى مجلس ويتو
لمحاسبة امجلس يستشار  " ان على تنص اليت ،لمتممل والمعدالمحاسبة المتعلق بمجلس وافي 1995يوليو17رخ لمؤا 95- 20قم رألمر امن 
لسنة ان ابعنوض، لغرذلذا المجلس يعدىا التي قييمية الترير التقاالحكومة اترسل و ، تسوية ادليزانيةنني ادلتضمنة نووية للقالسنمهيدية التريع المشاافي 

 ص هبا"لخان القانووع امرفقة بمشراذليئة التشريعية لى لية ادلعنية إلماا
25

 - Damien Catteau , « La Lolf Et La Modernisation De La Gestion Publique », Dalloz,Paris,2007,P362               
اجلزائر،  – دواعرة عفاف ، ادلركز القانوين للهيئات الرقابة العليا يف رلال ادلالية العامة، رسالة ادلاجستري، كلية احلقوق ، جامعة يوسف بن خذة - 26

 142، ص2013
جلمعية  الوطنية على مشاريع قوانني ادلوازنة وفق الشروط ادلنصوص عليها يف ا أن تصوت كل من  من الدستور الفرنسي  47ادلادة إسلزمت  - 27

 يوما . 15يف أجل أربعني يوما من تاريخ إيداع ادلشروع ،  ورللس الشيوخ يف أجل  ،القانون العضوي
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28

وق و العلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر أومعمر أبو بكر نسيم، الدور الرقايب للربدلان على ميزانية الدولة، رسالة ادلاجستري، كلية احلق - 
 93، 92،ص 2015باتنة،

29
 154أومعمر أبو بكر نسيم، ادلرجع ادلذكور آنفا، ص - 

30
 10، ص2012مارس  05، 280اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس الشعيب الوطين ،اجلريدة الرمسية للمناقشات ، العدد - 

 10، ص2015فرباير  09، 153الدميقراطية الشعبية، اجمللس الشعيب الوطين ،اجلريدة الرمسية للمناقشات ، العدد اجلمهورية اجلزائرية - 31
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.مفيوم األنشطة المنظمة في التشريع الجزائري  

.يعيش مجيدأ  

–أ  -أستاذ مساعد  قسـ  

 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 جامعة طاىري محمد بشار

 الممخص

بو لكس تعد مصدرا والتي كانت وال تزاؿعرفيااالنساف  االت القديمة التي تعتبر التجارة مف المج
حيث تعددت أوجو ،حتى أصبحت محورا أساسيا في النشاط اإلقتصادي بتطورت التجارة عبر الزمفحيث 

 .نشاطيا ومجاالتيا

ية التي حرية التجارة والصناعة في التشريعات الداخمية أصبحت النشاطات التجار  مع تكريس مبدأو 
.وضمف ىذه تنظيميا وضبطيا في الكثير مف الدوؿ  ستمـز عمى المشرع،مما ايمارسوىا األفراد متعددة

المنظمة أو المقننة التي اعترؼ بيا  األنشطةيسمى  التشريعات ماالنشاطات التي نظمتيا األعماؿ و 
شطة ليا خصوصية أنالتنظيمية معتبرا أنيا ،وعرفيا في النصوص القانونية و يالمشرع الجزائر 

الحصوؿ عمى األعماؿ التجارية األخرى بخبلؼ األنشطة و خاصة،وتستمـز قبؿ قيدىا في السجؿ التجاري 
لؾ الحصوؿ عمى مؤىبلت عممية وتتطمب كذ،ترخيص أو اعتماد مف السمطات اإلدارية المختصة

يرىا مف ،وغوالبيئة المتعمقة بالنظاـ العاـ ،اضافة إلى أنيا تتعمؽ ممارستيا ببعض المجاالتخاصة
 .المجاالت المحددة قانونا

Il est le commerce des anciennes zones humain qui était et continue d'être une source de 

gain, où le commerce a évolué au fil du temps, jusqu'à ce qu'il devienne un axe majeur de 

l'activité économique afin qu'il y avait de nombreux aspects de ses activités et domaines. 

Avec le principe de la consécration de la liberté du commerce et de l'industrie dans la 

législation nationale, il est devenu des activités commerciales qui manient plusieurs 

personnes, ce qui nécessite l'Assemblée législative dans de nombreux pays organisés. ces 

actions et activités organisées par la législation, l'organisation dite ou des activités 
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réglementées reconnues par le législateur algérien et défini dans les textes activités juridiques 

et réglementaires, en disant qu'il a sa propre vie privée, et nécessitent une inscription préalable 

au registre du commerce autres que les activités et d'autres entreprises pour obtenir une 

licence ou de l'adoption par les autorités administratives compétentes, et doivent également 

avoir accès à des qualifications scientifiques spéciales, en plus de lui Sa pratique concerne 

certains domaines de l'ordre public, de l'environnement et d'autres domaines définis par la loi. 
     

:مقدمة  

ف التاريخ يذكر لنا شعوباالتجارة منذ قديـ الزمف اإلنساف بداية عرؼ خاصة الشعوب التي -،وا 
باع طويؿ وسبؽ في ازدىار ،كاف ليا -عمى ضفاؼ البحر األبيض المتوسطت عاش

مف األمـ  العرب وغيرىـواإلغريؽ و  والفنييف كالبابمييفعاداتيا رىا،وجمع قواعدىا وأعرافيا و طو ،وتالتجارة
                                              .القديمة

ف دور في حياة المجتمعات تصاد لما تقوـ بو محيث أصبحت مينة التجارة مف أىـ محاور اإلق
،فيي تمثؿ طريقا كبيرا مف مة مف دعائـ اإلقتصاد في أي دولةحيث تعد ركيزة أساسية ودعامة ىاب،البشرية

ألنيا ترتبط ،طرؽ الكسب والعمؿ ووجيا عظيما مف وجوه المعاش ومحورا تدور حولو الحركة اإلقتصادية
المتأتي الفائض مف الزراعة المتطورة و  الذي نشأ الزراعة.وقطاع التجارةة و بأنواع النشاط األخرى كالصناع

بو كونت تدريجيا طبقة مف المحترفيف ىـ التجار  عنيا استمـز عمى مر العصور مفاىيـ وقوانيف خاصة
ر بممارستو اج" ونتيجة ارتباط التالعصور الوسطى ىو "قانوف التجار وألجميـ وجد قانوف خاص في

التجارية أصبح يعرؼ التاجر في التشريعات الحديثة التي مف بينيا القانوف  واألنشطةومباشرة األعماؿ 
بل تجاريا :"يعد تاجر كؿ شخص طبيعي أو معنوي يباشر عماألولى منو التجاري الجزائري وفؽ المادة

         مالـ يقضي القانوف بخبلؼ ذلؾ "ويتخذه مينة معتادة لو،

ث أف المينة التجارية تطورت وتوسعت بصورة ممفتة وأصبحت مف أىـ أركاف وركائز اإلقتصاد حي
 .          وتنوع مجاالتيا  النشاطات التجاريةوذلؾ نتيجة تعدد    الحرة المعاصرة 

ولذلؾ تجمعت لحكـ مينة التجارة والعامميف فييا مجموعة قواعد قانونية مكتوبة وعرفية شكمت 
وسواء كانت ،عمييا مف جية نيا مينيا متميزا ليا عف باقي الميف والقطاعات السابقة والبلحقةنظاما قانو 

ىذه القطاعات مجتمعة  القانوف العاـ مف جية أخرى. لكف ىذه القواعد  إلى القانوف الخاص أو تنتمي
تخضع لمبدأ أساسي يحركيا ىو مبدأ حرية التجارة والصناعة)والذي يمنح ويعطي لؤلفراد الحرية في 

ءات تقيده لتعمقيا مع تطور التشريعات أصبح لو استثنا وىذا المبدأإختيار نوع التجارة التي يريدونيا( 
        .بالنظاـ العاـ
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خضاعيا لشروط ونتيجة  اتالتشريعأف ومف بيف تمؾ القيود  ضرورات مراقبة بعض النشاطات وا 
ي األشخاص لممارستيا إخضاعيالشروط يجب أف تتوافر ف أو،لمموافقة المسبقة مثؿ المصارؼ  مسبقة أو

وىذا النوع مف النشاطات التجارية التي يستمـز ة مثؿ مينة اليندسة والطب وغيرىا،الشيادكاإلختصاص و 
ىي مايطمؽ عمييا باألنشطة المنظمة أو المقننة،والتي  لقيد في السجؿ التجاري، قبؿ ا توافر شروط خاصة

بما فييا بتنظيميا العديد مف التشريعات  اىتـجاءت نتيجة تطور النشاطات التجارية وتعددىا حيث 
 .      المشرع الجزائري

 :التالي اإلشكاؿومف ىنا يطرح 

  مفيـو األنشطة المنظمة في التشريع الجزائري ؟ ماىو

ولئلجابة عمى التساؤؿ السابؽ سيتـ تناوؿ ودراسة مفيوـ األنشطة المنظمة في التشريع الجزائري 
 ،وفي بعض النصوص التنظيمية وفؽ مايمي النصوص القانونيةمف خبلؿ التطرؽ لمفيوميا في 

 المطمب األول

النصوص القانونيةمفيوم األنشطة المنظمة في   

 المقننة وتحديدري في تعريفو لؤلنشطة المنظمة أو ف المشرع الجزائأتجدر اإلشارة في البداية إلى 

طمح منتشرا عبر عدة بؿ نجد مفيوـ ىذا المصا لـ يقصره عمى قانوف واحد بعينو،مفيوميا ومجاؿ تطبيقي

 اإلدارياالختصاص كانت طبيعة النشاط و موما،ميما ع اإلداريتتوزع بيف تفرعات القانوف فروع لمقانوف،

، وبيف إداريباعتبارىا سمطة عمومية وبخاصة سمطة الضبط  األفراد الجية القائمة عمى مراقبة نشاط و 

وكميا شاطات بعينيا،كالصيدلة وغيره،الموضوعية المحددة والمنظمة لمجاالت ن أو القوانيف الخاصة

وبيف قانوف العقوبات الحقا، تفصيمو سيأتيكما متخصصة،طمب مؤىبلت وشيادات عممية نشاطات تت

شاط المنظـ تنظيما لممارسة النوتؤىمو  لصفة القانونية التي تمكف صاحبيااوبالتحديد فيما يتعمؽ باكتساب 

ال اعتبر ممارسا غير شرعي ومنتحبل لمصفة في نظر القانوف وفي اقانونيا مسبقا، لمقدمة قانوف وا 
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الوثيقة القوانيف ذات العبلقة المباشرة و سيتـ تناولو في العناصر الموالية مف خبلؿ األمر الذي العقوبات،

،وفي العقوبات،قانوف الخدمة المدنية بداية بالتطرؽ إلى مفيوميا في قانوف مارسة احد ىذه األنشطةبم

          قانوف السجؿ التجاري وذلؾ في الفروع التالية.

 الفرع األول

المنظمة في قانون العقوبات األنشطةمفيوم   

 الميف المنظمة بصدد الحديث عف عقوبةو  لؤلنشطةتطرؽ المشرع الجزائري في قانوف العقوبات 
مف قانوف  243ذلؾ في المادة غرض استعماليا بغير مسوغ قانوف و المقب بانتحاؿ الصفة و  جريمة

 أوشيادة رسمية  أوكؿ مف استعمؿ لقبا متصبل بمينة منظمة قانونا " ا:التي جاء فييالجزائري  العقوبات
يستوفي الشروط المفروضة  أفغير أو ادعى لنفسو شيئا مف صفة حددت السمطة العمومية شروط منحيا 

ىاتيف  بإحدى أودج 5000الي 500سنتيف وبغرامة مف  إلى أشيرلحمميا يعاقب بالحبس مف ثبلثة 
الشيادة ة ىنا بتعبير مطمؽ لكؿ استعماؿ واستغبلؿ غير مشروع لمقب الميني و قرر فالعقوبة م .العقوبتيف "

السمطة التنظيمية بحيث أو كانت موضوع تنظيـ خاص مف قبؿ المشرع حرفة  أوالعممية المرتبطيف بمينة 
                                                     .(1)النشاط المعني بالتنظيـ أوممارسة  أصوؿتحدد بشكؿ مسبؽ 

فواضح أف المشرع الجزائري وعمى غرار نظيره الفرنسي الذي ادخؿ ىذا المفيوـ وألوؿ مرة إلى 
 أف إليويعود السبب في ذلؾ ،( 2) (المينة المنظمة)وقد اختار مفيوـ  1924قانوف العقوبات سنة 

كما يسبؽ ادة عممية متخصصة أو تكوينا خاصا،تتطمب لممارستيا حيازة صاحبيا شي األنشطةبعض 
ومينة الميندس ،المحاماةفي مينة  الشأفالممارسة الفعمية لممينة عادة أداء اليميف القانونية كما ىو 

 243المادة  إلىتحيؿ القوانيف المنظمة ليذه الميف  فكثيرا ما.يف الحرةغيرىا مف المو  المعماري والطبيب
بعد توافر شروطو وذلؾ إال ب سيكت المقب الذي ال أوبشاف جريمة انتحاؿ الصفة  من قانون العقوبات
 2013أكتوبر 29 مف القانوف المؤرخ في 32مثمما نصت عميو المادة ،(3)تحت طائمة العقاب

لـ  ما،يتخذ صفة محاـ أفيمكف أي شخص كاف "ال:جاء فيياوالتي المتضمف تنظيـ مينة المحاماة (4)
في  جدوؿ المحاميف تحت طائمة العقوبات المقررة لجريمة انتحاؿ صفة المنصوص عمييايكف مسجبل في 
في  يعتبر التسجيؿحيث فة عرضية ولكف عمى سبيؿ االحتراؼ،تمارس بص فالمينة القانوف العقوبات "
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أجؿ ذلؾ تحظى  ومفالعادية غير حاالت الميف المنظمة،كما في الحاالت  إداريالجدوؿ بمثابة اعتماد 
         .بنظاـ داخمياألساسي جانب قانونيا إلىالمينة 

 الفرع الثاني

المنظمة في قانون الخدمة المدنية األنشطةمفيوم   

أوؿ نص قانوني متخصص يعني  (5)1984فبراير 11المؤرخ في  10 -84يعتبر القانوف 
وذلؾ وشروط ممارستيا ومقتضيتيا الخاصة،ومحيطيا القانوني الميف المنظمة "المقننة "و  األنشطةبتحديد 
الثانية حيث عرفت المادة واالجتماعية،اديةالسياسية واالقتص أىدافياعرؼ الخدمة المدنية وبيف  أفبعد 

 أوىيئة  أو إدارة" فترة عمؿ قانونية يقضييا الخاضعوف لمخدمة المدنية لدى بأنيامنو الخدمة المدنية 
 . لدى القطاع الفبلحي االشتراكيو أمجموعة محمية أو مؤسسة عمومية 

االجتماعية تنمية االقتصادية و تمثؿ الخدمة المدنية مساىمة الخاضعيف في ال،روفي ىذا اإلطا
 الثقافية في الببلد " و 

 التي تعد شرطانييف بالخدمة المدنية المذكورة و فئة األشخاص المعصفة و  منو 4ولقد حددت المادة 
وىؤالء مثمما سيتضح مف خبلؿ ىذه الدراسة،ط طمب الترشح لممارسة مينة منظمة،جوىريا مف شرو 
لعامؿ التكويف العممي لما مؤىؿ آخرالشيادات الجامعية وكؿ تكويف ممة المؤىبلت و حالمعنيوف ىـ 

 األمر،(6)قانونيا بذات الوقتعمميا و تراؼ مينة معينة احترافا عمميا و ودور في اح أىميةالمتخصص مف 
 أوالالخدمة المدنية  ألداءيدعى التي جاء فييا " من نفس القانون14مف المادة  األولىالذي بينتو الفقرة 

الراغبوف في ممارسة نشاط منظـ قانونا لحسابيـ الخاص ،  أعاله 4في المادة  إلييـالمشار  المواطنوف
 تنجـ عف ذلؾ تبعية " أفدوف 

عمى انو " يتعيف عمى كؿ عوف عمومي يرغب في ممارسة نشاط  منو 13وقبؿ ىذا نصت المادة 
تساوي عمى األقؿ خدمة فعمية لدى ىيئات الدولة خبلؿ مدة  أداءيثبت  أفمنظـ قانونا لحسابو الخاص 

دنية قد غدا نشاطا واقفا لمبحث الخدمة الم أداء أف" وىو مايعني أدناه 16مدة الخدمة المحددة في المادة 
 األعواففي حاالت  مينة حرة لمحساب الخاص  أوالترخيص لممارسة حرفة أو مب االعتماد التفكير في طو 

 التكويف العممي المتخصص . أو العمومييف ذوي الشيادات 
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ممارسة النشاط المنظـ نصت المادة قة الشرطية بيف الخدمة المدنية و عمى ربط العبل أكثر ولمتأكيد
حرفي أو التسجيؿ كتاجر  أوممارسة أي نشاط لمحساب الخاص  تخضع":نوأعمى  قانونال ذات  من 32
التنظيـ المطبؽ في ىذا الشروط التي ينص عمييا التشريع و ، زيادة عمى انجاز استثمار خاص وطنيأو 

 أعبله مسبقا "  31تأدية الخدمة المقررتيف في المادة المجاؿ لتقديـ شيادة التبرئة أو 

ويقصد "ة الثانية مف ذات القانوف بقوليا:عرفتو الفقرة الثانية مف المادأما تعريؼ النشاط المنظـ فقد و 
 تمؾ التي تقتضي ممارستيا التأىيؿحساب الخاص في مفيـو ىذا القانوف،باألنشطة المنظمة قانونا لم

" عمى أف يتـ تحديد حيا المؤسسات التكوينية المتخصصةمؤىبلت تمنبالحيازة عمى شيادةأو دبموـ أو 
  ه األنشطة وتقنينيا وضبطيا عف طريؽ التنظيـ . وتعداد ىذ

 الموجييفالخطاب و  اآلمرةمف نفس القانوف بصيغة القاعدة  32الفقرة الثانية مف المادة  أشارتو   
"يتعيف :بأنوالمينة المنظمة  أوالحقا لممارسة النشاط  اإلدارياالعتماد أو مانحة الرخصة  اإلداريةلمسمطات 

القيد في السجؿ أو الييئات المكمفة بتسميـ الرخصة الخاصة بممارسة المينة المنظمة قانونا عمى السمطات و 
 أفوكذلؾ الييئات المؤىمة العتماد االستثمارات الخاصة الوطنية الميني،في سجؿ الحرفي و  أوالتجاري 

 ؽ المثبة لذلؾ " يقدـ الوثائ أفعمى  أداىانو أ أوغير معني بالخدمة المدنية  الشأفصاحب  أفتتحقؽ مف 

 الموضوعية التي يعنى أوالتقنية إلى القوانيف الخاصة ذات القانوف في المسائؿ الخاصة و  أحاؿ كما
" تبقى ممارسة األنشطة بأف: ومن 44وذلؾ وفؽ ما جاء في المادة كؿ منيا بتنظيـ كؿ نشاط عمى حدة،
وانيف والتنظيمات نصت عمييا القخاضعة لؤلحكاـ التي أعبله،14لمحساب الخاص كما حددتيا المادة 
 و المراقبة التقنية " المعموؿ بيا والسيما في مجاؿ االعتماد

المشرع واف لـ  أفوبحسب رأي األستاذ عزاوي عبد الرحمف انو باستقراء مواد ىذا القانوف يبلحظ 
 التنظيمية لتحدد قائمتيا بمرسوـ. السمطة إلىفي ذلؾ  أحاؿبؿ ،األنشطةتعداد  يتوؿ بنفسو

 نشأتياارتبطت في  إذلمميزة التي توصؼ تقميديا بالحرة،المنظمة الميف ا باألنشطةوكاف يقصد 
 عنيا الكثير مف نظمنا القانونية، منيا الجزائري الغربية التي اخذ المشرع المجتمعاتبحرية العمؿ في 

وغيرىا مف الميف ،المحاماة،والطبيب بكؿ التخصصات و الصيدلةخاصة مينة الميندس المعماري،ومينة 
 اإلداريةوز ممارسوىا في الوقت ذاتو بطاقات مينية ذات مواصفات محددة تصدرىا الجية التي يحالحرة و 
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 تأشيراتو أىـمحؿ البحث ضمف  10-84يدعـ ذلؾ تركيز القانوف  ما أىـولعؿ مف ،(7)المختصة قانونا
ممارسوىا عادة في بداية حياتيـ المينية تحت لقب التي يبدؤىا مة لمميف سالفة الذكر،و وانيف المنظعمى الق

،حيث عبلقة التبعية اإلداريةامتداداتيا احد فروعيا و أو الموظؼ العمومي لدى الدولة أو وضعية العوف  أو
المنظـ كعمؿ مربح قد  مع اإلشارة إلى اف النشاطتخدمة،الجية المسلقانونية التنظيمية بيف الموظؼ و ا

 أشكالياو  أنواعيابكؿ  األختاـكصناعة  األصميالنشاط جانب  إلى مكمبلأو يمارس باعتباره نشاطا ثانويا 
طبقا لمقانوف  مخواصلالمرخص بيا  األختاـنشاط صناعة الطوابع و  مفمستثناةفيي  -الدولة أختاـعدا -

مالؾ ومسير الوراقة وبيع الكتب بالنسبة لماد،المسبؽ الذي يمنح في شكؿ اعت اإلداريوتضع لمترخيص 
تجارية تتطمب ممارستيا الحصوؿ عمى سجؿ تجاري وفؽ الشروط  أعماؿىذه و ،اآللي اإلعبلـمعدات و 

بؿ يتعيف عمى ،األختاـيكفي وحده لممارسة نشاط صناعة  القانونية المقررة في قانوف السجؿ التجاري ال
ىذه الحصوؿ عمى رخصة خاصة بذلؾ في شكؿ اعتماد تسممو  األختاـالراغب في ممارسة صناعة 

من المرسوم التنفيذي رقم  9حسب نص المادة ،(8)المخولة قانونا بذلؾ وىو ىنا الوالي  اإلداريةالسمطة 
ومثاؿ .األختاـممارسة نشاط صنع الطوابع و الذي يحدد شروط  1996نوفمبر30المؤرخ في  96-247
لمشترؾ الصادر عف وزيري البريد نشاط بيع الطوابع البريدية المنظـ بمقتضى القرار الوزاري ا أيضاذلؾ 

"يرخص لمستغمي وعمى ان المادة األولى التي نصت 1997يناير 5 المؤرخ فيالمواصبلت والتجارة،و 
 ستثنائياالومسيري البريد الشخصي ذات الطابع المتعددة الخدمات، األكشاؾمسيري محبلت بيع التبغ و 

يمنح  أفعمى البريدية ذات االستعماؿ الجاري "الوراقات لممشاركة في بيع الطوابع المكتبات و  أصحابو 
 مف تعريفة الطوابع البريدية.  المائةفي 10الء الوسطاء ىامشا مف الربح قدرهىؤ 

ي قانوف الخدمة فلمحساب الخاص  المنظمة األنشطةبعد تناوؿ في العنصر السابؽ مفيوـ 
ؤىبلت تمنحيا المؤسسات مأو دبموـ ىيؿ بالحيازة عمى شيادة أو الذي تطمب ممارستيا التأالمدنية،و 
 .  في الفرع الموالي يميو تناوؿ مفيـو األنشطة المنظمة في قانوف السجؿ التجاري الجزائريالتكوينية،

 الفرع الثالث

 المنظمة في قانون السجل التجاري األنشطةمفيوم 

بالسجل المتعمؽ  1990غشت  18المؤرخ في  22-90مف القانوف  األولىنصت المادة  أفبعد 
المينة ينظـ  أعراؼالقانوف التجاري و  أفالتاجر القانونية و  أىميةيحدد المبادئ التي تثبت  بأنو (9)التجاري
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اطات تجارية تناولت المادة الخامسة مف ذات القانوف الميف المنظمة التي تعد نش العبلقات بيف التجار
جاء فييا :"تحكـ الميف المنظمة بقوانيف خاصة تحدد  إذمبادئ القانوف التجاري و  ألحكاـباالحتراؼ طبقا 

 . بعضو عمييا أوزيادة عمى ذلؾ الشروط المحتممة لتطبيؽ ىذا القانوف 

توقؼ ممارستيا عمى امتبلؾ يقصد بالميف المنظمة في مفيوـ الفقرة السابقة جميع الميف التي ت
 مؤىبلت تسمميا مؤسسات يخوليا القانوف ذلؾ . أوشيادات 

ذكورة االعتراؼ بصفة التاجر ويمنع فقداف الشروط القانونية المطموبة لممارسة الميف المنظمة الم
فر لديو كؿ مترشح تتو  أفرقابة القضائية الالنقابات المينية المكونة قانونا تحت  تتأكدلقانوف، ابعمبل 

 القدرات المطموبة " الشيادات و 

يتمـ الذي يعدؿ و 1996يناير 10ادرة في الص 07-96رقـ  األمرمف  مكرر 5 وأخضعت المادة
قانوف السجؿ التجاري الميف المنظمة ذات الطابع التجاري ل،المتعمؽ بالسجؿ التجاري22-90القانوف 

د شروط ممارستيا عف طريؽ وتحدالقانوف،ذات الطابع التجاري ليذا :"تخضع الميف وذلؾ بقوليا
يتبيف مف ىذه النصوص تركيزىا عمى مصطمح المينة يمتينيا الشخص حتى يكتسب بموجب ذلؾ "التنظيـ
يمارس عمى سبيؿ  آخرشانيا في ذلؾ شاف أي نشاط التاجر في مفيوـ القانوف التجاري،صفة 

يعني ذلؾ  المنظمة وال أولميف المقننة  خضوعا مزدوجا بالنسبةىناؾ  أف األمرفي  وكؿ مااالحتراؼ،
وبخاصة بالنسبة ،لآلخرالخضوع  إلزاميةو عف ضرورة ألحدىماخضوع الشخص الراغب في الممارسة 

وعمى خبلؼ  -ويرجع السبب في ذلؾ لمنظمات المينية،انوني التنظيمي بواسطة النقابات أو لمتأطير القا
ضرورة توفر شرط  إلى -بمجرد التسجيؿ في السجؿ التجاري التي يمارسيا أيا كاف ال األخرى األنشطة

انتفى أحد التسجيميف انتفت صفة التاجر عف  إذ،بحيث عممية المتخصصة أو المؤىؿ العمميالشيادة ال
ويبقى الفارؽ جوىريا بيف التسجيؿ في في قضية الحاؿ، األىـوىو ،الراغب في الممارسة أوالممارس 
 .(10)الحالتيف

المعنية تختص بمنحو المنظمة  إدارياجدوؿ المنظمة أو النقابة المينية يعتبر ترخيصا فالتسجيؿ في 
  .اإلداريةالصادر عف الجية الشبو  اإلداريطبيعة القرار ويتخذ خصائص و 
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لشخص في ممارسة النشاط تدويف لرغبة ا أوأما التسجيؿ في السجؿ التجاري فيو مجرد قيد و 
يحرره مأمور السجؿ التجاري ،اإلداريالقرار  حقيقة إلىيرؽ  عمؿ مادي إداري ال أي،التجاري والصناعي

 .  (11)من القانون المتعمق بالسجل التجاري 11، وىذا وفؽ نص المادة القانونية المعموؿ بيا لؤلحكاـ

منظـ أو  نو العبلقة قانونية شرطية بيف صفتي المينة كنشاط تجاري حر وكنشاطحيث يظير أ
حينما ية ممارستو الفعمية مف جية ثانية،الحؽ أو الحرية في مباشرتو ابتداء ومشروعجية،و  مقنف مف

يثبت التسجيؿ في السجؿ التجاري الصفة القانونية ":بأنومف قانوف السجؿ التجاري  18/1تقضي المادة 
في حرية ىذا التسجيؿ الحؽ  ويخوؿالمحاكـ المختصة، إالتنظر فيو في حالة اعتراض أو نزاع  لمتاجر وال

 الأنو:" مف نفس القانوف 17كذلؾ مف خبلؿ نص المادة  ويدرؾ ما يتأكدو ممارسة النشاط التجاري ".
الواردة  األحكاـأو رخصة أو اعتماد ما لـ تنص  أخرتتوقؼ صبلحية السجؿ التجاري عمى أي إجراء 

حقيقة اكتساب صفة التاجر ثـ مشروعية و تتوقؼ شرعية  أي الاحة في ىذا القانوف عمى خبلؼ ذلؾ"،صر 
الصناعة المباشر لمبدأ حرية التجارة و و  وليأنيا التجسيد األابتداء بحسباف واقؼ  الممارسة عمى أي شرط

  .كمبدأ دستوري

 األحكػػاـما لػػـ تػػنص فػػي المػػادة السػػابقة:" األخيػػرةاالسػػتثناء الػػوارد فػػي العبػػارة  إلػػيغيػػر أنػػو بػػالرجوع 
يسػػتنتا التػػوازف بػػيف طرفػػي المعادلػػة )التسػػجيميف فػػي " ىػػذا القػػانوف عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ احة فػػيالػػواردة صػػر 

ألخير الذي تؿ لصالح حقيقة ووزف التسجيؿ ا(.وقد اخوؿ المنظمة أو النقابة المينيةالسجؿ التجاري في جد
ة االعتمػػاد اإلداري  بحيػػث يحػػد مػػف حريػػة ممارسػػة النشػػاط التجػػاري عمميػػا خاصػػيتخػػذ صػػيغة التػػرخيص أو 

مػػػف استصػػػدار مسػػػتخرج أو نسػػػخة و المنظمػػػة التػػػي اسػػػتخرج مػػػف أجمياممارسػػػة النشػػػاط المػػػنظـ أو المينػػػة 
:"وبيػذه الصػفة ال  ىالتػي نصػت عمػذات القػانوف و مػف  18/2ضػحتو المػادة األمر الػذي و السجؿ التجاري،

يحػػد التػػاجر فػػي اختيػػاره وال فػػي أىدافػػو وال فػػي تبػػديؿ نشػػاطو أو مكػػاف ممارسػػتو إال بػػإجراءات اإلعبلنػػات 
وكذلؾ الموانػع والمضػرة، قنيػة التػي تخػص األنشػطة الخطيػرة وغيػر الصػحيةمع مراعػاة األحكػاـ الت،لقانونيةا
  (12)"التنافي التي ينص عمييا القانوف حاالت/أو و

فػي إطػار المنشػات المدرجػة  المضػرة،وغير الصحية و المنصرؼ إلى األنشطة الخطيرة االستثناءف وا  
ذي تناولػػو نصػػاف الػػ األمػػروىو المقننػػة، أو والميػػف المنظمػػة األنشػػطةالمصػػنفة ينطبػػؽ أيضػػا بسػػيولة عمػػى 

المتعمػػؽ  1997ينؤؤاير  18المؤؤؤرخ فؤؤي  39-97المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ  تنظيميػػاف بػػاألخص الحقػػا ىمػػا



2018جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة          
 

215 
 

 40-97المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ و ،(13)اضػػعة لمقيػػد فػػي السػػجؿ التجػػاريبمدونػػة النشػػاطات االقتصػػادية الخ
لخاضػػعة لمقيػػد فػػي السػػجؿ الميػػف المقننػػة انشػػاطات و و يتعمػػؽ بمعػػايير تحديػػد اللتؤؤاري  الصؤؤادر فؤؤي نفؤؤس ا

يقتصػر عمػى تنظػيـ  النصيف الالحالة ىذه بالنسبة ليذيف ، فاألمر و (14)ونصوص أخرىتأطيرىاالتجاري و 
  (15).ممارستياضبط شروط دخوليا و  إلىبؿ يمتد ممارسة الفعمية لمنشاط أوالمينة،ال

بعد معالجة ودراسة تعريؼ األنشطة المنظمة في النصوص القانونية سالفة الذكر يميو التعرؼ في 
 المطمب الموالي لمفيوميا في بعض النصوص التنظيمية. 

 المطمب الثاني 

 فيوم األنشطة المنظمة في بعض النصوص التنظيميةم

،فإف لمسمطة التنظيمية دورا في تحديد وضبط مفيـو لمضموف ىذا المطمب بداية وقبؿ التطرؽ
لمسمطة التنفيذية    تتعمؽ بموضوع حقيقة اإلختصاص الدستوري  األخيرةىذه  أفاألنشطة المنظمة كوف 

سيكي واألصمي في تنفيذ بالعبلقة مع دورىا الكبل التنظيمية في النظاـ الدستوري الجزائري
،أي شبو القطبية في تنظيـ السمطة نظاـ الثنائية في السمطات الثبلثوبخاصة بعد اعتماد ،القوانيف

،وبشكؿ واضح في التعديؿ 1989التنفيذية في النظاـ الدستوري الجزائري منذ التعديؿ الدستوري سنة 
 . تعديبلت دستوريةومالحقو مف  1996 لسنةالدستوري 

 حيث يثور التساؤؿ حوؿ ما حقيقة دور السمطة التنفيذية دستوريا و إداريا ؟

وبعد وضع األساس الدستوري لمحؽ أو ،وانطبلقا مف أساس دستوري–النظـ المقارنة  إلىبالرجوع و 
تكرس لنظاميا القانوني مف حيث الممارسة  غالبا ما–حث بالنص عمييا في أحكاـ الدستورالحرية محؿ الب

تنظيميا بحيث يؤطر ،ظمةوذلؾ عند تنظيميا في شكؿ ميف أو نشاطات مننظاما قانونيا مزدوجا،الفعمية 
التنظيـ انونية ىما: القانوف و الق األدوات(وبنوعيف مف ع والسمطة التنفيذية )التنظيميةتسيرىا مف قبؿ المشر و 
ي الحؽ أالميف المنظمة،طرح يضبط شروط ممارسة النشاطات و وأساس ذلؾ ال (التنظيمي اإلداريالقرار )

كة لتقدير السمطة و كيفيات ممارستيا عمميا وتنظيميا فيي متر وأما شروط و في ولوجيا ابتداء بقانوف،
دخاؿ القوانيف موضع التنفيذالمسائؿ التنظيمالدستوري في  االختصاصالتنفيذية ذات   األقرب،ألنيا ية وا 

يوميا مع الممارسيف لو،فالسمطة التنفيذية تتعامؿ يوميا مع الجميور في كافة المجاالت،ويقؿ أال  اتصاال
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يحتؾ الفرد يوميا مع اإلدارة،وىي بحكـ ىذا االتصاؿ تعتبر أقدر السمطات عمى معرفة ماينبغي وضعو 
 . (16)كمف قواعد تفصيمية

ممية حيث نظاـ القانوني الجزائري مف الناحية العلكف ىذا الطرح النظري قد تواجيو صعوبات في ال
( بكثير مف الصبلحيات الدستورية في صة الحكومة )القطب الثاني فيياالسمطة التنفيذية وبخا تتعدى

المجاؿ العاـ ( بناء عمى التنظيمات المستقمة أوالموائح التشريع العادي و )بمعناه العاـ مجاؿ تنفيذ القانوف 
وىي  (17)1996مف دستور  2/ 125و 85اختصاصاتيا المذكورة في المادتيف لصبلحيات الحكومة و 

 . (18)2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  2/143و 99يقابؿ نص المادتيف  ما

في التطبيؽ الحرفي لمقانوف وتنفيذ الموجود  ينحصر وتأسيسا عمى ذلؾ فإف اختصاص الحكومة ال
التنظيـ ابتداء أو  إلىالمشرع فقط بؿ يتجاوز ىذا الدور منو وفي حدود اليامش المتروؾ ليا مف قبؿ 

الميف زيادة منيا مسألة تنظيـ بعض النشاطات و في تنظيمو لمحريات و التي تكمؿ دور المشرع  اإلضافة
مع العمـ التنظيـ، إعادةقد يفيـ أحيانا منيا بأنيا  ةجديدقاـ بو المشرع بإضافة اشتراطات  عمى بعض ما

، كما ىو الشأف بالنسبة لممرسوميف مستقمة ير تابعة الفي ىذا المجاؿ سمطة تقر  كومة تممؾبأف الح
 المذكوريف وسابقا. 40 – 97و 39-97التنفيذييف 

حيث تطرؽ المشرع الجزائري إلى تعريؼ األنشطة المنظمة في بعض النصوص التنظيمية خاصة 
 المرسوميف التنفيذييف رقـ 

المتعمق بالسجل  22-90القانونتطبيقا ألحكاـ امتدادا و باعتبارىما  41-97ورقم  97-40
الذي  2015أوت سنة 29 الصادر في 23-15، وكذلؾ في المرسوـ التنفيذي المتمـالمعدؿ و  التجاري
.وىو المين المنظمة الخاضعة لمتسجيل في السجل التجارياألنشطة و كيفيات ممارسة شروط و  يحدد

 .اسيتـ معالجتو في الفروع التاليةم
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 الفرع األول

يناير  18الصادرين في  41-97 رقمو  40-97النشاط المنظم في المرسومين التنفيذيين تعريف 
1997 . 

ؽ عمى يتضمناف قاعدة مشتركة تنطب (19)41-97و 40-97ىذاف المرسوماف التنفيذياف 
بالعبلقة مع الخدماتية المربحة بصرؼ النظر عمى النشاط الذي تمارس فيو مختمؼ النشاطات التجارية و 

عادة  إلييماحيث تستند ه شرط قانوني الكتساب صفة التاجر،شرط القيد في السجؿ التجاري باعتبار 
 . (20)يراتيابعض الميف المنظمة ضمف مراجعيا وتأشالنصوص القانونية الخاصة المنظمة ل

المين النشاطات و لمتعمق بمعايير تحديد ا 40-97التنفيذي من المرسوم  فقد عرفت المادة الثانية
"يعتبر في مفيـو ىذا المرسوـ كنشاط :بقولوالمينة النشاط و  المقننة الخاضعة لمقيد في السجل التجاري

بطبيعتيما وبمحتواىما يستوحياف ة يخضعاف لمقيد في السجؿ التجاري،و كؿ نشاط أو مينمينة مقننة، أو
  (21)"لمسماح بممارسة كؿ منيما وط خاصةتوفر شر وبالوسائؿ الموضوعة حيز التنفيذ ومضمونيما،

وىو وضع وضبط المعايير المرجعية مف نفس المرسوـ ىدفو، األولىالمادة وىذا بعد أف تناولت 
مع ،نظيمية خاصة توضح محتواىما العاـمينة تجارية يكوناف موضوع نصوص ت أولتحديد كؿ نشاط 

المستعممة  ،مف حيث طبيعة الموادحرفة عمى حدة أومتطمبات كؿ نشاط خصوصيات و  باالعتباراألخذ 
خدمة إذ تعمؽ نظاـ إسداء الوطريقة و حفظ،وطريقة توريدىا أو تصديرىا،الالتوضيب و في الصنع والتغميؼ و 

التكامؿ مع األغراض السامية والعميا لقانوف حماية و  وىذا بالتناسؽاألمر بنشاط خدماتي،
ربح المبني عمى مات ممارسة النشاط التجاري الالتنظير لترسيخ قانوف أخبلقيباإلضافة إلى المستيمؾ،

المنافسة المشروعة الشريفة المتماشية مع دور السمطة اإلدارية الرقابي في المجتمع باعتبارىا سمطة ضبط 
وىذا عبر قنوات وأجيزة سمطة الضبط اإلداري ،(22)إداري ميما كانت درجة أو نوع اإلنفتاح االقتصادي

ة مراقبة المنافسة ومكافحة وقمع الغش ومدى نظافة المحبلت المستقبمة في دور شرطالمتمثؿ الخاص 
األسعار سواء شير ولنظاـ لممعايير والمقاييس المعموؿ بيا،الوطنية منيا والدولية،لمجميور وكذا مطابقتيا 

ومشيرة تعمؽ األمر بسمعة تستيمؾ مباشرة أو بخدمة يستفيد المستيمؾ مقابؿ ثمف معموـ أو أتعاب منشورة 
ضبط اإلداري في ىذه الحالة ولسمطة ال.و األسعار التفاوضيةأو متفؽ عمييا مسبقا في حالة األتعاب أ
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ثـ ردعي أو  .اإلعتماد بتداءا عف طريؽ قرارات الترخيص و : وقائي يتمثؿ في مراقبة دخوؿ النشاط ادوراف
ؿ وطريقة ممارسة النشاط المنظـ الحقا عف طريؽ الرقابة الدورية لمح ممارستوزجري يتمثؿ في مراقبة 

  (23)بالمفيـو السابؽ بيانو

المذكور أعبله عمى شرط االعتماد أو  40 -97وركزت كذلؾ المادة السابعة مف المرسوـ التنفيذي 
مى يجب ع":وعة إذ تنص عمى أنومقنف ممارسة مشر لممارسة النشاط الواقؼ اإلداري كشرط الترخيص 

احتراـ األحكاـ التنظيمية الخاصة لعاـ،،إضافة إلى احتراـ قواعد القانوف االمقنفكؿ طالب ممارسة النشاط 
  .السارية عمى النشاط أو المينة المذيف يرغب في ممارسة أحدىما

 أف يقدـ إضافة إلى–تقييدا أو تعديبل –جؿ التجاريكما يجب عميو لمحصوؿ عمى القيد في الس
 . المعنية اإلدارةالمصالح المختصة في  إياهعتماد التي تسمميا الوثائؽ المطموبة رخصة الممارسة أو اال

الذي يعدؿ  (24)1993 ديسمبر1ادر في الص 453 -03رقم وكذلؾ جاء المرسوـ التنفيذي 
ي السجؿ المتعمؽ بشروط القيد فو  1997يناير  18الصادر في  41-97يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ و 

 الشروط الخاصة بالقيد في السجؿ التجاري بالنسبة لممؤسسات الثانويةتناوؿ ،حيف التجاري المعدؿ والمتمـ
،وذلؾ في مقننة ضمف الممؼ المطموب االعتماد أو الترخيص عندما يتعمؽ األمر بنشاط أو مينة تطمب 
منو وكذلؾ اشترط في الممؼ المطموب لقيد شخص طبيعي في السجؿ التجاري االعتماد أو  10/3المادة 

تسمميما اإلدارات المختصة عندما يتعمؽ األمر بممارسة نشاطات أو ميف مقننة في نص  الرخصة المذاف
طمب وجودىا في الممؼ ت( نفس الوثيقة) الرخصة أو االعتمادمف نفس المرسـو التنفيذي ،و  12/7المادة 

 منو . 13/8بالنسبة لقيد الشخص المعنوي في السجؿ التجاري وذلؾ في المادة 

،أو والوكاالت والممثميات التجارية ذات الوثيقة ألوؿ مرة مف الممؼ المطموب لقيد الفروع اشترطكما
 13،وىو ما نصت عميو المادة ة تابعة لممؤسسة مقرىا في الخارجحتى بالنسبة لكؿ مؤسسة تجاري

 مف نفس المرسـو التنفيذي  10/مكرر

الذي يتعمؽ  2004سنة  غشت 14المؤرخ في  08-04رقم مف قانوف  25وىو ماأكدتو المادة 
"تخضع ممارسة أي نشاط أو مينة مقننة خاضعة لمتسجيؿ في التجارية بقوليا األنشطةبشروط ممارسة 
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تمنحو مؤقت اعتماد صوؿ قبؿ تسجيمو في السجؿ التجاري،عمى رخصة أو الح إلىالسجؿ التجاري 
 أو الييئات المؤىمة لذلؾ . اإلدارات

الشروع الفعمي في ممارسة األنشطة أو الميف المقننة الخاضعة لمتسجيؿ في السجؿ  أفغير 
التجاري يبقى مشروطا بحصوؿ المعني عمى الرخصة أو اإلعتماد النيائي المطموبيف المذيف تسمميما 

 (25)إلدارات أو الييئات المؤىمة ..."ا

ع لنوع مف التقييد كعامؿ تنظيـ فيي بيذه المثابة نشاطات أو ميف تتميز بخصوصيات محددة تخض
حرية التجارة و الصناعة باعتباره  العممية لمبدأتوازف داخؿ المقومات القانونية و وضبط لضماف نوع مف ال

مبدأ دستوري،بحيث يسجؿ حضور السمطة اإلدارية حضورا معتبرا قبؿ وأثناء الممارسة حماية لمنظاـ العاـ 
المشرع ووضعو مف قواعد قانونية عامة  يكوف قد ضبطو جانب ما إلىبأبعاده القانونية واإلقتصادية 

ومجردة في إطار قواعد القانوف التجاري وقانوف السجؿ التجاري وحماية المستيمؾ وقانوف حماية البيئة 
،ونصوص أخرى منظمة لمنشاط التجاري الممارس عمى سبيؿ االحتراؼ إلكتساب صفة التاجر في مفيـو 

 . (26)القانوف التجاري

خاضعة ويضاؼ إلى ذلؾ انو مف بيف الوثائؽ اإلدارية المطموبة في حاالت النشاطات المقننة ال 
،وىو ما رار االعتماد أو الرخصة اإلداريةتقديـ نسخة أو صورة مف ق لمقيد في السجؿ التجاري ضرورة 

المتعمؽ  1997يناير  18المؤرخ في  41-97المرسوـ التنفيذي رقـ من  12/11نصت عميو المادة 
  .بشروط القيد في السجؿ التجاري

مع اإلشارة إلى أنو الذي ييـ السمطة اإلدارية بصفتيا سمطة ضبط إداري ىو ضرورة التزاـ 
ء تمؾ التي يضعياالمشرع الترتيبات القانونية سواو المقنف باحتراـ جميع األحكاـ و الممارس لمنشاط المنظـ أ

طة اإلدارية الحقا بما تممكو مف صبلحية أو اختصاص تنظيمي السمستضعياأو التي تضعيا أو ابتداء،
 (27)في سياؽ نطاؽ دور اإلدارة الفعالة و النشيطة.
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 الفرع الثاني

الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة  234 -15المنظمة في المرسوم التنفيذي رقم  األنشطةتعريف 
 . المين المنظمة الخاضعة لمتسجيل في السجل التجاريو  األنشطة

كيفيات ادة األولى منو إلى تحديد شروط و ىذا المرسوـ التنفيذي ييدؼ وفؽ ما جاء في نص الم
كل  11في مادتو  ،و الذي ألغىالتجاريو الميف المنظمة الخاضعة لمتسجيؿ في السجؿ  األنشطةممارسة 
المين النشاطات و لمتعمق بمعايير تحديد ا 40-97أحكام المرسوم التنفيذي المخالفة لو السيما  األحكام

 234-15حيث عرؼ ىذا المرسـو التنفيذيالمتمم.  طيرىاخاضعة لمقيد في السجل التجاري وتأالمقننة ال
الميف المنظمة المذكورة في المادة و  األنشطة"تعرؼ منو بقوليا  2الميف المنظمة في المادة و  األنشطة
ميف ليا طابع خصوصي وال يسمح و  بأنيا أنشطةموضوعيا، أوطبيعتيا  إلى، بالنظر أعبله األولى

 .بممارستيا إال إذا توفرت فييا الشروط التي يتطمبيا التنظيـ 

تعتبر الميف المنظمة بمايمي:"و  األنشطةالنص القانوني خصوصية مف ذات  3بينت المادة لقد و 
كأنشطة وميف منظمة بالنظر لخصوصيتيا تمؾ التي تكوف ممارستيا مف شأنيا أف تمس مباشرة 

 مصالح مرتبطة بمايمي : أوبانشغاالت 

 ،النظاـ العاـ -

  ،األشخاصأمف الممتمكات و  -

 ، عمومية التي تشكؿ الثروة الوطنيةالممتمكات الالحفاظ عمى الثروات الطبيعية و  -

 ،العموميةالصحة  -

 البيئة "  -

والميف المنظمة بالنظر  لؤلنشطةالمشرع الجزائري في تعريفو  أففمف خبلؿ ىذيف النصيف يتضح 
 :طبيعتيا أو موضوعيا ركز عمى عنصريف ىاميف ىما إلى
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منو سالفة 3فسره في المادة ،و الذي لؤلنشطة والميف المنظمةىو الطابع الخصوصي  األوؿ-  
أو أمف الممتمكات ،ت أو مصالح مرتبطة بالنظاـ العاـجعمت ممارستيا تمس مباشرة بانشغاال التي،و الذكر

الثروة الوطنية،الصحة ؿ التي تشكالممتمكات العمومية الطبيعية و  الحفاظ عمى الثرواتو ،األشخاصو 
 . البيئةالعمومية،و 

قبؿ المشرع الجزائري ىو أوؿ الميف المنظمة مف لؤلنشطة و ىذا االعتراؼ بالطابع الخصوصي  أفحيث  
ف كؿ النصوص القانونية سالفة الذكر،والتي الميف المنظمة ألعريفو لؤلنشطة و اعتراؼ صريح منو في ت

وىذه (.طابع خصوصي)رح بشكؿ مباشر بأف ليا صلـ يالمنظمة والميف  األنشطةتعريؼ  إلىتطرؽ فييا 
بأمف ، مصالح مرتبطة إما:بالنظاـ العاـة بانشغاالت أو مباشر مباشرتيا الخصوصية ليا تمس حيف 

 ،الممتمكات العمومية التي تشكؿ الثروة الوطنيةو الحفاظ عمى الثروات الطبيعية و أالممتمكات واألشخاص،
 . (28)بالبيئة ،بالصحة العمومية

العنصر ىو  ،وىذاالتي يتطمبيا التنظيـ لممارستيا يتعمؽ بالشروط القانونية الثاني في التعريؼ ىو ماو -
ومف تمؾ الشروط فة الذكر.الميف المنظمة سالالجزائري في تعريفاتو لؤلنشطة و  الذي ركز عميو المشرع

ممو تسالمطموبة قانونا لممارستيا أف تسجيميا في السجؿ التجاري يتطمب تقديـ رخصة أو اعتماد مؤقت 
مف  234-15ت المرسوم التنفيذي من ذا 4/1المادة نصت عميو  وىذا مااإلدارات أو الييئات المؤىمة،

مؤقت  اعتماد،تقديـ رخصة أو جاري لممارسة نشاط أو مينة منظمةيتطمب التسجيؿ في السجؿ الت:"أنو
تبقى الممارسة الفعمية :" بأنو 4المادة أضافت الفقرة الثانية مف ذات و أو الييئات المؤىمة " اإلداراتتسممو 

ميا المعني عمى الرخصة أو االعتماد النيائي المذيف تسمالميف المنظمة مرتبطة بحصوؿ لؤلنشطة و 
  ."وط ممارسة النشاط أو المينة بذلؾ،عندما تسمح شر اإلدارات أو الييئات المؤىمة

تنظيـ خاص يتخذ  إلىمينة منظمة رع الجزائري عمى خضوع كؿ نشاط  و وزيادة عما سبؽ أوجب المش
من 5المادة في جاء  ،وىذا وفؽ ماالوزراء المعنييف أوير مرسوـ تنفيذي بناءا عمى اقتراح مف الوز  بموجب

تي يجب أف العناصر ال 234-15مف نفس المرسـو التنفيذي  6المادة وأوضحت ، ذات النص القانوني
طبيعة و موضوع النشاط أو  تعريؼيتضمنيا النص المنظـ )المرسوـ التنفيذي( لمنشاط أو المينة السيما:

لخاضعة لمتسجيؿ في السجؿ المينة المراد تنظيميا بدقة بالرجوع السيما إلى مدونة النشاطات االقتصادية ا
تحديد القدرات المينية ممارسة النشاط أو المينة المنظمة،تحديد الشروط الخاصة المطموبة ل،التجاري
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مف العناصر المذكورة في المادة الميف المنظمة وغيرىا  المطموبة لدى الراغبيف في ممارسة األنشطة أو
6. 

في نصوص وزيادة عف ذلؾ فقد تناوؿ المشرع الجزائري تعريؼ بعض األنشطة المنظمة بعينيا 
،كما ىو الحاؿ مثبل بالنسبة لمينتي وسيط الشحف ونقؿ البضائع و كيفياتيا المنصوص تنظيمية خاصة

رىا المحدد لشروط ممارستيما وغي 1994يوليو  27المؤرخ في  231-94عمييما في المرسوـ التنفيذي 
 .مف النشاطات

 خاتمة

تعريفيا  الميف المنظمة فييستفاد أف األنشطة و ويستخمص مف ىذه الدراسة في األخير و 
  ؾ،وذلماؿ األخرى التي يزاوليا األفراداألعختمفة ومتميزة عف باقي األنشطة و تأطيرىا القانوني ىي مو 

وكذا مف ،أو مف حيث طبيعتيا وموضوعيا،سواء مف حيث تعريفيا ،الجزائري تقرير المشرعو  بإعتراؼ
تحديد طبيعة النصوص مف حيث و ( مجاالت التي تمسيا خبلؿ الممارسةخصوصيتيا )ال حيث

مف حيث الشروط المطموبة لممارستيا  وعناصرىا وال)المرسـو التنفيذي(ومضمونيما القانونية المنظمة 
 ( . أو المؤىؿ العممي)كطمب الرخصة أو االعتماد

 اليوامش 

عزاوي عبد الرحمف ، النظاـ القانوني لممارسة األنشطة والميف المنظمة "دراسة مقارنة " ، عالـ الكتب،الجزائر ،  -1
 . 11-9،ص2004الطبعة األولى،

2 - CF .Chérif Bennadji ,LA notion  d’activités réglementées  ,Revue  
IDARA,ALGER,N2,2000,P26 . 

 . 11عزاوي عبد الرحمف،نفس المرجع،ص  -3
 .2013لسنة  55الجريدة الرسمية، العدد  -4
 1984لسنة  7الجريدة الرسمية،العدد  -5 
 .14 -13عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص  -6
 .  16 -15السابؽ،ص عزاوي عبد الرحمف،المرجع-7
 . 17 -16عزاوي عبد  الرحمف،المرجع السابؽ،ص-8
، 1996يناير 10المؤرخ في  07-96،وىو القانوف  المعدؿ والمتمـ باألمر 1990لسنة 36الجريدة الرسمية،العدد -9

 . 1996لسنة  03الجريدة الرسمية،العدد
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 . 19-18عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص -10
مف قانوف السجؿ التجاري تنص عمى "يتولى مأمور السجؿ التجاري الذي يتصرؼ بصفتو ضابطا عموميا  11المادة -11

التحقيؽ في مطابقة شكؿ الشركة التجارية لؤلحكاـ القانونية المعموؿ بيا وفي الدفع الفعمي لحصة رأس الماؿ المطموبة 
 قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا ليا ..."

 . 21اوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص عز -12
 . 1997لسنة  5انظر الجريدة الرسمية،العدد -13
أوت  29المؤرخ في   234-15، الممغى بالمرسـو التنفيذي  1997لسنة  5انظر الجريدة الرسمية،العدد -14

لتجاري،الجريدة المحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة، والميف المنظمة الخاضعة لمتسجيؿ في السجؿ ا2015
 .  2015لسنة  48الرسمية،العدد 

 . 21عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص -15
؛ سامي جماؿ الديف،الموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة 41عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص-16

 .  9،ص2003المعارؼ،مص،
وزيع االختصاص بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة لمتفصيؿ أكثر أنظر،عزاوي عبد الرحمف،ضوابط ت-17

 . 2011في تحديد مجاؿ كؿ مف القانوف و البلئحة (، الجزء الثاني،دار الغرب لمنشر و التوزيع،الجزائر،
،يتضمف 2016مارس سنة   6الموافؽ ؿ  1437جمادى األولى  عاـ  26المؤرخ في  01-16بموجب  قانوف رقـ -18
 . 2016لسنة  14ديؿ الدستوري،الجريدة الرسمية،العدد التع
،يحدد 2015مايو سنة  3الموافؽ ؿ 1936رجب  14المؤرخ  111- 15الممغى بموجب المرسـو التنفيذي رقـ  -19

 .  2015لسنة  24كيفيات القيد والتعديؿ و الشطب في السجؿ التجاري،الجريدة الرسمية،العدد 
 . 49القانوني لممارسة األنشطة و الميف المنظمة،المرجع السابؽ،ص عزاوي عبد الرحمف،النظاـ-20
؛فرحة زراوي صالح،الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري " األعماؿ  49عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ، ص  -21

ابف السجؿ التجاري "، نشر ثاني، نشر وتوزيع  –الحرفي األنشطة التجارية المنظمة –التاجر  –التجارية 
 . 398،ص 2003خمدوف،وىراف،

 .  50-49عزاوي عبد الرحمف،النظاـ القانوني لممارسة األنشطة و الميف المنظمة،المرجع السابؽ،ص  -22
 . 50عزاوي عبد الرحمف،المرجع السابؽ،ص -23

 . 2003لسنة  75الجريدة الرسمية العدد -24
 .  2004لسنة  52انظر الجريدة الرسمية،العدد -25
 .  51وي عبد الرحمف،المرجع السابؽ ، ص عزا-26
 . 2003،سنة 75انظر الجريدة الرسمية،العدد -27
سالؼ   40-97يبلحظ أف ىذه المجاالت قد تـ تقميصيا إذا ما قورنت بما كاف منصوص عميو في المرسـو التنفيذي -28

. الذكر  
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 رقابة مجمس المحاسبة عمى المخالفات المالية المرتكبة في تسيير الميزانية العامة والمالية
 دراسة مقارنة بين القانونيين الجزائري والفرنسي

 
 20جامعة  وهران السياسية ، كلية الحقوق والعلومبن زيان سعادة ، كتوراهد الب ط

 20بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  وهران -أ–المشرف أستاذ  بودة محمد برتبة  أستاذ محاضر 
 
 ممخص:

يعد مجمس المحاسبة المؤسسة العميا لمرقابة البعدية عمى الميزانية العامة ،وعمى ضوء ذالك يمارس صالحيات    
التشريعية  ذات طبيعة قضائية من خالل التأكد من مدى مطابقة العمميات المالية المتعمقة بتنفيذىا وتسييرىا لمقواعد

والتنظيمية المعمول بيا ،عن طريق تقديم الموظفين العموميين الحسابات المالية لمراجعة صحتيا ويكشف عن 
والتي يترتب عنيا اصدار أحكام قضائية لمساءلة  ، المخالفات المالية التي ترتكب في تسيير الميزانية العامة

 ومحاسبة المخالفين.
 .المساءلة الرقابة القضائية،المخالفات المالية،  ،: الميزانية العامة  الكممات المفتاحية

   
Résumé 

       la cour des comptes est considéré comme une institution suprême du control financière a 

postérieure sur le budget publiques  il exerce  des pouvoirs  de nature judiciaire  en assurant la 

conformité des opérations financières avec les règles législatives et réglementaires en vigueur, en 

fournissant des agents publiques, des comptes financiers publics , afin d'examiner la validité et révèle 

des irrégularités financières Qui sont effectuées dans la conduite du budget public, ce qui implique la 

délivrance de décisions judiciaires pour tenir des contrevenants responsables et responsables. 

     Mots-clés: budget public, contrôle judiciaire, irrégularités financières,   

 

Résumé  
     The audit is regarded as the suprême institution of post control on the  implementation of public 

expenditure and thus, persues the prérogative of a judicial nature.By ensuring how well the financial 

operations relating to the public expenditure and the legal rules or regulations in force match ;when 

public officials submit the accounts for revision of its validity and unveil financial violations 

committed in managing public budget,which entails issueing legal sentences to query the offenders. 

Key words : public budget , expenditure,Judicial , financial violations  
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     مقدمة

وتكرس فعميا  1975يعتبر مجمس المحاسبة مؤسسة دستورية عميا حديثة النشأة ،بحيث نشئ ابتداءا من سنة   
المؤرخ في  10/02المعدل  بموجب بأمر رقم  17/07/1995المؤرخ في   95/20بموجب األمر رقم 

بو صراحة في تاريخ ، بخالف مجمس المحاسبة الفرنسي الذي سبقو في النشأة واعترف  26/8/2010
،وىذه الييئة،في النظامين الفرنسي أو الجزائري، تمارس رقابة مالية الحقة عمى تنفيذ الميزانية عمى 16/11/1807

بحيث يتمتع بصالحية التأكد من مدى صحة حسابات العمميات المالية والمحاسبية لمييئات العمومية  العموم
ارتكاب الموظفين العموميين لمخالفات مالية في  من عدم بياو التحققالمعمول  التنظيمية و لألحكام التشريعية

  الميزانية العامةمجال 
( وغرف ذات اختصاص 08ينظم مجمس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني وىي ثمانية غرف)و   

 . 1( غرف وأخيرا غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية09وىي تسعة) إقميمي
إلى غرفة مختصة  المخالفات المالية المرتكبة في تسيير الميزانية العامة والماليةأوكل المشرع الجزائري رقابة و   

بخالف ما ذىب إليو المشرع الفرنسي في ىذه الرقابة   2غرفة االنضباط الميزانياتي والماليبمجمس المحاسبة تسمى 
مجمس االنضباط ن مجمس المحاسبة الفرنسي سماه الذي أوكميا إلى جياز قضائي مستقل عضويا ووظيفيا ع

لمعاقبة اإلداريين عن المخالفات في مجال تسيير  25/09/1948الذي أنشأ بقانون مؤرخ في الميزانية والمالية 
بالرغم من أن كثير من الفقو الفرنسي نادى بضرورة توحيد المجمسين ودمجيما لوحدة القضايا  3 األموال العمومية

  4ة المالية والمحاسبية التي تحرك أماميماذات الطبيع
 
 عميو سندرس ىذا الموضوع في الفروع التالية: و 
 العامة والماليةالميزانية   شمولية رقابة مجمس المحاسبة في مجال تسيير  األول:المبحث - 

 العموميينالموظفين المطمب األول: تمديد الرقابة عمى جميع     
 الثاني:  تعداد المخالفات المالية       المطمب    
 الميزانية العامة  والمالية الرقابة تسييرمجال  في المتبعة أمام المجمسالمبحث الثاني : اإلجراءات القانونية -

 بارتكاب المخالفات المالية اإلخطار لمطمب األول:ا    
 مختمف المراحل المتعمقة باإلجراءات       المطمب الثاني:    
 فييا درة في ىذه الرقابة وأوجو الطعونالصا ألحكامالثالث:االمبحث -
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 األحكام الصادرة في ىذه الرقابة  األول:المطمب     
 أوجو الطعون فيياالثاني:المطمب     

                                                   شمولية رقابة مجمس المحاسبة في مجال تسيير الميزانية العامة والمالية                      المبحث األول : 
يمارس مجمس المحاسبة الجزائري في مجال الرقابة عمى تسيير الميزانية العامة والمالية ، الرقابة عمى جميع   

ول الموظفين العموميين ميما كانت درجاتيم السممية، ويتأكد من مدى احتراميم لألحكام التشريعية والتنظيمية المعم
األموال العمومية الموضوعة تحت تصرفيم )المطمب األول( ويتحقق من المخالفات المالية  بيا في تسيير الميزانية و

 التي ترتكب في ىذا المجال المالي )المطمب الثاني(.
 المطمب األول: تمديد الرقابة عمى جميع الموظفين العموميين 

الموظفين العموميين في تسيير الميزانية والمالية في القانون  يختمف تعميم رقابة مجمس المحاسبة عمى       
 الجزائري)الفرع األول( عن ماىو معمول بو في القانون الفرنسي)الفرع الثاني(.

 الفرع األول : في القانون الجزائري 
شارة أعاله يخول المشرع الجزائري لمجمس المحاسبة عن طريق غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية الم    

سمطة تحميل المسؤولية لكل مخالف من الموظفين في حالة ارتكابو المخالفات المالية ، وحصر المشرع الجزائري 
 : 5ىؤالء األعوان الموظفين فيما يمي

 أي مسئول أو عون في مصالح الدولة والجماعات اإلقميمية، والمؤسسات والموافق والييئات العمومية بإختالف-
 أنواعيا التي تسري عمييا قواعد المحاسبة العمومية.

 األشخاص الذي يصرح أنيم محاسبون فعميون.-
كل مسئول أو عون في الشركات والمؤسسات والييئات التي تكون كل أمواليا أو مواردىا أو رؤوس أمواليا ذات -

أو الييئات العمومية بصفة مشتركة أو فردية مساىمة بأغمبية  اإلقميميةطبيعة عمومية أو تممك الدولة أو الجماعات 
 في رأسمال أو سمطة القرار المييمنة أو جزء من رأسماليا.

كل شخص في الجماعات والمنظمات التضامن الوطني التي تتمقى المساعدات المالية من طرف مصالح الدولة -
 أو الجماعات المحمية.

 نسي الفرع الثاني : في القانون الفر 
في مواجية  C.D.B.Fبخالف المشرع الفرنسي فإنو ضمن اختصاص مجمس االنضباط الميزانية والمالية        

 :األعوان العموميين التاليين 
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الموظفون واألعوان الدولة والييئات العمومية والمؤسسات الوطنية. ووسع ىذا  ،كل أعضاء ديوان الوزارات    
إلى الموظفون واألعوان ىيئات الضمان االجتماعي، وأضاف  31/07/1963االختصاص بموجب القانون رقم 

داريين وأعوان كل الييئات الخاضعين لمجمس المحاسبة والغرفة  13/07/1971قانون الصادر في   كل ممثمين وا 
 .6الجيوية
غير أن المشرع الفرنسي استثنى من ىؤالء المتقاضين أعضاء الحكومة والمنتخبين المحميين الذين يمارسون      

  عمى أساس أن األخطاء التي يرتكبونيا أثناء التنفيذ ترتب مسؤولية سياسية وليست تأديبية مالية الوظائف التنفيذية
في الوظائف في ىيئات الضمان االجتماعي وأعوان أو  ، وأخرج كذلك من ىذا االختصاص الموظفون المنتخبون

  7أشخاص الجمعيات والمنظمات التضامن االجتماعي إال إذا كانوا في مراكز الرؤساء ليذه الييئات أو مأجورين
وبالتالي ما نالحظ في مجال ممارسة رقابة انضباط الميزانية والمالية أن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا عن    
شرع الفرنسي، في تعميم ىذه الرقابة عمى كل الموظفين سواء مسئولين أو عاديين وسواء كانوا معينون أو الم

 .8منتخبون ولم يستثني من ىؤالء المتقاضين أعضاء الحكومة
 تعداد المخالفات المالية   المطمب الثاني:

ساس بو يشكل مخالفة مالية والتي يقصد بيا تولي كافة الدول كافة اىتماما كبيرا بالمال العام وتعتبر أي م       
 .9ىي تمك التي من شأنيا أن تؤدي بطريقة مباشرة إلى ضياع حقوق مالية الدولة

أو  اإليراداتويمكن أن نعرفيا بأنيا انحرافات مالية تؤدي مباشرة إلى ضياع حقوق مالية الدولة سواء في تحصل 
دفع النفقات، وتكون خرقا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عمى استعمال وتسيير األموال العمومية أو 

 الوسائل المادية، وتمحق ضررا بالخزينة العمومية.
 وعميو سندرس تعداد المخالفات المالية في القانون الجزائري )في الفرع األول( وثم نتعرض الى القانون         

 الفرنسي )في الفرع الثاني( 
 الفرع األول: تعداد المخالفات المالية في القانون الجزائري

 : 10وىي ولقد أورد المشرع الجزائري عمى سبيل التعداد مجموعة من المخالفات المالية التي يعاقب عمييا القانون
 قات.خرق األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بتنفيذ اإليرادات والنف -
 االلتزام بالنفقة دون توفر الصفة أو السمطة أو خرقا لمقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبمية. -
 االلتزام بالنفقات دون توفر االعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية. -
ما تغييرا - لمتخصيص األصمي  خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاوزا ما في االعتمادات وا 

 لاللتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمميات محددة.
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 تنفيذ عمميات النفقات الخارجة بشكل واضح عن ىدف أو ميمة الييئات العمومية. -
جة التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات اإلقميمية أو الييئات العمومية بدفع غرامة تيديدية أو تعويضات مالية نتي -

 عدم التنفيذ الكمي أو الجزئي أو بصفة متأخرة ألحكام القضاء.
اإلستعمال التعسفي لإلجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات عمى أسس غير قانونية أو غير  -

 تنظيمية.
 قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عمييا قانون الصفقات العمومية. أعمال التسيير التي تتم بإختراق -
 تقديم وثائق مزورة )مزيفة( أو خاطئة إلى مجمس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنو. -
استعمال االعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحيا الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية أو الممنوحة  -

 التي منحت من أجميا صراحة.  األىدافبضمان منيا، لألىداف غير 
- 11ىالييئات العمومية االخر  كسب امتيازات مالية دون وجو حق، لحسابو أو لغيره عمى حساب ذمة الدولة أو - 

الرفض غير المؤسس لمتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف ىيئات الرقابة القبمية أو التأشيرات الممنوحة خارج 
 الشروط القانونية.

واالحتفاظ بالوثائق عدم احترام االحكام القانونية أو التنظيمية المتعمقة بمسك المحاسبات وسجالت الجرد -
 والمستندات الثبوتية.

 خفي لألموال أو القيم أو الوسائل أو األمالك العامة.التسيير ال-
الجبائية أو شبو الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع من  اإليراداتكل تياون يترتب عنو عدم دفع حاصل -

 .المصدر في اآلجال ووفق الشروط التي أقرىا التشريع المعمول بو
 تعداد المخالفات المالية في القانون الفرنسي  الفرع الثاني :

 13يتناول الحاالت التي تشمل مخالفات مالية عمى سبيل الحصر وىي كالتالي:  12نجد أن المشرع الفرنسي       
: ال يمكن تحريك مسؤولية اآلمرين بالصرف أمام مجمس االنضباط الميزانية والمالية المخالفات المحددة بقانون -أ

ال كان  إنمافة مالية كانت، ألي مخال فقط تمك المحدد بقانون وبالتالي ال يمكن لممجمس أن يتجاوز ىذه المخالفات وا 
 حكمو معيب بعيب مخالفة القانون وىذه المخالفات ىي: 

(.  313L. 1المادة( دون تأشيرة المراقب المالي ) 3.313L المادةمخالفات االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة )-
 (. L 313.1تجاوز النفقات االعتمادات المخصصة ليا )المادة 

منح امتياز بدون وجو حق نقدي أو مادي بسبب ضرر لمخزينة العمومية أو الييئات األخرى، أو محاولة منح ىذا -
 (. 6.313Lمادة الاالمتياز )
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مفة بتسيير المرافق العامة في تنفيذ أحكام الرفض أو االمتناع أو التأخير الدولة أو الييئات العامة األخرى أو المك-
 (. L .3136الغرامات الصادرة ضدىا )المادة 

في تسجيل التصريحات الجبائية الواجبة عمي األشخاص المعنيين بيا أو التسجيل العمدي  اإلرادياالعفاء -
 ( L .3135لتصريحات ناقصة أو مزيفة.)المادة 

 اإلقميميةوالنفقات أو المرتبطة بتسيير أمالك الدولة أو الجماعات  اإليراداتيذ خرق القواعد القانونية المتعمقة بتنف-
 .(L .3134أو المرافق العامة. )المادة 

الذي  21في مادتو  28/11/1995: ىذه المخالفات ينص عمييا قانون المؤرخ في االستثنائيةالمخالفات  -ب
بميغة ليذه المؤسسات نتيجة  أضراريحمل المسؤولية لكل مسئول في المؤسسات العامة الوطنية الذي تسبب في 

 االنحرافات الخطيرة واإلىمال الجسيم والمتكرر في تسييره ليا.
: ىذه المخالفات إما تختص فييا مجمس المحاسبة، إما تحال عمى الفعمي المخالفات التي تشكل التسيير -ج

 .(  L .3134 المادةمجمس االنضباط الميزانية والمالية لينظر فييا. )
: في ىذه الحالة يجب عمى مرتكبي المخالفة استظيار المخالفات الناتجة عن التنفيذ أوامر السمطة السممية -د

ىذا األمر وبالتالي تنتفي عنو ىذه  يسو اإلداري الذي يثبت أنو تصرف وفق االمر المكتوب الصادر عن رئ
  (L313. 10) و (L 313. 9)إلى رئيسو االداري. المسؤولية وتنتقل 

 اإلجراءات القانونية في رقابة االنضباط الميزانية والمالية: المبحث الثاني
خطار مجمس المحاسبة بالمخالفات المالية إوندرس ىذه اإلجراءات في الفرعيين التاليين: الفرع األول في      

 والثاني في المراحل المختمفة لإلجراءات القانونية.
 المطمب األول:    االخطار بارتكاب المخالفات المالية

ال يمكن لغرفة االنضباط لمجمس المحاسبة الجزائري في مجال التسيير في الميزانية والمالية أن تحرك بقوة        
نما يجب تخطر عن طريق الييئات التي اكتشفت ىذه المخالفات المالية وىذه الييئات ىي كالتالي  : 14القانون، وا 

 رئيس المجمس الشعبي الوطني. -
 رئيس مجمس األمة. -
 األول المكمف بالمالية.الوزير  -
عمى أعمال مرؤوسييم ومراجعتيا أو  اإلشرافالوزراء فيما يخص المخالفات المالية التي يتم كشفيا عنيا أثناء  -

 بواسطة أجيزة أخرى تابعة لموزير كجزء من تنظيم اإلداري.
 لى األعوان الخاضعين لسمطتيم.المؤسسات الوطنية المستقمة بالنسبة لممخالفات المالية عن الوقائع التي تنسب إ -
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قد يتم كشف المخالفات المالية بواسطة مجمس المحاسبة نفسو والذي يخطر بيا الغرفة المخصصة باالنضباط  -
 الميزانية والمالية.

ال يحرك  (C.D.B.F)ال يختمف المشرع الفرنسي عن الجزائري في أن المجمس التأديب في مجال الميزانية والمالية 
نما يخطر بنفس الييئات المشار إلييا أعاله في التشريع الجزائري، ولكنو يضيف ليا ىيئات بقوة الق انون مطمقا وا 

 أخرى وىي: 
الغرف الجيوية لمحسابات والناظر العام لمجمس المحاسبة وكذلك من طرف دائني الدولة والييئات العمومية االخرى 

  15ا أو ىؤالء الدائنينالتي صدرت في مواجيتيا أحكام بالغرامات لصالح ىذ
 المطمب الثاني:   مختمف المراحل المتعمقة باإلجراءات

 الجزائري والفرنسي  لقانونيننتناول ىذه المراحل في كل من ا         
 الجزائري: القانونالفرع األول: في  
عن طريق الغرفة المختصة بذلك بمباشرة اإلجراءات القانونية والتي  نوجزىا  مجمس المحاسبة الجزائرييقوم  

 حسب مراحل التالية: 
  16مرحمة التدقيق -أ

و المراجعات التي توصمت الييا الغرفة المختصة قانونا لمجمس المحاسبة، أّن األخطاء  إذا كشفت نتائج التدقيقات
التي ارتكبيا العون، أو المسئول، تعد من اختصاصو، و عميو يوجو رئيس ىذه الغرفة تقريرا مفصال إلى الناظر 

ذا رأى أن المخالفة غير ثابتة في العام والذي بدوره يقدر جميع مالبسات الممف والوقائع المرتبطة بو، وفي األخير إ
حق العون فإنو يقرر عدم متابعتو فيقوم بحفظ الممف بموجب قرار مسبب قابل لإللغاء أمام تشكيمية خاصة تتكون 

 من رئيس الغرفة ومستشارين من مجمس المحاسبة، ويضطمع رئيس الغرفة بذلك.
استنتاجاتو ويرسل القضية إلى رئيس غرفة  أما إذا رأى عكس ذلك، وأن الممف يستوجب التحقيق فإنو يحرر

  اإلنضباط في مجال التسيير لمميزانية والمالية ويخطره بضرورة فتح التحقيق فيو.
  17مرحمة التحقيق -ب

يكمف رئيس الغرفة المختصة بإجراء فتح تحقيق في الممف وابتداءا يطمع العون أو المسئول موضوع المتابعة بذلك 
يا، الذي يمكنو الحضور شخصيا لمتحقيق واالستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدتو أو فورا برسالة موصى عمي

محاميا مسجال ومقيدا في جدول المحامين، يؤدي ىذا المساعد أداء اليمين أمام مجمس المحاسبة بنفس الكيفية 
يعين رئيس الغرفة مقررا  والطريقة التي يؤدي بيا المحامي أمام القضاء العادي ويستفيد من جميع حقوق الدفاع،
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ليقوم بجميع أعمال التحري والتحقيق في الحسابات والمستندات، ويستمع إلى كل عون الذي لو عالقة بالقضية 
 بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكنو أن يسألو شفاىيا أو كتابيا، ويحتمل أن يقحم مسؤولياتو.

حاتو وآرائو ثم يرسمو إلى رئيس الغرفة قصد تبميغو لمناظر العام، يحرر المقرر في ختام التحقيق تقريره يتضمن اقتراو 
ضوء نتائج ىذا التقرير يمكن أن يقرر ال وجو متابعة العون، ويحفظ الممف. ويبمغ قرار الحفظ إلى رئيس  وعمى

يئة التي غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية المالية ونسخة منو إلى العون المتابع وكذلك المؤسسة أو الي
 ينتمي إلييا.

ذا ثبت من نتائج التحقيق خالل ذلك يقدم الناظر العام استنتاجاتو الكتابية والمبررة، ويخطر غرفة االنضباط  وا 
 . 18بالممف لمبث فيو

 19مرحمة المداولة و الحكم-
جمسة الحكم ويعمم رئيس مجمس المحاسبة والناظر العام بذلك، ويستدعي  تاريخ  يحدد رئيس غرفة االنضباط     

 باالستالم لحضور الجمسة. إشعارالمتابع برسالة موصى عمييا مع 
لعون المتابع أن يضطمع عمى الممف وجميع الوثائق المرفقة بو كاستنتاجات الناظر العام، في آجل ال يقل  يجوز   

 عن شير قبل انعقاد تاريخ الجمسة.
تعقد تشكيمة المداولة في تاريخ الجمسة المعين ليا، وتطمع عمى تقرير المقرر المكمف بالتحقيق استنتاجات الناظر   

لمعون أو من يمثمو. بعد اختتام المرافعات، يعرض رئيس الجمسة القضية لممداولة دون  العام ومذكرات الدفاع
حضور الناظر العام والمتابع ووكيمو وكاتب الضبط، ويصدر الحكم بأغمبية أصوات أعضاء المداولة، في حالة 

ية موقعا من طرف تساوي األصوات يرجح صوت رئيس الجمسة، ينطق رئيس الجمسة بالقرار )الحكم( في جمسة عمن
 كل من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط.

لى السمطات السممية والوصاية المعنية    وأخيرا يبمغ ىذا القرار إلى الناظر العام لمجمس المحاسبة والمعني باألمر وا 
الجيات القضائية وز ىذا القرار النيائي بالصيغة التنفيذية قياسا عمى قرار حوالتي يخضع ليا ىذا العون المعني. وي

 اإلدارية.
وفي حالة غياب العون المتابع عن الجمسة رغم استدعائو مرتين يبث المجمس في الممف ويصدر قراره النيائي    

 بنفس الكيفية.
 الفرنسيالقانون في الفرع الثاني: 

في تحديده اإلجراءات القانونية المتبعة أمام مجمس االنضباط في مجال التسيير  المشرع الفرنسيال يختمف   
 ( وىي: C.D.B.Fالميزانية والمالية )
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ن كانت      يؤىل المقرر إلى استماع إلى كل الشيود في القصة وسؤاليم والحصول عمى كل الوثائق الضرورية وا 
ارات العمومية أو طمب من الوزراء تعيين ليم موظفين من سرية، يمكنو القيام بالتحقيقات في عين المكان لإلد

  20ىيئات الرقابة أو التفتيش لمساعدتو في التحقيق
المتابعة،  إجراءاتبالوصول لحضور  إشعاريخطر الناظر العام العون المتابع عن طريق رسالة مسجمة مع و   

أمام محكمة النقض الفرنسية أو مستشارين  والذي يمكنو أن يستعين في ذلك بمحامي معتمد أمام مجمس الدولة أو
إلى الناظر  اإلثباتعندما ينتيي التحقيق، يقدم المقرر نتائج التقرير مرفقا بجميع لمحاضر ووثائق  21يختارىم
ذا قرر الناظر العام ال وجو المتابعة يحفظ ،و 23وىذا األخير يقرر إذا كانت ىناك متابعة أو ال وجو لممتابعة 22العام ا 

لى وزير الممف وي لى وزير األول وا  لى رئيس مجمس األمة، وا  بمغ قرار الحفظ إلى رئيس المجمس الشعبي الوطني، وا 
لى المتيم المتابع لى الجية التي قامت بتحريك المجمس وا  لى الوزير الذي يخضع لو المتيم )المتابع( وا   . 24المالية وا 

   يحفظ الممف نيائيا أو يرسمو إلى المجمس مع طمباتوولكن نالحظ أن الناظر العام يمكنو في ىذه الحالة إما 
  .25المبررة 

في حالة إرسال الممف إلى المجمس يعذر المتيم المتابع برسالة مسجمة مع وصل االستالم ومنح لو أجل و     
 االطالع عمى الممف أصالة عن نفسو أو من يمثمو لدا كاتب الضبط لمجمس مع تقديم مذكرة دفاعية إلى الناظر

 26يوم( تحتسب إبتداءا من تاريخ االعذار مع تضمين ىذا األخير تاريخ انعقاد الجمسة 30العام يحدد بشير )
يمكن استدعاء الشيود إلى الجمسة المشارين أعاله، إما بناءا عمى طمب من الناظر العام أو بقوة القانون إذا رأى    

ناءا عمى طمب المتيم المتابع موجية إلى رئيس أو ب 27المجمس أن حضورىم ضروري لرفع الغموض في القضية
ذا تغيب المتابع أو الشيود عن الحضور يمكن لرئيس المجمس أن يوقع ضدىم غرامات مالية إال إذا  28الجمسة وا 

 .29قدموا تبريرات مؤسسة تخالف ذلك
منية ومفتوحة ع (C.D.B.F)تكون جمسات مجمس االنضباط في مجال التسيير لمميزانية والمالية الفرنسي و    

وقد تكون سرية بقرار من رئيس الجمسة في ظروف معينة. وأخيرا يفتح باب المرافعة ويقدم  30لحضور الجميور
ويستمع الى  31المقرر الممخص عن تقريره الكتابي، ثم ممثل النيابة العامة يتمو بإيجاز ممخص عن قرار اإلحالة

بع دفاعاتو شخصيا أو من يمثمو وتبقى الكممة االخيرة لو في نياية الشيود إذا وجدوا، وفي األخير يقدم المتيم المتا
يعرض رئيس المجمس القضية لممداولة ويتخذ القرار بأغمبية األصوات الحاضرة. وفي حالة و  32مرافعة الجمسة

، وينطق بو في الجمسة عالنية، و يبمغ القرار الصادر إلى كل من المعني 33تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس
لى رئيسي  لى وزير األول، وا  لى وزير المالية، وا  لى الشاكي أو صاحب موضوع تحريك لممجمس، وا  باألمر)المتابع( وا 

 .34الكتمة البرلمانية
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 المبحث الثالث:القرارات الصادرة في رقابة االنضباط وأوجو الطعن فييا 
ط وثم في المطمب الثاني أوجو الطعن في سوف نتناول في المطمب األول القرارات الصادرة في رقابة االنضبا      

 ىذه القرارات.
 المطمب األول : القرارات الصادرة في رقابة االنضباط

تصدر غرفة االنضباط) الجزائرية( في مجال تسيير الميزانية والمالية قرارات تتضمن غرامات مالية في حق         
 مرتكبي المخالفات المالية الذي تثبت إدانتيم.

مبدئيا ال يمكن أن يتجاوز مبمغ الغرامة األجر )المرتب( السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العون المعني، عند و        
لكن استثناءا يمكن أن يضاعف ىذا المبمغ إلى حد  35تاريخ المخالفة دون تحديد إذا كان األجر خاما أو صافيا

و التنظيمية أو تجاىل التزاماتو لكسب امتياز مالي أقصى في حالة خرق العون المعني حكما منى أحكام التشريعية أ
أما في فرنسا تحدد الغرامة  36أو عيني غير مبرر لصالحو أو لغيره عمى حساب ذمة الدولة أو ىيئة عمومية

السنوي الذي كان يتقاضاه المعني باألمر وقت تاريخ ارتكاب المخالفة، وأما  Brutالقصوى بالراتب أو األجر الخام 
منح امتيازات غير مبررة لمغير يحدد المبمغ األقصى لمغرامة بضعف األجر الخام السنوي الذي كان في حالة 

.والمتابعات التي تجرييا رقابة االنضباط في القانونين والغرامات الصادرة في 37يتقاضاه وقت تاريخ المخالفة
وال يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بيا المخالفات المالية ال تتعارض مع المتابعات الجزائية والدعاوى المدنية 

 .38تابع( إال في حدود المبمغ األقصىعمى المعني )الم
والجدير بالذكر،أنو ال يمكن لمجية المختصة في رقابة االنضباط في مجال تسيير، في القانونين، تسميط         

( سنوات في القانون 10بعد انقضاء عشرة ) عقوبات الغرامات عمى مرتكبي المخالفات المالية إذا تمت معاينة الخطأ
( سنوات في القانون الفرنسي، من تاريخ ارتكاب الخطأ أو المخالفة إذا كان ىذا التاريخ 05الجزائري، وخمسة )

 معموما أو من تاريخ اكتشاف ىذه المخالفة إذا كان ىذا التاريخ خفيا.
 جمس المحاسبة في رقابة االنضباط المطمب الثاني : أوجو الطعن في القرارات الصادرة عن م

يستفيد كل صاحب الصفة والمصمحة من ضمانة التقاضي عمى درجات في الطعن في القرارات النيائية في     
القرارات الصادرة عن المجمس المحاسبة والمشمولة بالنفاد بخالف القرارات المؤقتة ال يمكن الطعن فييا ألنيا 

  39تمييدية 
الطعن بالطرق التالية: الطعن بالمراجعة واالستئناف والنقض في القانون الجزائري واكتفى الفرنسي  ويكون  

 40بطريقتين االثنين ىما المراجعة والنقض فقط واستبعاد االستئناف
  le pourvoi en révision: الفرع األول: الطعن بالمراجعة
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 بالمراجعة ىو إعادة النظر في موضوع الحكم ألسباب لم يطمع عمييا القضاء وقت إصداره الحكم. ويقصد   
: يقدم طمب المراجعة أو إعادة النظر من األشخاص التالية 41أصحاب الصفة والمصمحة في الطعن بالمراجعة-أ

 وىم: 
 .المتقاضي المعني 
 لف المذنب أو كان يخضع ليا وقت إرتكابو السمطة الرئاسية أو الوصاية التي كان يخضع ليا المخا

 المخالفة موضوع القرار.
 .الناظر العام من تمقاء نفسو 
 .الغرفة بالمجمس أو الفرع الذي أصدر القرار 
 
 تكون قرارات المجمس موضوع مراجعة في الحاالت التالية: : 42حاالت الطعن بالمراجعة-ب
 .بسبب األخطاء وقع فييا المجمس 
 اإلغفال أو التزوير. بسبب 
 .بسبب االستعمال المزدوج 
 .بسبب ظيور عناصر جديدة تبرر ذلك 

يتضح من الحالة األخيرة أنيا مطمقة وال تفيد التقييد وأن األسباب التي تستدعي المراجعة تخضع إلى تقرير و    
 وتكييف المجمس.

بو عمى عرض الوقائع والوسائل التي يجب عمى طالب المراجعة أن يشمل طم : 43شروط قبول طمب المراجعة-ج
 يستند إلييا مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتية.

يوجو طمب المراجعة إلى رئيس المجمس في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ تبميغ  :44مدة الطعن بالمراجعة-د
 ئة.القرار موضوع الطعن، ويمدد ىذا األجل في حالة استناد القرار المطعون عمى وثائق خاط

:يعين رئيس الغرفة أو الفرع قاضيا يكمف بدراسة طمب المراجعة وتقديم  الفصل في موضوع طمب المراجعة-ه
اقتراحات كتابية في مدى صحة ىذا الطمب أو مدى قبولو أو رفضو تم بعد نياية دراستو الممف يوجو إلى الناظر 

الفرع الذي يحدد تاريخ الجمسة ويستدعي أصحاب الطمب العام لتقديم استنتاجاتو كتابية ويرجعو إلى رئيس الغرفة أو 
 .45إلييا
ال يكون إلجراءات المراجعة أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن ويبقى ساريا في حق طالب المراجعة ومولد و     

لكافة آثاره القانونية إال إذا تبين أن الدفوعات التي يستند عمييا الطاعن في المراجعة جدية ومؤسسة، في ىذه الحالة 
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فرع المعني والناظر العام، أن يأمر بوقف تنفيذ ىذا القرار إلى رئيس المجمس بعد استشارة رئيس الغرفة أو الليمكن 
 .46غاية إصدار القرار الثاني الذي يفصل في طمب المراجعة 

 .143R47-1تقريبا نفس ما تعرض لو المشرع الفرنسي في الطعن بالمراجعة مع اختالف بسيط في المادة و    
مراجعة القرار ألسباب المذكورة سابقا، بناء عمى طمب  مجمس المحاسبة من إجراءليمكن فانو  وبناءا عميو   

صاحب الحق في مراجعة القرار موضوع الطعن مع تقديم المبررات المؤسسة ويوجو طمب المراجعة إلى رئيس 
الغرفة عن طريق رسالة مسجمة مع إشعار بالوصول.ويجب عمى طالب المراجعة أن يضمن الطمب بعرض الوقائع 

د إلييا مرفقا بنسخة من القرار المطعون فيو والمبررات التي تنبث الخطأ أو اإلغفال أو التزوير والوسائل التي يستن
أو االستعمال المزدوج. أو أن المجمس ينعقد النظر في الطمب بقوة القانون أو بناءا عمى طمب الناظر العام بمبادرتو 

ين المعنيين أو ممثمي الجماعات اإلقميمية أو الشخصية أو بطمب من الوزير المكمف بالمالية أو الوزراء اآلخر 
 المؤسسات المعنية.

يعين رئيس الغرفة المختصة قاضيا يكمف بتحقيق في طمب المراجعة ويستدعي األطراف المعنية لطرح مذكراتيم في 
 نتاجاتو كتابيا.يوما يحسب إبتداءا من تاريخ التبميغ، تم يبمغ القاضي تقريره إلى الناظر العام الذي يقدم است 15أجل 

وأخيرا تتخذ الغرفة في جمساتيا العمنية قرارا وحيدا بقبول مراجعة موضوع القضية أو رفضيا عند عدم وجود مبررات 
 كافية.

  Pourvoi en appel  الفرع الثاني :الطعن باالستئناف
المشرع الفرنسي كميا الطعن باالستئناف في القرارات الصادرة عن مجمس المحاسبة أو مجمس التأديب في  إستبعد  

مجال تسيير الميزانية والمالية.  وبينما المشرع الجزائري يصرح بالطعن في القرارات الصادرة عن مجمس المحاسبة 
مراجعة حسابات المحاسبين وقرارات االنضباط دون أن يبين أي نوع من ىذه القرارات ألن مع العمم أن قرارات 

 تصدر نيائيا وبالصيغة التنفيذية.
القرارات موضوع الطعن  إنمن المفروض أن يطعن فييا بالنقض فقط كما فعل في ذلك المشرع الفرنسي وفي رأي  

 .ة لمجمس المحاسبةباالستئناف ىي القرارات  الصادرة عن غرفة المراجعة أو القرارات الصادرة عن الغرفة الجيوي
 : يكون االستئناف مقبوال من األشخاص اآلتية وىم: 48األطراف المعنية في الطعن باالستئناف -أ

 المتقاضين المعنيين. -
 السمطات السممية المعنية. -
 السمطات الوصاية المعنية. -
 الناظر العام لمجمس المحاسبة. -
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( يحسب 1يجب تقديم الطعن باالستئناف من صاحب الشأن في أجل شير واحد ) :49أجل قبول االستئناف-ب
 ابتداءا من تاريخ تبميغ القرار موضوع الطعن.

االستئناف إلى المجمس كتابيا موقعو من صاحب طمب  توجو عريضة  50: شروط قبول الطعن باالستئناف -ج
 صيل الوقائع والدفوع المستند الييا.االستئناف أو ممثمة القانوني، ويعرض فييا بالتدقيق وكل تفا

الطعن باالستئناف يختمف عن المراجعة ألنيا تعد من الطعون العادية التي توقف تنفيذ :51أثر الطعن باالستئناف-د
 القرار موضوع الطعن باالستئناف.

تودع عريضة االستئناف لدى ضبط مجمس المحاسبة أو ترسل إلييا  :52إجراءات التقاضي في االستئناف -ه
يعين رئيس المجمس مقررا يكمف بالتحقيق في الممف ويعد تقريرا يتضمن و  مقابل وصل ايداع أو إشعار باالستالم.

ف مرفق بتقرير التقرير إلى الناظر العام الذي يقدم بدوره استنتاجاتو كتابيا ويعيد ىذا األخير المم اقتراحاتو، ويبمغ
بتشكيمو كل الغرف مجتمعة دون الغرفة التي أصدرت القرار   األخيرالمقرر واستنتاجاتو إلى مجمس المحاسبة، وىذا 
  53موضوع الطعن يدرسن االستئناف المرفوع ليا

 54وفي األخير يحدد رئيس مجمس المحاسبة تاريخ الجمسة ويستدعي األطراف المعنية لمحضور إلييا
يضبط رئيس الجمسة سير الجمسة بحيث يوجو موضوع المناقشة ويمكن المناقشة  :55طمب االستئناف الفصل في-د

 شفاىيا.ويمكن االستئناف أو ممثمو القانوني من تقديم مالحظاتو 
وفي النياية تعرض القضية عمى المداولة دون حضور المقرر والناظر العام، وتتخذ القرارات بأغمبية األصوات 

 الحاضرة.
 Pourvoi en cassationرع الثالث : الطعن بالنقض الف

بالنقض  ،(57والفرنسي 56يطعن األطراف المعنية أو ذوي الشأن في القرارات النيائية لمجمس المحاسبة )الجزائري
 .58أمام مجمس الدولة

 األطراف أو األشخاص الذين يحق ليم الطعن في التشريع الجزائري ىم:  :األطراف المعنية في الطعن بالنقض/0
 المتقاضي بنفسو أو بواسطة محامي معتمد لدى مجمس الدولة.-     
 الوزير المكمف بالمالية.-     
 السمطات السممية المعنية.-     
 السمطات الوصاية المعنية.-     
 الناظر العام.-     

 وكما يضيف المشرع الفرنسي إلى ىؤالء الطاعنين كل من: 
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 الوزراء اآلخرين المعنيين.-     
 ممثمي الجماعات اإلقميمية.-     
 المؤسسات والمرافق المعنية.-     

 مدة الطعن بالنقض: /8
 مس المطعون فيو.يقبل طعن بالنقض في القانونين خالل شيرين تحسب إعتبار من تاريخ التبميغ الرسمي لقرار المج

  حاالت أو أسباب قبول الطعن بالنقض/3
حدد المشرع الفرنسي حاالت قبول الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة بثالث حاالت في قانون الييئات القضائية 

 59المالية وىي: 
 الواسع.عيب مخالفة القرار المطعون فيو لمقانون في مفيومو *  
 عيب الشكل واإلجراءات.*  
 االختصاص.عيب *  

غير أن المشرع الجزائري لم يذكرىا في القانون المتضمن مجمس المحاسبة بل أحال ورودىا إلى قانون و      
  60اإلجراءات المدنية واإلدارية وىي كاآلتي:

 مخالفة قاعدة جوىرية في اإلجراءات أو إغفاليا.*  
 عدم االختصاص النوعي.*  
 عيب تجاوز السمطة.*  
 القانون. مخالفات*  
 مخالفات االتفاقيات الدولية.*  
 انعدام التسبيب أو قصوره أو تناقضو مع منطوق الحكم.*  
 الحكم بما لم يطمب أو أكثر مما طمب.*  
 السيو عن الفصل في أحد الطمبات األصمية.*  
 أثر الطعن بالنقض في القرار المطعون فيو/4
قضى مجمس الدولة بنقض القرار المطعون فيو، يعاد النظر فيو مرة ثانية إلى مجمس المحاسبة بتشكيمو كل  إذا    

 يمتزم المجمس المحاسبة في قراره الجديد بجميع النقاط القانونية التي تفصل فييا مجمس الدولة.و  الغرف مجتمعة.
المحاسبة وكأنيا ىيئة قضائية تابعة لو في  أن ىذه السمطة المخولة لمجمس الدولة تجعل مجمسومن المالحظ 

 .61الوقت الذي تعد فيو قضاءا في أصل إنشائيا
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 الخاتمة
مبدئيا يعد مجمس المحاسبة ميما كانت طبيعتو ، ىيئة دستورية لرقابة المالية العميا خول لو المشرع حراسة المال   

العام ، من خالل الرقابة عمى تنفيذ الميزانية العامة وتسييرىا ، لمتأكد من أن األموال المنفقة مطابقة مع األحكام 
لة عن طريق مراقبة انضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية وكذالك التشريعية والتنظيمية المعمول بيا في الدو 

 الكشف عن المخالفات المالية ، وما يترتب عنيا من الجزاءات القضائية .

ولتطوير شفافية تسيير المالية يساىم مجمس المحاسبة في تقديم االقتراحات والتوصيات حول مواطن الخمل 
لتي تصيب تسيير الميزانية العامة،عن طريق التقارير المالية التي يتوصل إلييا من والضعف من المخالفات المالية ا

جراء المعاينات والتحقيقات التي يجرييا لمتأكد من حسن استخدام اآلمرين بالصرف عمى وجو الخصوص والموظفين 
 بموجب الميزانية العامة .عمى وجو العموم ،والييئات الخاضعة لرقابتو، لمموارد و االعتمادات المالية المخصصة 

 ولتحقيق ذلك توصمنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات معا وىي كالتالي: 

الغرامات المالية التي يفرضيا مجمس المحاسبة عمى المخالفين تعد زىيدة جدا ،خاصة إذا كان سوء تسيير  -
رة مالية كبيرة لمخزينة العمومية أو بالصرف أو المخالفات التي ارتكبيا الموظفين العموميين، تكبد خسا اآلمر

الييئات التابعين ليا . ليذا يجب عمى المشرع إعادة النظر ومراجعة ىذه الغرامات المالية وجعميا أكثر صرامة 
 وتخويل السمطة التقديرية أكثر لمجمس المحاسبة في تقدير المخالفة والعقوبة المناسبة ليا.

القانونية المتبعة أمام غرفة االنضباط لمجمس المحاسبة وتعقدىا والتي قد تأخذ عدة شيور  اإلجراءاتطول  -
أو سنوات لمحكم فييا مما يجعل المخالف يفمت من العقوبة بتركو لموظيفة أو تقاعده أو وفاتو ، ليذا يجب تخفيف 

 . لمخزينة العمومية القانونية وجعميا مرنة لنتمكن من جبر الضرر المالي اإلجراءاتمن حدة ىذه 

 الهوامش

                                                           
المجلس الشعبي الوطني، لجنة المالية والميزانية ،الفترة  -1

التشريعية السابعة ،نصوص تتعلق بنشأة وتنظيم وصالحيات مجلس 

   5302، جانفي 30المحاسبة  ص

( معدل ومتمم  1995السنة  39) ج.ر العدد رقم  1995/ 07/ 17مؤرخ في  02/95من األمر رقم  87المادة - 2
 (2010السنة  50) ج.ر العدد  2012/  08/ 26لمؤرخ في ا 10/ 02باألمر رقم 

3
- André Barilari, contrôles financiers comptable administratifs et juridictionnel des finances 

publique  LGDG, EJA, 2003,. P 128  
4
 Michel Lascombe et Xavier vandendriessche ,les rapports droit-gestion à travers la 

responsabilité des acteur de l exécution budgétaire ,( innovation, création ,et transformation en 
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finance publiques ) ,actes de l université de printemps de finance publiques du groupement 

européenne de recherche en finance publiques    ,L.G.D.J ,E.J.A , paris , France ,2006 .  
5
 السابق الذكز   2من اآلمز/ 78المادة  - 

6
 - André Barillari. Op.cit. P 129 

7
 - Jacques Magnet, Louis Vallernand, Thierry Vught, La Cour De Compte, Berger Levrauts, 

Paris, FRANCE 2007 P515. 
 األمر الذي يجعمنا أن نبحث في مسؤولية الوزراء والمنتخبين والسياسية والجزائية والمدنية:  - 8

* المسؤولية السياسية يمجأ )الوزراء والمنتخبين( في كثير من الحاالت إلى تفسير تصرفاتيم التي تنطوي عمى مخالفات 
مالية وتضر بالييئات العمومية إلى االعتبارات والضوابط السياسية ويحتاجون أن يكون الجزء جزاءا سياسيا وعميو فإن 

 أعضاء الحكومة عن النفقات  المالية المرخصة ليم بموجب الميزانية العامة، المشرع الجزائري يمكن البرلمان من مساءلة 
في حال سوء استعماليا، عن طريق إما باستجواب أعضاء الحكومة من خالل توجيو أسئمة كتابية أو شفوية في أجل أقضاه 

ما البرلمان نشأ في أي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصمحة العامة و  30 ىذا إجراء خطير يمكن أن يثير يوما، وا 
 من الدستور. 133المسؤولية السياسية ألعضاء الحكومة لما تتوصل إليو من نتائج التحقيق السرية تطبيقا ألحكام المادة 

من الدستور التي تنص عمى مسؤولية الحكومة والذي  135كما يسمح إلى البرلمان إلى إجراء ممتمس الرقابة وفق لممادة 
 من نواب البرلمان. 3/2تقالة الحكومة كميا في حالة موافقة يؤدي إلى اس

أما بالنسبة لرؤساء المجالس الشعبية المنتخبة فتظير المسؤولية من خالل سحب الثقة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة 
 أعضائو. 2/3عن طريق اقتراع بأغمبية 

زنة العامة لدولة في النظام األردني، دراسة مقارنة، رسالة عطا اهلل سالم جويعد الصرايرة، الرقابة عمى تنفيذ الموا - 9
 .281، ص  1999 -كمية الحقوق – سمشدكتوراه، جامعة عين 

 
 المرجع السابق 10-02من األمر  2الفقرة  88المادة  - 10
 المشار إليو سابقا. 02/10من األمر  01الفقرة  91المادة - 11

12 - Code De La  Juridiction Financières Française    (CJFF)   
13 - Jacques Magnet , Louis Vallernand, Thierry Vught. Op.cit .p516- 518 

 المشار سابقا. 10-02 مراأل مراألمن  101المادة  - 14
15 - Art L 314.1 Code Juridictions Financières Française (Cjff)  

 المشار سابقا. 10-02مر من األ 97إلى  94من المواد  - 16
 من نفس االمر. 98المادة - 17
تقدر بممف واحد  2011-2010و في سنة  02تساوي ممفين  2009عدد قرارات حفظ الممفات في الجزائر في سنة - 18
01. 

 ممفا 13تساوي  2011عدد الممفات التي أحيمت لتحقيق في سنة  -
ممفا، وفي  10تساوي  2010ممف وفي سنة  11تساوي  2009حقيق في سنة عدد الممفات التي حفظت بعد الت -

 ممفا. 14تساوي  2011سنة 
 10ىي  2011ممفا، وفي  11ىي  2010ممفات، وفي  7ىي  2009عدد الممفات التي أحيمت لمحكم في  -

 ممفات.
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تحول بين تحقيق الجودة و من الناحية العممية، نجد أن قضاة غرفة االنضباط في الجزائر يحتجوا بوجود نقائض 
 والفعالية في األحكام وىذه النقائض حددىا القضاء فيما يمي: 

 عيوب في اإلجراءات. -
 عدم كفاية التحقيق. -
 عدم تحديد مسئولي المخالفات بعناية جيدة. -
 عدم تعيين األضرار. -
 نقص العناصر الضرورية في تحديد الغرامات. -

ي نجاح اإلجراءات القضائية ويصبح عمل القضاء المالي بدون جدوى ويرون كذلك أن ىذه النقائص تخالف وتحول ف
 ويفمت كثير من المخالفين من العقاب.

Sigma, rapport de revue volontaire par les pairs de la cour des comptes d’Algérie, OCDE, 

octobre2013, P 48.  
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 ( من نفس األمر.03الفقرة الثالثة ) 107المادة  - 50
 ( من نفس األمر06الفقرة السادسة ) 107المادة  - 51
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- Stéphanie Damarey le juge administratif, le juge financier, Dalloz, Paris,2001, P21. 

عمى ما يمي )يفصل مجمس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات  98/01من القانون العضوي  11تنص المادة وكما 
القانون العضوي رقم الجيات القضائية االدارية الصادرة نيائيا .... وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجمس المحاسبة( 

 .1998المؤرخة في  37المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو،  ج. ر عدد  30/05/1998في  98/01
59

 - Stephanie Damarey, Op.Cit , P 29 ,30 , 31 , 32 
العدد يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجريدة الرسمية  25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  - 60
 .2008، المؤرخة في 21
، ص 2005، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت، 1محمد رسول العموري، الرقابة المالية العميا، دراسة المقارنة، ط - 61

162. 
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  موسوني  سميمة

 أ –أستاذة مساعدة قسم  
 أدرار –جامعة أحمد دراية 

 المخبر : القانون والمجتمع
 وحدة البحث ، الحكومة االلكترونية وانعكاساتها عمى اإلدارة في الجزائر

m@gmail.comcourichi.sali 
 عنوان المقال : نزاعات الحدود البحرية : الماهية و األسباب

 
 الممخص : 

لقد شهدت الساحة الدولية العديد من نزاعات الحدود الدوليةة   ذة ا ايريةاة التةد تعةد مةن لمةعب المشةا      
 واجهة العس اية .العالمية و لعقدذا   ينها ممدا ائيسد للنزاعات الدولية و  ثياا ما تؤدي إلى الم

بةين الةدو  المتقابلةة لو و الملفت لالنتباا لن اآلونة ايرياة تشهد تفشد العديد من نزاعات الحدود البحاية     
المتالمقة  و التد تعد من لرطةا النزاعةات الدوليةة علةى المسةتوو الةدولد  ايمةا الة ي لدو بنةا إلةى معالجةة 

 سباب ال امنة وااء نشوبها ةذ ا النزاعات للوقوف على ماذيتها و اي
   The international arena has witnessed many international border 
disputes, which represents now the most difficult and complex global 
problem, because it is a major source of international conflicts and 

often leads to military confrontations.                      
        It is interesting to note that there has been a recent outbreak of 

maritime border disputes between adjacent or opposite countries, those 
disputes are one of the most serious international disputes, which led 
us to address these conflicts to determine them and the reasons 

behind them.                                            
 
 

mailto:courichi.salim@gmail.com
mailto:courichi.salim@gmail.com
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 مقدمة :
العالقةةات  ائةةيف  ةةد محةةيط    منةة  لن بةةازت إلةةى الوجةةود الدولةةة القوميةةة   يةةان سياسةةد و قةةانوند و  اعةة    

القةةةانون ع التةةةد شةةةهلت  قهةةةاء حظةةةد مو ةةةوع الحةةةدود باذتمةةةاض  بيةةةا , و ل ةةةحى مةةةن الموا ةةةي,حتةةةى الدوليةةةة 
لن و  يةد سةيادتها الوطنيةة و ايقليميةة ,ش   من الشواغ  ايساسية للدولة القومية من لج  تأ ت, قب  لن الدولد

 ( .1الحفاظ على ذ ا الحدود  لف العديد من الدو  ال ثيا من الموااد و الطاقات البشاية )
و مما الشك  يه لن المفهوض الحديث للحد الةدولد سةواء  ةان بايةا لو بحايةا ينمةاف إلةى  ونةه عبةااة عةن     

يض دو  متجةةاواة , و ذةةد بةة لك  وامةة  طبيعيةةة لو مةةناعية بةةين الرةةط الفامةة  الةة ي تبةةدل و تنتهةةد عنةةدا لقةةال
 (. 2متجاواة )لقاليض مرتلفة  د عدة دو  

ذةة ا الحةةدود , و مةةا يهمنةةا  ةةد ذةة ا  ة الةةدو  ظهةةات النزاعةةات الدوليةةة علةةىو نظةةاا يذميةةة الحةةدود  ةةد حيةةا   
نهةةا تعةةد مةةن لذةةض و لرطةةا النزاعةةات المقةةاض مةةن الدااسةةة تلةةك النزاعةةات المتعلقةةة بالحةةدود البحايةةة علةةى اعتبةةاا ل

 واتهةةةا ايقتمةةةادية ال امنةةةة  ةةةد لعمةةةا  و بةةةاطن الشةةةعوب و ثا  مسةةةتوو الةةةدولد و  لةةةك لتعلقهةةةا بمقةةةدااتعةةةن ال
طو  النجاة لهالبية الدو   د  االمتدادات البحاية التابعة لسيادة لو والية الدولة الساحلية   و التد ذد بمثابة 

 . و عليه سنتطا   يما يلد إلى :(3)من المن وب  ااد ايقليض و قاابت  يه مو وقت شحت ب  
 لوال : ماذية نزاعات الحدود البحاية 

 ثانيا : لسباب نزاعات الحدود البحاية 
 نزاعات الحدود البحرية أوال : ماهية 

لقوميةةة و امةةزا ة الةةدو  إليهةةا باعتبااذةةا نتاجةةا للمبةةادئ و اي  ةةاا ادود البحايةةة لذميةةة مسةةتمدة مةةن نظةةا للحةة    
ا مةن بشةيتعل  بتلك الحدود و تتشبث ب     د    مالوجود الدولة و  اامتها , و ل لك  هد ال تتساذ  عادة 

 (. 4اياض التد تاو لنها تش   جزء من إقليمها , ب  قد تستردض القوة للمحا ظة عليها )
قض النزاعةات المتعلقةة بهة ا الحةدود , ذة ا نظاا لتفاو قد ل حى تعيين الحدود البحاية لماا  اوايا و ذاما     

التفاقض ال ي جاء جااء التقدض الت نولوجد ال ي جع  البشاية تنتبه إلى ما تحتويه البحاا من ممادا و ثاوات 
الشةةةةعوب حيةةةةة و معدنيةةةةة , تعتبةةةةا  ةةةةد وقتنةةةةا الحةةةةالد البةةةةدي  ايمثةةةة  لعةةةةدض و ةةةةاء مةةةةوااد اليةةةةابف باحتياجةةةةات 

التةةد تةةأتد  ةةد مقةةدمتها  لعةةداد السةة ان و  ةةاواة تةةو يا سةةب  و ممةةادا العةةي , رامةةة مةةع تزايةةد والح ومةةات
 (. 5اله اء )

 تد بيانها : إلى النقاط اآلو  د سبي  ايحاطة بنزاعات الحدود البحاية ااتأينا لن نتطا     
 الحدود البحاية التعايف بنزاعات  -1
 طبيعة  نزاعات الحدود البحاية  -2
 الحدود البحرية :( التعريف بنزاعات  0
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الواقةةةةع بمشةةةة الت الحةةةةدود بةةةةين لغلبهةةةةا  ةةةةد تتسةةةةض الجماعةةةةة الدوليةةةةة الااذنةةةةة ب ثةةةةاة النزاعةةةةات   ويتعلةةةة        
   ما لن وجود النزاعات  د إطةاا المجتمةع الةدولد المعامةا لةيف بالشةدء الهايةب لو غيةا العةادي (6الدو )

 ( .7باعتباا لن  لك ذو لثا الزض للوجود  د مجتمع منظض )
تعتبةةا نوعةةا مةةن النزاعةةات الدوليةةة بمةةفة عامةةة و نزاعةةات  اا لن نزاعةةات الحةةدود البحايةةة و علةةى اعتبةة     

الحةةدود الدوليةةة بمةةفة رامةةة   و نظةةاا ل ذميةةة التةةد لمةةبحت ت تسةةيها  ةةد إطةةاا العالقةةات الدوليةةة     ننةةا 
 سنسلط ال وء عليها   و  لك من رال  التعايف بها .

طا  إلى تعايف نزاعات الحدود البحاية البةد مةن التنويةه يحةد النقةاط البالهةة ايذميةة   وذةد ل ن قب  الت    
 لقةةد اسةةتقا  قةةه القةةانون الةةدولد لن النةةزاع علةةى الحةةدود ال يتهيةةا تعايفةةه سةةواء  انةةت الحةةدود بايةةة لض بحايةةة   

ه ال يوجةةد مبةةاا يقامةةة نظةةض  ةة ا لح ةةاض التح ةةيض و الق ةةاء الةةدوليين علةةى حقيقةةة بالهةةة ايذميةةة   و ذةةد لنةةو 
 ( .8قانونية مرتلفة للحد الدولد حسب العنما المادي ال ي يعين  يه )

و تعنةةد  لمةةة نةةزاع  ةةد معناذةةا العةةاض   وجةةود تعةةااض بةةين ادعةةاءات و ممةةال  قائمةةة   بحيةةث يقةةوض  ةة     
تا متةةةى انتقةةة  عةةةااض ممةةةداا للتةةةو   و يمةةةب  ذةةة ا التطةةاف بالتمسةةةك بوجهةةةة نظةةةاا و يحةةةاو  تةةةاجي  ادعائةةةه 

 من الجانب النظاي إلى الجانب العملد . الرالف 
ل ثةةةةا   باالدعةةةةاءات المتناق ةةةةة بةةةةين شرمةةةةين دوليةةةةين لو  –بشةةةة   عةةةةاض  –و يقمةةةةد بالنزاعةةةةات الدوليةةةةة    

 الواادة  د القانون الدولد . يتطلب حلها طبقا لقواعد تسوية النزاعات الدوليةو 
(   و يتعلةة  9لطاا ةةه ينطبةة  علةةيهض ومةةف شةةرا القةةانون الةةدولد ) لي لن النةةزاع يعةةد دوليةةا متةةى  ةةان    

 ( . 10بمسألة من مسائ  القانون الدولد العاض )
تا ة و نزاعةةات الحةةدود الدوليةةة ذةةد تلةةك الرال ةةات التةةد تحةةدث بةةين الةةدو  المتجةةاواة بشةةأن الحةةدود المشةة    

 ( .11)بينها
ن العناما التد يجب توا اذا  ةد نةزاع معةين حتةى يم ةن و ي ذب ايستا  " بااونلد " إلى تحديد جملة م    

 اعتبااا نزاعا حدوديا دوليا و ذد :
  يةتض إبةااز ذة ا الرةالف  ةد مةواة وجود رالف بين دولتين حو  مسألة قانون لو مسألة واقع , و لن

 .ادعاء لو احتجاج 
  الدولةةة علةةى المسةةتوو  لن يةةتمض إثةةااة ذةة ا ايدعةةاء لو ذةة ا االحتجةةاج مةةن قبةة  الع ةةو المؤذةة  لتمثيةة

يةتض عبةا تبةاد  المة  اات الدبلوماسةية , لو ا ةع الدولد , و لن ي ون  لك  د الش   المناسب ,  ةأن 
 ايما إلى مح مة العد  الدولية .

 ( 12لن يقاب  ذ ا ايدعاء لو  لك االحتجاج بالا ض من قب  الطاف ايرا.) 
اعةةات الحةةدود البحايةةة تتمثةة  غالبةةا  ةةد الرةةالف الةة ي ينشةةأ و باسةةتقااء لح ةةاض الق ةةاء الةةدولد نجةةد لن نز      

حةةو  مةةحة المل يةةة القانونيةةة لرةةط الحةةدود الةة ي متالمةةقة ,  لو بةةين الةةدو  المتجةةاواة , سةةواء  انةةت متقابلةةة
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يدعيةةه لحةةد ايطةةااف لو الرةةالف حةةو  تفسةةيا مةةك قةةانوند معةةين يتمةة  بتعيةةين رةةط الحةةدود بةةين ايطةةااف 
 (.13المعنية )

ن لطاا هةا دوال ن ثض   ن ذناك شاوط البد من توا اذا  د نزاعات الحدود البحاية تتمثة   ةد لن ي ةو و م     
ي ون ذناك رالف حو  المو ع المحي  لرط الحدود ال ي يفم  االمتةدادات و لن  (  14بمواة دائمة )

 . (15البحاية بين دولتين لو ل ثا )
 طبيعة نزاعات الحدود البحرية : ( 8

لنزاعةةات الدوليةةة بمةةواة عامةةة , حيةةث داج الةةبعض الطبيعةةة القانونيةةة ل لقةةد ارتلةةف الفقةةه الةةدولد حةةو        
 (.16على تقسيض النزاعات الدولية إلى نزاعات  ات طبيعة قانونية و نزاعات  ات طبيعة سياسية )

 يها ح ض القانون , لما و النزاعات القانونية ذد نزاعات ق ائية لي يم ن إحالتها للق اء الدولد لينز       
  لطاا هةةةا داجةةةة  بيةةةاة مةةةن ايذميةةةة , بحيةةةث يف ةةةالنزاعةةةات السياسةةةية ذةةةد تلةةةك النزاعةةةات التةةةد ت ةةةون علةةةى 

 .تسويتها عن طاي  الوسائ  السياسية بعيدا عن قواعد القانون الدولد 
ن ايمةةا يتوقةةف علةةى لالنزاعةةات السياسةةية ذةةد مسةةألة نسةةبية , حيةةث ين النزاعةةات القانونيةةة و و التفاقةةة بةة    

التةةه إلةةى الق ةةاء الةةدولد نزاعةةا قانونيةةا و بالتةةالد يم ةن إح ذة  يعتبةةاواايطةةااف للنةةزاع القةةائض بيةةنهض , و ت ييةف 
لض   ليقو   يه  لمته على لساف قواعد القةانون الةدولد , لو قواعةد العةد  و اينمةاف إ ا قبلةوا  لةك مةااحة 

 (.17الطا  السياسية  طاحه على لجنة تو ي  لو وساطة )يعتباوا نزاعا سياسيا مما يف   تسويته ب
  نةةةه ال يم ةةةن إر ةةةاعها ال إلةةى النزاعةةةات القانونيةةةة , و ال إلةةةى ا يرةةةا نزاعةةةات الحةةةدود البحايةةة و  يمةة    

اعةةةات الحةةةدود الدوليةةةة بمةةةفة عامةةةة يةةةة  لةةةك لن نز , حيةةةث لنهةةةا  ات طبيعةةةة مرتلطةةةة ,   النزاعةةةات السياسةةةية
تطبية  االعتبةااات اية بمفة رامة تتطلب  ةد حلهةا إلةى جانةب قواعةد القةانون الةدولد نزاعات الحدود البحو 

 (.18ايراو غيا القانونية ,  االعتبااات االقتمادية و الجهاا ية و التاايرية و غياذا )
 : أسباب نزاعات الحدود البحرية  ثانيا
معالجةةة   إلةةى تعايفهةةا و طبيعتهةةا بقةةد لنةةا بعةةد لن بينةةا ماذيةةة نزاعةةات الحةةدود البحايةةة , و  لةةك بةةالتطا     

, و نظةاا لتعةدد و ارةتالف ذة ا ايسةباب مةن ب ذ ا النوع من النزاعةات الدوليةة ايسباب التد تؤدي إلى نشو 
بيان لذض تلك ايسباب و ل ثاذا شيوعا , و  لةك  على  نزاع حدودي بحاي يرا , سوف نقتما  د دااستنا

 على النحو التالد : 
 االقتصادية : األسباب (0

لنشةوء نزاعةات الحةدود بمةفة عامةة اع االقتمادية و مازالت ذةد لحةد ايسةباب الائيسةية لقد  انت ايطم    
 ( . 19البحاية بمفة رامة ) الحدود نزاعاتو 

لذميةةة البحةةاا مةةن الناحيةةة االقتمةةادية بمةةا تحويةةه مةةن  ميةةات  ةةرمة مةةن الثةةاوات التةةد و قةةد ظهةةات     
إليها , مما جعلها مطمعا للدو  المطلة عليها و سببا  د توتا العالقات الدولية بةين العديةد لمب  البا يفتقا 
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البحاية بين تلك الدو  و رامة عندما تتواجد تلك من دو  العالض و سبب ائيسد  د نشوب نزاعات الحدود 
 (.20الثاوات  د المنطقة التد تتدار   يها االدعاءات)

لنا العديد من ايمثلة على ذ ا النزاعات نة  ا منهةا علةى سةبي  المثةا  النةزاع بةين  و الواقع العملد يقدض     
لبحةةةا "إيجةةةة ", حيةةةث ثةةةاا ذةةة ا النةةةزاع نتيجةةةة رةةةالف الةةةدولتين حةةةو  تا يةةةا و اليونةةةان حةةةو  الجةةةاف القةةةااي 

 (. 21است شاف و استهال  ما ي من  د قاع الجاف القااي لبحا إيجة من ثاوات)
بةةةين  نةةةدا و الواليةةةات المتحةةةدة برمةةةوا حةةةدودذما المشةةةتا ة  ةةةد رلةةةي  "مةةةين " نتيجةةةة و  ةةة لك النةةةزاع     

 (.22رال هما على لعما  االست شاف البتاولد  يه )
( , حيةةث لنةه باسةتقااء الرلفيةة التاايريةة لةةه , يت ة  لنةا جليةا لنةةه 23و لي ةا النةزاع القطةاي البحاينةد )     

الثةةةاوات النفطيةةةة ال امنةةةة ببةةةاطن اياض و تحةةةت قةةةاع المسةةةاحات نةةةزاع علةةةى المةةةوااد االقتمةةةادية و تحديةةةدا 
 (. 24البحاية المجاواة للجزا مح  النزاع )

 ةةد رلةةي  حةةو  حةةدودذما البحايةةة  باسةةتقااء الرلفيةةة التاايريةةة للنةةزاع بةةين ال ةةامياون و نيجيايةةا مةةا لنةةه      
, يت   جليا لن النزاع اقتمادي بحةت,  2002ال ي مدا ح ض مح مة العد  الدولية  يه عاض  و   "غينيا " 

حيث ل دت الدااسات العلمية لن باطن قاع رلي  "غينيا " يعد واحد مةن لغنةى المنةاط  بةالثاوة البتاوليةة  ةد 
 (.25العالض )

ان" السيادة على جزياتةد "بةوال و ليهيتةزيا و المتعل  بو على نفف الوتياة نجد النزاع بين إندونيسيا و مالي    
 مةا ية  ا القا ةد " لودا " ,    2002سيبادان " و ال ي مدا ح ض مح مة العد  الدولية  يه عةاض  و"بوال و

 د التماي  ال ي لمداا حو  ذ ا الق ية لن سبب النزاع بين ذةاتين الةدولتين ذةو سةبب اقتمةادي بحةت , 
من الدولتين لض  اإال لن لي ندونيسيا و ماليزيا ,النسبة ياو تان من  القان التاسع عشا بحيث لن الجزياتين مع

 ثمةة  ن , و قب  ذ ا الوقت لض ي ن ذنةاكى لوارا الستينات من القان العشايعلى تلك الجزا حتتدع سيادتها 
 هو بسبب احتياطات  د  لك الوقت  و لي نزاع ظها لي نزاع بين الدولتين بشأن السيادة على الجزياتين , 

 (. 26بب الجزياتين ) د قاع البحا و ليف بسالنفط الموجودة 
و انطالقةةا ممةةا سةةب  يت ةة  لن جميةةع نزاعةةات الحةةدود البحايةةة  ةةد العمةةا الحةةديث  ات بعةةد اقتمةةادي    

حيةةث لن المةةوااد الطبيعيةةة سةةواء  انةةت مةةوااد حيةةة لو ثةةاوة معدنيةةة , تعةةد الهةةدف الائيسةةد بالداجةةة ايولةةى , 
 الدعاءات الدو  حو  مناط  قاع البحا و ما تحت القاع . 

 األسباب السياسية :  (8
تعةةةد ايسةةةباب السياسةةةية مةةةن بةةةين ايسةةةباب الائيسةةةية لنشةةةوب النزاعةةةات عنةةةد القيةةةاض بعمليةةةة تعيةةةين الحةةةدود     

مسألة شائ ة للهاية , حيث لنها تتعل  بسيادة الدو  ,  قد نةت  البحاية , ل ا تعد مسألة تعيين الحدود البحاية 
من سيادة دولة لراو مجاواة لها , و  دولة لتدر   دلسيادة  تابعة  عن عملية التحديد لن تراج مناط   انت

 و الممال  االقتمادية و الحيوية للدو  المعنية .  اتذ ا العملية تمف جوذا االذتمام  ن ثض 
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ياسةةةية للةةةدو  لطةةةااف عمليةةةة يحيةةةان بةةةاياادة السو تتةةةأثا عمليةةةة تعيةةةين الحةةةدود البحايةةةة  ةةةد  ثيةةةا مةةةن ا    
 انةةةت ذنةةةاك عالقةةةات وديةةةة بةةةين السةةةلطات المعنيةةةة و  انةةةت ذنةةةاك نيةةةة حقيقيةةةة و مةةةادقة  ةةةد     ةةة  االتعيةةةين

التعيةةةين سةةةوف يحةةةاو  تجنةةةب التومةةة  إلةةةى حةةة  عةةةاد  و منمةةةف    ةةةال شةةةك لن  ةةةال مةةةن لطةةةااف عمليةةةة 
  و يقدض التنازالت الالزمة من لج  التوم  التفا    و من ثض سوف ت ون ذناك  امةة ممتةازة  ةد النزاعات

 م  للنتيجة الماجوة مهما  انت العقبات و التعقيدات الموجودة  د المنطقة المااد تعيين حدودذا .التو 
و الع ةةةف إ ا  انةةةت العالقةةةات بةةةين الح ومةةةات يسةةةودذا عةةةدض الثقةةةة و العةةةداء    ةةةال شةةةك  ةةةد لن النتيجةةةة     

طايةة  مسةةدود    الطبيعيةةة للمفاو ةةات حةةو  تاسةةيض الحةةدود البحايةةة سةةوف ت ةةون ل ثةةا عا ةةة للومةةو  إلةةى
ايما ال ي يؤدي إلى حدوث نزاعات حو  تلك الحدود   و ريا مثةا  يم ةن لن نة  اا النةزاع بةين اياجنتةين 

   نظاا لسوء العالقةات بةين الةدولتين ا  ةت اياجنتةين  "ج يبو شيلد حو  تعيين الحدود البحاية  د قناة " 
يةةةؤدي لحةةةدوث نةةةزاع مسةةةل  بةةةين الةةةدولتين لةةةوال تةةةدر  لقةةةااا مح مةةةة التح ةةةيض   ايمةةةا الةةة ي  ةةةاد لن  االمتثةةةا 

 ( .27)الفاتي ان  وسيط بينهما 
و ذناك نمو ج  د غاية ايذمية تجسدت  يةه لذميةة العوامة  ايمنيةة و السياسةية و لعبةت دواا بةاازا  ةد     

" و ال ي حو  جزا "حني  ال باو " و جزا " حني  المهاو  ايايتاينشوب النزاع   و ذو النزاع اليمند 
 ( .28) 1999و  1989 عامد  ملت  يه مح مة التح يض على ماحلتين

 األسباب التقنية :  (3
بمةةفة رامةةة ذةةد عمليةةة و الحةةدود البحايةةة  مةةن المتعةةااف عليةةه لن إنشةةاء الحةةدود الدوليةةة بمةةفة عامةةة    

تةةةين لامةةة  بةةةين دو الحةةةد الف قانونيةةةة  ةةةد مو ةةةوعها و  نيةةةة مةةةن حيةةةث اجةةةااءات التنفيةةة    بمعنةةةى لنةةةه يقامةةةة
متجاواتين لو متقابلتين البد بداية من تعيينه بطايقة دقيقة و  لك مةن رةال  التفةاوض بةين ايطةااف المعنيةة 

تض االتفا  عليه  د قالب قانوند سواء  ان ا , و و ع م و االتفا  النهائد على مو ع ذ ا الرط الحدودي
لحةد بنةوع مةن الثبةات و االسةتقااا و ي ةون بمنةأو عةن  د مواة معاذدة لو باوتو ةو  . و حتةى يتمتةع ذة ا ا

المنازعة  د محته , يجب لن يتض تعيينه بش   دقي   د  وء ايلماض التاض بالطبيعة الجهاا ية لإلقليض محة  
تحتم  ل ثا من معنةى .  ة  ا ال االعتباا , و لن ي ون  لك باسترداض الممطلحات و التعبياات الدقيقة التد 

التعيين تبدل ماحلة لراو و ذد ماحلة التاسيض لو الترطيط . و عملية التاسيض ذ ا عملية  نية انتهت ماحلة 
مةة ا ةة ايطةااف المعنيةة , و ت ةون مهيقوض بها لجان  نية مترممة , و يةتض تشة يلها و تحديةد سةلطاتها بمع

سةند الحةدود مو ةع ذ ا اللجان القياض  د حدود ما رولت من مالحيات بو ع ما اتف  عليةه ايطةااف  ةد 
التنفي  , و  لك بتاجمة بنود ذ ا السند إلى واقع مادي ملموف بو ع لو بناء العالمات و ايعمةدة لو غياذةا 

 ( . 29من الشواذد المتعااف عليها  د تعليض الحدود الدولية )
نةه يهةض دوال غيةا مظها دولد يو البد من التنويه إلى لن إنشاء و تعيين حدود المناط  البحاية له دائما    

( دون لن 30الدولةةةة السةةةاحلية , و بالتةةةالد  ةةةال يم ةةةن لن يتوقةةةف التعيةةةين علةةةى اياادة المنفةةةادة لتلةةةك الدولةةةة )
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ت ع  د اعتبااذا الو ع القانوند للدو  ايراو , ل ا داج  قه القانون الدولد على تأ يد ح  الدو  ايراو 
  ةد اسةترداض حقهةا , لو إ ا مةامن جانب واحد إ ا ما تعسةفت   د االعتااض على التعيين ال ي تقوض به دولة

( , ين التعيةين  ةد ذة ا الحالةة يعتبةا مرالفةا للمبةادئ المسةلض 31ل ات بالمملحة العامة للمجتمع الةدولد )
بها  د القانون الدولد , ل لك سنتطا  إلى دوا العوامة  التقنيةة  ةد نشةوب نزاعةات الحةدود البحايةة , و  لةك 

 نحو التالد : على ال
 األسباب المتعمقة بطرق رسم خطوط األساس : - أ

ثيةة  بةةين و  عةةا جةةاءت لتؤ ةةد علةةى لن ذنةةاك ااتبةةاطباسةةتقااء لااء الفقةةه و الق ةةاء الةةدولتين نجةةد لنهةةا جمي    
طا  اسض رطوط ايسةاف و الطبيعةة الجهاا يةة و الجيولوجيةة للسةواح  , ذة ا االاتبةاط يحةتض علةى الةدو  لن 

ايساف بطايقة تتماشى مع االتجاا العاض للساح  مهما  ان امتداد ذ ا الساح  , و لال تنحاف  تاسض رطوط
ذة ا إلةى درةو  مسةاحات بحايةة تحةت تلك الرطوط على االتجاا العاض للساح  انحاا ا جوذايا حتى ال يؤدي 

البحةاا قةد لجةازت للدولةة لقةانون  1982سيادة لو والية الدولة الساحلية دون وجه ح  , ل لك نجد لن اتفاقيةة 
اسةةض رطةةوط ايسةةاف , و يتجلةةى ذةة ا  يمةةا نمةةت عليةةه  جمةةع بةةين ل ثةةا مةةن طايقةةة مةةن طةةا السةةاحلية لن ت

 و التد جاء بها :  14المادة 
ايسةةاف تباعةةا بأيةةة طايقةةة مةةن الطةةا  المنمةةوا عليهةةا  ةةد  رطةةوط  للدولةةة السةةاحلية لن تحةةدد "ال يجةةوز

 ف الظاوف "المواد السابقة بما يناسب ارتال
و للزمةةةت االتفاقيةةةة الةةةدو  السةةةاحلية بةةةأن تعلةةةن عةةةن طايقةةةة اسةةةض رطةةةوط ايسةةةاف التةةةد يبةةةدل منهةةةا قيةةةاف     

رامةة و  -وب اسض رطوط ايساف الرامةة بهةا ,امتداداتها البحاية , ل ن الدولة قد تعلن عن ارتيااذا يسل
ذةة ا ايسةةلوب غيةةا منمةةف , و لنةةه  ةةد الوقةةت الةة ي تةةاو  يةةه دولةةة لرةةاو لن  -ة ميرطةةوط ايسةةاف المسةةتق

 ( . 32) 1982يمن  تلك الدولة امتدادات بحاية ل ثا ب ثيا من تلك المقااة  د اتفاقية  
و لبلغ مثا  على النزاعات التد قد تثوا بسبب طا  اسةض رطةوط ايسةاف ذةو نةزاع الممةائد الناويجيةة     

ئع ذةة ا النةةزاع  ةةد لن النةةاوي  قةةد قامةةت عةةاض , و تةةتلرا وقةةا 1951بةةين النةةاوي  و الممل ةةة المتحةةدة عةةاض 
لقةد لاعاياذةا , و ب مداا ماسوض عينت من رالله المنطقة البحاية التد تحتفظ  يها بممائد ايسةماك  1935

ه الناوي  , و مةن ثةض لقامةت دعواذةا لمةاض تاعتا ت الممل ة المتحدة و ايالندا الشمالية على النه  ال ي اتبع
و طلبةت منهةا لن تقةاا مةا إ ا  ةان نهة  التعيةين الة ي اتبعتةه النةاوي  مرالفةا للقةانون  مح مة العد  الدولية ,

لةةيف مرالفةةا للقةةانون  1935 الةةنه  الةة ي نةةا عليةةه ماسةةوض لن  الةةدولد لض ال , و قةةد رلمةةت المح مةةة إلةةى
 ( .33) , و لن رطوط ايساف المستقيمة التد حددذا الماسوض ذد لي ا غيا مرالفة للقانون الدولدالدولد

 األسباب المتعمقة بطرق تعيين الحدود البحرية : -ب
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, احلية و بين غياذا من دو  الجوااو نعند بها ايسباب المتعلقة بطا  تعيين الحدود البحاية للدولة الس    
واادة الة   ثياا ما تثوا النزاعات بةين الةدو  السةاحلية عنةد تفسةيا المةواد المتعلقةة بطةا  تعيةين الحةدود البحايةة

بشةأن المنطقةة االقتمةادية و االمتةداد القةااي    83و  74بشأن البحا ايقليمد   و المةادتين  15 د المادة 
و ماجع  لك ذو عدض و وح تلك المواد   باي ا ة إلى لن ذناك العديد من االعتبااات التد يجب مااعاتها 

ف مةةةن حالةةةة يرةةةاو . و عليةةةه  قةةةد داج  قةةةه عنةةد تعيةةةين الحةةةدود البحايةةةة بةةةين الةةةدو  المتجةةةاواة و التةةد ترتلةةة
مؤيدا بأح اض التح يض و الق اء الدوليين على تأ يد حقيقةة غايةة  ةد ايذميةة و ذةد لنةه القانون الدولد العاض 

يمةةعب عمليةةا و ةةع قائمةةة بطةةا  تعيةةين الحةةدود البحايةةة تمةةل  للتطبيةة  علةةى جميةةع حةةاالت تعيةةين الحةةدود 
 ( .34البحاية )

 
 خاتمة :

 د رتاض ذ ا الدااسة يم ةن القةو  لن نزاعةات الحةدود البحايةة تعةد مةن الموا ةيع  ات ايذميةة البالهةة  و    
 باعتبااذا تتعل  بمش لة لمبحت الشه  الشاغ  لهالبية الدو  الساحلية  د الوقت الااذن .

 و قد توملنا إلى نتائ  تتمث  لذمها  يما يلد :    
 لذض و لرطا النزاعةات الدوليةة علةى ايطةال    علةى اعتبةاا لنهةا  لن نزاعات الحدود البحاية تعد من

 السلض و ايمن الدوليين   إ  لنها قد تؤدي إلى االحت اك العس اي . تهدد
  لن نزاعات الحدود البحاية ذةد تلةك النزاعةات المتعلقةة بتحديةد المسةاا المةحي  لرةط الحةدود البحةاي

 بين الدو  المتقابلة لو المتالمقة .
 زاعةةةات الحةةةدود البحايةةةة تتميةةةز برمةةةائا تتمثةةة   ةةةد  ونهةةةا نزاعةةةا دوليةةةا   لي لنهةةةا ت ةةةون بةةةين لن ن

الة ي ينشةةأ بةةين اي ةااد مةةن جهةةة  لشةراا يعتبةةاون دوال   و عليةه ال يعتبةةا نزاعةةا حةدوديا  لةةك النةةزاع
 دولة من جهة ثانية .  ما لنها  ات طبيعة إقليمية   إ  لنها تتعل  ب قليض الدولة .و 

 عةةات الحةةدود بمةةفة عامةةة و نزاعةةات الحةةدود البحايةةة بمةةفة رامةةة مةةن لذةةض ايسةةباب المةةؤثاة لن نزا
 سلبا على العالقات الودية بين الدو  المتجاواة .

  لذض لسباب نزاعات الحدود البحاية   لن الممال  االقتمادية للدو  الساحلية  د البحاا تعد من بين
بحةةاا بحثةةةا عةةن الممةةادا و الثةةةاوات الحيةةة و المعدنيةةةة و  لةةك نظةةاا التجةةةاا اذتمامةةات الةةدو  إلةةةى ال

 لت ف  تو يا احتياجات شعوبها اله ائية و االقتمادية .
و  ةد ايريةا   نةه علةى اعتبةةاا لن نزاعةات الحةدود الدوليةة علةى وجةةه العمةوض و نزاعةات الحةدود البحايةةة  

نهةةةةا تتعلةةةة  بادعةةةةاءات علةةةةى وجةةةةه الرمةةةةوا تحتةةةة  لذميةةةةة رامةةةةة بةةةةين النزاعةةةةات الدوليةةةةة   و  لةةةةك ل و 
متعاا ةةة حةةو  النطةةا  ايقليمةةد لسةةيادة  ةة  دولةةة   ايمةةا الةة ي يجعلهةةا تشةة   ممةةداا دائمةةا للتةةوتا  ةةد 

  و مةةةا يم ةةةن لن تةةةؤدي إليةةةه ذةةة ا النزاعةةةات مةةةن مةةةداض مسةةةل  بةةةين العالقةةةات المتبادلةةةة بةةةين دو  الجةةةواا
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إلةةةى الوسةةةائ  السةةةلمية ييجةةةاد حةةة  الء ايطةةةااف   يجعلنةةةا نشةةةدد علةةةى حتميةةةة لجةةةوء ذةةةؤ ايطةةةااف المعنيةةةة 
مناسب يات ونه له ا النزاعات   دعما للسلض و ايمن الدوليين   و مةن لجة  الم ةد قةدما نحةو عالقةات 

 دولية تدعمها لواما المداقة و حسن الجواا .
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 عنوان المقال
 

 توقيع الجزاء فً عقود الصفقات العمومية قرار االدارة رقابة القضاء االداري على
 

 

 :الملخص
 مواجية في اإلدارة بيا تتمتع التي االمتيازات ىكإحد اإلدارية، العقود تنفيذ مجال في الجزاءات تعد    
 لمجوء حاجة وند بنفسيا اإلدارة اىتباشر  العقد، طو شر  مار احتً  عمى جبارها  و  وعمي لمضغط معيا، تعاقدمال

 م وبانتظا العامة رافقمال ير  س ين  تأم فكرة وكم ذلك أساسو  العقد، في عمييا لمنص حاجة وندو  بل لمقضاء،
 العقدو  عتوق فبعضيا متنوعة،و  متعددة معيا تعاقدمال عمى توقيعيا دارةلئل يمكن التي الجزاءات ذهى ،اطراد

 الجزاءات من األخر البعضو  الضاغطة، الجزاءاتو  اليةمال كالجزاءات إنياؤه، اىأثر  من نيكو  كبل مستمر
 .الفاسخة الجزاءات يوى العقدية الرابطة بيا تنتيي
سمطة االدارة في توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية نتجة اخبلل المتعاقد  اعمال نأ ير  غ     

تمارسيا االدارة كيفما تشاء بل ىي سمطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء  تعد سمطة مطمقةبالتزاماتو ال
االداري والذي يتحقق بدوره من توفر الشروط البلزمة لقيام تمك السمطة وىذا ما يشكل ضمانة اساسية لمنع 

 .د معياقتعسف االدارة حيال المتعا

mailto:Bensihamou81@gmail.com
mailto:Bensihamou81@gmail.com


 8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة

 

252 
 

 
 :المفتاحية الكلمات

 .المختص يضالقا ياتحصال – ئيةضاالق الرقابة نطاق – ةالعمومي الصفقات -الجزاءات
 

Résumé : 
 Les sanctions sont considérées, dans l’exécution des contrats administratifs, comme des 

privilèges dont jouit l'administration pour faire face au contracté, afin de lui faire pression et 

l'obliger à respecter les termes du contrat. Ces sanctions sont réalisées par l’administration elle-

même, sans avoir besoin de recourir à la justice, et même sans la nécessité de l’existence d’une 

stipulation ou un texte dans le contrat, tout cela est basé selon l’idée d'assurer le 

fonctionnement régulier et total des services publics. Ces sanctions qui peuvent être imposées 

par l’administration sur le contracté sont nombreuses et variées, certaines sont imposées au 

cours du contrat sans avoir résilié ce contrat, comme les sanctions pécuniaires et les sanctions 

coercitives, certaines d’autres sanctions mettent fin au contrat comme les sanctions résolutoires 

L'autorité de l'administration qui contracte les obligations du contractant n'est pas une autorité 

absolue exercée par le ministère comme elle le souhaite, mais une autorité discrétionnaire 

soumise au contrôle de la justice administrative qui remplit les conditions nécessaires à 

l'établissement de cette autorité. 

Mots-clés: Sanctions - Exécution Contrats administratifs - Opérations publiques Autorité 

judiciaire compétente - Portée de la supervision judiciaire - Pouvoir judiciaire administratif. 

 

 

 مقذمة

، كما قد تمجئ اإلدارة إلى وسائل  تأخذ الجزاءات اإلدارية عدة صور، فقد تتم في شكل جزاءات مالية   
و قد تصل خطورة الجزاءات إلى فسخ  ،بار المتعاقد عمى الوفاء بالتزاماتو التعاقديةالضغط واإلكراه إلج

 . ا تنفيذ العقديالعقد إذا بمغت المخالفة درجة من الجسامة ال يستقيم مع
الخصائص العامة لمجزاءات اإلدارية، و التي تتجمى باألساس في حق اإلدارة في توقيع الجزاء  ومن اىم    
ا سمطة مستقمة عن نصوص العقد، توجد ولو لم ينص ياجة إلى المجوء إلى القضاء، كما أنا دون حيبنفس
مية الموضوع، ألنو يسمط ىنا تتجمى أىومن  ،ذا ما ال يوجد في عقود القانون الخاصىا في العقد، و يعمي

، وبالتالي وميةعقود الصفقات العما اإلدارة في يم االمتيازات التي تتمتع بىالضوء عمى امتياز من بين أ
توقيع الجزاء، وذلك تحت  عندالبد من أن يتمتع المتعاقد مع اإلدارة بضمانات تحميو من تعسف اإلدارة 

 .رقابة القضاء اإلداري
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سواء من حيث الشكل أو  في عقود الصفقات العمومية الجزاء سمطة توقيع يراقب قاضي العقد مشروعية    
جراءات اإل سواء في ،قانون، أو االنحراف في استعمال السمطةأو االختصاص، أو مخالفة ال ،السبب
  ىذا يقودنا الى طرح االشكالية التالية:و  ،والجزاءات الفاسخة ،والجزاءات الضاغطة، المالية

توقيع الجزاء في عقود الصفقات  قرار عمى االداري لقضاءاما مدى رقابة  :االشكالية
 ؟ العمومية

 ؟ سمطة االدارة بتوقيع الجزاء و نطاق رقابة القاضي اإلداري عمىى ماويمكن طرح سؤول فرعي :  
 سنعالج االشكالية في مطمبين رئيسيين     

 المطمب االول: اختصاص قضاء الكامل في توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية
 العموميةالمطمب الثاني: نطاق رقابة القضاء اإلداري عمى قرار توقيع الجزاء في عقود الصفقات 

 توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية عمىالكامل  قضاء لمطمب االول: اختصاصا
 وأ العقد تنفيذ بصدد كانت سواء التعاقدية، الرابطة مقيا بعد تعاقدةمال اإلدارة اىتصدر التي  القرارات    

 الجزء ارتباط وب ترتبط بحيث العقد، جودو  اىأنشأ القرارات ذهى مثل نفإ ،ونصوص من نص ىإل استنادا
 أما فييا الطعن جبو  ناى منو  جائز، ير  غ العقد عن الاستقبل باإللغاء فييا الطعن ليجع يالذ األمر بالكل،
 .1الكامل القضاء

ا أو يا، واإلعفاء منىلجزاءات المالية يستطيع القاضي اإلداري في فرنسا أن يحكم بردفي ا استثناء    
 .2األحوال

معيا  المتعاقدفي المنازعات المتعمقة بالتدابير واالجراءات التي تتخذىا االدارة في مواجية  لعامالمفيوم ا    
القضاء الكامل ، حتى ولوكان النزاع يتعمق بطمب  اختصاصفي عقود الصفقات العمومية ، تندرج ضمن 

 أوت تنفيذا لمصفقة ارار من ق اإلدارةالغاء قرار اداري اصدرتو االدارة اتجاىو، واساس ذلك، ان ما تصدره 
  خير مثبل او فسخ العقد اود الجزاءات التعاقدية كغرامة التألدفتر الشروط مثل القرارات الصادرة بتوقيع اح

ت واالجراءات اانيائو والغائو، دائما يدخل في منطقة العقد ، وتكون المنازعة المتولدة عن تمك القرار 
الكامل دون قضاء االلغاء ، ومقتضى ذلك عدم تقييد  منازعات حقوقية تدخل ضمن اختصاص القضاء

 3.اإللغاء بدعوى والمواعيد المتعمقة باإلجراءاتالطعن 
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 اختصاص قضاء الكامل في الجزاءات الضاغطة  :الفرع االول
ان المنازعات التي تثور بين اطراف أي عقد اداري تدخل اصبل في والية القضاء الكامل داخل      

، باستثناء القرارات االدارية القابمة لبلنفصال عن العقد ، والتي يطعن بيا امام القضاء القضاء االداري
االداري، وتمك المسائل االولية التي تدخل بطبيعتيا في اختصاص القاضي العادي مثل اىمية المتعاقد من 

 4جية االدارة
ا، لكنو ال يأن يحكم بالتعويض عن عيستط، القاضي  ا اإلدارةيوسائل الضغط و اإلكراه التي تمجأ إليف    

 .5ا في جميع الحاالتييستطيع أن يحكم بإلغائ
 اإلدارية المنازعة في توفرت متى " بقوليا التوجو ىذا عمى مصر في اإلداري القضاء محكمة أكدت ولقد   

 كميا انيفإ هانقضاء أم تنفيذه أم صحتو أم العقد بانعقاد خاصة المنازعة كانت سواء اإلداري العقد حقيقة
 أوليما  :قيدان إطبلقو من يحد المبدأ ىذا أن إال ،"اإللغاء والية دون الكامل القضاء والية نطاق في تدخل
 . 6العقد عن المستقمة بالقرارات ، الثاني والقيد عاقدييا، عمى العقود آثار باقتصار يتعمق

 ةالعام األشغال عقد في المقاول من العمل سحب جزاء اوال : عمى
 أنواع لكافة بالنسبة نالشأ وى كما العامة، االشغال عقد في المقاول من العمل سحب قرار يرجع     

 كما ،ياإلدار  القضاء رقابة ىإل ،الصفقات العمومية عقود تنفيذ أثناء في اإلدارة توقعيا التي الجزاءات
 .ذلك ىإل اإلشارة لنا سبقت
م عد حالة في خصوص المقاول ، من العمل سحب قرار رتبياي التي السمبية لآلثار نظراو  يبالتالو    
  7وعمي الجزاء توقيع قرار صحة ىمد في ياإلدار  القضاء أما الطعن ستبعدمال المقاول حق فمن ،و عيتو مشر 
 الصفقة تنفيذ مرحمة أثناء صادر يإدار  قرار وى المقاول من العمل بسحب اإلدارة قرار نأوبما     

ى دعو  أساس عمى ،ياإلدار  القضاء بيا الحالة ذهى في يختص ذلك عن المترتب اعلنز ا نفإ ،العمومية
 .الكامل القضاء
 الحكم في فقط رهو د يقتصر ياإلدار  القاضي نفإ الجزاء، ذاى عيةو مشر  معد ثبوت حالة فيو       

  .8   وإلغائ حتى وأ اإلجراء ذاى تنفيذ قفو  يستطيع نأ وند بالتعويض،
 تنفيذ أثناء في المقاول من الجسامة من درجة عمى اخبلل قوعو  حالة في العامة االشغال لعقد بالنسبة ذاى

  .التعاقدية التزاماتو
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 اإلدارة قرارات بإلغاء اختصاصو بعدم حكم قد القضاء أن نمحظ فمم األخرى، المقارنة والدول مصر في أما
 من الطائفة ىذه بإلغاء العقد قاضي حق تو،بغالبي يؤيد الذي الفقو، وكذلك . الضاغطة بالجزاءات المتعمقة
  .9كافة اإلدارية ولمعقود بالتعويض، الحكم جانب إلى الجزاءات

  التوريد عقد في المورد حساب عمى الشراء جزاء عمى :ثانيا
يقصد بالشراء عمى حساب ومسؤولية المورد: " اجراء تتخذه المصمحة المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد      
الذي تخمف عن توريد االصناف المتعاقد عمييا بموجب الصفقة المبرمة وفي المدة المحددة او تخمف معيا 

عن توريدىا بالمواصفات المطموبة والمحددة في العقد وذالك بشراء ىذه االصناف عمى نفقتو وتحت 
 . 10 " مسؤوليتو

 اإلدارة اىتتخذ التي اإلدارية، القرارات قبيل من ،ياإلدار  التوريد عقد في وردمال حساب عمى الشراء قرار يعد
 سحب بجزاء يقضي يالذ القرار من كل ذلك في وشأن نصوصيا، من لنص استناداو  اإلدارية اىلعقود اتنفيذ
 اإلدارية الحراسة تتح رفقمال ضعو  بجزاء يقضي يالذ القرارو  العامة، االشغال عقد في المقاول من العمل
 .ياإلدار  االمتياز عقد في
 ونفقت عمى الشراء إجراء صحة ىمد في ،ياإلدار  القضاء أما ينازع نأ ستبعدمال وردمال حق من وأن إذ
 .وليتو مسؤ و 
 القاضي  ويمارس الكامل، القضاءاختصاص  ضمن تندرج حقوقية الحالة ذهى في نازعةالم نفإ يبالتالو 

 من الصدد ذاى في ورقابت يبسطو  ،وردمال حساب عمى الشراء جزاء بتوقيع اإلدارة قرار عمى ورقابت ياإلدار 
 . ئمةمبلالو  عيةو شر مال يتيو زا

 وردمال مواجية في اإلدارة عن الصادر الجزائي ير  التدب إلغاء سمطة يممك ال ياإلدار  القاضي نأ كما
 التعويض في الحق عن البحث فقط يستطيع لكنو  عية،و شر مال معد وجو أ كانت ميما معيا، تعاقدمال
 .11وعن

 االمتياز اإلداري عقد في اإلدارية الحراسة تحت المرفق وضع جزاء عمى :رابعا

 في معيا، تعاقدمال عمى الجزاءات توقيع في لحقيا تضمنةمال اإلدارة رات قرا نأ إال اإلشارة، لنا سبقت لقد
  معو تعاقدينمال لصالح مقررة امةى كضمانة اىباعتبار  القضائية، لمرقابة ضعتخ اإلدارية اىعقود تنفيذ أثناء
 جزاء عيةو مشر م عد في ،ياإلدار  القضاء أما الطعن ستبعدمال االمتياز لصاحب يحق وفإن يبالتالو      

 .الكامل القضاء ىدعو  أساس عمى ذلكو  ،وعمي وقعمال اإلدارية الحراسة تتح رفقمال ضعو 
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 وأ ختصاصاالو  الشكل حيث من عيةو شر مال رقابة من كل الصدد ذاى في ياإلدار  القاضي سمطة تشملو 
 االمتياز لصاحب نسوبمال الخطأ مع الحراسة جزاء مةئمبل ىمد حيث من ئمةبلمال رقابةو  ،نالقانو  الفةمخ
 .ستبعدمال
 صاحب( لممدعي فقط بالتعويض يحكم وفإن ع،و مشر  ير  غ الجزاء نأ ياإلدار  لمقاضي ثبت حالة فيو 

 12.إلغاءه يستطيع نأ وند ،وفات عما )ستبعدمال االمتياز
 أجازو  عاد ىاألخر  الضاغطة الجزاءات أنواع بقية غرار عمى الفرنسي لةو الد مسمج قضاء نأ إال     

 وأ ،وعيتو مشر  ملعد ياإلدار  االمتياز عقد في رفقمال عمى اإلدارية الحراسة فرض قرار إلغاء العقد، لقاضي
 يبرره ما ىناك يكن مل اإذ وأ ستبعد،مال االمتياز صاحب جانب من رتكبمال الخطأ لجسامة وئمتمبل ملعد

 13.   قانونا
 باإللغاء الطعن في العامة المرافق امتياز حالة في المستفيدين حق عمى الفرنسي الدولة مجمس أكدو      
 التي االمتياز عقد بشروط اإلخبلل وتضمن الممتزم مع اتيعبلقا في اإلدارة عن تصدر التي القرارات في
 .نلممنتفعي الخدمة أداء كيفية تبين
 الشروط لبعض البلئحية الطبيعة إلى استنادا التقميدي، المبدأ عن خروجو الفرنسي الدولة مجمس رر ب لقد

   .لممنتفعين الخدمة أداء كيفية تنظم والتي االمتياز عقد في الواردة
 د،العق مرجعو شخصي بالتزام إخبلل مجرد يتضمن ال معيا الممتزم أو اإلدارة خروج فإن عمى ىذاو        

 أمام اللمجا ويفتح مشروع، غير القرار يجعل مما العقد في الواردة البلئحية لمقاعد مخالفة عمى ينطوي بل
 .14غاءاإلل قاضي أمام القرار ىذا . في بالطعن المنتفعين

   لمصفقة فسخ ءجزا اختصاص قضاء الكامل في  الفرع الثاني:
 توقعيا التي الجزاءات أنواع يعجم تشمل لممتعاقد، ةامى كضمانة اىباعتبار  القضائية الرقابة نإ       
 .ياإلدار  لمعقد الجزائي الفسخ ذلك في ابم استثناء، وند وعمي اإلدارة
 جزاء بتوقيع الصادر اىقرار  عيةو مشر  معد في اإلدارة، منازعة عقده فسوخمال تعاقدمال حق من وفإن لذلك
 .لمصفقة الفسخ

 يثور ما نأ ،ت العموميةاالصفق تنفيذ مجال في لمجزاءات دراستنا بللخ من اإلشارة لنا سبقت كما       
 معيا، تعاقدينمال عمى الجزاءات بتوقيع تعمقةمال تعاقدة،مال اإلدارة قرارات عيةو مشر  ىمد حول منازعات من

 ذهن ىأن لكو  نظرا الكامل، القضاء ىدعو  أساس عمى ،ياإلدار  القضاء فييا الفصلو  بالنظر يختص
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 الًاستقبل باإللغاء فييا الطعن نفإ ثم منو  بالكل، الجزء ارتباط وب تربط بحيث العقد، جودو  اىأنشاء تالقرارا
 . الجزائي الفسخ بتوقيع تعمقةمال تعاقدةمال اإلدارة قرارات القبيل ذاى منو  جائز، ير  غ العقد عن

 ذهى في ياإلدار  القاضي نفإ ئي،الجزا الفسخ بتوقيع اإلدارة قرار عيةو مشر  معد ثبوت حالة في وعميو       
 الجزائي، الفسخ قرار إلغاء ىتتعد نأ وند تعاقد،مال لصالح بالتعويض بالحكم وسمطت تقتصر الحالة

 نص وجبمب وتوقيع تم إذا العامة، رافقمال امتياز لعقود بالنسبة االمتياز بإسقاط اإلدارة قرار باستثناء
 لجسامة ئممبل ير  غ وأ عو مشر  ير  غ االمتياز إسقاط جزاء نأ قدر إذا ياإلدار  القاضي نفإ العقد، في صريح
 . 15إلغاءه يستطيع ،وعيتو مشر  معد عن بالتعويض بالحكم وسمطت عمى زيادة وفإن الخطأ،
 أنواع بفسخ اإلدارة قرار إلغاء عمى العقد قاضي قدرة عدم ىو الفرنسي، الدولة مجمس قضاء في العام المبدأ
 .العامة المرافق التزام عقد إال عيوب، من شابيا يمام كافة اإلداري العقد
 :المبدأ ىذا عمى يترتب لذلك، وتبعا     

 مشروع غير التوريد، عقد في أم العامة األشغال عقد في ذلك أكان سواء العقد بفسخ اإلدارة قرار كان إذا -
 تجاه لئلدارة التعاقدية وليةالمسؤ  يقيم ال ذلك فإن الموضوع؛ حيث من يبرره ما لو ولكن الشكل، حيث من

 قاضي أن يعني مما .العقد فسخ عمى المترتبة الباىظة النتائج من المتعاقد ىذا يعفي ولكنو معيا، المتعاقد
 لم لو فيما سيتكبدىا كان التي الباىظة النتائج من عقده المفسوخ المتعاقد بإعفاء يحكم الحالة، ىذه في العقد

 16.بذلك حكمو يصدر
ان بعض الفقياء في فرانسا يرون وجوب التفرقة بين حق الجزاء المؤسس عمى نصوص تشريعية اال      

والئحية وبين ىذا الحق المستمد من العقد ذاتو ، ففي الحالة االولى يكون قاضي االلغاء ىو المختص بينما 
 .17ينعقد االختصاص في الحالة الثانية لقاضي العقد

 إجراء ىو العقد بفسخ الصادر القرار أن وىو بو، لمتذكير الفقو من نبجا دأب ما إلى نشير أن بقي     
نما قضائيا، اإلدارية القرارات بإلغاء المتعمقة العامة لؤلحكام يخضع ال تعاقدي  عمى لمطعن محبل نو يك وا 
 18الكامل القضاء والية استعداء أساس

. 

 لجزاء العقديالمطمب الثاني: نطاق رقابة القضاء اإلداري عمى قرار توقيع ا
 فإن القضاء، إلى لبللتجاء حاجتيا دون المنفردة، دتيارابإ زاءالج توقيع بحق تتمتع كانت وان اإلدارة أن   
 تنشأ التي المنازعات في بالنظر المختص القضاء لرقابة شك أدنى نو د من تخضع الشأن بيذا تيارار ق

 العقود بتنفيذ والمتعمقة عميو، المعروضة المنازعات في النظر أثناء العقد قاضي يمارس بحيث عنيا،
 السيما ، اإلداري رارالق أركان بفحص ويقوم المبلئمة ورقابة المشروعية رقابة ، الرقابة من نوعين اإلدارية
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 القضاء رقابة أن ىو ، وقضاءً  فقيا المستقر الرأي فإن العموم وعمى بإلغائو، لو تسمح التي الحاالت في
 في اإلدارة سمطة عمى ياإلدار  القضاء رقابة كانت املو  الكامل القضاء قبيل من عتبرت ،زاء الج رارق عمى
 نتكو  ياإلدار  القاضي سمطات نفإ ، الكامل القضاء قبيل منفي عقود الصفقات العمومية  الجزاء توقيع

الفرع (  يةعو شر مال رقابة حيث من معيا تعاقدينمال عمى الجزاءات بتوقيع اإلدارة قرارات وتتناول اسعة،و 
 .)الفرع الثاني( ئمةبلمال رقابة أيضا لتشمل تدتم أنيا كما ،)االول

   الفرع االول: رقابة مشروعية توقيع الجزاء في عقود الصفقات العمومية
 حيث من الجزاء، بتوقيع اإلدارة عن الصادر القرار فحص حول ياإلدار  القاضي رقابة تنصب فيياو     
 .وعيتو شر م معد وأ وعيتو مشر  ىمد

 :التالية العيوب بأحد رناقتً  إذا عيةو شر مال مبعد الجزاء قرار يتصف وعميو     
 الشكل عيب: اوال   

 إتباعيا عمييا الواجب الشكمية طو الشر و  باإلجراءات تعاقدةمال اإلدارة مالتزا معد الشكل بعيب يقصد       
 .19تعاقدمال بإعذار مثبل التزاميا مكعد الجزاء، توقيع في لسمطتيا ايإعمال عند
 معين شكل أو ،راءإج اتخاذ دون من اإلدارة عن صدر إذا مشروع، غير زاءبالج الصادر رارالق يعدو    

 سمطة من تصديق دون من الصادر أو بإعذار، المسبوق غير زاءالج ذلك ومثال . العقد أو القانون، يتطمبو
 20مطموبا ذلك كان متى منيا، أعمى
 صاصاالخت عيب ثانيا:    

 تصةمخ ير  غ إدارية جية من يصدر عندما عو مشر  ير  غ الجزاء بتوقيع تعاقدةمال اإلدارة قرار نيكو و        
 21.  طو الشر  ردفتً  وأ العقد اىحدد التي الجية ير  غ وأ ،وبتوقيع

 العقد قاضي يقوم وعميو قانونا، بو المختص غير من صدر ما إذا مشروع، غير زاءالج رارق ويكون     
 .22بالفعل ةـــــــــــــــالمختص السمطة ىي زاء ،الج اتخذت التي الجية كانت إذا مما تحققبال

 القانون مخالفة عيب ثالثا:
 منو  التعاقدية،و  القانونية لمنصوص طبقا معيا تعاقدمال عمى الجزاء بتوقيع اإلدارة قرار يصدر نأ بيج     
  .وعمي الجزاء توقيع لئلدارة يبرر يتعاقد خطأ عمى دتعاقمال من الصادر الفعل يينطو  نأ رةو ضر  بينيا
 التعاقدية والتزامات مع يتعارض ال وأ خطأ، وبذات يشكل ال ولكنو  جدو  وأ ،أصبل الفعل ذاى يوجد مل فإذا    

 .23نالقانو  الفةمخ بعيب مشوبا نيكو  الحالة ذهى في الجزاء نفإ القانونية، وأ
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 مخالفة ذلك في بما الواسع، بالمعنى القانون لنصوص صحيحا قاتطبي زاءالج رارق يكون أن يجبو     
 بذاتو يشكل ال أو زائياج لتعميل اإلدارة تثيره الذي الفعل يوجد لم إذا الحال وبطبيعة التعاقدية، النصوص

 نوفإ العامة، القانونية بالقواعدرار الق ىذا يمتزم لم أو المتعاقد، عمى مفروض زامالت أي يقابل ال أو خطأ،
 الشيء بحجية اعتداد دون من اإلدارة اتخذتو الذي رامةالغ رارق فإن لذلك وتطبيقا لمقانون، مخالفا يكون

 .24مشروع غير يعتبر فيو، المقضي
 بالسمطة االنحراف عيب :رابعا
 فاليد العقد، تنفيذ ناسبةمب معيا تعاقدمال عمى اإلدارة وذتتخا يالذ الجزاء قرار نيكو  نأ بيج معناه     
 .العامة صمحةماليحقق  اوبم اطراد،و  مبانتظا العامة رافقمال ير  س حسن ين  تأم ومن

 أجل من وأ تعاقدمبال مثل اإلضرار بنية نيكو  كان آخر، ليدف الجزاء توقيع من اليدف نكا إذا أما    
 .25بالسمطة االنحراف بعيب مشوبا نيكو  الحالة ذهى في الجزاء قرار نفإ اإلدارة، لجية يماد ربح قيقتح

 تكون أن الدوام عمى يفترض إنو إذ ،رارالق إصدار من تحقيقيا رادالم الغاية بركن العيب ىذا يرتبط    
 زاءبج  ارار ق اإلدارة تتخذ أن ذلك، عمى ومثالنا .اإلداري لممرفق العامة المصمحة تحقيق ىي النشاط، غاية
 .26آخر شخص مع جديد عقد رامإب أجل من زامااللت إسقاط

   المالئمة رقابة: الفرع الثاني 
 عمى الرقابة جانب ىإل ليشمل الجزاءات، توقيع في اإلدارة سمطة عمى القضائية الرقابة نطاق يتسع    
 التناسب مدل من لمتأكد ورقابت ياإلدار  القاضي يبسط حيث ،وئمتمبل مدل عمى الرقابة الجزاء، عيةو مشر 

  .27وإلي نسوبمال لخطأا مع تعاقدمال عمى وقعمال الجزاء ين  ب
ال تقتصر رقابة القاضي اإلداري عمى رقابة مشروعية الجزاء بل تشمل كذلك مبلئمة الجزاء مع الخطأ     

ا يالمنسوب لممتعاقد، حيث أن الرقابة ال تقتصر عمى التأكد من الوجود المادي ألسباب الجزاء و تكييف
ا يع خطورة األفعال الصادرة عن المتعاقد و التي اعتبرتالقانوني، و إنما تشمل أيضا مدى مبلئمة الجزاء م

اإلدارة إخبلال بالتزاماتو، فإذا قرر القاضي اإلداري أن األعمال الصادرة عن المتعاقد ال تشكل خطورة كافية 
تبرر الجزاء الصادر عن اإلدارة، فيمكن لو أن يقرر عدم صحة الجزاء المتخذ من طرف اإلدارة و الذي 

 . 28غا فيويعتبر مبال
،بتاريخ  243ا عدد حكمي في بالمغرب البيضاء بالدار اإلدارية المحكمة قضت األساس ىذاوعمى      
ا اإلدارة كجزاء لسوء الصيانة و عدم يحيث أن عقوبة الفسخ التي لجأت إلي”...  :بما يمي ، 23/9/1996

ا، و حيث أنو أمام إخبلل اإلدارة يعاحترام بنود العقد ال تتبلءم مع األخطاء المنسوبة إلى المتعاقد م
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ا و لكون الجزاء ال يتناسب مع اإلخبلل المنسوب لممتعاقد فإن المحكمة ترى أن يبالمسطرة المنصوص عمي
الفسخ جاء مشوبا بالشطط في استعمال السمطة ومخالفا لمقانون يستحق معو المتعاقد تعويضا كامبل عن 

 .29...“األضرار الحاصمة لو 
 ال اإلدارة، طرف من المطبقة لمجزاءات اإلداري القاضي مراقبة أن مفادىا قاعدة، سن الحكم يذاف      

ذه الرقابة أيضا مدى ى تشمل إنما و القانوني، يايقتصر فقط عمى الوجود المادي ألسباب الجزاء، و تكييف
 . مبلئمة الجزاء مع خطورة األفعال الصادرة عن المتعاقد

في بالتحقق مما اذا كان المتعاقد قد ارتكب بالفعل مخالفة اللتزاماتو التعاقدية ، بل ان قاضي العقد ال يك   
يقدر ايضا جسامة الجزاء الموقع عمى المتعاقد بالمقارنة بخطورة المخالفة التي عوقب عنيا المتعاقد، بل 

التخاذه ، اى ان  تمتد ىذه الرقابة ايضا الى رقابة مدى توافق ىذا الجزاء مع خطورة االسباب التي دعت
 . 30قاضي العقد يقدر ماذا كانت جسامة الخطأ كافية لتبرير الجزاء ، ام ان الجزاء زائد عن الحد

 نعتقد حسبما مرجعو إنما الصدد، ىذا في السبب بركن الفقو اىتمام أن إلى اإلشارة من األمر، يخمو وال    
 .31األخرى رالقر ا أركان إلى بالمقارنة واسع، فيو التقدير مجال أن إلى

 قبل من ءاالجز  تار  قرا تسبيب أن وىي الخصوص، بيذا ميمة مسألة نوضح أن األىمية من نرى كما     
 نشوء حالة في بوضوح تتجمى التي أىميتو مع تتناسب التي بالدرجة تشريعيا يعالج لم اإلدارة، جيات

 لئلدارة تسمح التي األسباب حددت قد بلقة،الع ذات التشريعات كانت فإذا الشأن، بيذا القضائية المنازعات
 األقل عمى تمك رارتياق تسبيب بضرورة تمزميا لم الوقت ذات في فإنيا المقصر، المتعاقد عمى زاءالج بتوقيع
 .عامة كقاعدة
 إتباعيا اإلدارة عمى يفترض التي واآللية التسبيب قواعد يتضمن محدد تشريع وجود فإن أخرى، وبعبارة    
 رارق عمى المبلئمة رقابة السيما القضاء؛ رقابة تسييل إلى تأكيد بكل سيؤدي ،زاء الج رارق صدارإ أثناء

 32.زاءبالج اإلدارة
 في عقود الصفقات العمومية الجزاءات توقيع رقابة مشروعية مظاهر: الثالث الفرع

 إىمالو أو ثبت إذا معيا، المتعاقد عمى جزاءات توقيع عامة سمطة باعتبارىا المتعاقدة المصمحة تممك     
 التنفيذ عن أو تنازل التعاقد شروط يحترم ولم التنفيذ، آجال مراعاتو عدم أو الصفقة أحكام تنفيذ في تقصيره
 .المختمفة اإلخبلل صور من غيرىا و آخر لشخص

 اف لياواالعتر  واطراد، بانتظام العامة المرافق سير ضمان فكرة إلى الجزاء توقيع سمطة أساس ويعود    
جباره عمى معيا المتعاقد عمى لمضغط الجزاءات توقيع سمطة بينيا من السمطات من جممة بممارسة  وا 
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 عمييا لمّنّص  دون حاجة بل لمقضاء، لّمجوء الحاجة دون التنفيذ وكيفيات باآلجال والتقّيد العقد شروط احترام
 إلى:  الجزاءات ىذه تصنيف يمكنعمى ىذا  و،  .33قانونيا
 المالية الجزاءات رقابة مشروعية اوال :
 .النيائي التأمين مصادر مشروعية عدم أو الغرامات مشروعية عدم صورة إما المالية الجزاءات تّتخذ    

 :التأخير غرامة مشروعيةرقابة  – 0
إذا  المشروعة غير التأخير غرامة تكون حيث المالية، الجزاءات توقيع سمطة ممارسة المصمحة تممك     

الّنسبة  تجاوزت إذا مشروعة غير تكون كما العقد، بإبرام المختصة السمطة غير عن صادرا القرار نكا
 تأخيره حالة ، في اإلدارة مع المتعاقد يتحّمميا التي الغرامة مقدار عمى الصفقة تنطوي لم ما وىذا المحددة

  .34اإلدارة  أصاب يالذ الضرر مع التّأخير غرامة تتناسب أن يجب بالتزامو، كما الوفاء عن
 نصت بحيث  247 -15المرسوم من 95 و 147 المادتين أحكام من كل أيضا بو قضت ما وىو    
 وكيفيات المالية العقوبات نسبة لمصفقة التعاقدية األحكام تحدد " :أنو عمى الثانية فقرتيا في 147 المادة
 عناصر بإعتبارىا المرسوم ىذا من  26ادة الم في المذكورة الشروط لدفاتر طبقا منيا اإلعفاء أو فرضيا
 ".العمومية لمصفقات مكونة
 البيانات عنوان تحت األول القسم من بعاالر  الفصل في المرسوم ذات من 95 المادة نص ذلك وأكدت
 حاالت عمى النص تطبيقيا أو ،وشروط حسابيا وكيفيات المالية العقوبات نسب ..." يتم أن عمى ةاإللزامي
 ..." .نيام اإلعفاء
 تقتضي التي 1964 لسنة العامة اإلدارية الشروط دفتر من 36 المادة نص في ورد ما خبلل من     
 سابق إنذار دون تطبيقيا ،فيجري التأخير عمى عقوبات نصوص تتضمن الصفقة عقد في ورد إذا " :بأنو
 "....المؤقت األشغال بلماست تاريخ و لمتنفيذ التعاقدي األجل انقضاءتاريخ  من العادي التأكد بعد
 بتاريخ 012781 األولى الغرفة) الج .الد .م عن الصادر القرار المثال سبيل عمى ونذكر    

 .رقم   06 فيرس برحال بمدية ضدّ  بعنابة الري أشغال العام لبلنجاز الوطنية المؤسسة  2004/01/20
 .35منشور( غير قرار  012781الممف ) 

 الضمان ةمصادر  مشروعيةرقابة   -8
 المتعاقد المتعامل عمى "يتعّين 24736 -15من المرسوم الرئاسي 130  المادة من الثانية مفقرةل وفقا      

 ، 130 المادة في عمييا المنصوص التسبيقات ردّ  كفالة عمى زيادة الصفقة، تنفيذ حسن كفالة يقّدم أن
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 الوزير بين مشترك وزاري بقرار قائمتيا د تحدّ  التي الخدمات و الدراسات صفقات أنواع باستثناء بعض
 :التالية األساسية لمقواعد الكفالة تخضع حيث."المعني والوزير ّمف بالماليةالمك
 تنفيذ الصفقة أجل يتعدّ  لم إذا التنفيذ، حسن كفالة من معيا المتعامل تعفي أن المتعاقدة لممصمحة يمكن -

 .أشير (3 ) ثبلثة
 من الحساب عمى دفع طمب أول تقديم تاريخ يتجاوز ال أجل في يذالتنف حسن كفالة تأسيس يجب -

 . 37المتعاقد المتعامل
غير  الميعاد في بالتزامو الوفاء في المتعاقد تأّخر الّضمان جزاء بمصادرة اإلدارة قرار يكون ثم ومن    

بالتزامو  اإلدارة مع قدالمتعا وفاء عدم أنّ  كما التأخيرية، الغرامة توقيع يمكنيا اإلدارة أنّ  حيث مشروع،
 الصفقة .بفسخ  اإلدارة تقم لم ما الضمان، مصادرة في الحقّ  لئلدارة يعطي ال جسامتو بمغت ميما التعاقدي

 . 38حسابو  عمى تنفيذىا أو
 المتعاقدة لممصمحة وحقا المتعاقد لممتعامل ممزما وجوبيا أمر الضمان، أو التأمين إيداع شرط يعتبر     
 لممادة طبقا الصفقة لتنفيذ الشروط أحسن تتيح التي الضرورية الضمانات إيجاد عمى تحرص أن يجب التي

 .24739 / 15الرئاسي المرسوم من 124
 جزاء التعويض مشروعية الرقابة -3

يعد التعويض الجزاء االساسي لعدم وفاء المدين بالتزاماتو ويقصد بو الحكم بمبمغ من المال يغطي الضرر 
االدارة المتعاقدة الى اقتضاء التعويض من المتعامل في حالة اخبللو بتنفيذ  تمجارر، اذ الذي لحق المتض

 .  40التعاقدية التزاماتو
فدور قاضي العقد في الرقابة عمى جزاء اقتضاء التعويض ، تممك المصمحة المتعاقدة توقيعو بإرادتيا      

 ءات .المنفردة ، و يراقب قاضي العقد سبلمة قرارىا عمى الجزا
وما ذىب اليو القضاء  الفرنسيلة و نجد اختمف بين ما استقر عميو قضاء مجمس الد الشأنفي ىذا     

يسمم بحق االدارة في تحديد التعويض  الفرنسياالداري في اغمب الدول العربية ، ذلك ان مجمس الدولة 
 ياوامر الدفع مباشرا ا صداربإواقتضائو بنفسيا دون الحاجة الى المجوء الى القضاء ، فيقوم االدارة 

سواء من حيث صحة القرار او من حيث  المتعاقد الذي يحق لو منازعو قرار الجزاء امام القضاء االداري
 . 41قيمة التعويض

 الضغط وسائل استعمال رقابة مشروعية- ثانيا 
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تنفيذ  إلى دفعو بغية معيا، المتعاقد عمى الّضغط وسائل من مجموعة المتعاقدة المصمحة تممك    
 في الوسائل ّثل وتتم الجميور، الحتياجات تمبية و العامة المصمحة لمقتضيات استجابة العمومية الصفقات

 :التالية
   منه العمل سحب و العامة األشغال عقد في المقاول توقيف- 0

 عمى ّتب ريت حيث اإلداري، القاضي لرقابة القرار ىذا يخضع إذ األول، المقاول حساب عمى وذلك     
 .تقديره في التقديرية السمطة لمقاضي يكون خسارة من لحقو وما كسب فاتو من ما يتضّمن تعويض ذلك
 الشروط دفتر من 35 الماد من 3 الفقرة في القانوني أساسو المقاول من العمل سحب زاءج ويجد     

 المقتضيات المقاول ينفذ لم إذا ...":نوأ عمى تنص والتي "المقاول نفقة عمى المباشر النظام " بعبارة اإلدارية
 يأمر أن الوزير، عمى المسألة عرض بعد االستعجال حالة باستثناء الرئيس، لمميندس يجوز المفروضة،

 " .جزئيا يكون أن يجوز الذي النظام ذلك المقاول، نفقة عمى المباشر النظام راءجبا
 خبلل مدتو و المباشر النظام عمى األشغال قيام حالة في " المادة نفس من 426 الفقرة في جاء وكما    
 المباشر النظام يجوز رفع و الميندسين، أوامر تنفيذ عرقمة لو يجوز ال و العمميات بمتابعة لممقاول يسمح
 ".الحسنة نيايتيا ايصاليا إلى و باألشغال لمسير إمكانيتو الضرورية بالوسائل أثبت إذا عنو
   التوريد عقود يف المورد حساب عمى الشراء -8

يقصد بالشراء عمى حساب ومسؤولية المورد :" اجراء تتخذه المصمحة المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد     
تخمف  معيا الذي تخمف عن توريد االصناف المتعاقد عمييا بموجب الصفقة المبرمة وفي المدة المحددة او

  43تويلو ؤ والشراء ىذه االصناف عمى نفقتو وتحت مسعن توريدىا بالمواصفات المطموبة والمحددة في العقد 
 ىذا يخضع إذ تسميميا، عن التأّخر أو التوريدات حيث مواصفات من سواء العقد بشروط إلخبللو نظرا 

 .44.اإلداري لقاضيا لرقابة أيضا القرار
مرسوم لم يتضمن اي نص قانوني احكام جزاء الشراء عمى حساب ومسؤولية المورد خاصة احكام ال   

 . 247-15الرئاسي 
 : في وتتمثل توقيعو في المتعاقدة المصمحة تتعسف ال حتى شروط عدة توافر يستوجب راءجاإل ولتطبيق   
  . المورد قبل من معينة بجسامة يتسم خطأ وجود -
 45 ضاغط راءإج أي اتخاذ قبل األعذار بشرط التقيد المتعاقدة المصمحة عمى يجب إذ األعذار وجوب -
 بوجوب بإخطاره أولية ميمة بمنحو وذلك التوريد، عن العاجز المورد ومسؤولية حساب عمى راءالش فيو بما

 . ذلك األمر اقتضى إذا رامةغ توقيع مع زاموالت تنفيذ
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 حرص كما المورد، عمى القانونية نتائجو إلى بالنظر زاءالج ىذا طبيعة تقتضييا ضرورة اإلعذار يعتبر     
 ىذا الستبعاد سبب أي يوجد وال زاءالج ىذا توقيع قبل المتعاقد إعذار وجوب عمى رنسيالف الدولة مجمس
   .المبدأ
 العمومية الصفقات إنهاء لسمطة االدارة في رقابة  :ثالثا
 و بين بينيا العبلقة قطع و التعاقدية الرابطة إنياء لئلدارة المخولة السمطة أو االمتياز ىذا يستيدف    

 عمى ارتكاب المتعاقد المتعامل يقدم أن الحالة ىذه في يفترض و العامة، المصمحة تحقيق عاقدالمت المتعامل
 الجزاء توقيع اإلعذار قبل وجوب قاعدة ف.د.م قّرر حيث السمطة، ىذه ممارسة لئلدارة يخول جسيم خطأ
 ما وىذا لئلعذار، ءمن الّمجو  اإلدارة يعفي صريحا حكما تتضّمن لم ما التيديدية، الغرامة حاالت غير في

46  المادة في المشّرع عميو نّص 
 لممتعامل 47إعذار توجيو عمى وجوب 15 /247الرئاسي المرسوم من149

 غير العامة لممصمحة الصفقة اإلدارة بإنياء قرار يعدّ  و معّينة، مدة خبلل بالتزاماتو الوفاء بيدف المتعاقد
 :حالتين في خطأ باعتباره اإلدارية مسؤوليتيا يرّتب مشروع

 .غايتو اإلداري الفسخ أو اإلنياء قرار فقد إذا 1-
 .ومراعاتيا احتراميا المتعاقدة المصمحة عمى يتعّين التي المشروعية قواعد عن خرج إذا 2-
 لحق بو الذي الّضرر يجبر تعويضا المتعاقد تعويض وجب الحالتين ىاتين من حالة وجود ثبت فإذا     
 48.السمطة ىذه استعمال في عاقدةالمت المصمحة تعّسف بسبب

 بتاريخ صدر حيث إليو المشار 49رارالق تضمنت قد نجدىا 2011 لسنة 24 رقم الرسمية لمجريدة وبالرجوع
 توجيو بعد إال المتعاقدة المصمحة جانب من يتم ال الفسخ أن منو 2 المادة نصت إذ 2011 مارس 28

  . المذكورة مادةال وصفتو كما العاجز المتعاقد لممتعامل إعذارين
يعد الفسخ االنفرادي لمصفقة من اىم االمتيازات التي تتمتع بيا المصمحة المتعاقدة اتجاه المتعاقد ، اال      

انو ال تتخذ سمطة المصمحة المتعاقدة في الفسخ صورة واحدة ، فسمطة فسخ الصفقة كجزاء ، يختمف عن 
تقرر المصمحة المتعاقدة فسخ الصفقة بسبب عدم تنفيذ  سمطة انياء الصفقة لدواعي المصمحة العامة، فقد
كما قد تقرر انياء الصفقة لدواعي الصالح العام ،  50المتعامل اللتزاماتو التعاقدية ، فيكون الفسخ جزائيا

  51وىو ما اطمق  عميو الفقو تسمية الفسخ التقديري
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 الخاتمة
ات العمومية ىي الضمانة االساسية الفعالة لممتعاقد الرقابة القضائية عمى توقيع الجزاء في عقود الصفق     

في توقيع الجزاء ال يحدىا في ذلك اال القاعدة العامة التي توجب ان  ئلدارةل التعسفي ضد اساءة استعمال
 بقصد تحقيق الصالح العام. يكون تصرف اإلدارة 

اء او تعويضا غبة القضاء الكامل اللرقا في عقود الصفقات العمومية والمبدأ العام ىو خضوع قرار الجزاء   
الذي يختص بنظر كافة المنازعات المتولدة عن العقد، اما اذا اصدرت جية االدارة قرار الجزاء استنادا الى 
القوانين والموائح، فان االختصاص بنظر الطعن باإللغاء عمى ىذا القرار ينعقد لقاضي االلغاء اال اذا اقترن 

 .ض فينا ينعقد االختصاص لمقضاء الكاملطمب االلغاء بطمب التعوي
 استعمال السمطة كما تمتد ىذه الرقابة الى مبلئمة التوقيع ومدى تناسبو مع الخطأ المتعاقد.   

 :النتائج
استقر كبل من مجمس الدولة الفرنسي والمصري والجزائري كقاعة عامة عمى ان قاضي  -

سواء  المنفردة بإرادتياالعقد االداري  إنياءبيستطيع الغاء قرار االدارة غير المشروع  العقد ال
لفرض جزاء الفسخ  اكان ىذا االنياء لدواعي المصمحة العامة ودون خطاء من المتعاقد ، او

يممكو القاضي ىو الحكم بالتعويض  عمى المتعاقد معيا الرتكابو خطا جسيما ، وكل ما
  . لممتعاقد عن القرار غير المشروع

فرنسي لقدرة القاضي االداري عمى الغاء عقد االلتزام المرفق العام اعترف مجمس الدولة ال -
جزاء اسقاط االلتزام  بإلغاءدون بقية العقود االدارية ، حيث اعترف لقاضي العقد بسمطة الحكم 

الى الحكم بالتعويض  باإلضافةغير المشروع ، والغاء قرار استرداد االلتزام غير مشروع ، 
 لمممتزم .

االداري في فرانسا ومصر والجزائر عمى انو يجب عمى المتعاقد ان يقيم  انتيى القضاء -
نياية العقد أو دعواه امام قاضي العقد في اي قرار تصدره جية االدارة المتعاقدة يتعمق بتنفيذ 

 شكل دعوى القضاء الكامل.  تأخذوان ىذه الدعوى  الذي يربطو بيا ، اإلداري
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 :التوصيات
الجزائر بضرورة تسبيب قرارات الجزاءات التي تفرض عمى المتعاقد  يجب الزام االدارة في -

 تالقرارامعيا بعقد اداري ، االن ذألك يساعد قاضي العقد في الرقابة عمى صحة ىذه 
 بإعطاءذىب اليو مجمس الدولة الفرنسي وذالك  نرى ان مجمس الدولة ضرورة تطبيق ما -

  مانحة االلتزام  عن االدارة م غير المشروع الصادرقاضي العقد سمطة الغاء قرار اسقاط االلتزا
عقد التوريد ، أو العامة  األشغالفي مواجية الممتزم بالنسبة لعقد االلتزام، اما بالنسبة لعقد 

 فيمكنو ممارسة سمطة الغاء قرار الفسخ الجزائي غير المشروع ليذين العقدين ، اذا تجاوزت
 قيمة كل منيما مبمغا معينا.

                                                           

 :التهميش
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 ػػػػزواج ػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػ  ػػػػػقػػػػػػػعػػػة إنػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػرحػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػرضػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػكػػر  

 ن ػػػػػػػػػيػػػػزوجػػػػػػػن الػػػػػيػػػػاواة بػػػػػػسػػػػػػ  مػػػػػدأ الػػػػبػػػػػػػػػػػػػز مػػػػػزيػػػػػػػػػػػعػػػػن تػػػػػػػػيػػػػػب

 -ات ػػػػػػرحػتػقػمػل والػػػػػدائػػبػال - ي ػػػػػػػػػػػعػػػػػريػػػػػػشػػػػتػػػػػص الػػػػػػقػػػنػػػػوال

 بػػػػػػػػريػػػػػػػػػاح زكػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػاء

 طػػػػػالػػب دكػػتػػػوراه تخصص " القػػػػػانػػػون الخػػػاص " 

 عػضػػػو بالػػمخبػػػر المتػوسطػػػػي لمػػدراسػػػػات القػػػػانػػونػيػػػة

 يػػػػةػيػػػػػاسػسػػػػوم الػػػمػػعػقػػػػػوؽ والػحػػة الػػػيػػمػػك 

  –ػان ػػػتػػممسػػ -جػػػػػامعػػػة أبػػػو بػػكػػػر بػػمقػػػػايػػد 

zaki13ra@gmail.com   :  البريد اإللكتروني  

 
 : الم مخص
الرضائية، بؿ واألكثر مف ذلؾ فإف ُيعُد عقد الزواج مف بيف أبرز وأىـ العقود التي تستوجب توافر مبدأ           

ـو في غياب ركف الرضا الذي إتخذ منو المشرع الجزائري في ُنُصوص قانوف األسرة قُ ىذا النوع مف العقود ال يَ 
نعقاد الزواج، ومف ىنا يبرز تأكيد وسعي المشرع نحو تعزيز مكانة المرأة مف خبلؿ إرساء  ركيزة قياـ األسرة وا 

ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ توسيع مجاؿ حرية  –الرضا  –وجيف ضمف أىـ ركف إلنعقاد الزواج مبدأ المساواة بيف الز 
تأثرًا باإلتفاقيات الدولية المرأة في إختيار زوجيا والرضا بعقد الزواج، وقد عمؿ المشرع عمى ىذا الموضوع مُ 

جتمع الجزائري، لكف بالرغـ حاواًل في ذات الوقت الحفاظ عمى الموروث الحضاري لممالناشئة في ىذا المجاؿ، ومُ 
في عقد الزواج، إال أنو وقع في بعض الثغرات التي إعترت ىذه  مف إىتماـ المشرع بتنظيـ ركف الرضا

 وصحة التعبير عف اإلرادة . النصوص السيما فيما تعمؽ بطرؽ
  إختيار .عقد، زواج، رضا، إتفاقيات، موروث حضاري، مساواة، زوجيف، حرية ، الكممات المفتاحية : 

Résumé :  
                Le principe de consentement est préconisé dans le contrat de mariage plus qu’il l’est dans 

les autres contrats existants. En plus, ce type de contrat ne peut en aucun cas être réalisé que si cette 

mailto:zaki13ra@gmail.com
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condition soit remplisse, et ce, conformément aux textes du législateur algérien concernant le code 

de famille, ce dernier en fait un principe primordial pour fonder un foyer. D’où ça ressort très 

clairement que le législateur donne et garantie le rôle important de la femme du moment  qu’il y ait 

le principe de l’égalité entre les époux pour le contrat de mariage, et surtout le consentement.   

      On constate cela aussi dans la liberté élargie de la femme en termes de faire ses choix, que ce 

soit, le choix du mari ou bien le consentement pour le contrat de mariage. Le travail du législateur à 

ce propos est tiré et inspiré des conventions internationales crées à cet effet, tout en essayant de 

préserver le patrimoine et l’héritage de civilisation de la société algérienne, malgré l’intérêt apporté 

au principe de consentement au mariage par le législateur, on pourrait en soulever certaines failles 

relatives aux méthodes d’expression du consentement et sa justesse.   

 Mots clés   : Contrat, mariage, consentement, conventions, héritage de civilisation, égalité, époux, 

liberté, choix.  

Abstract : 
                The principe of consent is advocated in the marriage contract more than it is in other 

existing contracts.In addition, this type of contract can in no case be achieved if this condition is 

fulfilled, and this, in accordance the texts of the Algerian legislator concerning the family code, the 

latter makes it a primary principle to found a home. Hence it is very clear that the legislator gives 

and guarantees the important role of the woman as long as there is the principle of equality between 

the spouses for the marriage contract, and especially the consent. 

       This is also seen in the widened freedom of the woman in terms of making choices, be it the 

choice of the husband or the consent for the marriage contract. The work of the legislator on this 

subject is drawn and inspired by the international conventions created for this purpose, while trying 

to preserve the heritage and the heritage of civilization of the Algerian society, in spite of the 

interest brought to the principle of consent to marriage by the legislator, there may be some flaws in 

the methods of expressing consent and its accuracy. 

Keywords   : Contract, marriage, consent, conventions, inheritance of civilization, equality, spouse, 

freedom, choice. 

 

  : ةػػػػػدمػػقػػم
قطة بدايتيا وذلؾ ما رمت إليو سنف اهلل الكونية، فالزواج ىو يعتبر الزواج بوابة العبلقات األسرية ونُ           

الوحيد المشروع بيف الرجؿ والمرأة والطريؽ الوحيد لمتناسؿ والحفاظ عمى الجنس البشري، فضبل عف  اإلرتباط
كونو باب التواصؿ، وسبب األلفة والمحبة والمعونة والعفة والفضيمة ومحصنًا يقي اإلنساف مف اإلنحراؼ 

وجود األسرة، وألف الزواج بيذه ممزواج إذف قيمة كبرى في حياة اإلنساف وفي ، ف1واإلضطراب النفسي والعاطفي
نقضائو  نما نصت اآليات القرآنية عمى أحكاـ إنشائو وا  األىمية فمـ يترؾ الشارع الحكيـ أسسو بغير تنظيـ وا 
بصورة تكاد تكوف تامة، فالشريعة اإلسبلمية ىي أصؿ أحكاـ األسرة عند المسمميف منيا تؤخذ القواعد وتستنبط 

نظامًا ُمحكمًا لمزواج قائـ عمى أقوى المبادئ والقيـ التي مف شأنيا وأرسى بلـ وضع اإلس وبذلؾ قد، 2األحكاـ
نتشار الفضيمة في المجتمع، فأضفى عميو قدسية تجعمو فريدًا بيف سائر العقود، وذلؾ  تحقيؽ اإلستقرار األسري وا 

 .  3إلى األسرة والمجتمع لتصؿوتتعدى  فقط، بؿ تمتد طرفيو المتعاقديفنظرًا لآلثار الخطيرة التي يرتبيا ليس عمى 
سواء، بؿ وأف الفقو اإلسبلمي عمى حد عد عقد الزواج حقًا لممرأة كما لمرجؿ فيما يشتركاف في ىذا الحؽ يُ      

، ولكي 4بحيث ال يمكف ليذا العقد أف يقوـ بغير رضا طرفيو -العاقداف –جعؿ مف أركاف الزواج الرجؿ والمرأة 
في إستقرار األسر والمجتمعات فإنو كاف لزامًا عمى أف  يقـو عمى أسس  ويساىـ ميةيقوـ ىذا العقد بالغ األى
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في نشوء األسرة  -عقد الزواج  –سميمة بيف طرفيو، إذ يعد الرضا أبرزىا وأىميا نظرًا لمدور البالغ الذي يمعبو 
ستقرارىا وديموتيا.  وا 

وقد تبنى المشرع الجزائري أحكاـ الرضا في ظؿ أحكاـ قانوف األسرة المستمدة جميا مف الشريعة اإلسبلمية،     
لكف في ذات السياؽ فقد تأثر في صياغتو لتمؾ النصوص بالمبادئ المستوردة مف اإلتفاقيات الدولية التي تيتـ 

ز إىتماماتيا فقد أولتيا عنايًة خاصًة، ومف ىذا بالقضايا األسرية وبقضايا المرأة، وتعد مسألة الرضا مف أبر 
تبرز أمامنا اإلشكالية األساسية التي ثتور في ىذا الشأف والتي سعينا إلى محاولة اإلجابة مف خبلؿ المنطمؽ 

ما مدى تأثر المشرع الجزائري بمبدأ المساواة من خالل أحكام الرضا؟ ىذه الدراسة وتتمحور أساسًا حوؿ بياف 
رز النقائص التشريعية المسجمة في تنظيم المشرع الجزائري لركن الرضا وعيوبو في مجال إنعقاد وما ىي أب

 الزواج ؟ وما ىي البدائل والمقترحات لسد الفراغ التشريعي المسجل في ىذا المجال ؟ 
الدراسة إتبعنا وبيدؼ اإلجابة عمى اإلشكاليات المعروضة أمامنا ولموصوؿ لمنتائج العممية الُمتوخاة مف ىذه     

 : مبحثيف  والمكونة مف الخطة التالية
أحكاـ ُركف الرَضا في عقد تعزيز مبدأ الُمساواة بيف الزوجيف مف خبلؿ  مظاىر المبحث األولتناولنا في  -

 .الزواج
ي ضا وُعيوب اإلرادة فمثغرات التشريعية التي تعتري أحكاـ ركف الر لالمبحث الثاني في حيف تعرضنا في إطار  -

 .عقد الزواج
 المبحث األول

ا في عقد الزواج  تعزيز مبدأ الم ساواة بين الزوجين من خالل أحكام ر كن الرض 
مف خبلؿ ىذا المبحث سيتـ الوقوؼ عمى مدى سعي المشرع الجزائري نحو تعزيز مبدأ المساواة بيف الزوجيف     

 ذلؾ إال بالتصدي بالدراسة ألمريف : ضمف أحكاـ ركف الرضا في عقد الزواج، واليتـ
تحميؿ التأثيرات التي ساىمت في دفع اإلرادة التشريعية نحو تعديؿ مفيوـ عقد الزواج ضمف نصوص قانوف  -

ـ تعريؼ المشرع لعقد الزواج مع الفقو اإلسبلمي وكذا ، والوقوؼ عمى مدى تبلءُ 2005األسرة بعد تعديمو سنة 
 ( الدولية )المطمب األوؿ تفاقياتاإل
وؼ عمى مدى حرية المرأة في إختيار الزوج ورضاىا بعقد الزواج، وحوؿ ما إذا كانت ىذه الحرية مطمقة الوقُ  -

المطمب )أو محدودة بضوابط، وذلؾ عمى ضوء أحكاـ الفقو اإلسبلمي والفكر المستورد مف اإلتفاقيات الدولية 
 (  الثاني

 المطمب األول
 الزواج في قانون األسرة بين الفقو اإلسالمي واإلتفاقيات الدولية مفي وم عقد

رباط وميثاؽ غميظ بيف الرجؿ والمرأة، ييدؼ إلى إقامة حياة زوجية مشتركة، ولما كاف  5إف عقد الزواج    
َََٓيتِِه َآْن َخلََق    ﴿:مصداقا لقولو تعالى 6كانت ىذه العبلقة مبينة عمى المودة والرحمة مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ َآْزَواًجا ِمتَْسُكنُوا َوِمْن آ

ََيٍت ِمقَْوٍم يَتََفكَُّروَن﴾ َٓ نَّ ِِف َذِِلَ َل
ِ
ًة ا ًة َوَرْْحَ لَْْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُكْ َمَودَّ

ِ
ويقوـ عمى الرضا  ﹡أف يتـ ىذا العقدولزامًا  فكاف وجوباً  7ا

عقد رضائي بيف  " َعَرؼ ُفقياء الشريعة اإلسبلمية الزواج بأنو، وقد الكامؿ بيف الزوجيف وعمى قدـ مف المساواة
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مرأة ُيفيُد حؿ استمتاع كؿ منيما باآلخر عمى الوجو المشروع، وىو ُممـز لطرفيو، ومف خصائصو الدواـ  رجؿ وا 
وعرفو  ،8"عقٌد لحؿ تمُتع بُأنثى، خالية مف مانٍع شرعي، بصيغٍة، لقادرٍ  "بأنو المالكية ، في حيف عرفو "والتأبيد 
عقد يتضمف إباحة  "بأنو الشافعية ، في حيف عرفو 9" عقد يرد عمى تمميؾ المتعة قصداً  "     بأنو األحناؼ

عقد يعتبر فيو لفظ إنكاح وتزويج في الجممة  بأنو " الحنابمة، وعرفو 10" الوطء، بمفظ إنَكاح أو تزويج أو ترَجمتو
عقد يفيد حؿ  " أبو زىرة، ومف الفقو المعاصر يذىب إلى تعريفو األماـ 11" والمقصود عميو منفعة اإلستمتاع

العشرة بيف الرجؿ والمرأة بما يحقؽ ما يتقاضاه الطبع اإلنساني، وتعاونيما مدى الحياة ويحدد ما لكؿ منيما مف 
الغربي لدرجة أف  ، وقد تُنَتقد التعاريؼ الفقيية القديمة مف قبؿ التيار الحداثي12" حقوؽ وما عميو مف واجبات

ىناؾ مف يستيجف ىذه التعاريؼ بداعي الدفاع عف مكانة المرأة، وبإعتبار أف المرأة أصبحت طرفًا في العقد ال 
  .13تختمؼ مكانتيا عف مكانة الزوج إطبلقًا، ال محبًل لو

 الزواج ىو عقد "نجدىا عرفت عقد الزواج بما يمي  200514ؽ.أس بعد تعديؿ  04وبالرجوع لنص المادة     
مرأة عمى الوجو الشرعي، مف أىدافو، تكويف أسرة أساسيا المودة والرحمة والتعاوف  رضائي يتـ بيف رجؿ وا 

حصاف الزوجيف والمحافظة عمى األنساب ، فمف خبلؿ نص المادة المعدؿ فقد أضاؼ المشرع الجزائري 15" وا 
، 16فيتجمى صراحة سعي المشرع نحو تكريس مبدأ المساواة بيف الجنسيف والزوجيف " رضائي "       مصطمح 

 " جاء فييا 2016لسنة  17مف التعديؿ الدستوري 32وىو تجسيد لمبدأ دستوري منصوص عميو في أحكاـ المادة 
 ".... لجنسالعرؽ، أواكؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف وال يمكف أف ُيَتَذَرع بأي تمييز يعود سببو إلى المولد، أو 

ومف ىنا فالتعديؿ الجديد لتعريؼ الزواج جعؿ منو عقدًا رضائيًا يتطمب حرية اإلرادة والرضا اُلمرتبطيف في 
ينعقد  "التي جاء فييا  19ؽ.أس 09، وقد أكد المشرع عمى رضائية عقد الزواج في المادة 18الزماف والمكاف

 ، حيث جعمت مف الرضا الركف02-05لمادة تعديؿ بموجب األمروقد مس ىذه ا"  الزواج بتبادؿ رضا الزوجيف
، وقد أكدت 20ؽ.أس 01فقرة  33الوحيد لعقد الزواج ويبطؿ الزواج في حاؿ إنعدامو وىو ما أشارت إليو المادة 

إلى تكريسو وتجسيده عمى أرض الواقع، حيث جاء في  قرارات المحكمة العميا عمى ما سعت نصوص ؽ.أس
إف عقد الزواج مبني أساسًا عمى الرضا وىو ركف مف " مايمي  2008مارس  12أحد قراراتيا الصادرة بتاريخ 

تعرؼ الزواج بأنو عقد رضائي..... وأنو بناًء عمى ذلؾ فإنو ال يمكف لقضاة الموضوع  04أركانو، وأف المادة 
ومف ىنا ُيستَشُؼ صراحًة سعي  ،21"عمى الدخوؿ بيا رغـ ُمعارضتيا لو أو عدـ رضاىا بو  إجبار زوجة ما

الُمشرع لتكريس مبدأ الرضائية وتجسيده ضمف مفيـو عقد الزواج مما ينتج عنو بالُمزـو تعزيز مبدأ المساواة بيف 
اـ قانوف األسرة ُمستمد مف أحكاـ الزوجيف أثناء إبراـ عقد الزواج، لكف وفي الُمقابؿ فإف المصدر المادي ألحك

الشريعة اإلسبلمية والتي سعت إلى تكريس مبدأ المساواة بيف الزوجيف وفقًا لُخُصوصَية كؿ جنس وطبيعتو 
َ  ﴿الخمقية سوًءا جسديًا أو نفسيًا، ويتجمى ىذا مف قولو تعالى :  ي َخلَقَُُكْ ِمْن ه ِ َُُّكُ اَّلَّ َُّقوا َرب َا امنَّاُس ات ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْْنَا ََي َآُّيه

ا َوبَثَّ ِمْْنَُما رَِجاًًل َكِثرًيا َوِوَساءً  وقد ذىب المشرع في تأكيده لُركنية الرضا وحده في عقد الزواج إلى ما قاؿ بو  ،22﴾ َزْوََجَ
، ومف ىنا 23األحناؼ، حيث يرى ىؤوالء أف الصيغة ىي الركف الوحيد لعقد الزواج وذلؾ خبلفًا لما يراه الجميور

يتبيف أف إصرار المشرع عمى تأكيد رضائية عقد الزواج دليؿ واضح عمى أخذه بمبدأ المساواة بيف الزوجيف فيما 
والمواثيؽ الدولية التي صادؽ  24تعمؽ بيذا الركف ليس إستجابة لمفقو اإلسبلمي وحده بؿ تأُثرًا منو باإلتفاقيات
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  CEDAWسيداو –25 قضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةالسيما وعمى وجو الُخُصوص إتفاقية ال عميو
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد  "منيا مايمي  16التي جاء في المادة  -

المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات األسرية، وبوجو خاص تضمف، عمى أساس تساوي الرجؿ 
، ولعؿ ما يزيد مف تأكيد تبني المشرع ليذا التوجو والمنحى التشريعي 26"نفس الحؽ في الزواج .... -أ:  والمرأة

التقرير الدوري المقدـ مف طرؼ الجزائر أماـ لجنة القضاء عمى التمييز ضد  في صياغة نصوص قانوف األسرة 
توافقيًا يتطمب موافقة زوجي المستقبؿ .... أصبح الزواج يعتبر في قانوف األسرة عقدًا  "المرأة والذي جاء فيو 

وتعتبر الموافقة ُعنُصرًا ُمؤسسًا لمزواج، وفي حالة عدـ الحصوؿ عمى موافقة أحد الطرفيف أو الطرفيف معًا يكوف 
، 27"الزواج ُعرضًة لئللغاء وبإمكاف أي شخص معني، بما في ذلؾ الطرفاف، أف يطمب إبطالو أماـ العدالة 

 1945جواف  26مبدأ المساواة نابع كذلؾ مف تبنييا  لميثاؽ منظمة األمـ المتحدة المعتمد في وتأثر الجزائر ب
.. وأف نؤكد مف جديد إيماننا بالحقوؽ األساسية لئلنساف ."بساف فرانسيسكو حيث جاء في ديباجتو ما يمي 

يظير بجبلء ووضوح كبيريف تأكيد ، ومف ىنا " .. مف حقوؽ ُمتساويةؿ والنساء..وبكرامة الفرد وقدره وبما لمرجا
، كما تضَمف اإلعبلف 28الييئة لمدوؿ األطراؼ عمى تكريس مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في شتى المياديف

لكؿ  "في مادتو الثانية دعوة لتكريس المساواة بيف الجنسيف جاءت عمى النحو التالي  29العالمي لحقوؽ اإلنساف
وؽ والحريات....دوف أي تمييز، كالتمييز...أو الجنس.... دوف أية تفرقة بيف إنساف حؽ التمتع بكافة الحق

لمرجؿ والمرأة متى بمَغا سف الزواج حؽ  "منو عمى أنو  16، وفي ذات الشأف تنص المادة "الرجاؿ والنساء 
ولـ  ،30"قيامو  التزوج وتأسيس أسرة دوف أي قيد بسبب الجنس أو الديف، وليما حقوؽ ُمتساوية عند الزواج وأثناء

بمنأى عف الدعوة الصريحة لمدوؿ األطراؼ في تكريس مبدأ المساواة بيف الجنسيف في  31يكف العيداف الدولياف
شتى المجاالت السيما ما تعَمؽ بقضايا األسرة وذلؾ في العديد مف النصوص المضمنة فييما، ونظرًا ألىمية 

لجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الرضا في عقد الزواج بإتفاقية الشؤوف األسرية والقضايا المرتبطة بيا فقد خصت ا
حيث جاء في المادة ، خاصة سميت بإتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسف الزواج، وتسجيؿ عقود الزواج

ومف ىنا يبرز تأُثر " ..... ال ينعقد الزواج قانوًنا إال برضا الطرفيف رضاًء كامبًل ال إكراه فيو "األولى منيا 
بالتيار الغربي الرامي لتحديث  02-05الُمشرع في تعريفو لعقد الزواج بعد تعديؿ قانوف األسرة بموجب األمر 

ُنصوص قانوف األسرة، والَداعي لتكريس مبادئ المساواة النصفية بيف الرجؿ والمرأة عمى قدـ واحد مف التماُثؿ، 
تعمقة بحقوؽ المرأة التي صادقت عمييا الجزائر مف بيف أىـ األسباب الرئيسة وبذلؾ تعتبر اإلتفاقيات الدولية الم

التي دفعت بإرادة المشرع الجزائري نحو ضرورة ُمسايرة ُبُنود ىذه اإلتفاقيات، ومف ذلؾ ُوُجوب تماشي النصوص 
المتعمقة بترقية حقوؽ القانونية الداخمية مع المبادئ التي تضمنتيا ىذه اإلتفاقيات، ُيَضاؼ إلى ذلؾ التقارير 

اإلنساف ووضعية المرأة الجزائرية في مجاؿ الحقوؽ والحريات ُمقارنة بالرجؿ، والتي غالبًا ما كانت تشير إلى 
تدني وضعية حقوؽ المرأة أو تدعو إلى منحَيا إىتمامًا أكبر خاصًة مف خبلؿ تنظيـ عقود الزواج تنظيمًا يقـو 

بقولو في  تشوار جياللي، وىذا ما يتوافُؽ حتمًا ُرَؤى األستاذ 32والحرية الم ساواةعمى المبادئ التالية : العدالة، و
غير أنو قد بدت بوادر تدُؿ عمى تمفيٍؽ قبيح بيف المفيوـ اإلسبلمي لؤلسرة والمفيوـ الغربي في " أحد مقاالتو 

... وىذا ما ركزت عميو المادة قاُنونَنا لؤلسرة مف ذلؾ تركيزه عمى رضا الزوجيف دوف غيره إلنشاء عقد الزواج .
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ؽ.أس المعدلة .... ومع العمـ فإف ىذه الُخطوة التي خطاَىا المشرع ىي إخضاع أحكاـ الزواج إلتجاىات  09
غريبة عف الفقو اإلسبلمي وُمراعاة الُظروؼ والتطُورات الجديدة الحادثة بعامؿ التأُثر والتقميد األجنبي، فما ىي 

 .      33"إاَل تعبير عف اإلنحراؼ
 المطمب الثاني

رية م د ى ا زوجيا اختيار في المرأة ح   بعقد الزواج والرض 
الُمبلحظ عمى كؿ الُمواثيؽ الدولية الُميتمة بحُقوؽ اإلنساف أنيا أشارت في ُمجممَيا إلى حؽ المرأة في  إف    

الصادرة عنو برضا المرأة في  ، فقد إىتـ المجتمع الدولي مف خبلؿ اإلتفاقيات34الزواج بشكؿ متساٍو مع الرجؿ
الزواج وحقيا في إختيار الزوج بكؿ حرية، ووصؿ حُد اإلىتماـ لدرجة خمؽ إتفاقية دولية خاصة بالرضا في عقد 

ال ينعقد الزواج قاُنونًا إال برضا الطرفيف رضاًءا  "، وجاء في المادة األولى مف ىذه اإلتفاقية ما يمي 35الزواج
، ولو نظرنا إلى كؿ اإلتفاقيات "بإعرابيما عنو بشخصييما بعد تأميف العبلنية البلزمة ...كامبًل ال إكراه فيو، و 

الدولية سالفة الذكر والتي صادقت عمييا الجزائر لوجدنا أنيا ركزت بشدة عمى توسيع حرية المرأة في إختيار 
ؽ.أس،  33و 10و 09و 04الزوج والرضا بعقد الزواج، وىذا ما أكده المشرع الجزائري ضمف نصوص المواد 

وبالنظر لمدى حرية المرأة في إختيار زوجيا فإف اإلتفاقيات الدولية ال تضح حدودًا ليذا الحؽ الَممُنوح لممرأة في 
إختيار الزوج لدرجة تجاُىؿ ُمعتقد الشخص وديانتو وعرقو، فيي ال تعترُؼ بوجود أي قيد ميما كاف، وبذلؾ فحؽ 

ـ الغربي البلئكي ُمطمؽ، وبالرجوع لُنُصوص قانوف األسرة الجزائري فإنيا تتبنى مبدأ المرأة في اإلختيار بالمفُيو 
حؽ المرأة في إختيار زوجيا عند اإلقباؿ عمى الزواج، ولـ يضع شروطًا لذلؾ كما أنو لـ يميز في مجاؿ الرضا 

شأنيا تشكيؿ قيد لممرأة  بيف الرجؿ والمرأة، لكف بتتبع نصوص ىذا القانوف نجده يضع بعض اإلجراءات التي مف
متيازًا لممرأة مف الوقوع في خيار سيء أو  في الخيار بوجية نظر اإلتفاقيات الدولية، في حيف تشكؿ حمايًة وا 
غير موفؽ بمنظور الشريعة اإلسبلمية، ومف ذلؾ وجوب حضور الولي ومنع زواج المسممة مف غير المسمـ، 

، 36حؽ إختيار زوجيا شأنيا شأف الرجؿ وبدوف أي تمييز وبكؿ حريةفالشريعة اإلسبلمية منحت لممرأة البالغة 
وكذلؾ لقد دعا اإلسبلـ إلى تمكيف المرأة في حقيا في إختيار الزوج أو عرض نفسيا عميو، فمف شروط عقد 

َّْقُُتُ ﴿  ، إذ يقوؿ تعالى:37الزواج أف تكوف المرأة حرة وأف توافؽ بكامؿ إرادتيا دوف إكراه َذا َطل
ِ
َِّساَء فَبَلَْغَن َآَجلَهُنَّ فَََل َوا امن

َذا تََراَضْوا بَيَْْنُْم ِِبمَْمْعُروِف َذِِلَ يُوَعظُ ِبِه َمْن ََكَن ِمنُُْكْ 
ِ
َ تَْعُضلُوُهنَّ َآْن يَْنِكْحَن َآْزَواََجُنَّ ا ُ ي ََّ ِر َذِمُُكْ َآْزَ  مَُُكْ َوَآْطهَُر َوا ِِ َٓ ِ َوامَْْْوِم اْل ََّ ِمُن ِِب ِْ ُ ْعََلُ  ي

َوَآهُُْتْ ًَل تَْعلَُموَن ﴾
، وعقد الزواج ال يتـ صحيحًا إال إذا ثبت بوضوح بأف كبل مف الرجؿ والمرأة أرادا حقيقًة أف 38

يربطَا مصيرىما بالزواج وأف كؿ واحد منيما ىو راض عمى الزواج، وبالتالي فإف الرضا في عقد الزواج ىو الذي 
 .39الزوجيف، وعف إتفاؽ اإلرادتيفيعبر في آف واحد عف إرادة كؿ مف 

معرفة مدى تواُفر إرادتيا ومراعاة حريتيا يتطمب إف الخوض في البحث عف مركز المرأة في عقد الزواج     
كطرؼ ُمتكافئ مع الرجؿ، فإذا نظرنا لعقد الزواج عمى أساس أنو عقد مدني فإنو ُيصَنؼ بذلؾ ضمف الُعُقود 

سمطاف اإلرادة، ىذا األخير يجب أف يتوفر لدى كبَل الُمقبميف عمى الزواج  الرضائية القائمة عمى أساس مبدأ
، كما اليكوف الرضا صحيحًا ما لـ يكف صادرًا عف ذي أىمية كاممة وىو ما نظمو 40ودوف أف يُشوبو أي عيب

بل لك 19التي ساوى فييا بيف أىمية الزوجيف وحددىا ب  41ؽ.أس 07المشرع الجزائري بموجب أحكاـ المادة 
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-02/ 15مييا، ومف ذلؾ المادة الجنسيف إمتثااًل منو لممبادئ التي نادت بيا اإلتفاقيات الدولية التي صادؽ ع
تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة في الشُؤوف المدنية، أىمية قانونية مماثمة ألىمية " مف إتفاقية سيداو عمى ما يمي  03

الرجؿ ..... وتكفؿ لممرأة بوجو خاص حقوقًا ُمساويًة لحقوؽ الرجؿ في إبراـ العقود ......./ ُتوافؽ الدوؿ 
مية القانونية لممرأة األطراؼ عمى إعتبار جميع العقود وسائر الُصكوؾ التي ليا أثر قانوني يستيدؼ تقييد األى

أىمية الزواج في الفقو –وقد خالؼ بذلؾ المشرع كؿ آراء الفقو اإلسبلمي بمختمؼ أقوالو ، 42"باطمة والغية 
لكف ماييمنا في ىذا الصدد ىو الحديث عف الرضا بالزواج بالنسبة لممرأة، فبل ينعقد   -اإلسبلمي محددة بالُبموغ

جانب الزوج ودوف إعتبار إلرادة المرأة التي ال يوجد أي تمييز بينيا وبيف  الزواج بمجرد الطمب والرغبة فيو مف
الرجؿ، وىذه المبادئ ُمستوَحاة مف الشريعة اإلسبلمية ومف نصوص القرآف الكريـ، والُ يعد الولي كركف أو شرط 

أة، بؿ ىو صحة عمى إختبلؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في عقد الزواج نوعًا أو صورة مف صور قصور المر 
تعزيز لمكانتيا بالمفيـو الواقعي بإعتباره األعرؼ بأحواؿ الرجاؿ وصبلحيـ ومدى الكفاءة الموفرة فييا بما 

، فالولي شرعًا ىو الناطؽ بإسـ المرأة 43يتناسب مع المرأة، وليس لمولي شرعًا إجبار مف في واليتو عمى الزواج
ج بيا، وذلؾ حفاظًا وصونًا لكرامتيا وشرفيا وعفتيا، فبعد ميمتو اإلفصاح عف إرادة الزوجة لمف يريد الزوا

، فرضا المرأة في عقد 44رضاىا الكامؿ والحر غير المشوب بأي إكراه تفوض ولييا ليُقوـ بإبراـ العقد نيابة عنيا
الزواج وتعبيرىا عف ذلؾ ىو تجسيد لحريتيا وممارستيا لمبدأ سمطاف اإلرادة، وكذلؾ مف بيف ضمانات حرية 

لزاـ الزوج بنص المادة ال ؽ.أس  08مرأة في عقد الزواج كذلؾ وضع الترخيص بالتعدد تحت سمطة القاضي، وا 
بإخبار الزوجة السابقة والبلحقة، وىذا ضماف سابؽ إلرادة المرأة السابقة والبلحقة، في حيف تضمف نص المادة 

مارسة دعوى التطميؽ متى تبيف قياـ مكرر ؽ.أس ضمانًا الحقًا يتمثؿ في تمكيف كؿ زوجة مف حقيا في م 08
 الزوج بأي تدليس في مجاؿ التعدد .

ومف أبرز صور تمكيف المرأة مف الحرية المطمقة في مجاؿ عقد الزواج والرضا بو بشكؿ حر وكامؿ تكريس     
، ومف خبلؿ نص المادة 45ؽ.أس لمبدأ اإلشتراط في عقد الزواج بصفة مطمقة 19المشرع ضمف نص المادة 

.... السيما شرط عدـ تعدد الزوجات  "المشرع لتقديـ أمثمة عف الشروط التي ُتعنى بيا المرأة كثيرًا بقولو  سعى
ومف ىنا يتبف صراحة وكأف المشرع ُيخاطب المرأة بيذه المادة أكثر مف الرجؿ، وفي ذلؾ " وعمؿ المرأة ....

ي إطار الحياة الزوجية القادمة مف تعسؼ ضماف صريح لتكريس مبدأ رضا المرأة بعقد الزواج وحماية ليا ف
الزوج واإلستفراد برأيو بعد الدخوؿ بيا، كما أف ذلؾ يشكؿ تطبيقًا صريحا مف المشرع الجزائري لمبدأ المساواة 

 والقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في إبراـ عقد الزواج وتعزيز إلرادتيا الحرة والكاممة . 
عقد رضائي يتـ بيف " ؽ.أس التي أضحت تعرؼ عقد الزواج عمى أنو  04مس المادة  إف التعديؿ الذيف    

مرأة  مرأة " بعدما كاف النص األصمي يكتفي بالتنصيص عمى أنو " رجؿ وا  ، ذلؾ ما ُيؤكد "عقد يتـ بيف رجؿ وا 
ؽ.أس  09كؿ التأكيد أنو البد مف تواُفر رضا المرأة الصريح إلتماـ عقد الزواج، بؿ أف التعديؿ قد مس المادة 

التي جعمت مف رضا الزوجيف الُركف الوحيد في عقد الزواج، وبُدونو ُيعتَبر الزواج باطبًل دخؿ بيا أو لـ يدُخؿ، 
وسائؿ تكويف اأُلسرة وبناء الحياة الزوجية عمى التعاُرؼ واإلختيار الَسابقيف،  وبيذا َيُكوف الُمشرع غير ُمكتٍؼ في

نَما أوجب بعد ذلؾ تماـ الرَضا مف المتعاقديف ، السيَما رضا الزوجة بعقد الزواج وُحرية إختَيارىا لمزوج، فبل 46وا 
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الزوجيف، فبل إكراه ألحد عمى زواج  بد لمزواج وىو عقد الحياة أف تتوفر فيو اإلرادة الكاممة والرضا التاـ لكؿ مف
مف ال يحب وال ُسمطة لولي عمى مف في واليتو بإجبارىا عمى الزواج، ولكف المشرع الجزائري ُمتماشيًا مع النيج 
الجديد في صياغة النصوص القانونية المخالفة لكؿ األحكاـ التي جاءت بيا المذاىب الفقيية اإلسبلمية، ركز 

يبيف  02-05فإف قراءة وتحميؿ النصوص المعدلة وتمؾ الُممغاة بموجب األمر  ،47لمزواج عمى اإلتجاه التعاقدي
ال محالة القصد مف ورائيا الرامي إلى تجسيد مبدأ المساواة بيف الجنسيف بما يتبلءـُ وُروح إتفاقية سيداو السيما 

صة بالنسبة لممرأة، فقد حددت نظرًا ألىمية ركف الرضا في إنعقاد الزواج خا، ذلؾ أنو 48منيا 16و 2المواد 
إتفاقية سيداو واجبات الُدوؿ األطراؼ فيما يخُص القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة في كافة المسائؿ 
نعقاده، وذلؾ بأف تكفؿ عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة الحؽ نفسو في إختيارىا لمزوج،  المتعمقة بالزواج وا 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير " منيا عمى ما يمي  16، حيث تنص المادة 49ا الحرةوذلؾ برضاىا وموافقتي
المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات األسرية، وبوجو خاص 

 تضمف، عمى أساس تساوي الرجؿ والمرأة :
  نفس الحؽ في عقد الزواج، -أ

، ويستشُؼ مف ىذه المادة 50" في حرية إختيار الزوج، وفي عدـ عقد الزواج إال برضاىا الكامؿنفس الحؽ  –ب 
 – كامالً أنيا إضافة إلشتراطيا التساوي بيف الخطيبيف في اإلختيار، فقد أكدت عمى وجوب أف يكوف الرضا 

لى  راً و -غاية يوـ الزواج بمعنى أف تكوف الزوجة راضية بكؿ تفاصيؿ ىذا العقد بدءًا مف إختيار الزوج وا   – ح 
ىو أاَل تخضع المرأة ألية ُضُغوط أو تأثيرات ميما كاف نوعيا أو مصدرىا، وذلؾ عند إفصاحيا بنية قبوؿ 

وما يزيد مف تأكيد المشرع عمى تعزيزه لحرية المرأة في إبراـ عقد الزواج والرضا بو ىو إلغاُؤه  -الزواج أو رفضو 
الذي سعى إليو المشرع مف خبلؿ ىذا اإللغاء وضاربًا عرض الحائط كؿ اآلراء  ألحكاـ الوكالة، ولعؿ الغرض

الفقيية التي ُتجيز إبراـ عقد الزواج بالوكالة ىو تتويج عقد الزواج بالرضائية بيف الزوجيف ودوف تدخؿ أي 
عرب الزوجاف كبلُىما وسيط، مما يعني أف ُحُضور الزوجيف يكوف إجباريًا أماـ ضابط الحالة المدنية أو الموثؽ ليُ 

 أماـ الموظؼ المختص عف ُموافقتيما بكؿ حرية.
بؿ واألكثر مف ذلؾ أف المشرع قد نص عمى أف عقد الزواج يكوف باطبًل سواءًا قبؿ الدخوؿ أو بعده إذا ما     

، وجاءت قرارات 02-05ؽ.أس المعدلة بموجب األمر  01فؽ  33إختؿ ركف الرضا وذلؾ حسب المادة 
ولما " ما يمي  2000جويمية  18المحكمة العميا متوافقة مع النص إذ قررت في أحد قراراتيا الصادرة بتاريخ 

أعمنت الطاعنة مف البداية عدـ رضاىاعف الزواج فإف القبوؿ يكوف ُمنعدمًا، وىو ما يجعؿ ركف الرضا غير تاـ 
ناؼ عمى المستأنفة بإتماـ إجراءات الزواج يكونوف في العقد مما يجعمُو قاببًل لئلبطاؿ، ولما قضى ُقضاة اإلستئ
ختيار  "قد أجبُروىا عمى تنفيذ عقد باطؿ وخالُفوا بقضائيـ القانوف  وبذلؾ فإنو ال يوجد زواج بدوف رضا سميـ، وا 

ممؤه الحرية، ىذا مف جية ومف جية أخرى فإف نصوص قانوف األسرة مستوحاة مف الشريعة اإلسبلمية، والتي ما 
، ويتجمى ذلؾ 51ؤكد عمى ُحقوؽ المرأة وعمى حقيا أساسًا في إختيار الزوج والرضا بو مثميا مثؿ الرجؿفتئت تُ 

ال تُنكح األيـ حتى ُتستأمر، وال البكر حتى ُتستأذف، فقالوا : يا رسوؿ  "صراحة مف قولو صمى اهلل عميو وسمـ : 
      .  "52اهلل وكيؼ إذنيا ؟ قاؿ : أف تسُكت



 8102جانفي–العدد السابع   -مجمة القانون والعموم السياسية 

 

279 
 

 المبحث الثاني
 الثغرات التشريعية التي تعتري أحكام ركن الرضا وع يوب اإلرادة في عقد الزواج

في إطار ىذا المبحث سيتـ الُوقوؼ عمى أىـ وأبرز الثغرات التشريعية في مجاؿ طرؽ التعبير عف اإلرادة      
وصحتيا وسبلمتيا مف أي عيب قد يُشوبيا فُيعدميا أو ُيفسُدىا، والتي غفؿ عنيا المشرع الجزائري في تعديمو 

قترحات عمى ضوء الفقو اإلسبلمي والقانوف مع محاولة إقتراح بدائؿ وم 02-05لقانوف األسرة بموجب األمر 
المقارف سعيًا لسد النقص التشريعي ال سيما في مجاؿ المسائؿ المرتبطة بالرضا بوصفو ركف عقد الزواج الوحيد، 

 .   اة األسرة خاصة واإلجتماعية عامةوبإعتباره ميما في إستقرار عقد الزواج وتبعًا لذلؾ إستقرار الحي
 المطمب األول

 التعبير عن اإلرادةط رؽ 
وتتمة لذلؾ نص  "ينعقد الزواج بتبادؿ رضا الزوجيف  "ؽ.أس عمى أنو  09لقد جاء التنصيص في المادة       

يكوف الرضا بإيجاب مف أحد الطرفيف وقبوؿ مف الطرؼ اآلخر بكؿ لفظ ُيفيد " عمى أنو  53ؽ.أس 10في المادة 
" ف العاجز بكؿ ما ُيفيد معنى النكاح لغًة أوُعرفًا كالكتابة واإلشارة معنى النكاح شرعًا، ويصُح اإليجاب والقبوؿ م

فالرضا شيء كامف في النفس البد مف طرؽ ووسائؿ لمتعبير عنو حتى ُيعتد بو قانونًا، فيجب عمى المقبميف عمى 
في حالة  ال ُينسب لساكت قوٌؿ إال–الزواج اإلفصاح صراحًة عف إرادتيما فبل مجاؿ لمسكوت في عقد الزواج 

وـ فالتعبير عف اإلرادة يتـ إما بالمفظ أو كتابًة أو عف طريؽ اإلشارة وعمى العمُ  -البكر التي لـ يسبؽ ليا الزواج
في  -المفظ–نجد أف المشرع قد جعؿ الكبلـ  ؽ.أس 10، ومف خبلؿ نص المادة 54بالنسبة لمعاجز عف الُنطؽ

المرتبة األولى متى كاف الشخص قادرًا عمى ذلؾ فيو أوضح وسيمة لمتعبير عما ىو كامف بنفس اإلنساف، كما 
، وأما في حاؿ عدـ قدرتو أو تعَذر عميو األمر يمكف لو 55أف عقد الزواج ال يصح بغير المفظ مع القدرة عميو

فيؿ يقصد بو األخرس أو العجز الُمعتبر  العاجزقد إستعمؿ المشرع لفظ  ابًة أو باإلشارة،التعبير عف إرادتو كت
، ومف الُمبلحظ عمى نص 56كالغائب، وىنا كاف يتوجب عمى المشرع توضيح مقصوده مف ىذه العبارة بدقة

ؿ اإلختيار، ويعاتب ؽ.أس أنيا قد ساوت بيف الكتابة واإلشارة كطريقيف لمتعبير عف اإلرادة عمى سبي 10المادة 
 10المشرع عمى ىذا الموقؼ حيث أنو كاف مف المفترض أف يحُذو حذو المشرع المغربي في صياغتو لممادة 

ال "إذ جاء فييا  57مف مدونة األسرة ....يصُح اإليجاب والقبوؿ مف العاجز عف الُنطؽ بالكتابة إف كاف يكُتب، وا 
فالمشرع المغربي كاف دقيقًا في صياغتو ليذا النص " ىديف فبإشارتو المفيومة مف الطرؼ اآلخر ومف الشا

وأحسف في ترتيبو لطرؽ التعبير عف اإلرادة في عقد الزواج وىو ما يتوافؽ مع آراء الفقو اإلسبلمي السيما فقياء 
بالمفظ  الشافعية وبعض الحنفية الذيف يروف في الُمُجوء لئلشارة في عقد الزواج مف قبيؿ الضرورة، ذلؾ أف التعبير

،  كما أضاؼ المشرع المغربي ُوُجوب فيـ الشاىديف لمكتابة أو اإلشارة 58أو كتابًة أقوى في الداللة مف اإلشارة
المستخدمة في التعبير عف اإلرادة وذلؾ حرصًا منو عمى حماية إرادة الطرفيف وسبلمتيا وقياـ الشاىديف بالدور 

 وجو. الُمنوط بيما شرعًا وقانونًا عمى أكمؿ وأحسف 
ىل يتوجب عمى الشخص ومف بيف اإلشكاالت الفقيية والقانونية التي تطرح بشأف طرؽ التعبير عف اإلرادة،    

بالرجوع لمفقو اإلسبلمي الذي يمنح مكانة ميمة لمصيغة المقبل عمى الزواج التعبير عن إرادتو بالمغة العربية ؟ 
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اإلرادة في الزواج باأللفاظ العربية، وذىبوا لمقوؿ ببطبلف العقد  وحظوًة كبيرًة، فقد قيد فقياء الشافعية التعبير عف
، في حيف ذىب 59إذا ماتـ بغير العربية عمى القادريف عمييا تمُفظًا وفيمًا ويعمموف ذلؾ بالطابع التعبدي في الزواج

نما يصُح التمفظ با لصيغة بأي لغة كانت، المالكية إلى القوؿ بأف المفظ العربي ليس شرطًا في إبراـ عقد الزواج وا 
ذلؾ أف العبرة في الشريعة اإلسبلمية قائمة عمى المقاصد والمعاني ال األلفاظ والمباني، ويصح عندىـ الزواج 
بأي لفظ يفيد ويحقؽ معنى الزواج، وىذا ما ذىب إليو جميور الفقياء حيف إعتبروا أف عقد الزواج ُيبـر بأي لغة 

لميف بالمقصود، وما الصيغة إال آداة لمكشؼ عف اإلرادة الكامنة التي ىي كانت ماداـ المتعاقداف والشيود عا
...بكؿ لفظ يفيد معنى النكاح "ؽ.أس نجد المشرع قد استعمؿ عبارة  10. وبالرجوع لنص المادة 60أساس التعاقد

اإلرادة في عقد الزواج بأي لغة يعرفيا المقبؿ عميو شريطة أف تكوف  وعميو فيمكف التعبيرعف" لغًة أو عرفًا...
معمومة لدى الطرؼ اآلخر والشاىديف وكذا الموظؼ المؤىؿ قانونًا إلبراـ عقد الزواج، وقد كاف المشرع المغربي 

عمى أنو  16/03رقـ  61مف القانوف المتعمؽ بُخطة العدالة 30أكثر ُوضوحًا ودقًة في ىذا الشأف إذ نصت المادة 
يستعيف العدوؿ بترُجماف مقبوؿ لدى المحاكـ عند ُوجود ُصعوبة في التمقي مف الشيود، ُيستعاف في حالة إنعداـ  "

الُترُجماف بكؿ شخص يراُه العُدوؿ أىبًل لمقياـ بيذه الميمة، يشترط في الُترُجماف أو الشخص المستعاف بو أال 
دة ُوجوبًا بالمغة العربية وينص فييا عمى المغة األجنبية أو الميجة التي تكوف لو مصمحة في الشيادة، ُتكتب الشيا

ومف ىنا يمكف القوؿ بأف المشرع الجزائري قد وفؽ في عدـ  "تـ بيا التمقي إذا تعمؽ األمر بغير لغة لغة الكتابة 
عمى األجانب في حاؿ إشتراطو لغة معينة وىو تيسير لمزواج ورأي سديد يتماشى مع الواقع المعاش ويرفع الحرج 

، لكف في نفس الوقت حبذا لو أف المشرع  إستكمؿ النقص الحاصؿ في نص المادة 62الرغبة بالزواج بالجزائر
ؽ.أس بما جاء بو المشرع المغربي في إطار نصوص مدونة األسرة وذلؾ بما يتماشى مع الواقع المعاش  10

الشريعة اإلسبلمية بما يخدـ مصالح األفراد ويجمب  نظرًا لكثرة الميجات في الجزائر، كما يتماشى مع رؤى
المصالح وُييسر الحاجات، كما أنو مف شأف ذلؾ تعزيز أحكاـ الشيادة في عقد الزواج، والتثبت مف الرضا 

 الكامؿ ألطراؼ الزواج ال سيما المرأة بما يخدـ مبادئ العدالة والمساواة.
بير عف اإلرادة ىو مدى إمكانية المُجوء لموكالة في عقد الزواج، ومف بيف األمور التي تثار كذلؾ بشأف التع    

سرة الجزائري نرى أف بالرجوع لقانوف األفيل يمكن التعبير عن اإلرادة في عقد الزواج بطريؽ الوكالة ؟ وعميو 
القانوف سنة  الممغاة بعد تعديؿ 20المشرع كاف يعترؼ بالوكالة في إبراـ عقد الزواج بالنسبة لمزوج بموجب المادة 

، وتعميقًا عمى ىذا فكاف عمى المشرع مف باب المساواة تمكيف كبل الزوجيف مف المجوء لموكالة في إتماـ 2005
عقد الزواج ولو بإلزاـ األطراؼ بتقديـ التسبيب أو التبرير الكافي كضرورة تقديـ مبرر أو عذر بدؿ إلغاءىا كمية 

راـ عقد الزواج بالوكالة، وذلؾ  بداعي تجسيد مباديء المساواة المستوحاة ومخالفة كؿ اآلراء الفقيية التي تجيز إب
مف اإلتفاقيات الدولية، فقد كاف المشرع المغربي أحسف كذلؾ في ىذا الشأف مف  خبلؿ الحفاظ عمى أحكاـ 

حاطتيا بتنظيـ محكـ، كإشتراط وجود ظرو  17الوكالة في عقد الزواج بموجب المادة  ؼ مف مدونة األسرة وا 
خاصة تحوؿ دوف قياـ الموكؿ بإتماـ إجراءات عقد الزواج بنفسو، وكذا إشتراط تحديد كؿ المعمومات البلزمة في 
وثيقة الوكالة مف إسـ الزوج ومواصفاتو، وكذا كؿ المعمومات المتعمقة بيويتو ....وذلؾ تجنبًا ألي تدليس أو 

ائري في إعادة تبني أحكاـ الوكالة لما فييا مف محاولة تغميط الطرؼ اآلخر، وىنا دعوة أخرى لممشرع الجز 
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تسييؿ أُلمور المواطنيف لكف مع إحاطتيا بنصوص مضبوطة عمى الشاكمة التي إنتيجيا المشرع المغربي، وىذه 
الدعوة ُمبررة بأف إلغاء أحكاـ الوكالة مدعاٌة لفتح باب التحايؿ ورفع نسب الزواج العرفي، كما أف الوكالة في عقد 

محؿ إجماع فقياء الشريعة اإلسبلمية وتتماشى مع الواقع الُمعاش نظرًا لئلنفتاح عمى العالـ وتوُسع  الزواج
التنُقبلت نحو البمداف األجنبية ومف ثـ تعد الوكالة حبًل شرعيًا وقانونيًا لمثؿ ىذه الحااَلت وتيسيرًا لشُؤوف الناس 

إاَل أنُو  63عف إتفاقية سيداو بموجب ظيير شريؼ ممكي وأحواليـ، ومع أف المشرع المغربي قد رفع كؿ تحُفظاتو
الزاؿ يعترؼ بالوكالة في عقد الزواج، وكذلؾ في ذات السياؽ فرغـ تحرر المشرع التونسي في صياغتو 

، وفي ذات السياؽ ذىب المشرع 09إال أنو أجاز الوكالة بموجب الفصؿ  64لنُصوص مجمة األحواؿ الشخصية
نظيريو المغربي والتونسي حيث فتح باب الوكالة عمى مصراعيو دوف تقييده بشروط أو الموريطاني إلى أبعد مف 

، وبيذا يطرح سؤاؿ واسع يبادر 65مف مدونة األحواؿ الشخصية الموريتانية 26قيود وىذا ما أشارت إليو المادة 
لة ما دامت ال تتعارض مع ما الداعي الذي دفع باإلرادة التشريعية إلى إلغاء أحكام الوكا إلى أذىاننا في األفؽ

الم ساواة الم ستوحاة من إتفاقية سيداو ؟  فيل ىو خشية من المشرع في إستغالل الوكالة في إكراه المرأة 
  ؟  عمى الزواج جبراً 

 المطمب الثاني
 صحة التعبير عن الرضا ) عيوب اإلرادة (

رط في الرضا أف يكوف خاليًا مما ُيعيبو فبل بد مف تواجد إرادة واعية يسودىا جو مف اإلطمئناف والحرية شتَ يُ    
، لكف بالمقابؿ فإف نظرية عيوب اإلرادة ال يمكف تطبيقيا بحذافيرىا في عقد 66الكاممة في تقبؿ العقد وآثاره

ُتؤثر عمى صحة الرضا تارًة، وُتعدمو كمية تارًة  الزواج، لكف ما يمكف اإلشارة إليو في ىذا الصدد أف ىذه العيوب
وخَص القاصرة  13أخرى. وبالرجوع لقانوف األسرة الجزائري فقد نص المشرع عمى عيب اإلكراه في حدود المادة 

بو وىو ما يدعو لمسؤاؿ عف مصير القاصر، كما نجده قد حصر عيب التدليس في حالة إستعمالو مف الزوج في 
مكرر ؽ.أس، ورتب عمى التدليس في ىذه الحالة إمكانية طمب كؿ زوجة  08أشارت إليو المادة التعدد وىذا ما 

لمتطميؽ مما يدعو لئلفتراض بأف العقد الثاني صحيح، فبل يكوف التطميؽ إال في الزواج الصحيح، وكاف األصح 
ًا لممشرع الجزائري فقد تضمنت وخبلف ،67أف يجعؿ العقد المشوب بالعيب قاببًل لئلبطاؿ ذلؾ أنو لـ ينعقد صحيحاً 

ُيشار إلى أف المشرع المغربي إقتصر في  –مدونة األسرة المغربية نُصوصًا صريحة في مجاؿ عيوب اإلرادة 
ُتطبؽ " عمى أنو  1269حيث نصت في ىذا المجاؿ المادة 68 –مجاؿ العيوب عمى عيبي اإلكراه والتدليس فقط

وبالرجوع  ،"بعده  64و 63األحكاـ المنُصوص عمييا في المادتيف  عمى عقد الزواج المُشوب بإكراه أو تدليس
فقد أتاحت لمُمكره أو المدلس عميو متى ثبت ذلؾ إمكانية طمب فسخ الزواج قبؿ البناء وبعده  63ألحكاـ المادة 

 خبلؿ أجؿ ال يتعدى شيريف مف يوـ زواؿ اإلكراه، ومف تاريخ العمـ بالتدليس مع ثُبوت حقو في التعويض،
وتعميقًا عمى ىذا النص فإف المشرع المغربي قد منح مدة معقولة لمعيب اإلرادة لطمب فسخ عقد الزواج تتيح 
ضماف حقو في الفسخ مف جية، وتحافظ مف جية أخرى عمى إستقرار وثبات معاممة الزواج ال سيما أنو عقد ذو 

ستقرار األسري واإلجتماعي، ومما ُيضاؼ في طبيعة خاصة وبالغة األىمية في حياة األفراد، وذلؾ كمو مدعاة لئل
مف القاُنوف الجنائي في حاؿ إستعماؿ  366ىذا الشأف أف المشرع المغربي رتب عقوبة جزائية بموجب المادة 
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الزواج لناقصي األىمية وحالة التعُدد وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذىنية،  –التدليس لمحصوؿ عمى اإلذف 
مف  02فؽ 66أو شيادة الكفاءة بالنسبة لؤلجانب، كما خولت المادة  -ـ واألجانبزواج معتنقي اإلسبل وكذا

المدونة في ىذا الشأف  لمزوج المدلس عميو حؽ طمب الفسخ مع ترتيب حقو في التعويض، ومف ىنا فكاف عمى 
في المشرع الجزائري مف باب ضبط النصوص التشريعية ومف باب حرصو عمى صيانة اإلرادة وتعزيز الرضا 

عقد الزواج اإلستفادة مف ُنصوص مدونة األسرة المغربية في ىذا الشأف، السيما وأف تعديؿ المشرع الجزائري 
، مع اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى أف كبل 2004جاء الحقًا لتعديؿ المشرع المغربي لنصوص المدونة سنة 

لمتعاقد فيحمُمو عمى التعاقد، ويكوف غمطًا المشرعيف لـ يتحدثَا عف عيب الغمط الذي ُيعد وىمًا يقع في ذىف ا
تجاه –مانعًا لئلرادة أحيانًا كالغمط في ماىية العقد وطبيعتو أو محمو  ومثالو إتجاه إرادة أحد المتعاقديف لمزواج وا 

وىتيف الطبيعتيف ُمختمفتيف إختبلفًا جذريًا مف الناحية التشريعية مما يجعؿ اإلرادة  -إرادة اآلخر لعبلقة حرة
ومثالو إبراـ عقد الزواج مع غير الشخص المراد  –نعدمة،  وكذلؾ مف حاالتو الغمط في الشخص المتعاقد معو مُ 

وُحكـ ىذا النوع مف الزيجات التي يقع أحد المتعاقديف فييا في مثؿ ىذا النوع مف الغمط ىو  70-التزوج بو 
 . 71إلرادة كميًة مما يرتب بطبلف عقد الزواجالبطبلف، ومرد ذلؾ عدـ تطابؽ اإلرادتيف مما يؤدي إلى إنعداـ ا

لكف في المقابؿ ىناؾ الغمط الذي ُيفسد اإلرادة دوف أف ُيعدميا ومف أمثمتو الغمط في صفة أساسية مف صفات    
ي يتوجب عميو اإلستعانة ، ويبقى تقدير ىذا األمر خاضعًا لسمطة القاضي التقديرية الذ72المتعاقد اآلخر

ويتمثؿ في الطمب القضائي المقدـ مف أحد الطرفيف الرامي لطمب الحكـ  شخصي معيار : أوليما بمعياريف
وىذا المعيار خاضع لتقدير المجتمع  موضوعيبإبطاؿ عقد الزواج بسبب الوقوع في عيب الغمط، وثانييما معيار 

المجتمع ُقبمت  حوؿ مدى جوىرية الصفة المحتج بفقدانيا في دعوى الغمط، فمتى كانت الصفة جوىرية في نظر
  .73الدعوى وتـ البث فييا

 : الخاتمة
وفي األخير يمكف الخموص لمقوؿ بأف المشرع الجزائري قد خص ركف الرضا بعناية بالغًة تجسيدًا           

الدولية التي صادؽ عمييا، لكنو وبالُمقابؿ فقد وقع في تعديمو لمنصوص المنظمة ليذا الركف في  لتأُثره باإلتفاقيات
العديد مف النقائص والثغرات التي تصعب مف جية عمى القضاء التصدي بالفصؿ لمختمؼ اإلشكاالت التي قد 

التشريعي التي خص بو  تطرح بشأنيا السيما فيما تعمؽ بعيوب اإلرادة، وتقمؿ مف جية أخرى مف اإلىتماـ
المشرع الجزائري أحكاـ ركف الرضا، ومف ثـ تعد ىذه دعوًة صريحة لممشرع لتدارؾ النقص وسد الثغرات التي 
سبؽ اإلشارة إلييا بما يتبلئـ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ويضمف التساوي في عبلقة الزواج بيف الرجؿ والمرأة، 

ع الواقع المعاش، وليس ذلؾ باألمر الصعب بالنظر إلتساع الفقو وبما يسيؿ العمؿ القضائي ويتماشى م
مكانية اإلستفادة مف التشريعات المقارنة بما يخدـ الصياغة التشريعية السميمة لنصوص قانوف األسرة  اإلسبلمي وا 

 .جزائريال
 * التوصيات والمقترحات :

د تعتري ركف دعوة المشرع الجزائري مف ىذا المنبر إلعادة صياغة النصوص المنظمة لعيوب اإلدرادة التي ق -1
 .الرضا في عقد الزواج
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 .ًحا بما يرفع كؿ لبس وتأويؿ عنياتخصيص نصوص تشريعة أكثر دقة ووضو  -2
نفس المنيجية المتبعة مف قبؿ العمؿ عمى اإلستفادة مف التشريعات المقارنة السيما تمؾ التي بنيت وفؽ  -3

 .ري في صياغتو لنصوص قانوف األسرةالمشرع الجزائ
اإلستفادة مف حصيمة المشرع الجزائري لحظوظو في مجاؿ سبلمة النصوص التشريعية مف خبلؿ توسيع  -5

روؼ ع الواقع المعاش والظالفقو اإلسبلمي في مجاؿ تأصيمو لركف الرضا في مجاؿ عقد الزواج بما يتبلءـ م
 . الحالية
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فعي، أحكاـ األسرة : الزواج في المغة بمعنى اإلقتراف واإلزدواج، واإلرتباط واإلختبلط، ويطمؽ عمى العقد والوطء، مقتبس عف : جابر عبد اليادي سالـ الشا 5
 .30.، ص2007الجديدة، مصر،  دار الجامعة ،"في الفقو اإلسبلمي والقانوف والقضاء دراسة لقوانيف األحواؿ الشخصية  "الخاصة بالزواج 

المساواة بيف الجنسيف في قانوف األسرة الجزائري في ضوء اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، مذكرة ماجستير، سمية بوكايس، : أنظر،  6
 .11، ص.2014-2013، جامعة تممساف، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية

، اآلية  7  .21: سورة الرـو
لتعتبر الزواج عقدًا يتـ بتبلقي إرادة كؿ مف الزوج والزوجة، وىذا  النظرية األولى: ثار جداؿ فقيي كبير حوؿ الطبيعة القانونية لعقد الزواج، فجاءت  ﹡

نتقدت ىذه النظرية  لتزامات تقع عمى عاتؽ كؿ مف الزوجيف، وا  بأنيا ليست صحيحة عمى اإلتفاؽ يرتب الكثير مف اآلثار القانونية وتتمثؿ في في حقوؽ وا 
إلى إعتبار الزواج نظامًا قانونيًا، فالزواج ىادؼ  النظرية الثانيةإطبلقيا، ذلؾ أف اآلثار القانونية لعقد الزواج محددة قانونًا بقواعد آمرة، في حيف ذىبت 
ف كانت تعتبر نظامًا قانونيًا فإف الزواج يعتبر األساس الذي يق إلى وجوب  النظرية المختمطةوـ عميو ذلؾ النظاـ، في حيف ذىبت إلنشاء أسرة، ىذه األخيرة وا 

لعيوب والقصور، دمج النظريتيف السابقتيف بإعتبار أف كؿ واحدة عمى حدى غير كافية إلبراز الطبيعة القانونية لمعقد، فيجب إحدث تكامؿ بينيما لتفادي ا
 .  64-61يف إماـ، المرجع السابؽ، ص.مقتبس عف : محمد كماؿ الد

 تماُثؿ األفراد في المراكز القانونية في إكتساب " فيقصد بيا  إصطالحاً المماثمة والتكافؤ في القيمة والقدر، وكذا المشابية والتعادؿ، أما  لغة المساواة: يقصد ب
غياب كؿ معاممة تفضيمية "عمى أنيا  كما ت ع رؼ  ، "الحقوؽ والحريات العامة، وكذا إلتزاميـ بالواجبات عمى قدـ المساواة وبدوف تمييز أو تفريؽ أيًا كاف سببو 

، مقتبس عف : بف عومر محمد الصالح، المساواة بيف الجنسيف في إبراـ عقد الزواج في قانوف األسرة الجزائري "بيف األطراؼ في عبلقة قانونية معينة
 .   2016-2015ساف، سياسية، جامعة تمموالمواثيؽ الدولية، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو ال

، دار ىومة، "عمى ضوء أحكاـ الشريعة واإلجتياد القضائي": مقتبس عف : جماؿ نجيمي، قانوف األسرة الجزائري دليؿ القاضي والمحامي مادة بمادة  8
 . 25، ص.2017الجزائر، 

 .79، ص.2010اليازوري العممية، األردف، : مقتبس عف : محمد خضر قادر، دور اإلرادة في أحكاـ الزواج و الطبلؽ و الوصية، دار  9
، 2011، القانوف، الجامعة اإلسبلمية بغزة: مقتبس عف : رحمة محمود خالد عبد اهلل، أثر التغرير عمى عقد النكاح، مذكرة ماجستير، كمية الشريعة و  10

 .08ص.
دار الثقافة، األردف، دراسة مقارنة بيف المذاىب الفقيية األربعة وقانوف األحواؿ الشخصية"، ": مقتبس عف : أسامة ذيب مسعود، اإلكراه في عقد النكاح  11

 .50، ص.2011
 . 28-27، ص.2005، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، جانفي 01الغوثي بف ممحة، قانوف األسرة عمى ضوء الفقو والقضاء، ط: مقتبس عف :  12
 . 145، ص.2009ب.د.ط، المغرب،  ،"الكتاب األوؿ عقد الزواج وآثاره " الكشبور، الوسيط في شرح مدونة األسرة المغربية : أنظر، بتصرؼ، محمد  13
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 .2005لسنة  15قانوف األسرة، ج.ر  المعدؿ والمتمـ ألحكاـ 2005فبراير  27المؤرخ  في  02-05: القانوف رقـ  14
 .02-05مف األمر  04: المادة  15
 .18حمد الصالح، المرجع السابؽ، ص.: بف عومر م 16
 .2016مارس  07المؤرخة في  14رقـ  ، ج.ر2006مارس  06المؤرخ في  01-16المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  1996: دستور الجزائر لسنة  17
 .20، ص.2012ة، ديسمبر : أنظر، العربي بختي، أحكاـ األسرة في الفقو اإلسبلمي وقانوف األسرة الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعي 18
، "يتـ عقد الزواج، برضا الزوجيف، وبولي الزوجة، وشاىديف، وصداؽ"كالتالي  2005، وقد كانت صياغتيا قبؿ تعديؿ 02-05مف األمر  09: المادة  19

كتفى  9وقد إستحدثت في ذات السياؽ المادة     .لعقد الزواج المشرع بالرضا ركناً مكرر لتتضمف الشروط الموضوعية لعقد الزوج، وا 
  مقتبس عف : محمد كماؿ الديف إماـ، المرجع "ما يتوقؼ الشيء عمى وجوده، وكاف جزءًا مف ماىيتو  " عمماء األصول: يقصد بالركف في إصطبلح ،

ىو ما ال توجد الماىية إال بو، أو ما كاف منو، أو ما تتوقؼ عميو الماىية الشرعية سواءًا كانت جزءًا "  جميور الفقياء. في حيف يعرفو  65السابؽ، ص.
 .323ص.، مقتبس عف : محفوظ بف صغير، المرجع السابؽ، "منو أو خارجًا عنو 

 .236، ص.2013دار ىومة، الجزائر،  : أنظر، بمحاج العربي، أحكاـ الزوجية وآثارىا في قانوف األسرة الجزائري، 20
 . 275، ص.01ة، العدد ، المجمة القضائي321514، ممؼ رقـ 12/03/2008: قرار المحكمة العميا، غرفة األحواؿ الشخصية، قرار صادر بتاريخ  21
 : سورة النساء، اآلية األولى . 22
 .99لـ الشافعي، المرجع السابؽ، ص.: جابر عبد اليادي سا 23
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في " عمى أنو  2016الدستوري لسنة  مف التعديؿ 150: تنص المادة  24

ومف ثـ يتعيف عمى الدوؿ التي تنضـ إلييا تجسيد ىذه اإلتفاقيات والمعاىدات ضمف نصوصيا القانونية الداخمية، وىو " الدستور، تسُمو عمى القانوف 
حيث سعت لتجسيد إتفاقية سيداو ضمف نصوصو بما يكفؿ إستجابتيا إللتزاماتيا  02-05ؿ تعديؿ قانوف األسرة بموجب األمرماجسدتو الجزائر مف خبل

 .بشأف ىذه اإلتفاقيةالدولية 
 كتفت بوضع مقاييس ينبغي إحتراميا كشرط سف األىمية، واحتراـ حرية إختي ار الزوج، والتساوي في : إف اإلتفاقيات الدولية سكتت عف تعريؼ عقد الزواج وا 

 .  19الحقوؽ لدى التزوج، مقتبس عف : عيساوي عبد النور، المرجع السابؽ، ص.
مع إبداء تحفظات عمى  1996يناير سنة  22الموافؽ ؿ  1416رمضاف عاـ  02المؤرخ في  51-96صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي :  25

 1429ذي الحجة عاـ  30المؤرخ في  426-08بموجب المرسوـ الرئاسي  09و  02رفعت تحفظاتيا عمى المادتيف ، إال أف الجزائر 16و  09و 02المواد 
كاؿ مف اتفاقية القضاء عمى جميع أش 9.2المتضمف رفع تحفظ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حوؿ المادتيف  2008ديسمبر  28الموافؽ ؿ 

 .1979التمييز ضد المرأة لسنة 
 .ى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةمف إتفاقية القضاء عم 16: المادة  26
 .17مية بوكايس، المرجع السابؽ، ص.: س 27
 .193-192لصالح، المرجع السابؽ، ص.: بف عومر محمد ا 28
 .1963مف دستور الجزائر لسنة 02دة : صادقت عميو الجزائر بموجب الما 29
 .195السابؽ، ص.مد الصالح، المرجع : بف عومر مح 30
، ودخؿ حيز التنفيذ 16/12/1976إعُتمد مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  العيد الدولي الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية:  31

، 17/05/1989في  المؤرخة20، ج.ر عدد 16/05/1989المؤرخ في  67-89، وصادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي 03/01/1976في 
، 23/03/1976ودخؿ حيز التنفيذ في  16/12/1966والسياسية إعُتمد مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية و

 . 17/05/1989المؤرخة في 20ج.ر عدد ، 16/05/1989المؤرخ في  67-89صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو الرئاسي 
  حيز التنفيذ في ، ودخمت 07/11/1964المؤرخ في  1763: عرضت لمتوقيع والتصديؽ واإلنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ

09/12/1694 . 
 .105زوقي قدار، المرجع السابؽ، ص.: مر  32
في العبلقات الزوجية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واإلقتصادية والسياسية، كمية  : أنظر، تشوار جيبللي، خواطر حوؿ بعض الجوانب اإلتفاقية 33

 .09، ص.2007، 02، العدد1ة الجزائرالحقوؽ، جامع
 .19عبد النور، المرجع السابؽ، ص. : عيساوي 34
 .26وي عبد النور، المرجع نفسو، ص.: عيسا 35
 .يمييا وما 28ور، المرجع نفسو، ص.: عيساوي عبد الن 36
 .34حمد الصالح، المرجع السابؽ، ص.بف عومر م:  37
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 .232: سورة البقرة، اآلية  38
 .34ثي بف ممحة، المرجع السابؽ، ص.: الغو  39
 . وما يمييا 33، ص.2006ة الثانية، : أنظر، لوعيؿ محمد لميف، المركز القانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري، دار ىومة، الجزائر، الطبع 40
 .02-05مف األمر  07: المادة  41
 .مى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةمف إتفاقية القضاء ع 15: المادة  42
 .35رجع السابؽ، ص.: لوعيؿ محمد لميف، الم 43
 .315مد الصالح، المرجع السابؽ، ص.: بف عومر مح 44
 .وما يمييا 35، المرجع السابؽ، ص.: بتصرؼ، لوعيؿ محمد لميف 45
لقانونية تشوار جيبللي، تحفظات الجزائر عمى بعض بنود اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ المرأة األسرية بيف التراجع والتمسؾ، مجمة العموـ ا: أنظر،  46

 .12، ص.2011، 12عة تممساف، العدد واإلدارية والسياسية، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جام
 .10، المرجع السابؽ، ص.وؿ بعض....: تشوار جيبللي، خواطر ح 47
 .314مد الصالح، المرجع السابؽ، ص.: بف عومر مح 48
 .13مية بوكايس، المرجع السابؽ، ص.: س 49
 .مى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةمف إتفاقية القضاء ع 16: المادة  50
 .وما يمييا 15، المرجع السابؽ، ص.سمية بوكايس:  51
 لمخجؿ والحياء في الفتاة ا إفترض: والسكوت ىن. 

 : رواه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر.   52
 .02-05مف األمر  10و  09المادتيف :  53
: أنظر، تشوار جيبللي، محاضرات في مادة قانوف األسرة المقارف عمى طمبة سنة ثانية ماستر تخصص قانوف خاص معمؽ، كمية الحقوؽ والعموـ  54
 .2016-2015جامعة تممساف، سياسية، ال

 .99لـ الشافعي، المرجع السابؽ، ص.: أنظر، جابر عبد اليادي سا 55
نيائو، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعم: أنظر،  56  .52وـ السياسية، جامعة تممساف، ص.عبد الحميد عيدوني، دور اإلرادة في إبراـ عقد الزواج وا 
بمثابة مدونة لؤلسرة،  70.03بتنفيذ القانوف رقـ  2004فبراير  03الموافؽ ؿ  1424مف ذي الحجة  12صادر في  1.04.22: ظيير شريؼ رقـ  57

 .418( ص.2004فبراير  05)  1424جة ذو الح 14بتاريخ  5184، ج.ر عدد 2010يوليو   26صيغة محينة بتاريخ 
، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعموـ "دراسة مقارنة " وقانوف األسرة الجزائري : أنظر، بسمة عثماني، التغرير وأثره في عقد النكاح بيف الفقو اإلسبلمي  58

 .24، ص.2016-2015جامعة المسيمة،  السياسية،
 ....، المرجع السابؽاألسرة المقارف : تشوار جيبللي، محاضرات في مادة قانوف 59
 .74-73، ص.2016خمدونيةػ، الجزائر ، دار ال"إنعقاد الزواج  ": أنظر، دليمة فركوس وجماؿ عياشي، محاضرات في قانوف األسرة  60
المتعمؽ بخطة العدالة، ج.ر عدد  16.03بتنفيذ القانوف رقـ  2006فبراير 14الموافؽ ؿ  1427مف محـر  15صادر في  1.06.56: ظيير شريؼ رقـ  61

 . 556( ص. 2006مارس  02)  1427صفر بتاريخ فاتح  5400
 .333لمرجع السابؽ، ص.ظ بف صغير، امحفو :  62
بنشر اإلعبلف عف رفع تحفظات المممكة المغربية المنضمنة في وثائؽ اإلنضماـ إلى  2011أغسطس  02صادر في  1.11.51: ظيير شريؼ رقـ  63

مؤرخة  5974دد ج.ر ع ،1979ديسمبر   18إتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة المعتمدة مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
 .2011سبتمبر  01في 

 .ر مجمة األحواؿ الشخصية التونسيةيتعمؽ بإصدا 1956أوت  13: أمر مؤرخ في  64
  2001أغسطس  15صادرة بتاريخ  1004يتضمف مدونة األحواؿ الشخصية الموريتانية، ج.ر عدد  2001يوليو  19بتاريخ  052-2001: قانوف رقـ  65
 .269لمرجع السابؽ، ص.اج العربي، ا: بمح 66
 .68ميد عيدوني، المرجع السابؽ، ص.عبد الح:  67
 ....، المرجع السابؽاألسرة المقارف : تشوار جيبللي، محاضرات في مادة قانوف 68
 .مف مدونة األسرة المغربية 12ادة : الم 69
 ....، المرجع السابؽاألسرة المقارف محاضرات في مادة قانوفتشوار جيبللي، :  70
 .63ميد عيدوني، المرجع السابؽ، ص.عبد الح : 71
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 أدرار. –جامعة أحمد دراية -كمية الحقوق والعموم السياسية –ط.د / حمادي محمد رضا 
 دراية أحمد جامعة -السياسية والعموم الحقوق كمية- أ–محاضر أستاذ ىاشم عمي يوسفات/ د 
 أدرار –
 

 الواردة عمى االستثمار األجنبي في الجزائر  القيود
 الممخص :

نتيجة اإلصالحات االقتصادية التي تبناىا المشرع الجزائري بدًأ من تخميو عمى المنيج 
تباعو لممنيج الميبرالي    وكذا التعديالت المستمرة لقوانين االستثمار ، حاول من خالليااالشتراكي وا 

 .توفير مناخ مشجع لالستثمار األجنبي 
الجانب اإلداري أو الجانب االقتصادي  فإلى جانب اىتمامو بمعاممة االستثمارات سواء من

فإنو سعى أيضا إلى حمايتيا من خالل وسائل قانونية وكذا تقديم ضمانات مختمفة إلى ىذه 
 االستثمارات .

 يعدإال أن ىذه الضمانات غير كافية وذلك ألن المشرع قد فرض عدة قيود عمييا وىذا ما 
 الحصول وصعوبة البنكية القروض العالم فمشكمة بدول مقارنة ئرزاالج تأخر التي األسباب من
 . نحوىا ترااالستثما تدفق من تقمل الدولة في غيابيا أو اإلعانات وضعف الصناعي العقار عمى

Abstract  :  
As a result of the economic reforms adopted by the Algerian 

legislator, he began to abandon the socialist approach and follow the 
liberal approach, as well as the continuous amendments to the investment 
laws, through which he tried to provide an encouraging environment for 
foreign investment. 

Apart from his interest in treating investments both from the 
administrative side and the economic side, he also sought to protect them 
through legal means as well as provide various guarantees to these 
investments. 

However, these guarantees are insufficient, because the legislator 
has imposed several restrictions on it, which is one of the reasons behind 
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the delay of Algeria compared to the countries of the world The problem 
of bank loans and the difficulty of obtaining industrial property and the 
weakness of subsidies or absence in the state reduces the flow of 
investment towards them. 

 مقدمة :
بعد فشل النظام االقتصادي االشتراكي القائم عمى احتكار الدولة لمعظم النشاطات 
االقتصادية وانعدام المبادرة الفردية ، تخمت الدولة عن تدخميا في العديد من النشاطات سواء عن 

بعض طريق تراجعيا التمقائي في تسيير ورقابة تمك النشاطات أو عن طريق إلغائيا احتكار 
النشاطات ، مما أدى إلى رسوخ سياسة تحرير االستثمار التي تمثل الدعامة األساسية لمنشاط 

 االقتصادي الحر.
 العوامل بمختمف المكمفة الييئات بين الجمع يجب لالستثمار عشجم مناخ عمى ولمحصول

  الضرورية التدابير كل اتخاذ عمى تركيز أعمى في اختصاصو ينصب ، واحد جياز في لو المشكمة
 ، الدولية و اإلقميمية تيراالمتغ مع يتماشى والذي المناسب االستثماري المناخ عمى لمحصول
 . األجنبية ترااالستثما واستقطاب لجمب األخرى الدول مع التنافس مستوى في ويكون

 ضمانات عدة بمنحيا ذلك و المستثمرين من ممكن عدد أكبر جمب نحو ئرزاالج سعتبذلك 
 التي القيود بعض وضع من يمنعيا لم ذلك أن إال ، بيا وتغريو األجنبي المستثمر بيا تشجع مالية
 لمشروعو قيلعرا بمثابة فيي وفرتيا التي الضمانات رغم األجنبي المستثمر ونفور برو ى إلى تدفع

 . االستثماري
 مر التي الجزائرية التجربة أن يبين ، منطقي ُنسق إطار في المعطيات ىذه قراءة إعادة إن

 االموال رؤوس مع التعامل طبيعة من تير غ ، االقتصادي االنفتاح منذ جنبياأل االستثمار بيا
 االنضمام عمى المقبمة الجزائر توجيات مع يتنافى ما وىو ، التقييد إلى اإلطالق من األجنبية
 : ىميةاأل غاية في إشكالية لطرح يدفعنا مما ، لمتجارة العالمية لممنظمة

 المتعمق بترقية االستثمار ؟ 00-11ما ىي مظاىر تقييد االستثمار األجنبي في ظل األمر 
ونتناول القيود الواردة عمى  ( ، األول بحثالم)  التمويمية لقيودا وعمى ىذا األساس سنتناول

 ) المبحث الثاني ( . الممكية



2012جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

289 
 

 التمويمية لقيودا:  األول بحثالم
 دولة في االستثمار في رغبتو وزيادة مستثمر لكل بالنسبة جوىر يعد اراتاالستثم تمويل إن

 جمبيا التي األموال إلى ليضيفيا استثماره تمويل في تساعده التي الوسائل عن البحث دائم فيو ، ما
 األجنبية اراتاالستثمعمييا  تتدفق ال ما غالبا المستثمرين تمويل في تساىم ال التي فالدولة ، معو

 يواجو األجنبي المستثمر أن حيث ، ئرزاالج في نجده ما وىذا ، تواجييا التي لمعوائق نتيجة
،  األول( مطمب) ال البنكية القروض صعوبة يخص فيما ءسوا وذلك التمويمي المجال في صعوبات

 المطمب)  القيود الواردة عمى الصرف،  الثاني (المطمب ) الدولة  طرف من المقدمة اإلعانات قمة
 . الثالث (

 البنكية القروض من االستفادة صعوبة:  األول مطمبال
 ، صعب جد أمر يعد لممستثمرين بالنسبة ئرزاالج في البنكية القروض إلى الوصول إن
 عمى الحصول في وصعوبات شديد بطء من يعاني أجنبية أم كانت وطنية ترااالستثما فتمويل

 . الجديدة البنكية لممؤسسات بالنسبة خاصة القروض
المتعمق  11-03رقم  األمر بصدور عدة ، تغييرات من المصرفي النظام عمى طرأ ما رغم

 والمؤسسات البنوك عمل وتطوير تحسين أجل من وضعيا التي ءاتجراواإل ، 1بالنقد والقرض
 لايز  ال ئريزاالج البنكي النظام أن إال ، الكبرى االستثمارية بالمشاريع يتعمق فيما خاصة ، المالية
 : بينيا من أسباب لعدة وىذا المطموب المستوى دون

 ، المخاطر وتقييم القروض بتسيير يتعمق فيما البنوك مسيري لدى المينية الكفاءات نقص  -
 يمنحونيا التي بالقروض مقارنة المشاريع ضخامة مدى عونيرا ال البنوك عمى المشرفين أن حيث
 تسيير في تقميدية طرق عمى يعتمدون فيم ذلك إلى إضافة ، متناسبة غير تكون ما غالبا فيي

 وأسيل. أفضل بشكل القروض ىذه تسيير في تساىم التي الحديثة الطرق عن عوضا القروض
 تحصيل يستغرق أن يمكن حيث البنكية ، المعمومات أنظمة وبطء القاعدية اليياكل ضعف  -

وفي  مختمفين ببنكيين األمر تعمق إذا وأيضا طويمة ، مدة المدينة نفس في البنك نفس بنكي لدى
 .كبير وقت يتطمب القروض عمى الحصول يجعل ما وىذا ، أكثر تزداد فالمدة مدينتين مختمفتين
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 ممفات سةرالد طويمة مدة وتتطمب كثيرة تكون ما عادة البنوك تتخذىا التي ءاترالإلج بالنسبة  -
 . الحاالت من العديد في بالرفض اإلجابة تكون وقد ، الموافقة رراق اتخاذىا قبل القروض

 تفوق ضمانات تطمب البنوك أن حيث ، قروضيا لتغطية البنوك تطمبيا التي الضمانات شدة  -
 . المبنية غير أو المبنية ترالمعقا رسمي رىن شكل في تكون ما عادة والتي المستثمر قدرة
 .2 المالية السوق رداءة إلى أدى ئريةزاالج البورصة أداء ضعف  -

 عدم آخر بمعنى أو األجنبية األموال رؤوس تدفق من الحد في تساىم األسباب ىذه كل
 منح قطاع في مناسبة عمل تيجيةرااست لغياب وىذا االستثمار مجال في الدول منافسة عمى القدرة

 عمى الحصول األجانب المستثمرين عمى الدولة تسييل فإن ، األجانب لممستثمرين القروض
 عبارة القروض فيذه ، ئريةزاالج الدولة في لالستثمار ودفعيم ئيمراإغ في يساىم البنكية القروض

 . مالية لمشاكل مواجيتيم عند ضمان عن
 الدولة طرف من المقدمة اإلعانات قمة:  الثاني مطمبال

اعانات مساعدات تمنح ال ئريةزاالج الدولة إن  يمكن وال ، جدا قميمة فيي ترالالستثما كافية و 
  .الوطني أو األجنبي المستثمر يستحقيا التي االحتياجات مقدار تحقق أن

 :" يمي ما عمى تنص نجدىا 2016 لسنة التكميمي المالية قانون من 55 المادة إلى وبالرجوع
 باستثناء كةرابالش أو المباشرة األجنبية تارااالستثم إلنجاز الضرورية التمويالت توفير يتم

 . المحمي التمويل إلى المجوء عبر عامة، بصفة ، المال رأس تشكيل
 طرف من تيجيةااالستر  تارااالستثم إلنجاز الضرورية الخارجية يالتو لمتم يرخص أنو غير
 .الحكومة طرف من ، بحالة حالة وذلك ، ئريزاالج لمقانون الخاضعة المؤسسات
 . 3التنظيم " طريق عن الحاجة ، عند التدبير ، ىذا تطبيق كيفيات تحدد
 المال رسأ تشكيل باستثناء ، المحمي التمويل إلى المجوء وجوب يتبين المادة ىذه خالل ومن

 سيادية قطاعات فيي الدولة طرف من المحتكرة القطاعات في المتمثمة تيجيةرااالست ترااالستثما 
 فوائد تحويل من الحد ، األجنبية ترااالستثما تقييد من الدولة وىدف ، فييا التدخل يمكن ال
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 تجنب بل ، المحمية البنوك في المتوفرة السيولة فائض واستخدام ، المحتممة الخارجية القروض
 . 4ئرزاالج في الخارجية الديون تشكيل

 لممشاريع المالي الدعم تقديم أجل من أنشأ الذي االستثمار دعم لصندوق بالنسبة أما
 التي ترامن االستثما واحد مجال في محصور دعمو أن فنجد ، عممو آليات وفق ، االستثمارية

 بيذا معنية غير األخرى ترااالستثما أن نالحظو وما ، التنمية إلى تحتاج التي المناطق في تنجز
 .األجنبي لممستثمر قيد يشكل ما وىذا الدعم

 األسعار بأقل تخصي كتقديم التحتية بالبنية فقط يتعمق ترااالستثما ليذه المقدم الدعم أن كما
 الدولة أن يعني مما ، والماء والكيرباء والنقل واالتصاالت ولممصانع تراوالعقا ضيرالأل التجارية
 أنو يعني مما ، االستثمار إلنجاز الضرورية بالمنشآت المتعمقة بالمصاريف كميا أو جزئيا تتكفل
 . المشروع نفقات في مساىمة أو منحة شكل في لممستثمر تقدم مساعدة أو إعانة ىناك ليس

 إذا لالستثمار الوطني المجمس يحددىا التي المناطق بعض في محصور الدعم فيذا وبالتالي
 .غير ال فقط الضرورية المنشآت تكاليف في محصور أيضا فيو ، ال أم اإلعانة من تستفيد كانت

 اآلليات نجد ، ئرزاالج في األجنبي لالستثمار الدولي الدعم إطار وفي آخر جانب من
 من أكبر دعم عمى الحصول أجل من كبيرة جيود بذل من وبالرغم المجال ىذا في المتوفرة

 ، النامية الدول في الخاصة االستثمارية المشاريع تمويل في تساىم التي الدولية المالية المؤسسات
 بما كافيا يكن لم ذلك أن إال ، ومتوسطيةور األ كةراالش إطار في األوروبي الدعم إلى باإلضافة

 المشددة والشروط لمضمانات نتيجة وأيضا ، جية من المقدمة اإلعانات لضعف وذلك يكفي
 .  5أخرى جية من النامية الدول في ترااالستثما ودعم لتمويل المؤسسات ىذه من المطموبة

 يحفز ال ما وىذا ، لممستثمر والمساعدة الدعم لتقديم فعالة آليات توجد ال لذلك باإلضافة
 المضيفة الدولة من دعم إلى تحتاج التي المشاريع من الكثير يعيق أنو إذ ، االستثمار عمى

 في تساعدىا منفعة عمى حصمت قد الدولة ىذه تكون األخير ىذا فبمنحيا ، األجنبي لالستثمار
 .المشاريع ىذه ءراو  من الوطني اقتصادىا تطوير
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 الصرف عمى الواردة القيود:  المطمب الثالث
 إلييرا تمجرأ وسريمة االسرتثمار مجرال فري األمروال رؤوس حركرة عمرى الرقابرة تعتبرر

 عمرى الرقابرة سياسرة إطرار فري وذلرك النمرو ، طريرق فري السرائرة تمرك الردول خاصرة أغمبيرة
 ىرذه وتكرون األىرداف ، بعرض تحقيرق أجرل مرن يكرون ىرذه الوسريمة إلرى والمجروء الصررف ،

 مرحمرة فري ، أو ) الفررع األول (الجزائرر  إلرى الخرارجمرن  التحويرل مرحمرة فري إمرا الرقابرة
 ) الفرع الثاني ( .الخارج  إلى الجزائر من التحويل

 الفرع األول : الرقابة عمى الصرف في مرحمة التحويل من الخارج إلى الجزائر
 7لو التطبيقية النصوص وكذلك ، 6القرض و بالنقد المتعمق 10-90 رقم القانون إلغاء بعد

 أن بشرط لكن ، 8ئرزاالج نحو األموال رؤوس بتحويل المطابقة بيان عمى الحصول يستمزم  كان
 تحويمو أن اإلعالن قصد مالية مؤسسة بواسطة أو مباشرة ئرزاالج بنك إلى التحويل طمب يوجو

 منو 4 المادة في تحديدا وذلك 03-90رقم  نظام في ورد ما وىذا والقرض ، النقد ألحكام مطابق
أي تحويل أن يطمب من " يجب عمى الشخص الطبيعي أو المعنوي قبل التي تنص عمى أنو : 

 مجمس النقد والقرض اإلعالن بأن تمويمو مطابق ألحكام القانون وليذا النظام .
 أو البنوك قائمة في مسجل بنك بواسطة أو مباشرة ئرزاالج بنك إلى الطمب يوجو أن يجب

 التسبيقات شكل تتخذ التي التمويالت تعفى ال ، المالية المؤسسات قائمة في مسجمة مؤسسة
 ءاترااإلج من سمالرأ لتقديم المكممة األجنبية المالية الييئات سمفيات أو المقيمين غير لمشركاء
 . 9" الخارجية االستدانة ترخيص في المطموبة
المعامالت  عمى المطبقة بالقواعد المتعمق 01-07رقم  نظام من 03 المادة تنص كما
والتحويالت  التسديدات : "... تعد يمي ما عمي الصعبة بالعممة والحسابات ، الخارج مع التجارية

ميمة  أسندت وبذلكالمعتمدين " ،  الوسطاء عبر وتتم حرة الجارية الدولية الخاصة بالعمالت
المادة  لنص طبقاً  وذلك ،الصعبة  بالعممة تتم التحويل عممية أن عمى لمتأكيد الجزائر لبنك الرقابة
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ضمان تحويل الرأسمال المستثمر  من تستفيد : " يمي كما جاءت التي 0910-16من األمر  25
في شكل  المال رأس الحصص في من انطالقا المنجزة االستثمارات العائدات الناجمة عنو ،و 

حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي ، ومدونة بعممة حرة التحويل يسعرىا بنك الجزائر 
المحددة بانتظام ، ويتم التنازل عنيا لصالحو ، والتي تساوي قيمتيا أو تفوق األسقف الدنيا 

 حسب التكمفة الكمية لممشروع ، ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
 الحقيقية المداخيلمان التحويل المذكور في الفقرة األولى أعاله ، كذلك ... ويتضمن ض

 المبمغ ىذا كان ٕوان حتى االستثمارات ذات مصدر أجنبي  تصفيةو  الًتنازل عن الًناتجة الصافية
 . البداية " في المستثمر سمالرأال من أكبر

 النقد مجمس يمارسيا التي الرقابة كانت حيث ، سابقا األمر عميو كان لما خالفا وذلك 
 إلى األموال رؤوس دخول عند المجمس يمنحو كان الذي المطابقة ، أساس رأي عمى تبنى والقرض
 وىذه،  11معتمد بنك ليذه ألموال لدى التوطين ضرورة المشرع واشترط االستثمار ، بغرض الجزائر
 الذين األجانب المستثمرين إقبال من تحد ئرزاالج إلى الخارج من األموال رؤوس حركة عمى الرقابة
 بواسطة النقدية أصوليم عمى الرقابة بأحكام يصطدمون حيث ، ئرزاالج في االستثمار في يرغبون
 .12 عامة بصفة ترالالستثما القابمة لمنشاطات تحديدي تصميم وضع

 الخارج إلى ئرزاالج من التحويل مرحمة في الصرف عمى الفرع الثاني : الرقابة
 الحرية ىذه أن إالً  ، األموال رؤوس تحويل إعادة حرية مبدأ ئريزاالج المشرع كرس لقد

 سمالورأ تحويل إعادة في غبراال األجنبي المستثمر عمى ئريزاالج المشرع اشترط إذ ، مطمقة ليست
 ولصالح منيا جزء أو كميا سواء عمييا المتحصل أرباحو وتحويل ئرزاالج في المستثمر األصمي

 وأصبحت ءرااإلج ىذا تغيير تم فقد ، األولى المرحمة في ىذا لكن ، ئرزاالج بنك من تأشيرة عمى
 تحويل في غبرافال ، الخارج إلى التحويل طمبات سةراد تتولى التي ىي المالية والمؤسسات البنوك
 مرفقا يكون حيث ، الوسيطة المالية المؤسسات أو البنوك إلى طمبو بتقديم عميو الخارج إلى أموالو

 رقم نظام في جاء لما وطبقا األجنبي المستثمر ترىق التي الالزمة القانونية الوثائق من بمجموعة
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 االقتصادية النشاطات لتمويل ئراالجز  إلى األموال رؤوس تحويل شروط يحدد الذي 90 -03
اعادة  .13مداخمييا و الخارج إلى تحويميا و 

 أو حةراص إما ىذا ويكون التحويل إعادة طمب عمى ئرزاالج بنك يعترض أن يمكن
 حيث ، خىراتت أن التحويل طمب في البت عند المختصة لمسمطة يمكن أنو جانب إلى ،14ضمنيا
 . 15األجنبي المستثمر يرضي ال ما وىذا  معقولة غير زمنية مدة ذلك يستغرق

لسنة  التكميمي المالية قانون من 57 المادة عميو نصت ما نجد القيود ىذه إلى باإلضافة
أو  إعفاء عمى تحصمت قد التحويل موضوع االستثمار فوائد كانت إذا ما حالة ففي ،  2009
عمى  يتعين جبائية ، شبو والرسوم الجمركية الحقوق الرسوم ، الضرائب ، مجال في تخفيض

وفي  الجزائر ، في التخفيضات أو اإلعفاءات ليذه فقةراالم األرباح حصة استثمار إعادة المستفيدين
نسبتيا  غرامة تطبيق مع التحفيز استرداد إعادة إلى المستفيد المستثمر يتعرض بذلك اإلخالل حالة
30 % 16. 

 بنكي وصل باستظيار األجنبي المستثمر مزابإل قام بل القيود بيذه ئريزاالج المشرع يكتفي لم
 المالية قانون من 72 المادة أكدتو ما وىذا ، الصعبة العممة مبمغ كل أو جزء صرف فيو يثبت

 الجمركي اإلقميم مغادرتو عند أجنبي كل يمزم: "  يمي ما عمى تنص حيث 2016 لسنة التكميمي
 ، الوطنية البنوك لدى الصعبة العممة مبمغ كل أو جزء صرف يثبت بنكي وصل استظيار ئريزاالج

 .17"  الجمركي اإلقميم دخولو عند بيا صرح قد يكون والتي
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 ممكيةال عمى الواردة : القيود المبحث الثاني
انجاح سياسة االصالح االقتصادي وديمومة نشاط األسواق الجزائرية والحفاظ عمى  أجل من

 ئرزاالج قامت ،مناصب الشغل ، واالستمرار في انتاج السمع والخدمات التي يحتاجيا المجتمع 
 الدولة إلى االستثمارات االجنبية وفود عمى يشجع الوىذا ما ممكية االستثمارات  عمى قيود بفرض

 إقبال المستثمرين األجانب ، تعزيز من تحد التي القيود دارسة إلى سنتطرق ليذا الجزائرية ،
) المطمب أزمة العقار ،  ) المطمب الثاني ( الشراكة ،   ) المطمب األول ( الشفعة في والمتمثمة
 . الثالث (

 : الشفعة المطمب األول
 18المدني القانون في أحكاميا نظم حيث الخاص القانون من الشفعة ئريزاالج المشرع اقتبس

 بيع في المشتري محل لتشفيع قانونية رخصة الشفعة وتعتبر ، 807 المادة إلى 794 المادة في
 عيني أو شخصي حق ليست فالشفعة ، مادية واقعة وىي ، وشروطيا حاالتيا توافرت إذا ما عقار
انما  .  مالي حق و 

 كسب طرق كإحدى وتعتبر الصرف حرية عمى كقيد ترد باعتبارىا استثنائي نظام الشفعة
 في أقيمت التي تارااالستثم عمى لمحفاظ جديدة كآلية الشفعة نظام ويعتبر ، العقارية الممكية

 ، األسيم من نصيبو عن التخمي في رغبتو األجنبي الشريك إبداء حالة في تطبق حيث ، ئرزاالج
 األسيم لغالبية امتالكيا بحكم المشاريع لتسيير العمومية السمطات قبةرام شأنيا من اآللية ىذه فإن
 من العديد اكتشاف بعد السيما ، التعاقدية الواجبات بتطبيق األجنبي الطرف مزاالت قبةراوم

 قبل من االستثمار عقود في عمييا المنصوص ماتزابااللت  التقيد في والخروقات تاز و التجا
 . 19االستثمارية المؤسسات
 تنازالت عمى الدولة رقابة تشديد إلى الشفعة حق تطبيق ءراو  ئريزاالج المشرع سعى لقد

 التنازل ىذا كان سواء الدولية الشركات فروع بيع أو ئرزاالج في المستثمرة األجنبية الشركات أسيم
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 حمول من العمومية المؤسسات أحد أو الدولة يمكن الشفعة حق وتطبيق ، جزئية أو كمية بصفة
 . 20اآلخرين األجانب المستثمرين عمى خالفا امتياز ذو المشتري مركز

 المالية بقانون تقييميا بعد األجنبي االستثمار مجال في بالشفعة الدولة بحق العمل تكريس تم
  والمؤسسات الدولة تتوفر: "  يمي ما تنص والتي منو 62 المادة في تحديدا 2009 لسنة التكميمي
 لفائدة أو األجانب المساىمين حصص عن التنازالت كل عمى الشفعة بحق االقتصادية العمومية

 ... " . المساىمين
منو والتي  30في نص المادة  09-16كما أنو قد كرس بنص صريح في قانون استثمار 

" ... تتمتع الدولة بحق الشفعة عمى كل التنازالت عن األسيم أو الحصص  نصت عمى :
 االجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة األجانب .

 تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم " .
 الشركات طرف من الخارج في عنيا المتنازل والحصص األسيم عمى الشفعة تطبق كما
 الجبائية تازاواالمتي الحوافز من إنجازىا فترة خالل استفادت التي ئريزاالج لمقانون الخاضعة

 . 21االستثمار تطوير قانون في مقررةال
 : الشراكة المطمب الثاني

 األموال رؤوس عمى بالشمولية تتسم ألنيا األجنبية تارااالستثم عمى قيد كةراالش تعتبر
 مصمحة حساب عمى الوطنية لممصمحة ئريةزاالج الدولة تفضيل عمى كدليل تعد كما األجنبية
 عن لمتدخل الدولة بعودة وذلك االستثمار حرية مبدأ عن ئريزاالج المشرع جعرايت كالعادة المستثمر

 كمية بصفة األخيرة ىذه خوصصة واستبعاد العمومية والمؤسسات األجنبية األموال مشاركة طريق
 . 22األجنبية رافلألط

 ترااالستثما إنجاز يستمزم مكرر 4 لممادة وتطبيقا 2009 لسنة المالية قانون تعديل بموجب
 سرأ من األقل عمى % 51 بنسبة المقيمة الوطنية المساىمة فييا تمثل كةراش إطار في األجنبية
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 المال سرأ من % 49 بنسبة األجنبية ترااالستثما مساىمة تحدد كما ، االجتماعي المال
 .  23االقتصادية العمومية المؤسسات مع كةرابالش المنجزة ترااالستثما إطار في الجتماعيا

أن  يجب التي ترااالستثما في التدبير وىذا شركاء عدة جمع الوطنية بالمساىمة ويقصد
 الشركة سمالرأ من نسبة ألكبر الوطني الطرف وامتالك ، التكنولوجيا من معين مستوى عمى تتوفر

 من نسبة بأقل الوطني الطرف ساىم إن وحتى ، ئريزاالج لمقانون إلخضاعيا قرينة يعد المختمطة
 إلى يؤدي ما وىذا ، المعرقمة باألقمية يسمى ما وىذا قبرام كطرف يعتبر وأنو إال الشركة سمالرأ

 24. ئرزاالج في االستثمار عمى األجانب المستثمرين اىتمام عدم
كانت  2016 لسنة المالية قانون ضمن المدرجة 51/49بقاعدة  الجزائري المشرع تمسك

 منو 66 المادة نصت حيث ، ئرزاالج في األجنبية تارااالستثم حجم جعرات في المباشر السبب
 شركة بتأسيس دراواالستي والخدمات السمع إنتاج ألنشطة األجانب ممارسة ترتبط:"  يمي ما عمى

 رفض وأكد ،" سماليارأ من األقل عمى % 51 نسبة عمى المقيمة الوطنية المساىمة تحوز
 في األجنبي المستثمر يتقيد كما ،  المحمي المستثمر مع كةراش في لدخولو األجنبي المستثمر
 من % 51 إبقاء من الدولة تمكن بيدف % 49 حدود في الخارج إلى تحويميا المعاد حصتو
 البنكية المنشآت في االستثمار أصول فتحويل ، الداخمي المدفوعات نزامي في المشروع حصة
اعادة  األرباح كل عوض المنجزة الحصة حدود في تتم والبنوك المالية المؤسسات أرباح تحويل و 
 25. المحققة

قوانين  حول أفكاره تتشوش قد األجنبي المستثمر أن القول يمكننا سبق ما خالل من
 ما ىذا األشكال ، بكل تقيده أخرى وتارة االستثمار ، حرية تكرس تارة يجدىا حيث االستثمار ،
 بين التوازن لتحقيق الشراكة عمييا تطبق التي النشاطات لتحديد التدخل في الدولة يبين حتمية

 . 26الوقت نفس في واألجنبية المصمحة الوطنية
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 العقار المطمب الثالث : أزمة
 جمب عمى مساعدا وعامال االستثمارية العممية إلنجاح أساسيا محددا العقار يعتبر
 تواجو التي والممارسات قيلراالع من الكثير رىين لزاي ال لذلك ، ىمرار واستق األجانب المستثمرين

 يجعل ما ، األجانب المستثمرين أمام راكبي ىاجسا الصناعي العقار أزمة تتمثل إذ ، الستثمارا
 . 27الصناعي العقار مشكمة بسبب ما دولة من ينفرون منيم  العديد

 القوانين من اليائل الكم رغم العقار مشكمة من تعاني التي الدول بين من ئرزاوالج
 يظل حيث ، منو مرجوا كان ما إلى يؤدي لم ذلك أن إال ، المجال ىذا في الصادرة والتشريعات

  والطمأنينة األمان يوفر ال إذ االستثماري المحيط راراستق عدم عوامل بين من المشكل ىذا
 . 28 لممستثمرين
 اتراءإج تعقيد نتيجة تراالعقا عمى الحصول مشكمة من يعاني األجنبي المستثمر لزاي ال
 لعدة يرجع الذي ، المشكل ىذا بسبب االستثمارية المشاريع من العديد توقف وقد ، عنيا التنازل
 : يمي ما بينيا ومن أسباب
 عمييا الحصول أن كما ، الممكية عقود وجود بدون البناء رخصة عمى الحصول صعوبة  -
 29. والتعمير البناء مديريات من المعقدة والقانونية التقنية سةراالد بسبب طويال قتاو  يتطمب
 الوكالة من كل بين العقار منح رراق يخص فيما لالختصاصات صريح توزيع وجود عدم  -
 .االستثمار وترقية المحمي التنشيط ولجنة ، االستثمار لتطوير الوطنية
 رد عممية تستغرقيا التي الزمنية المدة طول بسبب وضوحيا وعدم اإلدارية ءاترااإلج كثرة  -
 . 30العقار استغالل رراق منح ىيئات

 . النشاط نزع و المخصصة الصناعية ضيرااأل طبيعة توافق عدم  -
 ، ييئةت ألي ضيرااأل ىذه خضوع دون تييئة تكاليف تشمل باىظة بتكاليف ضيراأ تخصيص  -
 .31 الممكية حول عنزا لوجود رانظ بعد إنشائيا لعدم وىمية نشاط مناطق في أو
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 . 32االستثمار مجال في واضحة تشريعية سياسة وجود عدم - 
 يخص فيما المطموب بالغرض تفي وال القانونية النصوص نقص ىذا كل إلى يضاف

 تصادف التي العوائق أكبر من يعد الصناعي العقار مشكل أن حيث ، االقتصادية العمميات
 ، الصناعي العقار عن تبحث المؤسسات من العديد فإن وليدال البنك تقرير فحسب ، لمستثمرينا

 .33سنوات أربعة إلى يصل قد ىذا وانتظارىا
 الخاتمة 

 توصمنا إلى النتائج التالية : ا العرضبعد إنياء ىذ

 لم الذي وىو ، والسياسي القانوني المضيفة االستقرار الدولة في االجنبي المستثمر يفضل
 09-16 قانونال صدور فقبل ، يزعزعو جديد تعديل ويأتي إال يستقر أن يمبث ما مراأل ألن يتجسد

حق الذي أقرا  2009صدر قانون المالية وقانون المالية التكميمي لسنة المتعمق بترقية االستثمار 
 ( . 49،  51الشفعة و اإلنجاز في إطار الشراكة  ) قاعدة 

 التشريعات الجزائرية ، كما تجاه األجنبي المستثمر ثقة من ينقص لمقوانين المستمر فالتغيير
 من يعد مباشرة غير أو مباشرة بطرق سواء األجنبي المستثمر لممكية الكافية الحماية توفير عدم أن

 عمى الحصول وصعوبة البنكية القروض فمشكمة ، العالم بدول مقارنة ئرزاالج تأخر التي األسباب
 دون ، نحوىا ترااالستثما تدفق من تقمل الدولة في غيابيا أو اإلعانات وضعف الصناعي العقار
 أموالو رؤوس كل تحويل من األجنبي المستثمر يتأكد ال حيث الصرف عمى الواردة القيود نسيان

 . وعائداتو
 نوايا في تشكك ذاتو الوقت تشكل عدم استقرار التشريع الوطني وفي التعديالت ىذه ومثل
 ليس المستثمر ييم ما ألن ، أموالو يستثمر لما بالقمق يحس المستثمر وتجعل ، العمومية السمطات
نما والمالية الجبائية الحوافز  يوفر قانوني واستقرار وشفاف بيروقراطي غير محيط توفر مدى وا 

 . المشاريع تنفيذ آجال بتقميص ويسمح لالستثمار ضمانات
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 إثبات عقد العمل الفردي في التشريع الجزائري  
 طالب الدكتوراه : قوريش بن شرقي                                                           

 كمية الحقوق
 بن يوسف بن خدة . 0جامعة الجزائر  

  الممخــــــص :
إن من أىم خصائص عقد العمل الفردي أنو من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تراضي      

الطرفين وقيام شخص بالعمل لشخص آخر ،وأن تشريع العمل بصفة عامة ال يفرض شكال معينا 
عتمد لذلك بحيث قد يكون عقد العمل مكتوبا أو غير مكتوب ،فكثير من المؤسسات المستخدمة ت

العقود المكتوبة في عالقاتيا بعماليا ،كما توجد حاالت ال يتم فييا تحرير عقود العمل كتابة بين 
 العمال  و أرباب العمل ،كما ىو الشأن بالنسبة لخدم البيوت المحمية .

ذا تعذر عن العامل  واألصل أن عقد العمل يثبت بوسيمة الكتابة والتي ليست شرطا لإلنعقاد            ،وا 
اإلثبات بالكتابة فإنو يمكن المجوء إلى كافة وسائل اإلثبات المختمفة والمنصوص عمييا في 
لى غير ذلك من الوسائل المذكورة في أحكام القانون  القواعد العامة كالبينة والقرائن واليمين وا 

 المدني .
Résume : 
Une des caractéristiques les plus importantes d’un contrat de travail 
c’est un contrat consensuel qui a lieu une fois que les parties sont 
d’accord ،effectuer quelqu’un pour travailler à quelqu’un d’autre et que la 
législation du travail en général n’impose pas une forme spécifique pour 
que les contrat de travail puisse être écrit ou non écrit , de nombreuse 
institutions utilisent des contrats écrits dans leurs relations avec leurs 
travailleurs ،il existe également des cas dans lesquels les contrats écrits dans 
leurs relation avec leurs travailleurs il existe également des cas dans 
lesquels les contrats sont pas écrit entre travailleurs et employeurs comme 
c’est le cas pour les travailleurs domestiques. 
Et l’origine le contrat de travail est prouvé par écrit ce qui n’est pas 
l’obligation de valider ،si l’employer ne peut pas preuve il est possible de 
recourue à tous les différents moyens de preuve prévues dans les règles 
générales comme : l’épreuve des indices et le serment et d’autre moyens 
mentionnés dans les jugements du code civil. 
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 الكممات المفتاحية : 
 عقد العمل ـ عالقة العمل ـ إثبات ـ عقد مكتوب ـ عقد غير مكتوب ـ الشهادة ـ اليمين ـ اإلقرار .

 المـــــــقدمــــــــــــــــــــة: 
إن من أىم المنازعات الفردية في العمل التي تثار أمام القسم االجتماعي ىي مسألة         

ألن كثيرا من األشخاص الطبيعية و المعنوية الخاصة عندما يقومون  إثبات عقد العمل الفردي
بتشغيل األفراد عمى أساس تعاقدي رضائي المستمد من مبدأ حرية التعاقد في مجال التشغيل 
ينكر ىؤالء األشخاص وجود عالقة عالقة العمل من أصميا، وال يقومون حتى في بعض 

االجتماعي مما قد يؤدي حتما  إلى ضياع حقوقيم الحاالت بالتصريح بيم لدى مصالح الضمان 
 المقررة قانونا .

و بغية تعزيز الحماية القانونية لتمك الحقوق أعطى تشريع العمل الجديد مكنة قانونية     
المؤرخ   11ـ90صمبة متمثمة في إثبات عالقة بأي وسيمة كانت وفقا لممادة العاشرة من قانون 

قات العمل المعدل والمتمم  والتي نصت عمى أنو " يمكن إثبات المتعمق بعال 1990ـ04ـ21في 
 عقد العمل أو عالقتو بأية وسيمة كانت".

غير أن ما يالحظ عمى ىذا النص أنو جاء عاما و غير واضح  بصورة دقيقة و متناىية    
 ، مما يتعين الرجوع الى القواعد العامة المنصوص عمييا في أحكام القانون المدني في طرق
اإلثبات و بالتالي توضيح مدى تكيف ىذه الطرق في إثبات عقد العمل الفردي و مدى حجيتيا 
القانونية في ذلك، و عميو سوف نتطرق إلى إثبات عقد العمل بالكتابة في المحور األول ، و 

 إثبات عقد العمل بغير الكتابة في المحور الثاني.
 المحور األول  : إثبات عقد العمل بالكتابة

ن عقد العمل يمكن إثباتو بكافة طرق اإلثبات ومن ثمة يجوز إثباتو بالمحررات الكتابية إ
التي تحتوي عمى المحررات الرسمية والمحررات العرفية، فالمحررات الرسمية أو ما يسمى بالعقود 

، و  1الرسمية فيي التي تحرر من قبل شخص ذي صفة رسمية، أو شخص مكمف بخدمة عامة 
من القانون المدني الجزائري عمى أن "العقد الرسمي عقد يثبت فيو موظف  324لمادة قد عرفتيا ا

أو ضابط عمومي أو شخص مكمف بخدمة عامة ما يتم لديو أو ما تمقاه من ذوي الشأن، وذلك 
طبقا لألشكال القانونية و في حدود سمطتو و اختصاصو"، و تعتبر ىذه المحررات حجة قائمة 

م من يتمسك بيا أن يقدم الدليل عمى صحتيا في حين أن عمى الشخص الذي بذاتيا بحيث ال يمز 
 . 2يدعي العكس أن يثبت إدعاءه عن طريق التزوير 

 3أما المحررات العرفية فيي سندات تصدر من أفراد عاديين ليست ليم الصفة الرسمية 

أي بدون تدخل الموظف العام  أو الضابط العمومي ، وتنقسم ىذه المحررات إلى محررات عرفية 
معدة لإلثبات و تكون موقعة من أصحاب الشأن ، و تعتبر أدلة كاممة ، ومحررات عرفية غير 
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وفي الغالب ال تكون موقعة، ويضفي عمييا القانون  4معدة لإلثبات كالرسائل و األوراق المنزلية 
، إذ تستمد تمك   5وة اإلثبات بحيث تتفاوت قيمتيا وفق ما تتضمنو من عناصر اإلثبات ق

المحررات العرفية قوتيا الثبوتية من اعتراف المحتج بيا عميو أو إثبات صحتيا من طرف 
 المتمسك بيا .

و باعتبار  أن عقد العمل غير المحدد المدة يمكن إبرامو شفاىة أو كتابة وفقا لممادة 
امنة من القانون المتعمق بعالقات العمل، فيمكن أن يكون في شكل محرر رسمي أو محرر الث

 عرفي.
أما عقد العمل المحدد المدة الذي يعتبر االستثناء من القاعدة العامة فال يكون أال في 
عقد مكتوب سواء في شكل رسمي أو عرفي، باإلضافة إلى ذكر سبب و مدة العقد وفقا لممادة 

القانون التي نصت عمى أنو "... ويبين بدقة عقد العمل في جميع ىذه الحاالت  من نفس 12
 مدة عالقة العمل و أسباب المدة المقررة".

مما تجدر اإلشارة إليو أن اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني يمكن اعتمادىا في 
من  القانون  323ادة إثبات عقد العمل المحدد المدة  أو غير المحدد المدة  ، وفقا لنص الم

المدني الجزائري عمى أنو " يعتبر اإلثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاإلثبات بالكتابة عمى 
الورق بشرط إمكانية التأكد من ىوية الشخص الذي أصدرىا و أن تكون معدة و محفوظة  في 

 . 6ظروف تضمن سالمتيا" 
ابة عمى الورق من حيث القوة الثبوتية بعد و عميو فالكتابة االلكترونية ىي مساوية لمكت

المعرفة الحقيقية لمشخص الذي أصدرىا ، كما يعتبر التوقيع االلكتروني حجة في إثبات عقد 
الفقرة الثانية من  القانون المدني الجزائري إذا ما توفرت  327العمل استنادا إلى نص المادة 
لقانون،  و بالتالي فالتوقيع الخطي في من نفس ا 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

المحررات الرسمية لو كامل الحجية القانونية مثل التوقيع الخطي و أيضا لو جميع الوظائف التي 
قراره بمضمون التعامل الذي استخدم ىذا  يقوم بيا ىذا األخير من حيث تحديد ىوية صاحبو وا 

 . 7النوع في إنجازه
قة العمل أو عقد العمل جائز قانونا بواسطة و يستخمص مما سبق أن إثبات عال

المحررات اإللكترونية، ولو أن ذلك نادرا في الممارسة الميدانية عمى عكس العقود االلكترونية 
 المنتشرة بصفة خاصة في المجال التجاري.

 المحور الثاني :  إثبات عقد العمل بغير الكتابة
متعمق بعالقات العمل نجد أن عقد العمل بالرجوع إلى نص المادة العاشرة من القانون ال

يثبت بكافة الوسائل القانونية ، وأن ىذه الوسائل نجدىا خاصة في القواعد العامة ، كشيادة 
الشيود و اليمين القانونية و اإلقرار، و القرائن وحجية الشيء المقضي فيو ، إلى جانب ذلك 
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جتماعية بالمحكمة العميا عدة قرارات تؤكد المعاينة والخبرة القضائية ، ولقد أصدرت الغرفة اال
 .  8عمى قانونية كافة طرق اإلثبات لعقد العمل

وعميو فإن دراسة الوسائل القانونية إلثبات عقد العمل وفقا لمقواعد العامة تكتسب أىمية 
قصوى  من الناحية العممية لمعرفة مدى تكييفيا مع الطبيعة القانونية لعالقة العمل ومدى حجية 

 ذه الوسائل في إثباتيا.ى
وتعرف عمى أنيا ما يدلي بو في مجمس القضاء من غير أطراف الخصومة ، ـ أ ـ الشهــادة: 

بعد حمف اليمين بما شيده شخصيا أو سمعو مباشرة عن وقائع أمر إجراء اإلثبات الستجالء 
الشيادة كدليل إثبات أن الشاىد يحمف عمى صدق  ، و أن الحكمة من إعتماد 9الحقيقة فييا 

ما يقول و أنو إنما يشيد بحق لغيره عمى غيره ، فال مصمحة لو في الكذب ، والمفروض فيو 
ن كان إحتمال العكس  أنو شاىد عدل ، فتعتبر شيادتو قرينة قوية عمى صحة ما يشيد بو ، وا 

 . 10ال ينتفي بو إنتفاءا تاما 

د العمل بشيادة الشيود قانونا سواء من العامل بصفة أساسية أو وعميو يجوز إثبات عق
من طرف المستخدم ، و أن أساس االعتماد عمى ىذه الوسيمة في إثبات عقد العمل يرجع الى أن 
أغمب عقود العمل ال تبرم في شكل كتابي خاصة إذا كان المستخدمين أشخاص طبيعية، ولقد 

لعميا في قراراتيا القضائية أن عدم الرد عمى طمب إجراء أكدت الغرفة اإلجتماعية بالمحكمة ا
و  تحقيق بسماع الشيود قصد إثبات عالقة العمل ىو بمثابة القصور في التسبيـب و التعـــميل

 . 11 يعرض القرار المطعون فيو لمنقض و اإلبطال
ي الحالتين و مما تجدر اإلشارة إليو أنو يمكن استبعاد شيادة الشيود في إثبات عقد العمل ف

 التاليتين:
تتمثل ىذه الحالة عندما يقدم العامل محرر رسمي او عرفي مثبتا لعقد العمل  الحالة األولى:

المحدد المدة و محددا تاريخ انقضاء أجمو بصورة دقيقة وواضحة، فال يمكن لممستخدم أن يستند 
خ المحدد في المصدر إلى شيادة الشيود لكي يثبت أن عقد العمل قد انقضى أجمو قبل التاري

نما عميو إثبات ذلك كتابة ، إال أن ىذه الحالة ترد عمييا ىي األخرى استثناءات ىي:   وا 
وجود دليل كتابي غير كامل يجعل التصرف المدعى بو قريب االحتمال وىو ما يسمى  -

 بمبدأ الثبوت بالكتابة ، وفي ىذه الحالة تكون شيادة الشيود دليال تكميميا.
 وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عمى دليل كتابي . -
 حالة التحايل عمى القانون كون أن واقعة الغش تتسم بالطابع المادي يجوز إثباتيا -

 .بشيادة الشيود
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تتعمق ىذه الحالة بالعقد المحدد المدة فال يمكن إثباتو بشيادة الشيود إال  الحالة الثانية:
 في حالة فقد السند الكتابي لسبب أجنبي كحاالت حرقو أو إتالفو نتيجة لظروف طارئة أو قاىرة.

يعرف اإلقرار عمى أنو اعتراف شخص بواقعة من شأنيا أن تنتج أثار قانونية   ـ ب ـ  اإلقــرار:
 . 12ن تعتبر ىذه الواقعة صحيحة في حقومع قصده أ

من قانون المدني   341و عميو يمكن إثبات عقد العمل عن طريق وسيمة اإلقرار طبق المادة 
الجزائري التي نصت عمى ما يمي "اإلقرار ىو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى 

 اقعة" .بيا عميو وذلك أتناء السير في الدعوى المتعمقة بيا الو 
و اإلقرار كما ىو معموم ينقسم إلى إقرار قضائي و إقرار غير قضائي، فاإلقرار القضائي  
ىو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعي بيا عميو وذلك أثناء السير في الدعوى 

 . 13المتعمقة بيذه الواقعة من طرف الخصم نفسو أو نائب عنو لو حق اإلقرار
يعتد باإلقرار الصادر في دعوى غير الدعوى السارية و المعروضة عمى و بالتالي ال 

القضاء، و يعتبر اإلقرار القضائي حجة ثابتة لمتأكد من وجود عالقة العمل و ال يمكن لمقضاء 
 االجتماعي المجوء إلى وسائل أخرى إلثباتيا بالتحقيق عن طريق سماع الشيود.

اقعة المدعى بيا كأن يدعي العامل بأنو عمل لدى و قد يكون اإلقرار القضائي جزئيا بالو 
المستخدم لمدة معينة في حين أن ىذا األخير يقر مبدئيا بوجود عقد عمل أقل من المدة التي 
ذكرىا العامل ، ففي ىذه الحالة يمكن لمقاضي االجتماعي االعتماد عمى شيادة الشيود لتكممة 

 اإلقرار القضائي الجزئي.
ار غير القضائي فيكون خارج الجية القضائية الناظرة في الدعوى أما فيما يخص اإلقر 

القضائية ، كاإلقرار الصادر في محاضر الضبطية القضائية أو محاضر مكاتب المصالحة ، و 
نما حجية نسبية فقط متروكة لمسمطة التقديرية  بالتالي فإن ىذا اإلقرار ليست لو الحجية المطمقة وا 

يا من عدمو، بحيث ذىبت الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا في لمقاضي االجتماعي لألخذ ب
إحدى قراراتيا انو يعاب عمى القرار المطعون فيو عدم أخذه في الحسبان لممحضر المحرر من 

 . 14طرف ضابط الشرطة القضائية في إثبات عقد العمل
قانوني أو ما  إال أن ىناك حاالت ال يقبل فييا اإلقرار في عقد العمل ، وتكون إما بنص

يخالف النظام العام، فال يجوز قبول اإلقرار عندما يتطمب القانون شكال النعقاد التصرف، 
كالكتابة في عقود العمل المحددة المدة و ذكر المدة وأسبابيا في العقد ، وبالتالي فإن ىذه 

رار المخالف الشروط تعتبر من صحة العقد وتخمفيا يعتبر التصرف منعدم ال وجود لو، أما اإلق
لمنظام العام يكون في حالة إذا ما أقر المستخدم بتشغيل العامل في مجال القمار مثال فيذا 

 .  15اإلقرار ال قيمة لو
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 ـ ج ـ  اليمين القانونية: 
اليمين ىي الحمف الذي يصدر من أحد الخصمين عمى صحة ما يدعيو الخصم اآلخر     
 17، وىي عمل مدني وعمل ديني في آن واحد طالما أن الحالف يستشيد اهلل و يستنزل عقابو  16

نما يمتجأ إلييا بعد استنفاذ  و اليمين كما اتفق الفقو عمى ذلك أنيا ليست طريق عادي لإلثبات، وا 
 طرق اإلثبات األخرى.

يا نظمت اليمين وما يمييا من القانون المدني الجزائري أن 343و بالرجوع إلى المادة 
 القضائية دون اليمين غير القضائية، و تنقسم اليمين القانونية إلى يمين حاسمة و يمين متممة.

فاليمين الحاسمة ىي التي تحسم النزاع من أساسو وىي ممك لمخصم وليست لمقاضي، 
فقرة أولى من نفس القانون عمى أنو " يجوز لكل من الخصمين أن  343بحيث نصت المادة 

جو اليمين إلى الخصم اآلخر...." ، ويجب أن توجو ىذه اليمين إلى الخصم شخصيا ال إلى يو 
 . 18نائبو ألنيا تتعمق بذمتو

وعميو يمكن لمعامل في حالة عدم وجود أي دليل بحوزتو تجاه المستخدم أنو يوجو لو 
وقائع اليمين الحاسمة بخصوص وجود عقد العمل من عدمو ، إال أنو ال يجوز توجيييا في 

مخالفة لمنظام العام و اآلداب العامة ، كأن يكون موضوع اليمين ىو إثبات عقد العمل في دور 
 القمار.

ذا كانت متعمقة بشخص غيره فتوجو   ويجب أن تتعمق بشخص من وجيت إليو اليمين، وا 
أن إليو )يمين العمم( التي ىي األخرى من اليمين الحاسمة كالوارث الذي يحمف عمى انو يعمم 

 مورثو قد أبرم عالقة عمل مع المدعي الذي يدعي وجود عالقة عمل بينو وبين مورثو.
و اليمين الحاسمة يمكن توجيييا لمخصم في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو ألول 

من القانون المدني الجزائري بقوليا "يجوز توجيو  343مرة أمام جية االستئناف وفقا لنص المادة 
مة في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى" ، وتجدر اإلشارة إلى أنو ال يجوز توجيو ىذه اليمين الحاس

 اليمين أمام المحكمة العميا ألول مرة باعتبارىا طمب جديد و أنيا محكمة قانون.
من اآلثار القانونية لياتو اليمين بالنسبة لمن وجييا فإنو ال يستطيع الرجوع في ذلك  و

فيا، إال انو يمكنو العدول عن ذلك في حالة عدم إعالن خصمو قبول من قبل خصمو إذا قبل حم
 الحمف.

أما بالنسبة لمن وجيت إليو اليمين فال يممك حق رفض توجيييا، فمو إما أن يحمف و إما 
أن ينكل أو وردىا عمى من وجييا لو، وعمى ىذا األخير أن يحمف أو ينكل،  ومن ثمة فإن كل 

عنيا دون ردىا عمى خصمو، وكل من رد عميو اليمين فنكل عنيا من وجيت إليو اليمين فنكل 
 .19خسر دعواه
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أما بخصوص اليمين المتممة فتعرف عمى أنيا اليمين التي يوجييا القاضي من تمقاء 
، 20نفسو إلى احد الخصمين ليكمل اقتناعو، عندما يثبت عمى عدم كفاية األدلة المقدمة إليو

 ويشترط ما يمي: 
 ال يكون في الدعوى المقامة أي دليل كتابي. أن -
أن ال تكون الدعوى المقامة خالية من أي دليل وىو ما ذىبت إليو الغرفة المدنية بالمحكمة العميا   -

بحيث جاءت فيو " من المقرر قانونا انو  60532تحت رقم  18/06/1990قرارىا المؤرخ في 
احد الخصمين أال يكون في الدعوى دليل كامل  يشترط في توجيو اليمين تمقائيا من القاضي إلى

و أال تكون خالية من أي دليل، ومن ثم فان القضاء بما يخالف ىذا المبدأ يعد منعدما لألساس 
 القانوني.

 
ولما كان من الثابت في قضية الحال إن قضاة اإلستئناف  وجيوا اليمين تمقائيا إلى أحد 

يكونوا بقضاتيم كما فعمو لم يؤسسوا قرارىم عمى سند  الخصوم دون وجود بداية دليل في القضية
 .21قانوني صحيح ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيو"

ومن اآلثار القانونية لميمين المتممة فانو ال يؤدي بالضرورة إلى حسم النزاع فالقاضي 
لتقديرية في ذلك كاممة االجتماعي غير ممزم بنتيجتيا في إثبات عالقة العمل، بحيث لو السمطة ا

باألخذ بيا أو استبعادىا، إال انو ال يجوز لمشخص الذي وجيت إليو ىذه اليمين ردىا عمى 
من القانون المدني الجزائري " ال يجوز لمخصم الذي وجو إليو  349الخصم اآلخر، طبقا لممادة 

 القاضي اليمين المتممة أن يردىا عمى خصمو".

المدعي عمى أداء اليمين المتممة الموجية لو من قبل  وعميو يستخمص أنو إذا نكل
القاضي االجتماعي عمى وجود عالقة العمل، فان ىذا األخير ال يحكم بالضرورة ضده، باعتبار 
إن اليمين المتممة غير ممزمة لمقاضي كقاعدة عامة، وتجدر اإلشارة إلى إن ىذه اليمين ليا عدة 

 ثاق، ويمين عدم العمم.صور منيا يمين التقويم، يمين اإلستي
وىي اليمين التي يوجييا القاضي إلى المدعي بغرض تحديد قيمة المدعى بو،  ـ يمين التقويم:1

كما لو إن األمر متعمق بتقدير القيمة المالية لمساعات  22عندما يتعذر تقدير ىذه القيمة.
االجتماعي تقدير اإلضافية التي عمميا العامل المطالب بيا من طرفو واستحال عمى القاضي 

قيمتيا بأية طريقة أخرى، ولو كان بطريق خبراء المحاسبة المالية فيمكن لمقاضي تحديدىا كحد 
أقصى لمقيمة التي يصدق فييا العامل بيمينو وان ىذه اليمين ال تقيد القاضي فمو إن يحكم بمبمغ 

 اقل من المبمغ المتفق عميو إذا رأى أن ىناك مبالغة في تقدير المبمغ.
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وىي اليمين التي يتم توجيييا من طرف القاضي في بعض الحاالت ـ يمين اإلستيثاق: 8
الخاصة لمتأكد من داللة واقعة معينة، ومثاليا كالمستخدم  الشخص الطبيعي الذي يتمسك 
بالتقادم لمرور سنة لممبالغ المستحقة لمعامل، فالقاضي االجتماعي يوجو لو ىذه اليمين عمى انو 

 من القانون المدني الجزائري. 312فعال لمعامل الخاص بالمبالغ المستحقة طبقا لممادة أدى الدين 
من القانون المدني الجزائري عمى ىذه اليمين بقوليا"  327لقد نصت المادة  يمين عدم العمم:ـ 3

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبو أو وقعو أو وضع عميو بصمة إصبعو ما لم ينكر صراحة 
منسوب إليو، إما ورثتو أو خمفو فال يطمب منيم اإلنكار، ويكفيو إن يحمفوا يمينا بأنيم ال ما ىو 

 يعممون أن الخط أو اإلمضاء أو البصمة ىو لمن تمقوا منو ىذا الحق".
واستنادا إلى ىذا النص القانوني فيمين عدم العمم ليست حاسمة، ويجب بعد حمفيا إجراء 

من عدمو كما ال يمكن اعتبارىا يمين متممة ألنو ال يوجد بداية  تحقيق لمتأكد من صحة التوقيع
 .23دليل لغرض استكمالو، لذا اعتبرىا الفقو يمين متممة من طبيعة خاصة

فإذا  أنكر المستخدم عالقة العمل المبرمة مع المدعى في شكل عقد عرفي كالكتابة أو 
حتى بعد حمف اليمين بعدم العمم  التوقيع أو حتى البصمة الموجودة فيو، فالقاضي االجتماعي

عميو أن يجري تحقيقا أخر في جميع البيانات الواردة في العقد العرفي حتى يمكنو الفصل في 
 الدعوى نيائيا.

أما إذا احتج العامل بالورقة العرفية تجاه ورثة المستخدم فإن القاضي االجتماعي ال 
نما يكفي أن يحمفوا اليمين  بعدم العمم عمى أنيم ال يعممون أن الخط أو يطمب منيم اإلنكار وا 

اإلمضاء أو البصمة راجعة إلى مورثيم وبالتالي تزول حجية الورقة العرفية مؤقتا ويمكن لمعامل 
من  165المجوء إلى طرق أخرى إلثبات صحة تمك الورقة  كإجراء مضاىاة الخطوط وفقا لممادة 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
  رائن:ـ د ـ الق

 24تعرف القرينة عمى أنيا ما يستخمص القاضي من أمر معموم لمداللة عمى أمر مجيول
وبالتالي ىي ليست دليال مباشرا بل ىي دليل غير مباشر وتقوم عمى االستنتاج لوقائع من وقائع، 

 وتنقسم القرينة إلى قرينة قضائية وقرينة غير قضائية.
من القانون المدني الجزائري بقوليا " يترك  340أما القرينة القضائية نصت عمييا المادة 

لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررىا القانون وال يجوز اإلثبات بيذه القرينة إال في األحوال 
يا لمقاضي التي يجيز فييا القانون اإلثبات بالبينة وعميو فالقرينة القضائية يترك أمر استخالص

نفسو بحيث يعتمد عمى واقعة معروفة في الدعوى المعروضة عميو ويستدل بيا عمى الواقعة 
 .25المراد إثباتيا" 
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واستنادا إلى ذلك يمكن لمقاضي االجتماعي إثبات عالقة العمل بالقرائن القضائية من 
قة موجودة بممف خالل ما يستنتجو من ظروف الدعوى ووقائعيا، وقد يستند في ذلك إلى أية وثي

الدعوى كمحضر مراقب الضمان االجتماعي أو كشف الراتب وىو ما سارت عميو الغرفة 
عمى  0850542تحت رقم  07/11/2013االجتماعية بالمحكمة العميا في قرارىا المؤرخ في 

انو يتم الفصل ابتدائيا ونيائيا في الدعوى الرامية إلى تسميم كشوفات الرواتب  إلثبات النشاط 
 .26الميني

من القانون المدني الجزائري عمى إنيا  337أما القرينة القانونية فنصت عمييا المادة 
"القرينة القانونية من لمصمحتو عمى أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات غير انو يجوز نقض ىذه 

 القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" .
 27يقوم التشريع باستخالصيا عمى فكرة االحتمال والترجيح. و عميو فالقرينة القانونية ما

من  11وال تعتبر أدلة مرجحة بحيث البد من وجود نص قانوني خاص يقررىا كنص المادة 
المتعمق بعالقات العمل التي نصت عمى انو " يعتبر العقد مبرما لمدة غير  11ـ90القانون 

ة فان انعدام عقد العمل مكتوب قرينة قانونية محدودة إال إذا نص عمى غير ذلك كتابة" ومن ثم
قاطعة عمى عقد عمل غير محدد المدة وبالتالي ال يجوز إثبات ما يخالفيا وىي وسيمة إثبات 
قانونية في مصمحة العامل إذ تعفيو كمية من إثبات عقد العمل الغير محدد المدة وىو نفس 

انو في حالة غياب إحدى العناصر المكونة  المنطق القانوني بالنسبة لعقد العمل محدد المدة إذ
من القانون السالف الذكر يفترض قانونا انو يكيف عمى انو عقد غير محدد  12لو طبقا لممادة 

 المدة.
 ـ ه ـ  حجية الشيء المقضي فيو :

تعرف حجية الشيء المقضي فيو عمى أنيا تمك األحكام التي تصدرىا الجية القضائية 
يما فصمت فيو وبالتالي ال يجوز ألطراف النزاع أن يجددوا النزاع نفسو المختصة وتكون حجة ف
، فإن أوقع ذلك فإنيا تكون غير مقبولة من الناحية الموضوعية ألنو  28عن طريق دعوى جديدة

 .سبق الفصل فييا ويتحقق ىذا بالنسبة لجميع أطراف الدعوى سواء من ربحيا أو خسرىا
المدني الجزائري عمى حجية الشيء المقضي فيو  من القانون 338ولقد نصت المادة 

بقوليا " األحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيو تكون حجة فيما فصمت فيو من الحقوق وال 
يجوز قبول أي دليل ينقض ىذه القرينة ولكن ال تكون ليذه األحكام ىذه الحجة إال في نزاع قائم 

تعمق بحقوق ليا نفس المحل والسبب وال يجوز بين الخصوم أنفسيم دون أن تتغير صفاتيم وت
 لممحكمة أن تأخذ بيذه القرينة تمقائيا".

 : 29وعميو ولتحقيق مبدأ حجية الشيء المقضي فيو البد من توافر الشروط التالية
 أن يكون الحكم القضائي قد فصل في النزاع كميا أو جزئيا -



8102جانفي–العدد السابع   -السياسية مجمة القانون والعموم   

 

311 

 

وحدة األطراف في الدعوى المقامة ىم نفس الخصوم الذين صدر في حقيم الحكم األول  وجود -
 الحائز لحجية الشيء المقضي فيو.

وجود وحدة المحل أي أن موضوع الدعوى ىو نفس الموضوع السابق الذي صدر بشأنو الحكم  -
 . 30تحضيري القطعي دون الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع كالحكم التمييدي و الحكم ال

إثارة حجية الشيء المقضي فيو تكون من قبل احد أطراف النزاع أمام الجية القضائية التي تنظر  -
 في النزاع من جديد وال يجوز لمقاضي إثارتيا من تمقاء نفسو كونيا ليست من النظام العام.

ي بعدم وبناءا عمى ىذه الشروط الجوىرية فإذا أقام المستخدم دعوى أمام القسم االجتماع
وجود عالقة عمل مع العامل فميذا األخير أن يستند إلى الحكم القطعي إن وجد والذي فصل في 
نفس الموضوع الدعوى وأقر بوجود عقد العمل فمو الحق بالدفع بحجية الشيء المقضي فيو لسبق 

 الفصل في القضية.
القانون  من 339أما حجية الحكم الجزائي في إثبات عقد العمل فمقد نصت المادة 

المدني الجزائري عمى انو" ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إال في الوقائع التي فصل 
 فييا ىذا الحكم وكان فصمو فييا ضروري".

وعميو يشترط لمدفع بحجية الشيء المقضي فيو لمحكم الجزائي أمام القسم االجتماعي أن 
سيا التي فصل فييا القضاء الجزائي بموجب حكم تكون الوقائع المطروحة أمام ىذا األخير ىي نف

 .31نيائي
من القانون  146ولعل أبرز مثال نعطيو في ىذا المجال ىو ما نصت عميو المادة 

المتعمق بعالقات العمل عمى انو" يعاقب عمى كل مخالفة ألحكام ىذا القانون المتعمق بالمجوء 
شروط المنصوص عمييا صراحة في المادتين إلى عقد العمل ذي المدة المحددة خارج الحاالت وال

دج حسب عدد  20000دج إلى  1000مكرر من ىذا القانون بغرامة مالية من  12ـ12
 المخالفات".

وعميو إذا ما أثير نزاع فردي في العمل بين العامل والمستخدم وتم عرضو أمام القسم 
ستند في إثباتيا إلى الحكم االجتماعي وأنكر المستخدم وجود عالقة العمل فيحق لمعامل إن ي

 146الجزائي النيائي القاضي بإدانتو إلبرام عقد العمل المحدد المدة مخالفا ألحكام المادة 
 المذكورة أعاله.

  ـ و ـ الخبرة القضائية:
عموما ىي إجراء يقوم بو القاضي لمحصول عمى معمومات فنية وعممية في وقائع ومسائل 

 .32م بيامعروضة عميو وال يستطيع العم
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ثم إن االستعانة بالخبرة أمر متروك لتقدير القاضي وأن رأي الخبير ال يقيده فيو غير 
ممزم بو بحيث يمكنو أن يأخذ بتقريره أو ببعض ما جاء فيو أو يتركو جانبا دون معقب عميو من 

 طرف المحكمة العميا ومن ثمة فرأي الخبير ال يعدوا  أن يكون إال مجرد دليل في الدعوى.
وعميو ال يمكن لمقاضي االجتماعي إن يأمر بتعيين خبير إلثبات عقد العمل ألنو ليس 
جراء تحقيق بشان ذلك فيو من االختصاص األصمي لمقاضي  من األمور الفنية والعممية وا 
االجتماعي، وليس لمخبير وىو ما ذىبت إليو الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا في قرارىا المؤرخ 

والذي جاءت فيو" من المقرر قانونا و قضاءا أن يأمر  57774تحت رقم  07/07/1993في 
القاضي بإجراء خبرة وتعيين خبير مع توضيح ميمتو التي تكنسيو طابعا فنيا بحثا مع مراعاة 
عدم التخمي عن صالحيات القاضي لفائدة الخبير ، ولما ثبت في قضية الحال أن القرار المنتقد 

سماع الشيود وتم االعتماد عمى نتائج تقريره لمفصل في موضوع الدعوى  أمر بإجراء تحقيق مع
 .33فان ذلك يعد مخالفا لمقانون ومستوجبا لمنقض و اإلبطال"

 03/07/2014وفي نفس المضمون أصدرت الغرفة اإلجتماعية قرارا آخر مؤرخ في 
ت المقدمة من جاء فيو: "يتعين عمى القضاة فحص ومناقشة وسائل اإلثبا 0863104تحت رقم 

طرفي النزاع لألخذ بيا أو استبعادىا بتسبيب مقنع والمجوء إلى الخبير في المسائل الفنية مسالة 
جوازيو تخضع لتقدير قاضي الموضوع،  وأن القاضي ممزم بتسبيب رفض الطمبات حتى ولو 

 .34تعمق األمر بطمب تعيين خبير" 
نة ىي مشاىدة المحكمة بنفسيا لمحل النزاع عرف اغمب الفقياء عمى أن المعاي ـ رـ المعاينة:

عمى الطبيعة حتى تتمكن من تكوين فيم واقعي صحيح لمقضية المعروضة عمييا ليساعدىا عمى 
 . 35الفصل فييا إذا لم تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لذلك

وىناك من عرفيا عمى أنيا وسيمة إثبات تسمع لمقاضي بالتعرف عمى الوقائع في مكان 
النزاع وذلك باالنتقال إليو ويكون أما بناءا عمى طمب احد الخصوم أو المحكمة من تمقاء نفسيا 

36. 
وتبرز أىمية المعاينة في أن القاضي يقف عمى حقيقة النزاع وتكوين عقيدتو حولو، من 

و لمحل النزاع بنفسو، ومن ثمة تعطيو قناعة شخصية راسخة لمفصل في الدعوى خالل مشاىدت
المعروضة عميو، كما أن حجية المعاينة تعتبر دليال قاطعا في الدعوى ويتوجب عمى القاضي أن 

،  إال أن ىذه الحجية غير ممزمة ويمكن 37يذكرىا في تسبيب حكمو و إال كان معرضا لمنقص
 ة المعاينة  إذا حدثت تغيرات عمى ما عاينو ولم يعد يطابق الحقيقة .لمقاضي عدم األخذ بنتيج

أن المعاينة رغم أنيا وسيمة إثبات لموقائع المادية فال يمكن تصورىا كأداة إثبات في  إال
مجال عالقات العمل فالقاضي االجتماعي من حيث الممارسات الميدانية،  و من غير المعقول 

 أن ينتقل إلى مكان العمل لمعاينة إثبات وجود عالقة العمل بين المدعي والمستخدم.
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 ــاتمـــــــــــــــــــة:الخـــــــــــــ
إن التشريع الجزائري اقر بشكل صريح حرية إثبات عالقة العمل بكافة الطرق القانونية 
ولم يقيدىا كما فعل في المسائل المدنية وىذا نظرا لمتطور التكنولوجي الذي اظير شكل جديد 

 والتوقيع االلكتروني. إلبرام التصرفات القانونية باالعتماد عمى أسموب الكتابة االلكترونية
والحكمة الجوىرية من توسيع دائرة وسائل و أدوات إثبات عالقة العمل وعدم تقييدىا 
بالشروط الشكمية المعروفة في بعض العقود المدنية، ىو ناتــــج عن الطبيعة القانونية لتمك العالقة 

ماية القانونية ليا ألن وما تفرزه من حقوق أساسية خاصة بالنسبة لمعامل، ومن ثمة توفير الح
الكثير من المستخدمين يمجئون  إلى تشغيل العمال دون منحيم أية وثيقة تثبت وجود عالقة 

 العمل.
إال أن مبدأ حرية إثبات عالقة العمل ليس مطمقا و إنما لو استثناء خاصة عندما يتعمق 

حالة فقد السند لسبب أجنبي األمر بالعقد المحدد المدة والذي يكزن إثباتو فقط بالكتابة إال في 
فانو يجوز اإلثبات بشيادة الشيود، إال أنو ورغم ذلك فان التشريع العمالي الجزائري أخضع إبرام 
العقود المحددة المدة إلى رقابة صارمة سواء من جية مفتشية العمل والقضاء االجتماعي لتفادي 

فراطيم في المجوء إلى ىذا النوع من ا لعقود باعتبارىا استثناء عن القاعدة تعسف المستخدمين وا 
 العامة المتمثمة في أن عقود العمل تكون غير محددة المدة.
والتدقيق في وسائل اإلثبات التي يقدميا  و في األخير عمى القاضي االجتماعي التمُحص

العامل بغرض إثبات عالقة العمل، والسيما مدى توافر أركانيا وعناصرىا األساسية مع تكممة 
طع تمك الوسائل بطرق أخرى لإلثبات إذا إقتضى األمر من أجل تكوين إقتناع شخصي كافي وقا

 .بوجود عالقة عمل أو إنعداميا 
 الهوامش:

                                                 
1

ـ الوجيز في الطرق المدنية لإلثبات في التشريع الجزائري ـ وفقا آلخر التعديالت األولى  أنظر د.  محمد زىدور ـ 
ـ  وأيضا ىمام  محمد محمود زىران  ـ أصول اإلثبات في  المدنية و 125ـ ص  1991ـ وىران ـ الجزائر ـ 

.211ـ ص  2002التجارية ـ دار الجامعة الجديدة ـ اإلسكندرية  ـ مصر   
2 ـ  1984ـ أنظر د.  أنور سمطان  ـ  اإلثبات في  التجارية ـ الدار الجامعية لمطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان  

50.2ص  
3 .25ـ محمد زىدور ـ نفس المرجع ـ ص    

4 ـ  2006ـ أنظر د. حسين منصورـ اإلثبات التقميد.ي و االلكتروني ـ دار الفكر العربي ـ اإلسكندرية  ـ مصر  
مييا.وما ي 75ص   

5 .57أنظر د.  أنور سمطان  ـ المرجع  السابق ـ ص     
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6 ـ أنظر د. محمد سادات ـ حجية المحررات الموقعة الكترونيا في لإلثبات ـ دراسة  مقارنة ـ دار الجامعة الجديدة  

وما يمييا . 197ـ ص  2015ــ مصر   
7 بناني ـ الجزء األول ـ منشورات الجميد. ـ أنظر د. سامي بديع منصور ـ اإلثبات االلكتروني في القانون الم 

.58ـ ص  2004الحقوقية ــ بيروت ـ لبنان ـ   
8 ـ  04المنشور في المجمة القضائية لممحكمة العميا ـ العدد 47425تحت رقم  23/05/1980ـ القرار المؤرخ في  

ور في المنش 310757تحت رقم  09/05/2005و  أيضا القرار المؤرخ في  176ـ ص 1991الجزائرـ 
وما يمييا. 257ـ ص  2005ـ الجزائر ـ  02المجمة القضائية لممحكمة العميا ـ العدد  

9 .151ص  2015ـ أنظر د. أبو الوفا ـ اإلثبات في  المدنية ـ مكتبة الوفاء القانونية ـ اإلسكندرية  ـ مصر    
10 المصري ـ الجزء الثاني ـ دار  ـ أنظر د. سميمان مرقس ـ أصول اإلثبات و إجراءاتو في  المدنية في القانون 

.02ص  1986الجيل لمطباعة ـ مصر ـ   
11 المنشور في المجمة القضائية لممحكمة العميا ـ  690993تحت رقم  01/02/2011ـ القرار المؤرخ في  

.227إلى  225ـ ص  2012ـ الجزائرــ  01العدد  
12 ـ و أيضا د. عبد. الرزاق السنيوري ـ الوسيط في شرح القانون  52ـ مرجع سابق ـ ص  ـ أنظر د. محمد زىدور 

. 471المدني الجديد ـ الجزء الثاني ـ  دار إحياء التراث العربي ـ لبنان ـ بدون سنة ـ ص   
13 ـ ص  2009ـ أنظر د. عصام أنور سميم ـ النظرية العامة لإلثبات في المدنية ـ دار الجامعة الجديدة ـ مصر ـ  

271.  
14 وثيقة غير منشورة . 205941تحت رقم  12/09/2000ـ القرار المؤرخ في    

15 و ما يمييا. 261ـ أنظر د. أحمد أبو الوفا ـ اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ـ مرجع سابق ـ ص    
16 .216ـ أنظر د. محمد حسن منصور ـ اإلثبات التقميدي و االلكتروني ـ مرجع سابق ـ ص    

17 .514ـ أنظر د. عبد الرزاق السنيوري  ـ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ـ مرجع سابق ـ ص     
18 ـ أنظر د. توفيق حسن فرج ـ قواعد اإلثبات في المدنية والتجارية ـ منشورات حمبي الحقوقية ـ بيروت ـ لبنان ـ   

وما يمييا. 306ـ ص  2003  
الجزائري .من القانون المدني  347ـ  المادة 1  

ـ  أنظر د. يحي بكوش ـ  أدلة اإلثبات في القانون المدني الجزائري والفقو اإلسالمي ـ الطبعة الثانية ـ  2
. 328ـ ص   1988المؤسسة الوطنية لمكتاب ـ الجزائرـ     

.22ـ ص  1993ـ الجزائرـ   02ـ القرار كامال المنشور في المجمة القضائية لممحكمة العميا ـ العدد  21  
من القانون المدني الجزائري" ال يجوز لمقاضي أن يوجو إلى المدعى اليمين  350ـ و ىو ما نصت عميو المادة 2

المتممة قيمة المدعى بيا إال إذا استحال تحديد        ىذه القيمة بطريقة أخرى ويحدد القاضي حتى في ىذه 
ضا أنظر عبد الرزاق السنيوري ـ          المرجع الحالة حد أقصى لمقيمة التي يصدق فيو المدعى بيمينو" و أي

وما يمييا. 595السابق ـ ص    
23 .182ـ أنظر د.  نشأت ــ  رسالة اإلثبات ـ  الجزء الثاني ـ  مصر ـ ص     

24 سامية ـ اإلثبات بالقرائن القضائية في المواد ـ  المدنية ـ دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ـ  ـ أنظر د. ياحي 
.29ـ  ص 2015مصرـ     
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د.  نشأت رسالة اإلثبات ـ الجزء األول ـ أركان  ـ  وأيضا 162ـ أنظر د. أنور سمطان ـ مرجع سابق ص 3
 415ـ ص  2005اإلثبات طرق اإلثبات الكتابة شيادة الشيود مكتبة العمم لمجميع ـ الطبعة األولى ـ  مصر  ـ 

.  285ـ  ص 2014ـ الجزائرـ  01ـ  أنظر نص القرار كامال المنشور بالمجمة القضائية لممحكمة العميا ـ  العدد 
26  
ظر د. نبيل إبراىيم سعد ـ  اإلثبات في المواد ـ  المدنية والتجارية في ضوء الفقو والقضاء ـ دار الجامعة ـ  أن 

و أيضا         د. عصام احمد البيجي ـ أحكام عبء اإلثبات في نطاق  191ـ  ص   2008الجديدة ـ مصر 
  .106 ـ ص 2014المسؤولية المدنية ـ دار الفكر الجامعية اإلسكندرية ـ مصر 

  174.28ـ  أنظر د. أنور سمطان ـ مرجع سابق ـ ص  
  29و ما يمييا.  165ـ  أنظر د.  حسن منصور المرجع السابق ـ ص  
  30.  91ـ 90ـ  أنظر د. محمد زىدور ـ  مرجع سابق ـ ص  
بيروت لبنان ـ  أنظر د.  حسين منظورـ  قانون العمل في مصر ولبنان ـ  دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ـ  

.297ـ ص  1995ـ   31  
32 ـ  أنظر د.  محمد حزيط ـ  اإلثبات في الدعوى المدنية والتجارية في القانون الجزائري ـ  دار ىومو لمطباعة  

.288ـ ص  2017والنشر والتوزيع ـ  الجزائر ـ     
. 108ـ ص 1994ئرـ ـ الجزا 02ـ  نص القرار كامال المنشور بالمجمة القضائية لممحكمة العميا ـ العدد  33  
.435ـ الجزائر ـ ص  02ـ  نص القرار كامال المنشور بالمجمة القضائية لممحكمة العميا ـ العدد  34  
.279ـ  أنظر د.  محمد حزيط ـ  المرجع السابق ـ   ص   35  

من قانون اإلجراءات  142إلى  125ـ وأنظر المواد من  100ـ المرجع السابق ص  ـ  أنظر د.  محمد زىدور
  36المدنية واإلدارية.

.245ـ  أنظر د. انور سمطان ـ المرجع السابق ـ ص  37  
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 عبد هللا سنٌات 

 أستاد مساعد قسم أ                                                       

 معهد الحقوق و العلوم السٌاسٌة

 النعامةب المركز الجامعً صالحً احمد

 الزوجً العنفعنوان المقال:  

 الكممات المفتاحية :
 االعتداءالسمطة .القوة . استعمال. العنف بين الزوجين , معنوي , جسدي , اقتصادي , جنسي

 الممخص :

جدران  المساكن الزوجية قترف داخل  يو نا ألي من الظواىر  المسكوت عميييعتبر العنف الزوج
داخل  استفحالوو   وخيمة  من آثارلما ما ينجر عني ونظرا , ة خطورتوميما كانت درج عنوو ال يبمغ 
عمى ىدا األساس   ،منياالمقدمة  الوطنية وحتى الدولية  اإلحصائياتبناءا عمى و  شدتولقوة ،المجتمع 

 يدد كيانو يأصبح  ألنو ،بأكمموظاىرة اجتماعية وممك المجتمع  أصبحألنو  ننفض الغبار عميو أنالبد 
النتائج   وأسبابو  أشكالوو  مضمونو يرجى تبيانذا بصفة خاصة  لي واستمرار األسرة يزعزع  استقرارهو 

وضرب يد من حديد لبقاء الحياة  ،لمحد منيا تقديم اىم الحمول  ليده الظاىرة كما يمكن ,رتبياي التي
مستبدلة ذلك بالمودة والرحمة والتفاىم والسعادة وحل  الزوجية مستقرة  بعيدة عن كل عنف ييدد مصيرىا

 .الصموات عميو أفضلوجل ونبينا محمد  اهلل عز   ات بطريقة ودية وسممية وبما يرضيكل المشاكل والعقب

:Résumé 
Les phénomènes de violence conjugale est considérée comme tabou parce 
qu'elle est engagée dans les murs du logement conjugal et ne signale pas, 
quel que soit le degré de gravité et à cause de ce qui l'a entraîné des effets 
néfastes et l'approfondissement de la communauté pour forcer son intensité et 
en fonction des statistiques nationales et même internationales fournies par 
eux sur base doit être la poussière Par conséquent, il est devenu un 
phénomène social et le roi de toute la société parce qu'il est devenu une 
menace pour son existence et déstabilise la stabilité de la famille en particulier. 
Loin de toute la violence menace son sort donc remplacé par l'affection et la 
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compassion, la compréhension, le bonheur et la résolution de tous les 
problèmes et les obstacles à la façon amicale et pacifique et plaît à Dieu Tout-
Puissant et le prophète Mahomet sur les meilleures prières 

 مقدمة:

مسكوت عنيا باعتبارىا  ،النشأةحديثة وانما ىي قديمة الغير  يعتبر العنف الزوجي من الظواىر 
خوف من انكسارىا وال العالقة الزوجيةلقداسة  نظرا اعني الحديث ال يمكن حتىو كانت عبارة  عن طابو 

 خاطر جد  تنجم عنيا  م أصبحت و سراأل أنماطفي مختمف  بكثرة  انو بعد انتشاره إاللو تم البوح بيا,
من ىذه الظاىرة  ,وأخرجتأكممياألسرةبا بلاألبوين وحتى  األبناءو  اوال،متنوعة  تضر بالزوجة  مأثرة

المتنوعة والقنوات الفضائية اليادفة الدينية الواعظة  وسائل االعالم  لقوةالى المجتمع  نظرا  صمتيا
 الى االجيزة االمنية  إلبالغ عنياانفض الغبار عمييا و و بعد  بأكممو المجتمع المدني والجمعيات  وتحرك

 سائلو و أفضائية الئل  االعالم  سواء القنوات عنيا في وسا والحديث،مكثرة الفصل فييا  في المحاكو 
لو أىمية كبيرة   الموضوع أصبح ىدا ى االخر  طبيقات االعالميةالشبكة  العنكبوتية و الت منيااالتصال 

 التالية :  شكاليةالا طرح الظاىرةسوف احمل ىده في مجتمعنا  ولمفرد داخل األسرة عمى ىده المعطيات 

ا السؤال  تم ذعن ى  لإلجابة؟ الوقاية منو سبلو  اثاره ,اشكالو ,اسبابو العنف الزوجي  و مضمونىما 
 :طرح الخطة التالية

 األول: مضمون العنف الزوجي و اشكالو المبحث

 مفيوم العنف الزوجي:ألولا المطمب

التي   المواضيعو راسة  دلك حسب نوعية  الذ،بين المفاىيم المتباينة  من يعتبر مفيوم  العنف
فيوميا اال انيا كميا تتفق عمى م تخصص المراد البحث فيو والجوانب المراد اثارتياتندرج فيو و حسب  
 . المغوي واالصطالحي

 

 



2018جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

318 
 

 لمعنف لمغويا مفيومالاألول:الفرع 

انو تفريغ  عنوبر عي ,كما الشيء دون المينفي  الشدةاستخدام القوة و  و عمى أنو الضغطعرف 
لحاقو  منو التأثير الغرض 1ةالخارج باستعمال الشد اخمية فيدشحنة  جسدي  أوالضرر سواء كان نفسي  ا 

 .2لين اجتماعي اقتصادي الجنسي بدون أو

 لمعنف فيوم االصطالحيملفرع الثاني :ا

اليدف منو  ،سمبي  أوايجابي  كاني يصدر من الشخص سواء ذلك  الفعل الذيقصد بالعنف ىو 
 استعمال  القوة عمى الشخص ,نفسيتوأو لو  ضرر  في جسده   محدثاأخر بقوة عمى الشخص  األذىتوقيع 
عميو  بدون وجو  حق و احداث  لو ضرر بميغ  في جسمو  او نفسيتو  بطريقة   لضعفو والتعديأخر 

 . 3نوناوالقاغي مبررة ال شرعا 

 مفيوم العنف الزوجيالثالث: الفرع

 أيباستعمال   باليد ,أو أوبالمفظ القير القوة و  ,الزوجية ,الضغطالسمطة و العالقة  ىو استعمال
 أوجنسيا   أوجسديا  أولك نفسيا ذبميغة  سواء كان  اثأر مسببا لياضد زوجتو  وسيمة و إلحاق األذى
شرعي  أوقانوني   مبرربدون بناءا عمى عقد الزواج أثناء الحياة الزوجية و ذلك  اجتماعيا  اقتصاديا  

َولَُهنَّ ِمْثلُ }مصداقا لقولو تعالى 4القة الزوجية الع أساسالتي تقوم عمييا   والمحبة مجال الرفق  عنخارج  

ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ  ِهنَّ َدَرَجٌة َوهللاَّ ٌْ َجاِل َعلَ ِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ ٌْ َفإِْن َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف } وقال هللا تعالى ايضا. 5{الَِّذي َعلَ

راً َكثٌِراً  ٌْ ُ فٌِِه َخ ْجَعلَ هللاَّ ٌَ ئاً َو ٌْ {َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش
6

يمة  باختالف  الوس وصنفو  و يختمف  نوعو. 
عاقب  عمييا  قانون العقوبات  في قد ي جريمة  إلىا السموك  ذتحول  ىيالمستعممة  في العنف  و قد 

 .من طرف الضحية التي ىي الزوجة  ضد الجاني  ىو الزوج رسمية  شكوىتم تقديم  اذإحالة ما 

 اشكال العنف الزوجيالمطمب الثاني :

ي يوقع  عمى الزوجة  من طرف زوجيا  متعددة و متباينة  يمكن ذال أشكالالعنف الزوجي عدة  يتخذقد 
 .شرحيا كما يمي 
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 الفرع االول :العنف المعنوي

  األلفاظعن طريق  الدي يمس نفسيتيا وشعورىا،  وجةعمى الز  عنف الموقعذلمك اليقصد بو 
التي تحط  من   لياالقبيحة  الموجية  المتكرر عن طريق الكممات  القذفىانات و اال,المشينةالساقطة  

التي كانت تحمم بو مند صغرىا  تبخر حمميابكرامتيا دم بع وتشعرتمزق قمبيا  قدمعنوياتيا  و نفسيتيا 
كل ما يصدر من الزوج  يعتبر أيضا  و, ممموءة باألفراح والسعادة واليناء  زوجية  سعيدة حياة في عيشلم

أوال وكزوجة ثانيا كرميا اهلل عز  كمرأةزوجتو و عدم احتراميا   زيمكممات او اشارات الحتقار و تق من
مكنت ليا  الوضعية التيالقوانين  خصت بحماية قانونية من طرف السنة النبوية و  والكريم  نبالقراوجل 

 ةز وركي مدرسةتعتبر ألنيا،كرامتيا  ليا  تشريعي يحفظ بسياج كل الحقوق حتى مع زوجيا وأحطتيا 
 .بأكممو  المجتمع

 العنف الجسديالثاني: الفرع

في  قي يقترفو الزوج ضد زوجتو عمى جسدىا و يسبب ليا جروح و تمزيذلك السموك الذىو 
ا ذسبب ىبليا نزيف  دموي داخمي أو خارجي  محدثالضرب عمى أحد اعضاء  جسميا ا اذى يمحق,جمدىا

او اية وسيمة  أخرى سواء عصى  أو سمك كما يمكن أن  إما يدهلك الزوج ذقد يستعمل في  ،األخير  
ا السموك  األكثر شيوعا  في ذو ى ،دفع ،ضرب  نتف  في الشعر ،يكون  الضرب عمى شكل  ركل 

 إلىرب  ضو قد يتحول ال ,المودة و الرحمة  لغياب  لغة الحوار  بين الزوجين  و فقدان  نظراأسرتنا  
 أستحدثالجديدة التي  في التشريعات  ،لو  واالوامر المكممةقانون العقوبات  فيمعاقب  عمييا  مةريج
جية  مما يكتسبو  لعالقة  الزو احماية  فيلك تطور  المجتمع ذفي   مسايراعنف  المعنوي و الجسدي ال

التي أقرىا القانون و ،جباتيا  مة  ألن الزوجة  تعتبر أمانة  لدى زوجيا و ليا حقوقيا ووار حمن قدسية  و 
 .ميما كان نوعو  عتداء عمييا ا  منع اي

 الفرع الثالث :العنف الجنسي

البد   لكننا,  الز بين اىداف الزواج لتحصن من الوقوع في  تعتبر  بين الزوجين العالقة الجنسية 
الزواج  اليدف من لتحقيق،نا عميو الصالة و السالم ينب و  سنوجل  و  لما أقره اهلل عز   يكون بناءا أن
وجل  و ما من جعل غريزة في االنسان  اال  ألن اهلل عز   ,الوقوع  في ما حرم اهلل  وعدماألوالد نجاب وا  
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حماية  من الوقوع في مالزواج و حتى التعدد  ل رعالزنا و ش عميناالنظيفة ألنو حرم   القناةجعل ليا 
الفراش وفي حالة رفضيا تمعنيا  الى ادا ما دعاىا،عمى الزوجة  طاعة زوجيا  كما اوجبالمحارم 

ما يرضى الجنسيةبه العالقة ذوجل  في كتابو الكريم  أن تكون ى اهلل عز   كما شرع, المالئكة حتى تصبح
طريق القوة  أو  عن ذبرىافي  ويجامعيابفعل ذلك  بالعنف  وال يرغمياالحرث في مكان   ناهلل و ان تكو 

ا غير ذفي مثل ذلك القيام ,و يمزميا  بالعنف   اإلباحية أو يجبرىا لمتفرج لألفالم طير أن يأتييا  في غير
 .وغير اخالقي طبيعي

 العنف االقتصادي  الرابع: الفرع

فاق عمى زوجتو  و نالشرع  أجبر الزوج عمى اال إطار فير الزواج اهلل سبحانو و تعالى لما أق  
حتى  لمعمل يكدعمى أسرتو  و أن   لألنفاقال ىأن يكون  أ وكانت  زوجتو  عاممة   عيالو حتى و ان

ميو ويكون عويتكاسل  العملرغبة في يست لو ي لذالىو الزوج  أنبد و , الحالل  يأتييم بمقمة  العيش  في
ة فيما ال ييممال الصيراتالشارع و  ىمو الوحيدالو  في حالة مزرية وفقر عي كيتر عالة عمى المجتمع ،

ه تصرفات ذحولية و ليالي حمراء فيكت وجل  من مخدرات و أقراص ميموسة و مشروبا يرضي اهلل عز  
فقة وال بدون  ن يتركيمعمى زوجتو و عمى أبنائو و   ينكد العيش ويضيقعنف مالي ألنو  الزوج تشكل
 .لباسغداء وال 

 المبحث الثاني : أسباب  العنف الزوجي و آثاره

ويمكن أن  واجتماعيةواقتصاديةقد تكون دينية ونفسية  ,فييا يؤثرالعنف الزوجي لو عدت أسباب 
 تكون متنوعة ومتباينة فما بينيا كميا تمعب دور فعال في العنف المقترف من طرف الزوج وذلك بما يمي 

  العنف الزوجي أسبابالمطمب األول:

العنف الزوجي لو عدت أسباب تجعل الزوج يرتكبو وىي متنوعة ومتباينة لدي سوف نخمص 
 أىميا في مايمي:
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 الفرع األول :األسباب الدينية

وجل   في  العنف الزوجي ىو الجيل  لألمور الدينية  التي أقرىا اهلل عز    قترافإلأول  سبب 
 ألن اهلل عز    ,الحوار في حل المشاكل ولك  يدخل في إطار المعاممة ذكتابو الكريم  او السنة النبوية و 

كون أمام نأي خروج عمييا  ووجل جعل الحياة الزوجية  تقوم عمى أساس منيج  الشريعة اإلسالمية  
مور بأيكون  الزوج داريا  أنالبدا ذلي نالقوى بين الزوجي اختالفلمعالقة الزوجية و  توازنالاختالل و عدم 

برت الزوج  عمى عدم وضعت  لو حدود و أج ,الزوجة منيجية تأديباإلسالميةالشريعة  وضحتلقد  ،ودين
ا ما يسمى  بالتعدي  عمى الحدود المرسومة  شرعا  رغم وجود ذالضرر  عمييا و ى  ىا حتى يرفع تجاوز 

قبل الوصول  الى الضرب  البد انتياج   محدودة وغير مطمقة و إالأنيا7زوجتو سمطة  زوجية عمى
 : المراحل التالية

 :ك لقولو تعالىالتزام ذلالكريمةاآليةلك حسبذو  
تِي) تََخافُىَن وُُشىَزُهها فَِعظُىُهها َواْهُجُروُهها فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُىُهها ۖ فَئِْن  َوالَّلا

ا َ َكاَن َعلِيّاا َكبِيرا  8( أَطَْعىَُكْم فَََّل تَْبُغىا َعلَْيِهها َسبِيَّلا ۗ إِنا َّللاا
 :األولى مرحلة ال.1

والتذكٌر  التفاهم فً اي مشكلة ووجٌن ٌكون الحوار  بٌن الز أنالبدالحسنة  بالموعظةأوال تكون 
 .وفً بداٌة أي مشكل بٌنهما  وجل و السنة النبوٌة  عزز هللابكتاب 

 
:المرحلة الثانٌة.2  

فً  معها   لك بالبقاءذ و,معها  عدم الجماعتتمثل فً الثانٌة و هً المرحلة المضجع  فًالهجرة 
عها  كعقوبة معنوٌة لها. الفراش لكن  ال ٌجام نفس  

 
: المرحلةالثالثة.3  

الضرر البلٌغ بل هو الخفٌف جدا  إلىالذي ال ٌصل  التأدٌب لغرضمرحلة الضرب وهً   تأتً ثم
روي عن ابن عباس رضً هللا عنه : قال رسول هللا  و ذلك, 9كسر عظم ٌأووجه الذي ال ٌقبح ال

شراركم  إن)قالو : بلى إن شئت ٌا رسول هللا, قال : (أال أنبئكم بشراركم؟) صلى هللا علٌه و سلم :
قالو: بلى إن شئت ٌا  (؟الذي ٌنزل وحده ,و ٌجلد عبده, و ٌمنع رفده , أفال أنبئكم بشّر من ذلك 

شئت  إنقالو: بلى  (أفال أنبئكم بشّر من ذلك؟)قال :  (من ٌبغض الناس و ٌبغضونه):رسول هللا.قال
أفال ). قال : (الذٌن ال ٌقٌلون عثرة , و ال ٌقبلون معذرة, و ال ٌغفرون ذنبا )ٌا رسول هللا . قال :

. رواه (من ال ٌرجى خٌره, و ال ٌؤمن شّره )قالوا : بلى ٌا رسول هللا .قال:  (؟ ئكم بشّر من ذلكأنبّ 
.01الطبرانً و غٌره  

فال تجدون أولئك  )كما قال الرسول علٌه الصالة و السالم فً الزوج الذي ٌضرب زوجته: 
ما ضرب  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  شٌئا )و فً حدٌث عائشة رضً هللا عنها :  ,(خٌاركم

,وفً الصحٌح  من حدٌث عبد هللا بن زمعة عن النبً  صلى هللا  (قط بٌده  وال امرأة و ال خادما
00(ومال ٌجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثّم ٌجامعها فً آخر الٌ)علٌه و سلم :
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أيضا :هللا تعالىو قال   

 ) َوالاِريَه يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمىِيَه َواْلُمْؤِمىَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُىا فَقَِد اْحتََملُىا بُْهتَاواا )

بِيىاا(01   ا مُّ  َوإِْثما
مب ضرة صلى هللا عليه وسلم بيده خبدمب قط وال امرأة ، وال ضرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )

يجبهد في سبيل هللا (بيده شيئب قط ؛ إال أن 
02

 

:وعادت المٌاه إلى مجارٌها فهنا البد االلتزام بقوله تعالى هتزوج الزوج  ا مارجعذولكن إ  

ا فَئِنْ  ) َ َكاَن َعلِيّاا َكبِيرا  30 (أَطَْعىَُكْم فَََّل تَْبُغىا َعلَْيِهها َسبِيَّلا ۗ إِنا َّللاا
 

و ىذا   ابميغ افي الجسم   االنسان  ضرب  ال يقبح الوجو وال يضرب أي مكان ىنا المقصودالضرب و 
 .15في األحاديث السابقةالنبي عميو الصالة و السالم  أكدهما 

كبيرة و   ضراردث أيحالضرب المبرح  الذي عدمىو  اآليةمن خالل ذلمك المقصود من ليذا نستنتج 
 .16دموي عضاء أو نزيفبالغة  تؤدي الى فقدان  األ

 سباب النفسيةالفرع الثاني : األ

 عصبية  من  اضطرابات ول دثيحلما    كمثل ىذه األسباب   في المكونات النفسية  لمزوج و ذلت
عمييا  ييجميحمر وجيو  و أو لمجرد  كممة  تقوليا  لو زوجتو    سببيا الغضب  و ذلك ألتفو األمور 

بو من لباسيا أو مأكميا أو أمور بيتيا  ما تقومال تعجبو زوجتو في كل بل ألنو , من السب و الشتم  بوابل
دخمنا عمى عروة بن محمد السعدي فكممو  قال’لقاصوائل اورد عن أبي وىذا  ما ,17أو طريقة تربية أبنائيا

فقال : حدثني ابي عن جدي عطية رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل صمى  أفقام فتوض’غضبوأرجل ف
إن الغضب من الشيطان , و إن الشيطان خمق من النار و إنما تطفأ النار بالماء )اهلل عميو و سمم : 

كما يمكن أن تكون األسباب  النفسية  راجعة  الى عدم ,  18دأبو داوو رواه  (.فإذا غضب أحدكم فميتوضأ 
مل او لجيمو  يكون أمي ال يعرف طريقة التعا اختيارهلسوء التوافق  النفسي العقمي  مع الزوجة و ذلك 

الرابطة الزوجية   فك فييفكر دائما االمور  ألنو   ألتفوعمييا   ا ويتسببميما بل يكون  غير راغب  فيي
 كالمية.ال الممسناتبعد نف الجسدي عمييا الع لىيصإل أنو ىنا يمكن 

 الثالث:األسباب االقتصادية الفرع

لة  و الى جانب و البطا توو قمنيائي أ مثل ىذه األسباب في الفقر و عدم  وجود دخل لمزوجت
جزا  لتوفير اع في ىذه الحالة  يكون الزوج  ،الشغلاصب منتوفي في عدم  الدولة تعانيواألزمة   التي 

من طرف  عرض عمى الزوج بعض الطمبات  الخاصة  باألسرة الو بمجرد   ,ة  السعيدة شليا المعي
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وىنا قد يصل ,األبناء يرد عمييابالضرب ألنو  يصبح عاجزا في تمبية طمباتيا الخاصة ويمكن أن  زوجتو
 .جية  ليذا السبب و الرابطة الز فك يصل الى  وربماطردىا  من البيت الى اىميا   إلى 

 الفرع الرابع :االسباب المتنوعة

  الميموسة األقراصشرب الكحول و. 
 يالدين ,الثقافي  ,االجتماعي  ,الجنسي ,العقمي  ,عدم التوافق النفسي. 
 تعدد الزوجات و عدم العدل بينيم. 
 الفقر و عدم وجود الدخل. 
 الغيرة بين الزوجين. 
 األمورفي كل  شكال. 
  األمورعدم الطاعة الزوجية  في كل. 
  والتطاول ت الكالميةانالممسكثرة. 
 العجز الجنسي. 
 االضطرابات  العصبية. 
 السكن في ضيق. 
 العكس.أو  لو و عدم التفيم لمزوجة لمزوجةأو  لمزوجالعمل  مشاكل 

 الخامس:األسباب االجتماعية الفرع

 ,ون الزوج عاجزا لمعدل بين زوجاتوكي  األوالد وىناب  في تعدد الزوجات و كثرة تتمثل ىذه األسبا
يقة الضرب و غياب لغة بطر   اكلم الحوار بين الزوجين و حل المشو تدخل األىل في أمور األسرة و عد

أو مع االىل مع كثرة العدد ضيق  سكنيعيش الزوجين  في كان  و خاصة اذا  ,لغة اليد وحضورالحوار 
 .السكن في البيوت قصديرية وصرف المياه وقنوات  لمشرب وجود المياه الصالحة معدو 

 آثار العنف الزوجي :المطمب الثاني

 :ذلك فما يمي اثارد تتنوع , قحياتيما الزوجيةو جسميا و  بميغة فينفسية الزوجةلو آثار الزوجي  العنف
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 الفرع األول : اآلثار النفسية

تحط من  زوجيا  من ألفاظ قبيحة  و قيرية قد تتمزق نفسية الزوجة  المعنفة  مما يصدر عن 
جانب تصبح  إلى,لو رامتيا  تشعر بأنيا عبدة  عند زوجيا  ممموكة كمعنوياتيا و خمقيا  و شرفيا و 

جي  و عن األمراض الداخمية  التي يكون سببيا العنف  الزو  ىيكانتشعر بالتعصب  و سرعة الغضب  
 ألنياكاممة  حتى أبنائيا  و أسرتيا  تصبح  غير قادرة  عمى استمرار الحياة الزوجية  و تيمل زوجيا 

تميل الى العزلة  و عدم االندماج في المجتمع  الى غاية و  انطواءو داخمية كآبةشعر بإحباط نفسي  و ت
ىو  الزواج ألن  ,في طمبيا لمتطميقأو الخمع   في حقياتمارس  الزوجية, وربماالرابطة  فك إلىالوصول  

الزوجية في استمرار  الحياة   لو دور كبيرالشعور  النفسي   ألن والعقمي انسجام  بين الجانب  النفسي
تطمح إليو ىو أن يكون ليا زوجا يقدرىا ويحترميا  الحمم التي كانت  وتفقد  األمل  ن الزوجة المعنفةأل

 .09تجد نفسيا أمام وابل من السب والشتم و العاطفية الجياشةبالكممات   نفسيا ويود ىاويصونيا 

 الفرع الثاني: اآلثار االجتماعية

نجاح تصور نال   وألن,االسرة  أال وىيىذه اآلثار في زعزعة  أول خمية  في المجتمع    مثلتت
طارات  في إأوالد يصبحون  وتنجب لناا,  ا  العنف الزوجي و خاصة  اذا كان  متكرر يتخممي  سرةأ

وتشرد األبناء وضياعيم وخروجيم المبكر من  رىا  االنفصاليمصيكون  تمامابل العكس   ,المستقبل
عمى  قد تصمتالزوجة ألن   مقاعد الدراسة والخروج إلى الشارع والدخول الى عالم المخدرات والدعارة ،

ضد زوجيا  أمام الجيات   تنفجرفيو وتقدم شكوى رسميةالعنف  الزوجي  و لكن يأتي  اليوم الذي 
ينفصل  ,وجل ابغض الحالل  عند اهلل عز   تطمبالزوجية و   عشرةمعو الستحيل توربما , القضائية 
الغير األخالقية  بعد  سموكياتوممارسة  كل   ىو التشرد األبناء  بحكم قضائي يكون مصير الزوجين

الميموسة  واألقراصالكحولية مشروباتلتناوالعالم الدعارة  و  إلىالدخول  وغياب السمطة األبوية 
 .روج المبكر من المدارس و الخ والمخدرات

 الفرع الثالث : اآلثار الجسدية

يسمى  و م التي  تقع داخل  الجدران  الجرائه من باعتبار ف الزوجي  أصبح  ييدد أسرتنا  العن
وخيمة  من آثار ينجر عنويو  لدى  الجيات القضائية  لما التبميغ  عم  لعدم ذلك ,العنف المسكوت  عنو
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فإنيا تنتظر  ىمو الزوجة   بمغت عمى زوجيا  حتى أل و لوألن,تصل إلى تفككياسرة األ استقرارتمس 
ا يمكن   و ليذ .لو قدمت  شكوى رسمية  ضده  امام الجيات القضائية  الرسمية   لكابدعوى  الطالق ما

األمر إلى إزىاق روح  نييك  وصل بو  للكثير  من االثار  الجسمية  بحدث ايالقول ان العنف الزوجي 
بميغة قد تصل  الى  العاىة   تكون أحيانابل  ,سببيا لمزوجة  في جسميايعمى الكسور و الجروح التي 

حروق  و كسور  او  أ اتوكدمثال  م كبتر العينين لجسميا  األعضاءمة  الممثمة في فقدان  أحد يالمستد
كما , تألم  بتمك الضربة  القاسية  في جسميا مرض عضال أو لعمل  لمدة طويمة  و ا العجز  عن أو

رى ما نالمستشفيات  و   لمتحقق في نذىبفي الجسم  كالنزيف  الداخمي و يحدث أضرار  داخمية  
 . أحوال يندى ليا الجبين يحدث بو  االزواج ضد زوجاتيم

 المبحث الثالث :وسائل العالج و الوقاية من العنف الزوجي

التي بواسطتيا  يمكننا  الحد قمم عمى الطر كالت إلىيأخذنا  فيذا  تكممنا  عمى وسائل  العالج و الوقاية  اإذ
 ما يمي: ومن بينيا من العنف الزوجي المسكوت عميو داخل األسر

 و الوعي الديني  اإلرشادالمطمب األول: 

في نبذ العنف الزوجي واالنقاص منو  أو الحد منو و ذلك  لما  تمعب التوعية الدينية  دور كبير 
فيو من خطب الجمعة من  ما يمقىذلك من مساجد  , دور بالغ  األىمية  منتمعبو  المؤسسات الدينية 

المنيج تمقين  واجبات الزوجين  وق و الحقوق و العمقة  بالزواج و الطتالم  األسرةدينية تخص  دروس
وسائل  العنف ل كالحقيقي  الشرعي  لمعالقة  الزوجية  التي تقوم عمى أساس  المودة و الرحمة  و ابعاد 

مين  بين الصموات صالم إلىدروس  يومية   من مو  المسجدالى جانب  ما يقد ,التي تؤدي  الييا 
األخالقية  و   بالمبادئلمتحمي دور كبير  في توجيو األطفال   ما تمعب المدرسة القرآنية  كالخمس  

و  خاص مسجد حي بو السنة النبوية  و خاصة في الوقت الحالي  تقريب كلو تعمميم القرآن الكريم  
تقوم   إلى جانب الدور الفعال الذيتعميم القرآن  ألبناء عمى ا حث  ليذا يجب  ,يحتوي عمى مدرسة  قرآنية

و  المعنفاتو استقبال الزوجات لمنساء األخالقيةودروس وتعميم المبادئ توعية  بالمساجدمنبو المرشدات 
وجيا  حتى ال يفية التعامل مع ز كل النصائح  و الطرق لكو اعطائيا   صحيحعمى النحو ال توجيييا
 .11اهلل عزوجلعندل ابغض الحال إلىتصل 
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  تفعيل لغة الحوار بين الزوجينالمطمب الثاني :

انقاص  المشاكل بين الزوجين  لحوار بين الزوجين  لو دور كبير في استقامة  الحياة الزوجية  و ا     
الخالفات  قد تحل  سمميا  بينيما  بدون أن يتدخل  اي شخص أجنبي  في موضوعيما  الكثيرمن ألن

صغاء لبعضيما  البعض  في طاولة اإلبين الزوجين  و  ألنو  لو يتم تفعيل  االتصال, حتى من أىميم
االسرة  او يخص تربية ابنائيم  مصيرحوار  حول اي موضوع  سواء يخص حياتيم الزوجية  او يخص 

تفعيل األوامر  فيذا و ل المشاكل  لحالمعنوي و الجسدي   المجوء  الى الضغط عدمة و سميحل  بطريقة س
 غير  مجدي الحياة  الزوجية .

 وسائل االعالم و االتصال المطمب الثالث :

و ذلك   من خالل  البرامج التي و االتصال  دور كبير في منح ثقافة نبذ العنف  اإلعالمتمعب وسائل 
التي ىي مشكورة  في  الحقيقة لما تقدمو من برامج  ,منيا الدينية  خاصةالفضائية   القنوات  برع ثتب

رشاداتيم  إو  بنصائحيماالسرة   دانفي مي جتماعييناو ن خصائييأو  ييننن طريق  دكاترة نفساصادقة  ع
لظاىرة اىذه  لمحدمنعنيف و كيفية التعامل  مع الزوج ال, و خاصة  في موضوع العنف  الزوجي 

 ةالخاص والحصص جاتاطر الروبو لوال  , العالم  لما اكتشفت ىذه األخيرة المسكوت  عمييا  ألنو لوال ا
الى جانب  ما تقدمو  الشبكة  وتفاقميا داخل المجتمع ، الظاىرة ىذها حجم  فنبيذا الموضوع  لما عر 

ة ير قعبارة  عن أصبح  العالم  ألن, حول ىذا الموضوع  وصور لمنساء معنفات تفيديوىاالعنكبوتية  من 
 أصبحته الشبكة و ذىلو ما تقدميا  ووجباتيا من خالل  صغيرة  و أصبحت  المرأة  تعرف حقوقيا

 ليا كل حقوقيا. نمك  قوانين  التي ت وما تعرفو منرب غمع الباتصال الزوجة 

 المجتمع المدني المطمب الرابع:

العنف   كل أشكال ذالتي تصيرعمى نب المناضالتو  الحمد هلل  أصبحت  لدينا العديد  من الجمعيات
و  , حول ىذه الظاىرة والزوجة بصفة خاصة ات الداخمية  لحماية المرأة  بصفة عامة مظو المن الزوجي 

 ذلك  تستقبل أكثر من من الممتقيات و األيام الدراسية  حول ظاىرة  نبذ العنف  بل  ديدأصبحت  تقيم الع
بل جعمت  قضية  العنف  الزوجي   ,و تقدم ليم   كل الحمول لحمايتيم  من العنف الزوجي  المعنفات
,وراحت ابعد من ذلك بالتنديد ضد العنف ء خاصة بتمك  الزوجة  بل ىي ممك لكل النسات ليسقضية 
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البرلمان  وحثتفعيل  النصوص القانونية  ى الحماية القانونية المتمثمة فيالواقع عمى الزوجة و حثت عم
شرع الحماية  يالمشرع  و فضال ىذا ما جعل   عنيفارمة ضد الزوج  الصقوانين  تشريعات    سنل

نويا او جسديا و ذلك  كان مع سواءم العنف الزوجي تجر  ن  قوانين سخير  الزوجية  في التشريع األ
 .2171رقم الجريدة الرسمية العدد 30/12/2015في الرسمية  المؤرخة  دةحسب الجري

 الخاتمة:

أصبح ييدد األسرة بصفة خاصة والمجتمع ،العنف الزوجي من أخطر الجرائم أصبح اذلي
عمى ىده  البد الوقوفليدا   ،الوخيمة التي ينجر عنيا ثاراآلحجم  لك من, وذ  بأكممو

تقديم ليا كل المساعدات المعنوية والمادية و الواقع عمييا العنف جانب الزوجة  إلىالظاىرة 
وتفعيل التوعية الدينية  ,أبنائيا عمى أقل خطر سواء عمييا أوالمواجية ب تستطيعحتى 

إزالة الغبار عمييا بوسائل البد التي فككت األسرة وشردت األبناء ، الظاىرةه ذواالجتماعية لي
نيائيا وذلك لما أوصاه  الظاىرةه ذمن ى اإلعالم والمساجد والمدارس والجامعات حتى نحد  

 .ونسير في منيج الشريعة اإلسالمية   عميو الصمواتونبينا محمد أفضل  لنا اهلل عز وجل

 اليوامش :

المعنفة .عالم الكتب المرأة سيولوجية  الرجل العنيف   األسريالعنف  األردن, اليربوك جامعة ,منير كرادشة -0
 .31ص 2009 األولىلمنشر والتوزيع الطبعة ث الحدي

دار الصفا لمنشر والتوزيع عمان الطبعة  األسري,العنف  ,نازك عبد الحميم قطيشات , يونس بحري ىمن كتورد -1
 .39ص 2015 األولى,

 .32صالمرجع السابق  , منير كرادشة -3
 .22صالمرجع السابق  , منير كرادشة -4
 .228البقرةاآليةسورة -5
 .19سورة النساء اآلية  -6
و  اإلسالميبين الوقاية و التجريم و العقاب في الفقو  األسرةالعنف داخل , أبو الوفاء محمد ابو ألوفاء دكتور-7

 .45ص ,دار الجامعة   الجديدة  لمنشر  ,و القانون بطنطا جامعة األزىر اإلسالميةكمية الشريعة  ,القانون الجنائي 
 .34سورة النساء اآلية  -8
-112ص,  2007الطبعة األولى ,سميم   مجتمعقراءة في الظاىرة من أجل  ,العنف األسري,كاظم الشبيب  -9

113-114-115. 
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لمحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المندري ,الترغيب و الترىيب , الجزء الثالث حديث منصوص عميو في  كتاب  -10
 .304م , ص 2013 -ه 1434, الطبعة الثانية لدار اإلمام مالك , سنة 

لصادق بن عبد الرحمان الغرياني , مدونة الفقو المالكي و أدلتو , الجزء حديث منصوص عميو في  كتاب ا -11
 .639م, ص2008 -ه1429ابن الحزم االولى, الثاني , الطبعة دار 

 .58سورة األحزاب اآلية  -12
لصادق بن عبد الرحمان الغرياني , مدونة الفقو المالكي و أدلتو , الجزء منصوص عميو في  كتاب ا حديث -13

 .639م, ص2008 -ه1429الثاني , الطبعة دار ابن الحزم االولى, 
 34النساء األية  سورة -14
 .39المرجع السابق ص ,ألوفاءأبو أبو الوفاء محمد  دكتور -15
 . 40ألوفاء المرجع السابق ص أبوأبو الوفاء محمد  دكتور -16
 .63-62ص , منير كرادشة-17
,الترغيب و الترىيب , الجزء الثالث  لمحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المندريمنصوص عميو في  كتاب حديث  -18

 . 283م , ص 2013 -ه 1434, الطبعة الثانية لدار اإلمام مالك , سنة 
 .48ص, اظم الشبيب ك-19
 .128ص , كاظم الشبيب-20
  71رقمالعدد  30/12/2015في المؤرخةالجريدة الرسمية  -21
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 .الجزائية لصحفي ضمن القواعد اإلجرائيةاالضمانات المقررة لحماية 
 

 أ/ نعيمي توفيق
 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية جامعة الجياللي اليابس سيدي بمعباس  باحث في قسـ الدكتوراه

 بمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية بالمركز الجامعي بالنعامة.  مساعد متعاقد أستاذ
toufik5455@gmail.com 

 
 الممخص بالمغة العربية.

تكمـ األفواه وتقيد  قوانيف سفثـ  والحؽ في اإلعالـ ضمف دساتير الدوؿ، النص عمى حرية التعبير أف
عندما تكيؼ أعماؿ الصحفي ف، يضع أنظمة الحكـ في تناقض  في ذات الوقت الصحافة عف القياـ بدورىا

يرجى مف التدابير جريمة، تتخذ ضده بعض اإلجراءات تمييدا لمحاكمتو طبقا لمقانوف، ىذه عمى أنيا 
سبؿ المحاكمة  ما أمكف مف ضده، وتوفير ىااتخاذعند ورائيا حفظ كرامة الصحفي، وعدـ التعسؼ 

 .ة، وىو ما يسعى إليو المشرع الذي افرد إجراءات خاصة بالجرائـ المرتكبة مف الصحفي أو ضدهلالعاد
 الكممات المفتاحية.

 الضمانات المقررة لمصحفي. -حماية الصحفي -
Résumé en français. 

Que la liberté d'expression et le droit à l'information dans les constitutions des États,Et ensuite 

promulguer des lois qui ferment la bouche et limitent la presse à faire sa part en même temps , 

les systèmes de gouvernance  Met  en contradiction.    

Lorsque le travail du journaliste est qualifié de crime, des mesures sont prises à son encontre 

en vue de son procès conformément à la loi, Ces mesures visent à protéger la dignité du 

journaliste, à ne pas le maltraiter à son encontre et à fournir les moyens d'un procès équitable. 

C’est ce que demande le législateur, qui définit des procédures spécifiques pour les crimes 

contre ou contre le journaliste. 
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 مقدمة.
بعضيا حيف  وأحداث أخبارجعؿ شعوب العالـ تحاكي  ىذهأيامناواالتصاؿ في  اإلعالـتطور وسائؿ  إف

يواجيوف الخطر  أناسبفضؿ  واألحداثلوقائع ليذه اىناؾ تغطية آنية ومستمرة  وأصبحت، وقوعيا
 .مف العالـ المتمقي في أي مكاف إلىنقؿ المعمومة  ألجؿوالضرر 

المستيدفيف مف  أوؿوكثيرا ما سميت مينة الصحافة بمينة المتاعب، ذلؾ اف المنتسبيف ليذه المينة ىـ 
اريعيـ وتكشؼ مش أخبارىـ الصحافةومنيا  اإلعالـتتداوؿ وسائؿ  أفالذيف يخشوف  قبؿ ذوي المصالح،

 تثير الكثير مف الشبيات. التي تكوف في غالب األحياف
بالرغـ  ،مختمفة عف اعتقاؿ صحفي او تعرضو لالىانة او التصفية الجسدية أماكفمف  األخبارتطالعنا 

الحماية الكافية لمصحفي  رعات الدوؿ باختالؼ أنظمتيا لتوفيمف كؿ الوسائؿ والضمانات التي كفمتيا تشري
 أثناء تأديتو لعممو.
رصد ىو األخر في كؿ مرة إجراءات ووسائؿ لحماية  بغيره مف التشريعات المقارنةسوة والمشرع الجزائري أ

الصحفي مف كؿ أشكاؿ الضغوط واالعتداءات، وىو ما يتجمى مف خالؿ قوانيف اإلعالـ وتعديالت قانوف 
العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية، فإلى أي مدى وفؽ المشرع الجزائري في توفير ىذه الحماية 

 في؟.لمصح
 اآلتية:اعتمادي لمخطة  عميو مف خالؿ اإلجابةىذا ما حاولت 

 لصحفي في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.ا لحماية المقررةالضمانات  إلى: تعرضت فيو األوؿالمطمب 
 لصحفي في مرحمة المحاكمة.الضمانات المقررة لحماية ا المطمب الثاني:

اإلجرائية دوف الموضوعية، الف اإلجراءات تأخذ وقت طويؿ أثناء وقد ركزت في ىذه الدراسة عمى القواعد 
 .او تنتج عنيا آلثار يصعب تداركيا تنفيذىا، وكثيرا ما تحمؿ في طياتيا بعض التعسؼ

ورغبة في معالجة أوفى لمموضوع، اعتمدت المنيج الوصفي عند عرض بعض اآلراء الفقيية والمنيج 
تحميؿ بعض النصوص القانونية، إضافة الى المنيج المقارف عند عرض االختالؼ بيف  دالتحميمي عن

 .التشريع المصري والتشريع الفرنسيبعض التشريعات حوؿ مسألة ما، ال سيما 
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 : الضمانات المقررة لحماية الصحفي في مرحمة التحقيق االبتدائي. األولالمطمب 
اإلجراءات التي تباشرىا سمطة  التحقيؽ بالشكؿ المحدد قانونا يعرؼ التحقيؽ االبتدائي بأنو)مجموعة 

 بيدؼ تمحيص
وقاضي التحقيؽ أو مف يقوـ مقامو بإجراءات التحقيؽ االبتدائي،لو كؿ  1األدلة و الكشؼ عف الحقيقة(

ف أدى ذلؾ إلى المساس بحرية المجني عميو،إذف ىناؾ إجراءات  الصالحيات لموصوؿ إلى الحقيقة،حتى وا 
ريمة ،وىناؾ إجراءات تحقيؽ أخرى يكوف إثبات الجالغرض منيا الوصوؿ إلى الحقيقة ألجؿ  ؽ يكوفتحقي

طمسيا،وىي إجراءات تطاؿ حرية  محاولة آو الغرض منيا منع التأثير عمى الحقيقة سواء بتغييرىا
 الصحفي 

 الفرع األول :إجراءات التحري عن الحقيقة.
لممحقؽ باف يستغميا ألجؿ إثبات الجرائـ ومنيا ،التفتيش وسماع ىناؾ إجراءات متعددة خوليا القانوف 
 .2الشيود وندب الخبراء والمعاينة و غيرىا

يعرؼ التفتيش بأنو )اإلطالع عمى محؿ منحو القانوف حرمة خاصة باعتباره البند األول :التفتيش. 
 .3عف جريمة معينة( ويكوف مفيدا في كشؼ الحقيقة ،مستودع سر لصاحبو لضبط ما عسى أف يوجد فيو

كما يعرؼ بأنو إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي يتـ بالبحث في مستودع السر عف أدلة الجريمة التي 
وقعت وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة،ويتمثؿ مستودع السر في شخص المتيـ أو المكاف الذي يعمؿ بو 

 .4أو يقيـ فيو
نجدىا تخوؿ التفتيش في أي مكاف يمكف العثور فيو عمى أشياء  ؽ إ ج ج 81وبالرجوع إلى نص المادة 

 .6مف نفس القانوف79،وىو ما أكدتو المادة 5الحقيقة أو نفييامف شأنيا إثبات 
أما بالنسبة إلى التفتيش الذي يكوف محمو مقر عمؿ الصحفي أو مكاف إقامتو أو سيارتو أو غيرىا ألجؿ 

، ىذا النوع مف التفتيش اختمفت بعض التشريعات في تنظيمو، إثبات جرائـ وقعت مف الصحفي أو ضده
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فالبعض مف ىذه التشريعات مف نظـ تفتيش الصحفي ضمف قواعد تفتيش األشخاص الممزميف بالحفاظ 
 ثؿ المشرع الجزائري.عمى السر الميني م

عممو قصرىا عمى تفتيش مقر معينة،لكنو  ومف التشريعات مف جعؿ تفتيش الصحفي يتمتع بخصوصية
إلى حاالت  فقط مثؿ المشرع المصري،وىناؾ مف التشريعات مف مدد خصوصية تفتيش الصحفي لتمتد

 المشرع الفرنسي. ما ذىب اليوتفتيش المسكف ومكاف العمؿ سويا، مثم
 86إلى  79نظـ المشرع الجزائري التفتيش الجنائي ضمف المواد مف أوال:التفتيش في القانون الجزائري. 

ؾ وفقا لمقواعد العامة في التفتيش ،أما تفتيش األشخاص الممزميف بكتماف السر الميني ؽ إ ج ج وذل
ؽ إ ج ج،  05ؼ  45والذي يعتبر الصحفي أحد ىؤالء ،فقد نص عميو المشرع الجزائري ضمف المادة 

 وقرر بإف تفتيش مكتب الصحفي أو مقر عممو ال يتـ إال بحضور ممثؿ عف نقابة الصحفييف، وىذا يعتبر
 ضمانة أساسية تكفؿ لمصحفي حماية سرية معموماتو ومصادرىا.

يعتبر المشرع المصري مف التشريعات المقارنة التي سنت قواعد ثانيا: التفتيش في التشريع المصري. 
خاصة بالتفتيش الذي يتعمؽ بالجرائـ التي تقع مف الصحافة أو ضدىا، فقد نص القانوف المتعمؽ بحرية 

ى أف تفتيش مقر الصحفي ألجؿ الجرائـ التي تقع بواسطة الصحؼ ال يكوف إال الصحافة المصري عم
 .7ـ1996مف ؽ س ص ـ لسنة  43بحضور أعضاء النيابة العامة، وىو ما تضمنتو المادة

ومف خالؿ ىذه المادة تبرز الضمانات التي رصدىا المشرع المصري لمصحفي عندما يتعمؽ األمر 
 بالتفتيش ،وىي عمى وجييف 

 أية جية كانت، وجعمو مقتصرا عمى أعضاء النيابة العامة فقط. حظر القياـ بالتفتيش مف-1
اقتصار ىذا التفتيش الذي يكوف بحضور أعضاء النيابة عمى مقر عمؿ الصحفي وال يمتد إلى مسكنو -2

 .8أو شخصو
األخذ بالوثائؽ التي قد  عدـ كما أف ىناؾ خاصية أخرى قررىا المشرع المصري لحماية الصحفي وىي 

أف ىذه الوثائؽ ال تتصؿ بالجريمة التي يجري التفتيش  ضده، طالما اتياـتضبط في مقر الصحفي كدليؿ 
بشأنيا ،مثؿ أف يتابع الصحفي بالقذؼ وعند تفتيش مقر عممو يتـ العثور عمى مقاؿ يتضمف قذؼ آخر 

إثبات التيمة األولى عمى المقاؿ كدليؿ نحو شخص آخر، فال يمكف حسب المشرع المصري األخذ بيذا 
ألف المقاؿ الذي تـ العثور عميو في درج مكتب الصحفي لـ ينشر وغير معد لمنشر و بالتالي الصحفي 

 .9يحظر األخذ بو كدليؿ إثبات
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لمشرع الفرنسي ىو اآلخر قرر قواعد خاصة تنظـ التفتيش الذي ثالثا: التفتيش في التشريع الفرنسي: ا
التحقيؽ بمناسبة الجرائـ الصحفية،بؿ كاف سباقا لغيره مف التشريعات التي نيمت منو فيما يجري ضمف 

 .والجزائري بعد كالمشرع المصري
التي قررىا  10ؽ إ ج ؼ.،فنجدىا تنص عمى ىذه الخصائص 02ؼ  56وبالرجوع إلى نص المادة 

 المشرع الفرنسي لمصحفي بمناسبة تفتيش مقر عممو وىي:
 يش بواسطة أحد القضاة .أف يتـ التفت-
أف ال يمس التفتيش حرية ممارسة الصحفي لمينتو، بمعنى أف ال يكوف التفتيش عقبة أماـ نشر -

 .11الصحفي لممعمومات أو تأخير نشرىا
 تمديد ىذه الضمانة إلى حالة تفتيش مسكف الصحفي كذلؾ وليس مقر عممو فقط.-

تعرؼ الشيادة بأنيا )إدالء الشخص بالمعمومات التي لديو عف الجريمة البند الثاني: شهادة الشهود. 
والتي أدركيا بإحدى حواسو، سواء كانت تمؾ المعمومات ليا عالقة  بإثبات الجريمة أو ظروؼ وقوعيا أو 

 .12المالبسات التي أحاطت بيا(
عني الحضور،وشيد وىي في المغة مصدر شيد يشيد أي حضر ،والمشاىدة مأخوذة مف الشيود والتي ت

 بمعنى عمـ.
 .13وقاؿ تعالى )واشيدوا شييديف مف رجالكـ ،فإف لـ يكونا رجميف وامرأتاف ممف ترضوف مف الشيداء(

إف الشيادة تفيد الظف دوف القطع ،ألف مف المحتمؿ أف يكوف الشيود كاذبيف في شيادتيـ ،وىدا الظف ىو 
رقت الشيادة و تميزت عنيا الف اهلل تعالى أمرنا بالشيادة و القاسـ المشترؾ بيف الشيادة وبيف القرائف،وافت

 .14جعؿ منيا قوة اليقيف الشرعي،ولـ يجعؿ في القرائف ىذه القوة
الشاىد الذي يمتنع المقارنة، نص عمى عقوبات جزائية توقع عمى  التشريعاتوالمشرع الجزائري كغيره مف 

،والف الصحفي لديو مف الخبرة 15و غير مطابقة لمحقيقةعف اإلدالء بشيادتو،أو الذي  يدلي بشيادة زور ا
ما يمكنو مف الوصوؿ إلى الحقيقة في أغمب الحاالت، فانو كثيرا ما يستدعى لمشيادة مف طرؼ المحاكـ 

وىنا يكوف الصحفي أماـ  معينة، حوؿ أحداث أو وقائع يكوف قد كتب  عنيا في مقاالتو أو شيد أحداث
ما أف أمريف أحالىما مر، وىو إم ا اف يمتـز بالسر الميني ويمتنع عف الشيادة  فتوقع عميو العقوبة وا 

 فيتعرض إلى الجزاء التأديبي. الميني يخالؼ التزامو
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يعرؼ سر المينة بأنو )كؿ ما يعرفو األميف أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتو أو مينتو ،وكاف في إفشائو و
 .16حرج لغيره

والمشرع الجزائري كاف حريصا عمى إلزاـ األشخاص ذوي الصفة بااللتزاـ بالسر الميني ،لكنو بعكس 
التشريع الفرنسي جعؿ ليذه القاعدة استثناء، ففي حاالت معينة رخص ليؤالء األشخاص التنصؿ مف 

 التزاميـ بالسر الميني.
 بالسر المهني: االلتزامضرورة أوال: القاعدة 

يترتب عميو الجزاء الجنائي  القانوف وأف مخالفتويندرج االلتزاـ بالسر الميني ضمف األعماؿ التي أمر بيا 
والمدني معا،وىو ما نممسو مف عديد القواعد القانونية منيا في القواعد العامة ونقصد قانوف العقوبات 

 ـ.2012،ومنيا في القواعد الخاصة مثؿ قانوف اإلعالـ لسنة
.عمى وجوب االلتزاـ بالسر الميني عمى كؿ األشخاص 30117ف العقوبات نصت المادة ففي قانو 

المؤتمنيف  بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة  الدائمة أو المؤقتة،والصحفي بحكـ مينتو ال يشد عف ىؤالء 
 الفئات،وىو ممـز مثميـ بكتماف السر الميني  .
ع الجزائري جعؿ التزاـ الصحفي بكتماف السر الميني حقا وبالرجوع إلى قانوف اإلعالـ نجد أف المشر 

 لمصحفي لو أف يتمسؾ بو أماـ أية جية كانت ، و السؤاؿ المطروح ىؿ يعتبر ىذا الحؽ مطمؽ؟.
استثناء، وىذا ما  لـ يترؾ المشرع أمر االلتزاـ بالسر الميني عمى إطالقو ، بؿ جعؿ لو .االستثناءثانيا:

التي ألزمت األطباء والصيادلة باإلدالء بشياداتيـ أماـ القضاء   0218ؼ 301يستشؼ مف نص المادة 
الذي يحوز معمومات بشأف ىذه الجريمة مف باب أولى انو يكوف والصحفي  بخصوص جرائـ اإلجياض،

 .ممـز بنفس االلتزاـ
  منع الصحفي من طمس الحقيقة. إجراءاتالفرع الثاني: 

 عمى المتهم )الصحفي(. :القبضاالول البند
يعرؼ القبض بأنو )اتخاذ االحتياطات الالزمة لتقييد حرية المقبوض عميو ووضعو تحت تصرؼ الجية 
المخولة بإلقاء القبض عميو لفترة زمنية مؤقتة ،تستيدؼ منعو مف الفرار تمييدا الستجوابو مف قبؿ الجيات 

بالقبض عمى المتيـ واألمر بإحضاره،ألنو في  والقبض الذي نحف بصدده يتسع ليشمؿ األمر19المختصة(
 الحالتيف يصدر األمراف في حؽ المتيـ اليارب أو الذي لـ يستجيب إلستدعاءات القائـ بالتحقيؽ.
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إف القاضي المكمؼ بالتحقيؽ ال يصدر أمر القبض أو اإلحضار إال في حاالت نص عمييا القانوف وىي 
وف إبداء عذرا مشروعا ، وكذلؾ حالة خشي فراره أو تأثيره عدـ امتثاؿ الشخص بعد تكميفو بالحضور د

،أو كانت الجريمة محؿ المتابعة مف الجرائـ  عمى سير التحقيؽ،أو إذا لـ يكف لممتيـ محؿ إقامة معمـو
 وعند تنفيذ21 نص عمييا القانوفجف أو الحبس لمدة معينة أو أكثر يأو المعاقب عمييا بالس 20الخطيرة

ال أخمي سبيمو  .88األمر باإلحضار البد اف يستجوب المتيـ فورا وا 
يؤدي حبس الشخص مؤقتا إلى توقيفو و البند الثاني: حظر الحبس المؤقت لمصحفي في جرائم النشر:

منعو مف ممارسة حريتو ،ويعرؼ بأنو)سمب حرية المتيـ مدة مف الزمف يقتضييا التحقيؽ ومصمحتو وفؽ 
ونظرا لخطورتو فقد عمدت التشريعات إلى تنظيمو بإجراءات ووفؽ شروط . 82وف (ضوابط قررىا القان

 .82دقيقة ، ذلؾ أنو أخطر اإلجراءات المقيدة لمحرية قبؿ المحاكمة
وجعؿ لو ،82اعتبر المشرع الجزائري الحبس المؤقت إجراء استثنائيفي التشريع الجزائري:الحبس المؤقت 

يا قبؿ أف يأمر بو ،زيادة عمى إلزامو بتسبيب ىذا األمر. وتتمثؿ ىذه القيود اتراعمر بو بمـز اآلتمقيود ي
 في:

              .وتتمثؿ فيأوال: حاالت الحبس المؤقت:
 إذا لـ يكف لممتيـ موطف مستقر.-1
 يقدـ ضمانات كافية لممثوؿ أماـ العدالة. إذا كاف لـ-2
 إذا كانت األفعاؿ المرتكبة خطيرة جدا.-3
إذا كاف الحبس المؤقت الوسيمة الوحيدة لمحفاظ عمى األدلة ومنع المتيميف مف التواطؤ أو الضغط -4

 عمى الشيود.
 عندما يكوف الحبس ضروريا لحماية المتيـ أو وضع حد لمجريمة ،أو الوقاية مف حدوثيا مف جديد.-5
 الرقابة القضائية المحددة ليا. عندما يخالؼ المتيـ مف تمقاء نفسو الواجبات المترتبة عمى إجراءات-6

إلضافة إلى الحاالت التي يسمح فييا لممحقؽ األمر بالحبس المؤقت، جعؿ المشرع قيد ثانيا :التسبيب. با
 حتى تتمكف غرفة االتياـ مف بسط رقابتيا عميو والتأكد مف مدى مشروعيتو. 82آخر وىو تسبيبو 

ىي مف الشروط التي وضعيا المشرع الجزائري لألمر تقييد الحبس المؤقت بمدة محددة ثالثا: المدة. 
بالحبس،وعميو يجب اف ال يتجاوز  الحبس المؤقت المدة المحددة مف المشرع وىو ما نصت عميو المادة 
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وبصفة عامة ،فإف مدة الحبس المؤقت تدوـ مدة سير التحقيؽ ،وبصفة استثنائية   82ؽ إ ج ج  124
    .82ثر حسب طبيعة الجريمة ونوعيايمكف أف تكوف ىذه المدة أقؿ أو أك

حبس ـ.ولـ ينص عمى 2012في قانوف اإلعالـ لسنة المؤقت استبعد المشرع الجزائري الحبس  ىذا وقد
سواء كتدبير مف تدابير التحقيؽ، او كعقوبة مثمما  اإلجراء تطبيؽ ىذا مؤقتا مما يعني أنو استبعد الصحفي

 .سنرى الحقا
وبغض النظر عف اختالؼ التشريعات عف بعضيا في مدى تكريس الضمانات التي تخص الصحفي دوف 

خطوات  قيؽ،فإنو يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري قد خطىعامة المواطنيف أو األشخاص أثناء سير التح
ؼ لمصحفي أىـ الضمانات و المتمثمة في عدـ إجباره عمى كش فقد كرس ،في ىذه المسألة متقدمة

وحظر حبسو مؤقتا،أو إلقاء القبض عميو أو إحضاره بواسطة القوة العمومية بغرض  مصادر معموماتو،
وبعد انتياء مرحمة التحقيؽ فإف ممؼ الصحفي المتابع سيأخذ أحد االتجاىيف ،إما أف يأمر ، االستجواب

لى المحكمة المختصة  القاضي المكمؼ بالتحقيؽ بأف ال وجو لممتابعة وتحفظ الدعوى، و إما أف تحاؿ إ
 لمفصؿ فييا .

 وبخروج القضية مف دائرة التحقيؽ ،تدخؿ مرحمة المحاكمة  
 .مرحمة المحاكمةالضمانات المقررة لحماية الصحفي في : لمطمب الثانيا

أىـ الضمانات التي كرستيا التشريعات لمصحفي ولو باختالؼ نسبي بينيا نجد ضمانتيف عمى قدر كبير 
وىما،اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائـ الصحفية وليس محكمة الجنح، أما مف األىمية 

 الضمانة الثانية فتتمثؿ في استبعاد عقوبة الحبس كجزاء عمى ىذا النوع مف الجرائـ.
 الفرع األول:المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الصحفية.
الجرائـ الصحفية ، وبالرغـ مف أف أغمب  اختمفت التشريعات مف حيث تحديد جية معينة لمنظر في

التشريعات تتفؽ حوؿ خصوصية ىذه الجرائـ باعتبارىا ذات طابع سياسي ،فيناؾ مف التشريعات مف 
جعؿ االختصاص لجية معينة بصفة مطمقة ،وىناؾ مف جعؿ ىذا االختصاص في بعض الجرائـ 

 الصحفية دوف غيرىا.
لـ يخص المشرع الفرنسي الجرائـ الصحفية باختصاص قضائي   البند األول:في التشريع الفرنسي.

فيما استثنى المخالفات البسيطة ،82بصفة مطمقة بؿ جعؿ جرائـ الصحافة تعالج مف قبؿ محكمة الجنح  
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ص ؼ،وىي جريمة التحريض المنتج ألثره عمى ح ؽ  23منصوص عمييا في المادة ، 21،وجريمة واحدة 
 .20بات أو الرسـو أو الرموز  أو أية وسيمة أخرى مف وسائؿ العالنيةارتكاب جناية بواسطة الكتا

ميز المشرع المصري مف حيث االختصاص القضائي النوعي بالنظر لتشريع المصري. االبند الثاني :في 
في جرائـ الصحافة بيف تمؾ الجرائـ التي تضر باألفراد العادييف وبيف تمؾ التي تضر بغير األفراد 

 العادييف، مثؿ ذوي الصفات في الدولة أو ذوي السمطة .
صاص األصيؿ لمنظر فييا ،أما بالنسبة بالنسبة لمفئة األولى مف الجرائـ فجعؿ محكمة الجنح ذات االخت

لمجرائـ الصحفية التي تضر بذوي الصفة،فعقد اختصاص النظر فييا إلى محكمة الجنايات فضال عف 
ؽ إ ج 215وذلؾ بنص المادة .28اختصاصيا األصيؿ بنظر الجنايات كافة التي تقع بواسطة الصحؼ

 .22مف نفس القانوف 216و المادة  .22ـ
ف العمة مف خروج المشرع المصري عمى القواعد العامة في توزيع االختصاص الجنائي وقد ثار تساؤؿ ع

بالنسبة لمجنح التي تقع بواسطة الصحؼ عمى غير األفراد العادييف ،أو ما يسمى بالجنح الصحفية 
المضرة بالمصمحة العامة، ويعتقد بأف المشرع المصري بيذا الخروج عف القواعد العامة في االختصاص 

قضائي لـ يشأ تحقيؽ ضمانة إضافية لمصحفييف المتيميف في جرائـ الجنح الصحفية بمحاكمتيـ أماـ ال
محكمة الجنايات،تحت مبرر اف بيا ثالثة مستشاريف واف ذلؾ يعد ضمانة لمصحفي، وىذا أمر مردود عنو 

محكمة  بأنو في حالة إدانة الصحفي مف طرؼ محكمة الجنح فستكوف لو فرصة أخرى باستئناؼ حكـ
دوف أف يفقد درجة مف درجات التقاضي ،مما يعكس تشدد المشرع المصري  أماـ محكمة االستئناؼالجنح 

 .22في ىذه المسألة
ضمف المادة  المحميالمشرع الجزائري نص عؿ قواعد االختصاص البند الثالث: في التشريع الجزائري. 

الفعؿ أو محؿ إقامة أحد المتيميف،أو  إلى محكمة ارتكاب المحمي ؽ إ ج ج وينعقد االختصاص 329
بخصوص جرائـ الصحافة المتعمقة  أما ،22مكاف إلقاء القبض عميو أو عمى أحد شركائو في الجريمة

بشأنيا ينعقد لمحكمة مكاف طباعة  المحميمثاًل، فقد جعؿ المشرع االختصاص  كالقذؼباالعتبار 
ذاكؿ مكاف حصؿ فيو نشرىا او توزيعيا او عرضيا لمبيع،  وأيضاالصحيفة،  كاف القذؼ قد حصؿ  وا 

ومتى ،22بواسطة صحيفة الكترونية عبر االنترنت، فإف كؿ محاكـ الجميورية تختص بالنظر في الجريمة
 انعقد االختصاص لمحكمة ما، فإنيا تصبح مختصة دوف غيرىا بالفصؿ فييا .
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وينعقد االختصاص  ،النوعي المشرع عف القواعد العامة في االختصاصلـ يخرج  االختصاص النوعي:
إلى محكمة الجنح المختصة إقميميا، أما بالنسبة لمجرائـ األكثر خطورة مثؿ جريمة اإلشادة باألعماؿ 
 اإلرىابية، فتبقى محكمة الجنايات ىي المختصة بيا باعتبارىا صاحبة االختصاص األصيؿ لمنظر فييا.  

إف النص عمى عقوبة الحبس كجزاء عمى جرائـ اني:استبعاد عقوبة الحبس كجزاء لمصحفي.الفرع الث
الصحافة و النشر بصفة عامة، مف شأنو أف يمقي الخوؼ والرىبة في نفس الصحفي وتجعمو يتردد أو 
يحجـ عف نشر بعض األخبار او تحميميا بالرغـ مف أىميتيا ،وذلؾ خشية اف تكيؼ أعمالو بأنيا جرائـ 

، وبالمقابؿ فإف استبداؿ عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس ىو أفضؿ لذلؾ يكوف ميدد بعقوبة الحبس نتيجةف
، كما أف الغرامة ىي أكثر ردعا مف الحبس،  في ذات الوقت لحرية الصحافة و تشجيع  لمعمؿ الصحفي

صحفي مف صحفيييا ألف المؤسسات الصحفية تتأثر ميزانيتيا مف جراء تكبدىا مبالغ الغرامة ،أما حبس 
 .22فيمكف أف تستغني عنو بغيره مف سوؽ العمؿ

الحبس  ولذلؾ نادت العديد مف جمعيات الناشريف في بعض الدوؿ بتعديؿ قوانيف اإلعالـ بغرض استبعاد
 عقوبة عمى جنح الصحافة ،وقدمت بدائؿ تتمثؿ في:ك
لغاء جنح الصحافة مف المنظومة ال-  قانونية نيائيا .إما بعدـ المتابعة الجزائية وا 
 أو بتطبيؽ عقوبات رمزية .-
 .22عقوبة الحبس واإلبقاء عمى عقوبة الغرامة عمى أف يخفض مقدارىا بحذؼأو -

 البند االول: عقوبة الحبس في التشريع الجزائري.
الذي نادت بو جمعيات الناشريف وىو حذؼ عقوبة الحبس واإلبقاء عمى  عمى ما يبدو فإف االقتراح األخير

الذي  21أخذت بو بعض التشريعات ومنيا المشرع الجزائري عقوبة الغرامة عمى اف يخفض مقدارىا، قد
 استبعد عقوبة الحبس كجزاء لجرائـ االعتبار وغيرىا في كؿ مف قانوف العقوبات وقانوف اإلعالـ .

عمى عقوبة  20مكرر 144كاف المشرع الجزائري فيما سبؽ ينص ضمف ـالعقوبات. أوال :في قانون 
الحبس بخصوص جريمة القذؼ ضد الصحفي مرتكب الجريمة ورئيس التحرير ومسؤولوا النشرية، وتكوف 

دج او  250.000إلى  50.000العقوبة الحبس مف ثالثة أشير إلى أثني عشر شير او الغرامة مف 
 28مكرر 144ـ ،تـ إلغاء المادة 2011بتيف ،وبموجب تعديؿ قانوف العقوبات  لسنة بإحدى ىاتيف العقو 

فيما ابقي عمى عقوبة الغرامة فقط عمى جرائـ  ،وأستبعد بموجب ىذا التعديؿ عقوبة الحبس 146والمادة 
 اإلىانة والقذؼ والسب الموجو إلى  رئيس الجميورية.
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. ينص عمى عقوبة 22ـ1990الجزائري ضمف قانوف اإلعالـ لسنة كاف المشرعثانيا :في قانون اإلعالم. 
ـ 2012، وبموجب قانوف اإلعالـ لسنةتتعمؽ بعممو الصحفيجريمة لالحبس بحؽ الصحفي حالة ارتكابو 

ؽ إ ع ج تأثرا  125إلى 116تضمنتو المواد مف  وىو ما عقوبة الغرامة استبعد عقوبة الحبس وأبقى عمى
 بتعديؿ قانوف العقوبات

عمى عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة في جرائـ  أبقى المشرع المصريالبند الثاني في التشريع المصري.
 إجراءاتاالعتبار ،ونص عمييا ضمف القواعد العامة في قانوف العقوبات ،ولـ يستثني الصحفي بقواعد او 

 خاصة .
ؽ  201إلى  171المواد مف  وقد نص المشرع المصري عمى عقوبات جرائـ القذؼ والسب واإلىانة ضمف

،فنجدىا تعاقب بالحبس  والغرامة أو بإحدى ىاتيف 22ؽ ع ـ184ع ـ، ولو عدنا إلى نص المادة 
العقوبتيف عمى جرائـ اإلىانة والسب الموجو إلى البرلماف أو الوزراء أو الجيش أو المحاكـ أو السمطات 

فشاء مف قانوف العقوبا 306-  303- 302العامة،وكذلؾ المواد  ت المتصمة بجرائـ السب والقذؼ وا 
 األسرار.

بالنسبة لمجرائـ الصحفية ،وبالرغـ مف مطالبة عدة  كجزاء د عقوبة الحبسإذف المشرع المصري لـ يستبع
بإلغاء عقوبة الحبس في جرائـ النشر ،اال أف  –صحفيوف مف أجؿ التغيير  -جيات في مصر مثؿ حركة 

مف قانوف  48ىال ىذه النداءات ،بؿ أضاؼ المشرع المصري المادة الحكومة المصرية وبرلمانيا تجا
 .22مباشرة الحقوؽ السياسية ،وىي تقر عقوبة الحبس في جرائـ النشر

المشرع الفرنسي أجاز حبس الصحفي لكنو جعؿ لذلؾ استثناء، البند الثالث : في التشريع الفرنسي. 
بدليؿ أنو نص عمى الجرائـ التي يجوز حبس الصحفي بشأنيا عمى سبيؿ الحصر ،وىي الجرائـ 

ص ؼ ،وقد أشرنا إلى ح مف ؽ  37، 27المواد -3،ؼ01ؼ  24- 23المنصوص عمييا في المواد 
 إجراء مف إجراءات التحقيؽ.ىذه الجرائـ ضمف فرع استبعاد الحبس المؤقت ك

 الخاتمة.
ما أمكف مف الضمانات لمصحفي مف خالؿ ىذه الدراسة يتبيف مدى حرص المشرع الجزائري عمى توفير 

استبعاد الحبس  مف أىـ تمؾ الضمانات ، وحتى يتمكف مف أداء رسالتو اإلعالمية بنزاىة وعمى أكمؿ وجو
المؤقت سواء كعقوبة آو كإجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي، وكذا تحديد الجية القضائية المختصة 

 بالفصؿ في الجرائـ الصحفية.
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وبحسب رأينا المتواضع، فأف ىاتيف الضمانتيف مف شأنيما تذييؿ الصعوبات مف طريؽ الصحفي آلجؿ 
في مرحمة التحقيؽ يمكنو مف البحث عف األدلة التي مف شأنيا أثبات إثبات براءتو، ذلؾ أف استبعاد حبسو 

المرتكبة عمى أنيا جريمة قذؼ  األفعاؿ تـ تكييؼ براءتو أو حتى حسف نيتو، مما يجعمو في حالة تبرير إذا
 مثاًل.او سب 

قد كما أف استبعاد عقوبة الحبس كجزاء، مف شأنو تجنيب الصحفي والمؤسسة الصحفية مشاكؿ مالية 
  .بسبب تعرضو لمعقوبة السالبة لمحرية تؤدي إلى إفالس المؤسسة أو تشريد الصحفي

كما اف المشرع الجزائري لـ يحـر الصحفي مف حؽ التقاضي عمى درجتيف مثمما فعمت بعض التشريعات 
كالمشرع المصري الذي عقد االختصاص لمحكمة الجنايات لمنظر في جرائـ الصحافة المضرة بذوي 

ت الجزائية انو بعد تعديؿ قانوف االجراءا إالتتكوف مف ثالثة قضاة ومحمفيف،  أنيابدعوى  الصفة،
يعقد  إفث درجة ثانية ىي محكمة الجنايات االستئنافية، فانو يفضؿ عمى الجزائري ، الذي استحد

، فزيادة عمى تمكف الصحفي مف التقاضي عمى أكثراالختصاص لمحكمة الجنايات حتى تكوف ضمانة 
استبعاد عقوبة الحبس، وكميا ضمانات تكرس الديمقراطية وحرية التعبير رجتيف، ىناؾ تعدد القضاة و د

 والحؽ في اإلعالـ.
 

 :اليوامش   
 173ـ،ص2005دار الثقافة والتوزيع،األردف، 01ط-أصوؿ اإلجراءات الجزائية-د/محمد سعيد نمور-1
)يقـو قاضي التحقيؽ وفقا لمقانوف بإتحاد جميع إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضرورية لمكشؼ عف  ؽ إ ج ج 68المادة -2

 الحقيقة ،بالتحري عف أدلة االتياـ وأدلة النفي(.
 .66،ص2005مطبعة الزماف،بغداد،–شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية -جماؿ محمد مصطفى -3
دراسة متعمقة عف جرائـ الرأي في قانوف  –العامة في جرائـ الصحافة والنشر  المبادئ –دـ عبد الفتاح بيومي حجازي  -4

 .208ـ، ص 2004العقوبات وقانوف الصحافة، دار الفكر الجامعي، ب ر ط ، إسكندرية ، مصر 
ؽ إ ج ج )يباشر التفتيش في جميع األماكف التي يمكف العثور فييا عمى أشياء يكوف كشفيا مفيدًا إلظيار  81ـ  -5

 الحقيقة(.
ؽ إ ج ج )يجوز لقاضي التحقيؽ االنتقاؿ الى أماكف وقوع الجرائـ إلجراء جميع المعاينات الالزمة او القياـ  79ـ  -6

 بتفتيشيا(.
ؽ ص ـ )ال يجوز تفتيش مقر عمؿ الصحفي بسبب جريمة مف الجرائـ التي تقع بواسطة  الصحافة  إال  43ـ  -7

 (. بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة
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بيروت،  01منشورات الحمبي الحقوقية، ط  –دراسة مقارنة  –الحماية الجنائية لمصحفي   –حسيف خميؿ مطر المالكي -8
/  نقاًل عف العالمة ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  ابف منظور اإلفريقي المصري،  15ـ، ص 2015لبناف، 

 .     186النشر والتوزيع، لبناف، ص لساف العرب، المجمد التاسع، دار الفكر لمطباعة و 
9

ص ـ )ال يجوز أف يتخذ مف الوثائؽ والمعمومات والبيانات واألوراؽ التي يحوزىا الصحفي دليؿ اتياـ ضده في  42ـ  -
 أي تحقيؽ جنائي ما لـ تكف في ذاتيا موضوعا لمتحقيؽ أو محال لمجريمة(.

10- Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de 
communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une 
agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au 
domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle 
ne peuvent être effectuées que par un magistrat. 

11
 .224د/ حسيف خميؿ مطر المالكي، المرجع السابؽ، ص  -
12

مطبعة  02ط  01ج  –أصوؿ اإلجراءات الجنائية في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  –د/ عبد األمير العكيمي  -
 .214حامد ، بغداد، ص

 .282سورة البقرة ،اآلية -13
اإلثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقو واالجتياد القضائي، دار اليدى  -أ/ بنيؿ صقر-د/ العربي شحط عبد القادر-14

 .215لمطباعة والنشر والتوزيع،عيف مميمة ، الجزائر،ص
 ؽ إ ج ج. 97نص ـ   -15
 الوجيز في القانوف الجزائي الخاص –د/ احسف بوسقيعة   -16
دج، األطباء  5000الى  500ؽ ع ج ) يعاقب بالحبس مف شير الى ستة أشير وبغرامة مف  301المادة   - 17

والجراحوف والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع او المينة او الوظيفة الدائمة او المؤقتة عمى 
 يـ وافشوىا في غير الحاالت التي يوجب فييا القانوف إفشائيا او يصرح ليـ بذلؾ(.أسرار أدلي بيا إلي

)ومع ذلؾ ال يعاقب األشخاص المبينوف أعاله رغـ عدـ التزاميـ  باإلبالغ عف حاالت اإلجياض  2ؼ 301المادة -18
 دوف التقيد بالسر الميني(........فإذا دعوا لممثوؿ أماـ القضاء في قضية إجياض ،يجب عمييـ اإلدالء بشيادتيـ 

 .334ـ،ص 1978،مطبعة دار السالـ،بغداد،01دراسة في أصوؿ المحاكمات الجزائية ،ج -د/سامي النصراوي-19
)إذا كاف المتيـ ىاربا أو مقيما خارج إقميـ الجميورية فيجوز لقاضي التحقيؽ بعد  ؽ إ ج ج 02ؼ  119المادة -20

استطالع رأي وكيؿ الجميورية أف يصدر ضده أمر بالقبض إذا كاف الفعؿ اإلجرامي معاقبا عميو بعقوبة جنحة بالحبس أو 
 بعقوبة أشد جسامة(.

 .226حسيف خميؿ مطر المالكي المرجع السابؽ،ص-21
 ؽ إ ج ج 112ة الماد-22
 500ـ،ص2005د/كامؿ السعيد،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية دار الثقافية  لمنشر و التوزيع،عماف ،-23
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 138ـ، الجزائر ،ص1999التحقيؽ القضائي،دار الحكمة لمنشر والتوزيع،-أحسف بوسقيغة-24
 ؽ إ ج ج)الحبس المؤقت إجراء استثنائي(. 123المادة -25
مكرر ؽ إ ج ج )يجب أف يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت عمى األسباب المنصوص عمييا في 123المادة -26

 مف ىذا القانوف(. 123المادة 
مكانية تمديدىا والجية المختصة بالتمديد ضمف المواد -27 إلى  124نص المشرع الجزائري عمى مدد الحبس المؤقت وا 

 مكرر ؽ إ ج ج 125
 .13ـ،ص2004الجزائر،-دار اليدى،عيف مميمة-اإلحتيمطي-دائؿ الحبس المؤقتب-أ/عمي بولحية بف بوخميس-28

29-al   n :45  - Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125  
  Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :  
a) Dans les cas prévus par l’article 23 en cas de crime 

 .236المرجع السابؽ،ص–حسيف خميؿ مطر المالكي -30
31-al n:23 - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004  
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des 
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, 
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, 
de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux 
ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit 
par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement 
provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie 
d’effet      

 .236نفس المرجع،ص –دـ حسيف خميؿ مطر المالكي  -32
ؽ إ ج ـ ) تحكـ المحكمة الجزائية في كؿ فعؿ يعد بمقتضى القانوف مخالفة او جنحة عدا الجنح التي  215المادة -33

 عف طريؽ النشر عمى غير األفراد (     تقع بواسطة الصحؼ او غيرىا
ؽ إ ج ـ) تحكـ محكمة الجنايات في كؿ فعؿ يعد بمقتضى القانوف جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة  216المادة -34

الصحؼ او غيرىا عف طريؽ النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرىا مف الجرائـ التي ينص القانوف عمى 
 اختصاصيا بيا(.

 .289ـ ،ص2009حرية اإلعالـ و القانوف. دار الجامعة الجديدة لمنشر ،إسكندرية ،مصر  -د/ماجد راغب الحمو-35
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ؽ إ ج ج ) تختص محميا بالنظر في الجنحة محكمة محؿ الجريمة او محؿ إقامة احد المتيميف او  329المادة  -36
آخر ........ يجوز تمديد االختصاص المحمي شركائيـ، او محؿ القبض عمييـ ولو كاف ىذا القبض قد وقع لسبب 

 لممحكمة الى دائرة اختصاص محاكـ أخرى عف طريؽ التنظيـ في جرائـ المخدرات ... واإلرىاب(.
دار ىومة  –دراسة فقيية قانونية وقضائية مقارنة  –رسالة في جنح الصحافة  –د/ الحسيف بف شيخ آث ممويا  -37

 .115ـ، الجزائر،  ص 2012  لمطباعة والنشر والتوزيع، ب د ط
 .285المرجع السابؽ ،ص–د/ماجد راغب الحمو -38
 .346د/الحسيف بف شيخ آث ممويا ،المرجع السابؽ ،ص-39
ـ خاليا مف أية عقوبة بالحبس كجزاء لمجرائـ الصحفية ،واكتفى بالغرامة فقط ،بعكس 2012جاء قانوف اإلعالـ لسنة -40

 انيف التي سبقتو.ـ والقو 1990قانوف اإلعالـ لسنة 
مكرر بواسطة  144ـ) عندما ترتكب الجريمة المنصوص عمييا في المادة 2010قبؿ تعديؿ  1مكرر  144المادة -41

عف النشرية  المسئوليفنشرية يومية او أسبوعية او شيرية او غيرىا، فإف المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب اإلساءة وضد 
 فسيا(.وعف تحريرىا وكذلؾ ضد النشرية ن

دج، كؿ  مف أساء إلى رئيس الجميورية بعبارات تتضمف إىانة أو  500.000دج إلى 100.000يعاقب بغرامة مف  مكرر )144المادة -42
 ماتية أوسبا أو قذفا سواء كاف ذلؾ عف طريؽ الكتابة أو الرسـ أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيمة إلكترونية أو معمو 

 إعالمية أخرى(.
 .المتعمػؽ باإلعالـ 1990ابريؿ سنة  3مؤرخ في  07 - 90قانوف رقـ وما يمييا مف  77المواد   -43
ؽ ع ـ )يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عف عشرة أالؼ،أو بإحدى  184المادة -44

 ىاتيف لعقوبتيف(.
 .286ص  -لسابؽالمرجع ا –د/ ماجد راغب الحمو  -45
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 شريف مراكشي.
 جامعة العبي بن مييدي ام البواقيطالب دكتوراه عموم  كمية الحقوق والعموم السياسية  -

 إطار بوزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي. -
 charif0416@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 ة المائية ئلمجرائم الواقعة عمى البيىمشرع الجزائري لممسؤولية الجزائية  لنظرة اتطور 

  ممخص:
قواعد  الحديثة وهعالقانونية اإلتجاىات  هطابقة هع مبيئةالجزائي لقانون ال جعل أحكام الهشرع الجزائري حاوللقد  

 الجزائري القانون الجزائي لمبيئة. ويتشّكل بداية هن النصف الثاني هن القرن العشرين عرفت تطورا كبيراالتي  القانون الدولي
زيادة  وغيرىا، والقانون البحري لحهاية الساحقانون  الهياه و األحكام الواردة في القوانين الخاصة لمبيئة كقانونهجهوع هن 

قانون الُيشّكل و  .لقوانين الخاصةإلى ا التجريم والعقابعناصر ض بعتحيل والتي  عقوباتالقانون  الهتضهنة فيعمى األحكام 
في تأسيس تشريع بيئي سمكو الهشّرع الجزائري توجيا جديدا لهتضهن حهاية البيئة في إطار التنهية الهستداهة، ا 10-03رقم 

 تعديبلتأدخمت ، فقد أساس تجرينل تشك الهسؤًلية الجزائية. ولها كانت الدوليالقانون هتكاهل، هستهدا أحكاهو هن قواعد 
جزائيا بعدها كان يكتنفو  هبدأ هساءلة الشخص الهعنوي ، أين تّم إقرار2006و  2004 سنةجوىرية عمى قانون العقوبات 

بعض الصعوبات في  ظيورولقد نجم عن ذلك . الهتعمقة بالبيئة الهائية تحيين القوانين الخاصة أن يتبعو الغهوض، ودون
وكذلك في تطبيق  التجريم )إثبات أركان الجريهة(في  السيها الهسؤولية الجزائيةب الجديدة الهتعمقة حكاماأل تطبيقهجال 

 .ةيالبيئ جرائمة في الالهعنوي األشخاصعمى  العقاب الهقرر
Résumé: Le législateur Algérien a tenté de s’aligner sur les tendances juridiques modernes et de mettre 

les dispositions du droit pénal de l’environnement en droite conformité avec les règles de droit 

international, qui ont considérablement évolué à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Le droit 

pénal de l’environnement Algérien est constitué de l’ensemble des dispositions contenues dans les lois 

spéciales de l’environnement à l’exemple de la loi sur l’eau, la loi sur la protection du littoral, le code 

maritime et d’autres, en sus des dispositions incluses dans le code pénal, qui renvoient certains 

éléments d’incrimination et des sanctions à des lois spéciales. Dans ce cadre, la loi n° 83-03 relative à 

la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable constitue une nouvelle 

orientation optée par le législateur Algérien dans l’instauration d'une législation environnementale 

intégrée qui s’inspire des règles du droit international. Le fait que la responsabilité pénale demeure le 

fondement de l’incrimination, des amendements profonds ont été introduits dans le code pénal en 2004 

et 2006, en adoptant le principe de la responsabilité pénale de la personne morale et par conséquent 

mettre fin à l’ambiguïté, et sans que ces nouvelle amendements soient introduites dans les lois spéciales 

liés à l’environnement hydrique. Cependant, des contraintes se sont survenues lors de l’application des 

nouvelles dispositions relatives à la responsabilité pénale notamment l’incrimination (détermination des 

éléments des délits) et la répression de la personne morale en matière de crimes environnementaux. 

 

mailto:charif0416@gmail.com


8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

345 
 

 

 مقدمة

وسائل بسبب إستعهال أدوات و هعقدة هستحدثة و توصف بأنيا جرائم  عامبشكل  البيئة تمويثإذا كانت جرائم 
لى عناصر البيئة الحيوية  هختمف  إلى تهتدا بيئية أضرار لمغاية والتي ينجم عنيا  هتطّورة عمهيةو فنية   ضحاياوا 

الهكان، فإن نسبة كبيرة هن ىذه الجرائم تقع عمى األوساط الهائية.  الفي الزهان و ال ال يهكن حصر عددىم كثيرون 
  1ْؤِهُنوَن "" َوَجَعْمَنا ِهَن اْلَهاِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل يُ  جاء في قولو تعالىالتعدي عمى الهاء ىو تعّدى عمى الحياة، كها و 

إلى جانب  طبعبال، القانونية الردع أدوات أنجعىي لمبيئة الهائية  الجنائية ةيالحها يتّفق فقياء القانون أنو 
الهسؤولية  هوضوعأستقطب  ولقد لمهجتهع. الحيويةو حهاية الهصالح الجوىرية ، فيي تدّعم وتعّزز القواعد الهدنية

خصوصية الجريهة البيئية في حّد ذاتيا هقارنة بباقي  ىو وهرّد ذلك والوطني، الدولي فقياء القانون اىتهام الجزائية
جريهة تبييض األهوال وجريهة الهتاجرة بالهخدرات والجرائم اإلرىابية العابرة، كالجريهة اإللكترونية و الجرائم الخطيرة و 

عن أحيانا قع جغرافية أخرى تكون بعيدة هتد إلى بقد ت ة في هثل ىذه الجرائمالنتيجة اإلجراهيآثار وغيرىا، بحيث أن 
 وسيادتيم. والية الدول القانونيةهكان حدوث فعل التمويث وخارج 

 تشريعالقانون الدولي والفي  تطورا سريعا الهسؤولية الجزائية وأحكام قواعدلقد شيدت  ،اإلطارفي ىذا 
 يلجزائر االهشّرع  تبنىالكبرى. ولقد  االقتصاديةالهؤسسات  بفعل نشاط البيئيإلجرام احّدة  تزايد وذلك بسبب الهقارن
تشريع بيئي يستهد أحكاهو هن قواعد القانون في بداية الثهانينيات هن القرن الهاضي بحيث قان بسن  اجديد اتوجي
إلى جانب هجهوعة هن  03-83رقم  القانون ىالذي ألغ 10-03 رقمبحيث سّن قانون إطار لحهاية البيئة  الدولي

  .حهاية البيئةدسترة ي، وغيرىا كها قام بالبحر قانون الصيد الهياه، القوانين الخاصة كالقانون البحري، قانون 

، حيث أن تطور 1962سنة  ستقبللولقد شيدت قواعد الهسؤولية الجزائية في الجزائر تطورا كبيرا هنذ اإل
لى وقت قريب بهتطمبات التنهية هقيدا و البعد البيئي  ظلولقد  لمدولة. جنائيةالسياسة لعادة ها تربط با ىذه القواعد ا 
 خاصة عّكر الحياة اليوهية لمهواطن والنهاذج اإلقتصادية الهعتهدة، والتي نجم عنيا تدىورا بيئيا الوطنية االقتصادية

  الهركبات الصناعية الكبرى أو تمك التي تشيد كثافة سكانية. التي تتهركز فييا بعض الهدن في

فإن الهدونة الجنائية  ،أي سياسة جنائية يتوقف عمى هدى نضج أحكام الهسؤولية فييانجاح  وبها أنّ 
بعض  الرغم هن بعض الغهوض الذي يكتنفضاىي التطور الحاصل في دول هتطورة بالوطنية عرفت تطورا كبيرا يُ 
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ألشخاص با السيها عندها يتعمق األهر الهسؤولية الجزائيةكذلك أحكام بجرائم البيئة الهائية و األحكام الخاصة 
، 2006و  2004سنة  اإلجراءات الجزائيةقانون و  العقوبات قانونعمى تعديبلت التي أدخمت ال شّكلتو . الهعنوية
يكون قد ، وبالتالي الهسؤولية الجزائية لؤلشخاص الهعنويةتكريس  فيمهشرع الجزائري ل نوعا ها يقظة هتأّخرةبهثابة 

أغمق باب االستفيام حول الكثير هن التساؤالت هن خبلل جعل الهساءلة في تشريع عقابي عام بعدها كان قد أقرىا 
  2في تشريع عقابي خاص سابق زهنيا عميو.

لية شخصية، بحيث أن توقيع العقوبة ىي هسؤو لية الجزائية ؤو هن الهتفق عميو في الفقو الجنائي أن الهس 
ساىم فييا. إاّل أن تحديد الشخص الهسؤول جزائيا عن  هن هرتكب الجريهة أو ىوالجزاء ال يكون واقع إال عم

الجريهة السيها بالنسبة لمجرائم الواقعة عمى البيئة الهائية يعتريو جهمة هن الصعوبات. ويعود السبب في ذلك كون 
في تحديد الشخص  أو الركن الهادي والهعنويعناصر ىذه الجرائم تّتسم بالتعقيد والصعوبة سواء في تحديد 

إن الهسؤولية بصفة عاهة ىي  . وغالبا تجتهع عّدة هصادر تساىم جهيعيا في تحقيق النتيجة اإلجراهية.ؤولالهس
قواعده القانونية. فالهسؤولية  نضوج هدى النظام وعمى بواسطتيا تتحّدد فعالية ىذا أساس كل نظام قانوني وطني،

الهسؤولية  فأها .الهسؤولية أخبلقية أو أدبيةتكون . وقد ىي بهثابة الرابطة القانونية بين تجريم الفعل والجزاء
تنعقد و تترتب كجزاء أخبلقي و أدبي عمى هخالفة قواعد و نواهيس و واجبات أخبلقية و أدبية و ىي  فيي األخبلقية

بتحهل اآلثار القانونية هضهونيا الجزاء  ىي اإللتزامالتي الهسؤولية القانونية  بخبلفو  3ال تدخل في دائرة القانون.
 العقاب لتحهل الجاني صبلحية ىي  الجزائية الهسؤوليةفإن  4الذي يرتبو القانون عمى هخالفة كل قاعدة هن قواعده.

وعمى ىذا  6لمجريهة. الهقرر الجزاء بتحهل الجاني عمى القانوني االلتزام بأنيا ويهكن تحديدىا 5قانونا، الهقرر
ن تحديد الهسؤولية الجنائية عن جرائم البيئة الهائية يتطمب التفرقة بين الهسؤولية الجزائية لمشخص األساس إ

الطبيعي التي قد تكون شخصية قائهة قائهة عمى أساس الخطأ الشخصي أو عمى فعل الغير هن التابعين أو 
الشخص الهعنوي هؤسسة  وقد يكون الخاضعين لمرقابة واإلشراف وبين الهسؤولية التي تسند إلى الشخص الهعنوي.

 وأىدافيا أنشطتيا تتنوع قد عهوهية تابعة لمدولة أو هؤسسة خاصة ههموكة الخواص أي لمشخص طبيعي. كها
 إسناد يتعذر قد الهقّرر لكل جريهة. وكذلك الجزاء تطبيق التي تستمزم هراكزىم القانونية وتختمف الفاعمون يتعددو 

 الهتعمقة األسباب الشخصية بعض بتوافر تنتفي ىذه الهسؤولية  قد، بل هنيم لبعضا إلى أو إلى أحدىم الجريهة
 .عدم إلحاق العقاب بو و بالتالي جنائياً  الفاعل هساءلة عدم إلى و التي تؤدى بالفاعل
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 القانون قواعد هسايرة هن الجزائري الهشرع استطاع هدى أي إلى: التالية اإلشكاالت البحث ىذا هوضوع ويثير
 لؤلشخاص الهسؤولية توسيع وىل الهائية؟ بالبيئة الهاسة األفعال تجريم هجال في الحديثة والتشريعات الدولي

 الهائية البيئة عمى الواقع اإلجرام ردع في وفق ىل وأخيرا الهائية؟ البيئة عمى الواقع اإلجرام هن لمحد كفيل الهعنوية
 الخاصة؟ والقوانين العقوبات القانون خبلل هن

 الجنوح ردع في الجزائري الهشّرع هحاالت إبراز سياق في يندرج البحث هوضوع فإن الدراسة، ىذه أىهية عن أها
 اإلتجاىات لهسايرة وذلك الهعنوية األشخاص إلى نطاقيا وتوسيع الجزائية الهسؤولية أحكام تطوير خبلل هن البيئي

   .الدولية الجزائر بالتزاهات واإليفاء الدولي القانون قواعد وتطّور الحديثة القانونية

 التي القانونية القواعد بعض خصوصية عمى لموقوف الوصفي الهنيج بإتباع قهت الدراسة، ىذه إنجاز سبيل في و
 الهنيج كذلك و الهقارن، أو الجزائري التشريع في سواء بالبيئة الهتعمقة الخاصة والقوانين العقوبات قانون تضهنيا

 جرائم في الجزائية بالهسؤولية الهتعمقة القانونية القواعد بعض تطبيقات في الهترتبة اآلثار الستنباط االستنباطي
 .القانونية القواعد ىذه بعض وتأصيل لتحميل التحميمي الهنيج وأخيرا الهائية، البيئة تمويث

 .احثهبثبلث  إلى العهل ىذا تقسيم ارتأيت التساؤالت، ىذه عمى لئلجابة و

  الهائية. البيئة تمويث جرائم في الطبيعي لمشخص الجزائية لمهسؤولية األول الهبحث خّصص 

 .الهائية البيئة تمويث جرائم في الهعنوي لمشخص الجزائية لمهسؤولية الهبحث الثانيو 

 الهائية. البيئة تمويث جرائم في الجزائية الهسؤولية هوانع إلى سأتطّرق ،الثالث الهبحث في أها

 .لمسؤولية الجزائية لمشخص الطبيعياول: ال  مبحثال

لى وقت   يعتبر الشخص الوحيد الذي ُيسأل جزائيا سواء تعمق األهر بالجرائم  ليس بالبعيدلقد كان اإلنسان وا 
تقوم  وهرّد ذلك ىو كون الحياة اإلقتصادية .التقميدية أو الجرائم الهستحدثة بها في ذلك جرائم تمويث البيئة الهائية

التطور السريع الذي شيده العالم السيها في بداية القرن العشرين . فالشخص الطبيعيأي  ئلنسانالبسيط لعمى نشاط 
 نشاطيا وتجاوز ىاتو الهؤسسات نشاطوهع تزايد وظيور شركات وهؤسسات إقتصادية كبرى تهتمك إهكانات كبيرة، 

ل أحدث الطرق والوسائل استعهإ الي تنافسيا في الربح أدى بيا إلىىا و بالتعددوتزايد  إقميم الدولة الواحدةرقعة أو 
األنشطة التي  كثير هنونظرا لكون  .بيئية كبيرة كوارثهوارد البيئة و إستنزاف  عنيانتج والتي الفنية والتكنولوجية، 

جسيهة وخطيرة ، ىي نشاطات همّوثة لمبيئة ينتج عنيا أضرار اإلقتصادية بشكل خاص الهؤسساتُتهارس هن قبل 
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 يخمفيا نشاط اإلنساني تال األضرارتفوق بكثير  إلى ضحايا كثيرون، الهدّهرة أحيانا تهتد آثارىابحيث  ،عمى البيئة
لتشهل  الهساءلة القانونيةتوسيع ى لإ الهقارن الهشرعودفع عّجل  ذلككل  .الشخص الطبيعي أي الشخصي

     .2004تعديبلت قانون العقوبات لسنة  هنذع الجزائري وىو النيج الذي سمكو الهشرّ  .األشخاص الهعنوية

 المسؤولية الجزائية عن الفعل الشخصي: الول مطمبال

إسناد الهسؤولية الجزائية لمشخص الطبيعي في إطار ها يعرف بهبدأ " شخصية العقوبة كها رأينا آنفا، تكتنف هيهة  
ن هصادر و أفعال عدة التي تنشأ ه الهائيةو شخصية الهسؤولية الجزائية " بعض الغهوض في جرائم  تمويث البيئة 

عند األخذ بهبدأ شخصية  الوحيدإذ يصعب تحديد الفاعل الرئيسي و  تحقيق النتيجة اإلجراهية.في  تساىم هجتهعة
، فقد أخذت وألجل توفير أقصى حهاية لمبيئة .لهستهّرةالجرائم اوبشكل خاص عندها يتعمق األهر بالعقوبة والهسؤولية 

التشريعات الحديثة والهعاصرة بفكرة تجريم كافة أشكال االعتداء التي تقع عمى البيئة وهختمف عناصرىا نظرا لكون 
الهسؤول عن جريهة التمويث البيئي تعد هن الهسائل الدقيقة و الهعقدة سواء هن الناحية تحديد الشخص الطبيعي 

فكرة الهساىهة الجنائية و فقياء القانون الجنائي الحديث إلى توسيع فكرة الفعل الهادي كها لجأ  7النظرية أو العمهية.
 فهيّهةاهة في قوانين العقوبات الوطنية.م حسب القواعد العلتشهل هساىهين غير أصميين وتابعين في الفعل الهجرّ 

 نتعرض ليا في الفروع التاليةإلة ثبلثة عناصر أساسية يستند  في ىذه الحالةتحديد الشخص الطبيعي 

 .اإلسناد القانوني الفرع االول:

القانون أو البلئحة تحديد صفة الفاعل أو الفاعمين و كذلك تعيين شخص أو عدة  ويقصد باإلسناد الهادي تولي 
بصريح العبارة  سواءو يتم اإلسناد القانوني لمشخص الهسؤول عن الفعل الهجرم  8أشخاص كفاعمين في الجريهة.

التشريعات ويبلحظ أن أغمب  "صاحب الهصنع عبارة " لهث ضهنيا إسم وصفة الفاعل بصريح العبارة أوبذكر 
ولقد تبنى الهشرع الجزائري اإلسناد الصريح إلى جانب اإلسناد  .البيئية التحّدد شخصية فاعل الجريهة البيئة

 ّها جاء في ىذهويّتضح ه 10.9-03القانون رقم أحكام هن  90الهادة نص في  جاء هثال عمى ذلك هاكالضهني، و 
سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية أو كل شخص يشرف عمى  لكل رّبان"صراحة ذكر لهسؤولية أن تحهيل ا ،الهادة

  ".عهميات الغهر والترهيد في البحر
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 .اإلسناد المادي الفرع الثاني:
ينفذ العناصر الهادية الهكونة لمجريهة كها حددىا القانون وفي  الفاعل في الجريهة ىو الشخص الذيويعني أن  

الهسؤولية الجزائية أي أن  10جرائم االهتناع يعد فاعبل هن يقع عمى عاتقو القيام ببعض األفعال و يهتنع عن أدائيا.
ة بحسب النص لدى الشخص عندها ينسب إليو هاديا الفعل اإليجابي أو السمبي الذي يترتب عميو قيام الجريهتقوم 

القوانين الخاصة في و ىو ها ورد في كثير هن النصوص التشريعية سواء في قانون العقوبات أو  11.التشريعي
الهتعمق بحهاية  02-02هن القانون رقم  09وهثال ذلك نص الهادة  وغيره،  10-03سواء في القانون رقم  ةيالبيئ

ألجل إضفاء حهاية أكبر لمبيئة تبّنت هعظم التشريعات الهقارنة أسموب التوسيع سواء في هفيوم و  12.الساحل وتثهينو
، لتشهل أشخاص آخرين كأن تجريم كافة أشكال التعدي عمى البيئة، أو توسيع الهساىهة الجنائيةبالنشاط الهادي 

توسيع إستثنائي في اإلجرام البيئي  وىو 10.13-03هن القانون رقم  92يكون هسّير أو هستغبل كها جاء في الهادة 
ربعة هصانع قاهت بإلقاء ألالقضاء الفرنسي وغير هألوف في أصول التجريم والعقاب. وفي ىذا الهثال نقف إدانة 

 14هواد ضارة في هجرى أحد األنيار و ذلك بصرف النظر عها إذا كان التموث قد تم بفعل احد الهصانع هن عدهو.
 .في االختصاصإلنابة ا :الفرع الثالت

يختار فييا صاحب العهل أو هدير الهؤسسة شخصا ليكون هسؤوال عن بهعنى أن ويسهى أيضا اإلسناد اإلتفاقي، 
كافة الهخالفات التي ترتكب أثاء أو بسبب األنشطة التي تهارسيا الهنشأة أو الهؤسسة، و ذلك هن بين األشخاص 

وهن أىم القوانين التي أخذت صراحة باإلسناد  15عن ىذه الهخالفات. تحهيمو الهسؤولية  الجزائية، و العاهمين لديو
ردعا فعاال بالنسبة  بالرغم هن أنو يشّكلبيذا اإلسناد كميا الهشرع الجزائري لم يأخذ ف .القانون البمجيكي 16اإلتفاقي،

عمى الشخص لمجرائم التي ترتكب في إطار أنشطة الشخص الهعنوي ألنو في كثير هن األحيان يصعب التعرف 
هن  28 ةأحكام الهاد بهوجب ،نص عمى ىذا اإلسناد بنوع هن القيودولقد  17.الطبيعي الهسؤول هسؤولية جزائية

هن الهرسوم التنفيذي رقم  6التي تجيز تعيين هندوب البيئة هن طرف هستغل الهنشأة والهادة  10-03القانون رقم 
 18.الهحدد لكيفيات تعيين هندوبي البيئة 05-240

 .المسؤولية الجزائية عن فعل الغير: الثاني مطمبال
فعل هجّرم قانونا وىي القاعدة  أوإن األصل في الهسؤولية ىو عدم هساءلة أي شخص إال فيها صدر عنو هن سموك  

، غير أن بعض التشريعات خرجت عمى ىذه الهبدأ بهساءلة أشخاص عن أفعال السائدة في جل الدساتير في العالم
 هجّرهة أرتكبيا غيرىم، وذلك بسبب إتساع نطاق الهسؤولية لتشهل، إلى جانب الشخص الطبيعي، أشخاص هعنوية
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ين فييا في اإلشراف والرقابة عمى العاهم ىافي الجريهة بسبب تقصير  شخصا هساىمالتي تكون بفعل نشاطيا و  أخرى
ىؤالء العهال التابعين ليا، األفعال الهادية الهجّرهة. وىذا ها يطمق عميو الهسؤولية الجزائية  أو بسبب إرتكاب أحد

أها في هجال البيئة، فإن أغمب الجرائم الهمّوثة لمبيئة الهائية تحدث بفعل  .الغير أو الهسؤولية الهفترضة عن فعل
، زراعية و خدهاتية(. بحيث أن خصوصية ىذه األنشطة تفرض عمى نشاط الهؤسسات اإلقتصادية )صناعية

، وىو هسؤول الهنشأة القيام بالرقابة واإلشراف عمى أعهال تابعيو طالها أنو ُيسأل عن أي خطأ يرتكبو أحد ىؤالء
 .، حهاية لمهصالحالعقوبة وشخصية وليةالهسؤ  شخصية هبدأ عمى خروج

 .المائية البيئةتمويث في جرائم  بالمساءلة الجنائية عن فعل الغيرمبررات الخذ  الفرع الول:
 لوإلى التوسع في إقرار هبدأ الهسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم تمويث البيئة الحديثة  إن إتجاه التشريعات

الذي أرتكب الفعل ىذا النوع هن الجرائم، يدفع إلى هساءلة الشخص ضعف الركن الهعنوي في بحيث أن و، هبررات
ركنا أساسيا في إثبات الجريهة  بإعتبارهشخصيا وىو وحده الذي يتحهل عقوبتيا، طالها أن الركن الهعنوي  الهجّرم

إلى ذلك فإن الهساءلة الجزائية عن فعل الغير يبّررىا  إضافة .(ى الجانيدلاإلرادة و القصد الجنائي  توفريشترط )
تساع هفيوم النشاط  إضفاء حهاية فعالة في ظل السياسة الجنائية العاهة لمدولة. كها أن إتساع نطاق التجريم وا 

لوخيهة وأخيرا الحد هن إتساع اآلثار ا الهادي لمجريهة البيئية ىو األخر هبّررا ليذا التوسع في الهساءلة الجنائية.
 19 عمى البيئة بوجو عام.

 .المائية البيئةتمويث شروط تطبيق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم  الفرع الثاني:
لكي تقوم هسؤولية الهتبوع )صاحب  :ارتكاب الجريهة البيئية بواسطة التابعأوال: األتية: تستمزم توافر الشروط   

ثانيا:  الهنشأة( عن أفعال التابع ال بد هن ارتكاب الجريهة بواسطة التابع، و ىو شرط أساسي إلقرار الهسؤولية.
يسأل الهتبوع عن أعهال تابعيو في حالة خطأ الهتبوع الهتهثل في عدم هراعاتو لشروط و طرق  :خطأ الهتبوع

بين خطأ الهتبوع و سموك التابع هن ناحية و بين سموك التابع و  توافر عبلقة السببية ثالثا: استغبلل الهنشأة.
عدم إنابة أو تفويض الهتبوع لسمطاتو لشخص آخر: و يعني أن الهتبوع ال رابعا:  النتيجة اإلجراهية هن ناحية أخرى.

  20بوعيو بدال هنو.يكـون قد أناب أحدا غيره في القيام بواجب الرقابة و اإلشراف عمى أعهال هت

 .البيئة المائيةتمويث في جرائم  المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي المبحث الثاني:

إذا كان هبدأ الهسؤولية الهدنية لمشخص الهعنوي أصبحت حقيقة هسّمم بيا في هختمف التشريعات،  فإن  
ففي الهادة  21و القانون عمى حّد سواء.األهر بالنسبة  لمهسؤولية الجزائية  هازالت هوضع خبلف وجدل في الفقو 
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النظم القانونية هعظم ولقد إتجيت  .كرة الضرر والتعويض، فإن الهسؤولية الهدنية إرتبطت أشد اإلرتباط بفالهدنية
عمى هراحل بخبلف  إلى تكريس فكرة الهسؤولية الجزائية لمشخص الهعنوي بها فييا التشريع الجزائري الهقارنة الحديثة

 لؤلصل العامهن طرف فقياء القانون  التي وّجيتالعتراضات االهسؤولية الهدنية. ويعود السبب في ذلك إلى 
لقد أثار هفيوم الهسؤولية الجزائية لمشخص الهعنوي .ال هسؤولية لؤلشخاص الهعنويةوالهتهثّمة في شخصية العقوبة و 

لهذاىب الفقيية وتباينت في أحكاهو التشريعات الهقارنة. ففي حين أخذت بو حيث تعددت بشأنو ا جداًل فكريا عهيقا،
التشريعات األنجمو أهريكية بحسب األصل وعمى نطاق واسع فقد تحرزت بشأنو أغمب التشريعات ذات األصل 

 وسوف نقوم بإبراز جهيع ىذه النقاط الحقا. 22البلتيني.

 .المعنوي لمشخص الجزائية المسؤولية من الفقو موقفو  مفيوم الشخص المعنوي الول: مطمبال

 .الفرع االول:تعريف الشخص العنوي

تحقيق غرض هعين، فيهنحيا  التي ترهييعّرف الشخص الهعنوي بأنو عبارة عن هجهوعة هن األهوال واألشخاص  
عمى األشخاص الهعنوية كها عّرف البعض األخر   23القانون الشخصية القانونية بالقدر الآلزم لتحقيق ىذا الغرض.

عبارة عن هجهوعة هن األشخاص أو األهوال التي تتهتع بالشخصية القانونية و تفترض ىذه الهسؤولية أن الفعل أنو 
ويعّرفيا عهار عوابدي، بأنيا كل  24اإلجراهي قد أرتكبو ههثل الشخص الهعنوي باسم ىذا الشخص و لحسابو.

هحّددة لتحقيق غرض هعين  هجهوعة هن األهوال ترصد لهدة زهنيةهجهوعة أشخاص تستيدف غرضا هشتركا، أو 
بحيث تكون ىذه الهجهوعة هن األشخاص أو األهوال كيانا قانونيا هستقبل هن ذوات األشخاص واألهوال الهكّونة لو، 

لهجهوعة ليا بإسهو ولحسابو، كها أن ىذه ا االلتزاهاتالحقوق وتحّهل  سابتالككها لو أىهية قانونية هستقمة وقائهة 
ويكاد يكون إتفاق بين فقياء  25هصمحة جهاعية هشتركة وهستقمة عن الهصالح الذاتية والفردية ألفراد الهجهوعة.

القانون، أن التعريف البسيط الذي جاء بو الفقيـو الفرنسي  هيشو ليون الذي يعّرف الشخص الهعنوي بأنو ىو 
ىو بهثابة نقطة إنطبلق في إقرار الشخص  26خصًا طبيعيًا.صاحب الحق ولكنو ليس كائنًا إنسانيًا أي ليس ش

 الهعنوي.
التعاريف وجود هجهوعة هن األشخاص و األهوال تيدف إلى تحقيق ىدف هعّين، إلى ىذه هن  نستخمص 

جانب وجود هجهوعة هن األشخاص الطبيعيين ُتوكل ليم هيهة إدارة وتسيير الشخص الهعنوي وليم إرادة هستقمة 
شروط  . كها أنعاها أو خاصاوقد يكون ىذا الشخص عمى إرادة باقي األشخاص الهكّونين لمشخص الهعنوي 

العنصر الهوضوعي وىي إرادة األشخاص  :بالشخص الهعنوي يتوقف عمى توفر أربعة عناصر ىي االعتراف
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إلنشاء الشخص الهعنوي والعنصر الهادي الذي يعني هجهوع األشخاص واألهوال باإلضافة إلى العنصر الهعنوي 
الشكمية الهتّبعة لتكوين ىذا الشخص،  الهرتبط بالغرض الهستيدف وأخيرا العنصر الشكمي الهتهثل في اإلجراءات

وحقوق كالذّهة الهالية وحق التقاضي وغيرىا والهحّدد في أحكام الهادة  التزاهاتتج عنو ين االعترافبحيث أن ىذا 
 الهتضهن القانون الهدني، الهعّدل والهتّم. 1975سبتهبر 26الهؤرخ في  58-75رقم  ألهرهن ا 50

 .موقف الفقو من المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي :الفرع الثاني
لقد تباينت آراء الفقياء و كذا التشريعات الحديثة في إقرار هبدأ الهساءلة الجزائية لؤلشخاص الهعنوية، إذ يختمف  

هوقف الهشرع األهريكي كاهتداد لمنظام األنجموسكسوني في نظرتو ليذه الهساءلة عمى هوقف الهشرع الفرنسي ذو 
ظاىرة تزايد الجرائم البيئية بشكل الفت هند هنتصف  تشّكمد لقو  الجزائري. سبة لمهشرعاألصل البلتيني وكذلك بالن

تقرير الهسؤولية  هبدأبمورة حقيقيا في القرن العشرين تقريبا، إلى جانب الجرائم االقتصادية واإللكترونية، هبّررا 
وتهس  لهكانتهتد آثارىا في الزهان وااألضرار الناشئة عن هثل ىذه الجرائم  خاصة وأنالجزائية لمشخص الهعنوي، 

ضحايا كثيرون. وبالرجوع إلى هوقف الفقو هن الهساءلة الجنائية لمشخص الهعنوي نجد رأي رافض وآخر هؤّيد. فأها 
األول فيستند إلى القول بإستحالة إسناد الهسؤولية لمشخص الهعنوي كونو شخصية إفتراضية ذات أىمية ناقصة كها 

ىدار لهبدأ أن توقيع العقوبة عمى أشخاص كثيرون دون ته ييز أحيانا ال إرادة لدييم لمقيام بالفعل الجّرم، ىو تهييع وا 
شخصية العقوبة وقي األصل في شرعية التجريم والعقاب وكل ذلك سوف يؤدي إلى إستحالة تطبيق العقوبة الجنائية 

أىهية هساءلة الشخص  أن رىأها الرأي الهؤّيد، في واإلبتعاد عمى أىداف السياسة الجنائية وبالتالي الهحاكهة العادلة.
الهعنوي جزائيا واألخذ بيذا الهبدأ يعد ضروريا لعدة أسباب أىهيا، تعاظم نشاط و دور األشخاص الهعنوية في 
الحياة االقتصادية لمشعوب وتداخل وتشابك الهيام والهسؤوليات لئلطارات والهشرفين عمى الهنشآت اإلقتصادية، 

أشخاص كثيرون إن توقيع العقاب عمى وبالتالي الردع  يدّعمي الجرائم البيئية بحيث أن هساءلة الشخص الهعنوي ف
جهيع الفاعمين سواء كانوا فاعمين أصميين أو هساىهين أو تابعين وعدم إفبلت أي هنيم هن العقاب، فأغمب لم نقل 

ساع نشاطيا وشهولو لهختمف وأخطر جرائم البيئة ال ترتكب إال بواسطة األشخاص الهعنوية نتيجـة ازدياد أعدادىا وات
 27وسيطرتيا عمى األدوات واألجيزة  والهعدات واآلالت والهواد الهسببة لمتموث.  أوجو الحياة

ولو  ابو قانون هعترف افتراضيلو وجود حقيقيا غير يرى أصحاب اإلتجاه الهؤّيد، أن الشخص الهعنوي و  
 هتوافقةالعقوبة  تجعل. كها أن لو أىمية التهتع بالحقوق وتحهل اإللتزاهات، لطبيعيإرادة هتهّيزة عن إرادة الشخص ا

أن توقيع العقوبة عمى الشخص الهعنوي ال يتعارض هع العقوبة  وليس خرقا ليا، بحيث بهبدأ شخصية العقوبةهع 
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زي عقوبة في نظام الجزاء، فهثبل عقوبة الحل لمشخص الهعنوي تواههّيز عمى الشخص الطبيعي بل ىو تطور 
تعزيز لمردع وضهان لة الشخص الهعنوي وتوقيع العقوبة عميو ىو وىكذا. كها أن هساء اإلعدام لمشخص الطبيعي

 .لكل دولة تحقيق أىداف السياسة الجنائيةأكبر في إطار 

 بواسطة تكون الجريهة تم إرتكابيا البيئية، فيي أن الجريهة عن الهعنوي الشخص هسؤولية قيام أها شروط  
 ردة ا إ عن التعبير حق لو طبيعي شخص بواسطة الهعنوي أو الشخص لحساب الهعنوي  الشخص ههثمي أو أجيزة

  .الهعنوي الشخص

الدولي، فقد أهتدت الهساءلة الجنائية إلى الدول و الحكوهات و الهنظهات  الجنائي القانونب فيها يتعمقأها  
لحهاية البيئة البحرية و الهحافظة عمييا عمى  1982األهم الهتحدة لسنة  هن إتفاقية 325الدولية، فقد نصت الهادة 

أن الدولة كشخص هعنوي هسؤولة عن الوفاء بالتزاهاتيا الهتعمقة بحهاية البيئة البحرية والحفاظ عمييا وىي هسؤولة 
األنجموسكسوني القضاء  ويعود الفضل في تقرير فكرة و هبدأ هساءلة األشخاص الهعنوية إلى 28وفقا لمقانون الدولي.

تقريره صراحة في العديد هن في األخذ بو و األهريكي الذي شجع وبصفة خاصة بفضل الهشرع اإلنجميزي و 
التشريعات الخاصة التي ليا عبلقة بحهاية البيئة و أوساطيا الهختمفة حيث اهتدت الهساءلة الجزائية لؤلشخاص 

هقوهات الشخصية الهنظهات والجهاعات التي لم تكتسب شروط و ائم التقميدية وكذلك الهعنوية لتشهل الجر 
واحدا هن أىم الهبلهح التي أتسم بيا قانون ُيعد  هبدأ الهساءلة الجزائية لمشخص الهعنويكها أن  .29القانونية

، تقوم الهسؤولية الجزائية  2-121، حيث جاء في الهادة  1992.30العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 
سواء قام بالفعل  ههثمييا أو بواسطة أجيزتيا أو لحسابيا ترتكب التي الجرائم عن ، الدولة عدا الهعنوية لؤلشخاص

 التي ترتكب الجرائم عن إال جنائيا تسأل ال وتجهعاتيا الهحمية فإن الييئات ذلك هع و ،أو شرع فيو أو ساىم أو... 
 ".االتفاق طريق عن عام هرفق إدارة في لمتفويض هحبل تكون أن يهكن التي األنشطة هزاولة أثناء

 .لمشخص المعنوي المسؤولية الجزائية في تكريس الجزائري المشرعنظرة تطور  المطمب الثاني:

 الجزائري التشريع فيكبيرا و سريعا  تطوراعمى األشخاص الهعنوية  الجزائية الهسؤوليةلقد عرف هبدأ إقرار  
التشريعات  التشريع الهقارن سواء تطور هن جية وهن جية أخرى الهسؤولية الجزائية إزاء الجزائي لتطور الفقو هسايرا

الهعنوي لتصل  ههثمي الشخص هساءلة إلى الطبيعي الشخص هن هساءلة انتقمت إذ البلتينية أو األنجمو سكسونية،
لى غاية ال .الهعنوي لشخصإلى هساءلة ا  وقانون اإلجراءات الجزائيةتعديبلت التي أدخمت عمى قانون العقوبات وا 
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الحذر الترّدد و الهشّرع الجزائري ينظر لمهسؤولية الجزائية لمشخص الهعنوي بنوع هن  ، كان2006و سنة  2004سنة 
 .الهائية أو القوانين الخاصة الهتعمقة بالبيئة باتو العققانون سواء في أحيانا وعدم الوضوح 

 .الجزائيةمراحل تكريس مبدأ المساءلة  االول: الفرع
 ( هراحل أساسية وىي:03تطور هبدأ الهساءلة الجزائية لمشخص الهعنوي إلى ثبلث )يقسم الفقياء هراحل  

 .مرحمة عدم اإلقرار :اوال

عمى الهسؤولية الجزائية لمشخص الهعنوي وال جزاءات  1966لم ينص قانون العقوبات الجزائري الذي صدر سنة 
  9في أحكام الهادة  عقوبة "الحل" الهندرجة ضهن العقوبات التكهيمية إلحاقأن أن البعض يعتقد رغم  ،خاصة بو
و كذلك ها نّصت عميو  2006إلى غاية تعديبلت  مشخص الهعنويهن قانون العقوبات والهقّررة ل 23و  17والهواد 

لهساءلة  الجزائري ىي إعتراف ضهني هن طرف الهشّرع الجزائيهن قانون اإلجراءات الجزائية،  647أحكام الهادة 
هقّررة لمشخص  ذاتيا عقوبةن اللعّدة أسباب وهبّررات، بحيث أ. إال أن ىذا الرأي هردود الشخص الهعنوي جزائيا

بل تندرج ضهن الحاالت اإلستثنائية وىو الرأي  الطبيعي الذي إرتكب الجريهة بإسهو ولحسابو كتدبير أهن شخصي
 .ينا في كتابو شرح قانون العقوبات الجزائريالذي ذىب إلو الدكتور توفيق رضا فرح ه

 .مرحمة اإلقرار الجزئي :ثانيا

بدأ هساءلة في األخذ به الهشّرع الجزائي الجزائري هوقفأحيانا  تذبذبغهوض و وال إتسهت ىذه الهرحمة بالتعقيد 
ىناك ، بالرغم أن .بحهاية عناصر البيئة الهتعمقة  القوانين الخاصة وبصفة خاصة في الشخص الهعنوي جزائيا

ة ُعرضت أهام القضاء الجزائي، أين إستبعد فييا صراحة الهسؤولية الجزائية لمشخص الهعنوي، وذلك عدّ  قضايا
هن  18وهن بين النصوص البيئية الخاصة التي خرجت عن األصل، هحتوى الهادة  إستنادا لهبدأ شخصية العقوبة.

الهتضهن قهع جرائم هخالفة أحكام إتفاقية حضر إستحداث  2003جويمية  19الهؤرخ في  09-03القانون رقم 
نتاج وتخزين األسمحة الكيهيائية وتدهير تمك األسمحة، والتي تنص صراحة عمى هعاقبة الشخص الهعنوي الهرتكب  وا 

الهتعمق  2001ديسهبر  12الهؤرخ  19-01هن القانون رقم  56وكذلك هانّصت عميو أحكام الهادة  لمجريهة.
زالتيابتسيير ا الهتعمق  11-01القانون رقم  04ونفس الشيء بالنسبة نصت عميو الهادة  .31لنفايات وهراقبتيا وا 

إال أن ىذا اإلقرار ركز في هرحمتو األولى عمى إلقاء الهسؤولية الجنائية عمى  32بالصيد البحري و تربية الهائيات.
-83لمهنـشأة الهـصنفة بوضوح، إذ تضهن قانون البيئة عاتق الهسير أو الهالك، ودون أن تظير الهسؤولية الجنائيـة 
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الهمغى إهكانية الهتابعة الجنائية لهـسيري الهنـشآت الهصنفة التي يستغميا أو يهمكيا كل شخص طبيعي أو  03
 33اعتباري أو عهوهي أو خـاص.

 2006 2004هن النصوص القانونية الهتعمقة بالبيئة والصادرة قبل تعديبلت قانون العقوبات لسنة  اكثير  
فهثبل نجد  جاءت أحيانا غاهضة وأحيانا أخرى ضهنية وأحيانا أخرى صريحة حسب الهجال البيئي هحل الحهاية.

ة البيئة في إطار التنهية الهستداهة الهتعمق بحهاي 10-03هن القانون رقم  18الصيغة التي وردت في أحكام الهادة 
  34الهمغى، غير صريحة بخصوص الشخصية الهعنوية. 03-83هن القانون رقم  61وهقارنة هع أحكام الهادة 

 .مرحمة اإلقرار الكمي :ثالثا

ها سيها ال 200356و  2004أدخمت عمى قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية سنة التعديبلت التي  تشّكل 
وكذا الفصل الثالث هن الباب الثاني  36،الهعدل والهتهم 156-66هن قانون العقوبات رقم  هكرر 51ة هادورد في ال

 هوقف الهشّرعفي وانتقال كبير تغّير جذري  بهثابةالهعدل والهتهم،  155-66هن قانون اإلجراءات الجزائية رقم 
القوانين الخاصة أيضا تأخر يبلحظ كها  .الجزائية لمشخص الهعنوياألخذ بالهسؤولية في  إزاء هبدأ الجزائري الجزائي

كها جاء بو قانون  الشخص الهعنوي األحكام الهتعمقة بالهسؤولية الجزائية وتحيين تعديلفي الهتعمقة بالبيئة 
 بين إقرار هساءلة الشخص الهعنوي النصوص البيئية هنتباين  باإلضافة إلى ذلك نتوقف أيضا في، العقوبات
 هساءلة الشخص الهعنوياألخذ بهبدأ الهشرع الجزائري تأثر بفكرة دون شك فإن و  .صريحاإلقرار الضهني و اإلقرار ال

الجنوح عاهة والجنوح  كفاية تطبيق الهسؤولية الهدنية لردع لعدم وذلك التشريعات الجزائية الحديثة  جزائيا وىي هيزة
أن الهشّرع الجزائري عندها أستثني الدولة والجهاعات الهحمية واألشخاص كها يبلحظ أيضا،  . البيئي بشكل خاص

في أحكام الهسؤولية الجزائية وعد تهييزىا بين  الهعنوية الخاضعة لمقانون العام فإنها بذلك لم يساير اإلتجاه الحديث
، لهساءلة الجزائيةهن اة الهؤسسات العاه الهؤسسة العاهة و الهؤسسة الخاصة. عمها أن الهشّرع الجزائري يستثني

  هؤسسات القانون الخاص.بعكس 

عدة هواد صريحة في هجال هساءلة الشخص الهعنوي جزائيا كها ىو هنصوص ففي قانون العقوبات نجد  
وكذلك  17و  1هكرر 16كعقوبة تكهيمية إلى جانب الهادة إغبلق الهؤسسةالتي تنص عمى عقوبة  09 عميو بالهادة

ويبلحظ أن الهشرع الجزائري هنح جزء هن سمطة  .(3وهكرر 2هكرر وهكرر 18) الهواد  هكررفي الباب األول 
الهتعمقة بتحديد الجزاءات والعقوبات إلى القوانين الخاصة الهتعمقة بحهاية هختمف عناصر البيئة وذلك بشكل هباشرة 
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وثـو. وهرّد ذلك يعود إلى إّتسام ىذا كها ىو الشأن في حالة إنياء و غمق الهنشاة أو إعادة تأىيل الهوقع بعد تم
 . 37األسموب بالهرونة و الفورية، عوض المجوء إلى القضاء الذي تتسم إجراءاتو بالبطء و الطابع الهؤجل لمعقوبات

 .لية الجزائيةشروط المسؤو  الفرع الثاني:
 شرطين أساسين ىها:الهسؤولية يجب توفر  لقيام 

و يعني أن تكون نص التجريم هنصوص عميو قانونا )قانون العقوبات أو   ضرورة وجود نص خاص: -أوال -
في هساءلة الشخص الهعنوي في جريهة تمويث البيئة الهائية بخبلف الشخص  القاعدةالقانون البيئي(، وىي 

هعنوي إال بنص قانوني خاص ال يهكن أن يسأل شخص الطبيعي. وبيذه الخاصية نكون أهام الركن الشرعي. إذن 
هكرر هن قانون العقوبات، وكثير هن القوانين الخاصة الهتعمقة بحهاية البيئة  51، كها نّصت الهادة صريحو 

 الهائية، 

هكرر هن قانون  51وتم تحديد ىذا الشرط في أحكام الهاد  إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: -ثانيا -
ويعني أنو يجب هنو.  2-121بهوجب الهادة  1992العقوبات هثمو هثل الهشرع الفرنسي في قانون العقوبات لسنة 

أن تكون الجريهة ترتكب لحساب الشخص الهعنوي هن طرف أجيزة الشخص الهعنوي و ههثميو. وهثال ذلك أن تقوم 
األسهاك بواسطة ههثمييا، بإستعهال هواد هتفجرة أو طرق قتل بالكيرباء التي ينجر عنيا إضعاف و  شركة صيد

الذي سبق  11-01هكرر هن القانون رقم  102إتبلف الهواد البيولوجية، وىو ها يشّكل هخالفة ألحكام الهادة 
كميا بعكس الهشرع الفرنسي  ءلة القانونيةاإلشارة إليو. أيضا الهشّرع الجزائري أستبعد األشخاص الهعنوية هن الهسا

  38.الذي إستبعد ها عدا " الدولة "، بالرغم هن أن هعظم جرائم التمويث البيئة الهائية ترتكبيا الهؤسسات العاهة

والذي يكون لو الحق في العبير  من طرف ممثل الشخص المعنوي جريمة تمويث البيئة المائيةإرتكاب  -ثالثا -
بها أن الهنشأة ال يهكنيا ههارسة نشاطيا إال بواسطة أشخاص طبيعيون تابعين أو  :عن إرادة ىذا الشخص

و طبيعة وشكم الهؤسسة أو الشخص الهعنوي حسب األجيزة، فإن هسؤولية كل واحد هنيم تختمف بإختبلف هفّوضين
ة كفهثبل إذا تعمق األهر بشر  صة هسبقة، أو ررئيس هؤسسة أو هسّيرويكون سواء هستغل بهوجب رخ .القانوني

( نجد اجيزتيا تتكون هن الجهعية العاهة لمهساىهين، هجمس اإلدارة والرئيس الهدير SPAتجارية ذات أسيم )
فقد نهط آخر لمتسيير. أها الههثمين الشرعيين  هنو عمى إهكانية إختيار 642لئلشارة فقد أجازت الهادة  39العام.

أها الهفّوضون هن  هن قانون اإلجراءات الجزائية. 4و هكرر 3وهكرر 2هكرر وهكرر 65حّددتيم أحكام الهواد 
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ههارسة نشاط ذو عبلقة  طرف الشخص الهعنوي فيتم تحديدىم هن طرف القانون األساسي لمهؤسسة. كها أن
 . طبقا لنصوص خاصة تصريح واإلعتهاد الهسبقبالهسائل البيئية يخضع لم

 .المائية البيئة تمويث: موانع المسؤولية الجزائية في جرائم الثالث مبحثال

 األسباب بهجّرد توفر الهائية في التشريع الجزائري تمويث جريهة ارتكاب عن الجزائية الهسئوليةتنتفي  
 حدوث النتيجة اإلجراهية الهتهثمةعمى الفعل الهجّرم الذي أدى إلى  يترتب ال حيث ذاتو، الشخصية الهتعمقة بالجاني
 الهقرر العقاب توقيع دون تحول ، إذ أن هوانع الهسؤوليةعن جريهتو جزائياً  الفاعل هساءلة في تمويث البيئة الهائية،

 الهسؤولية الجزائية شأنو في ذلك اعتبرت التشريعات البيئية كل ها يعدم اإلدراك أو االختيار هانع هن هوانع، لمجريهة
 :الجزائية في يهكن حصر هوانع الهسؤولية و 40شان التشريعات الجزائية العادية.

 .حالة الضرورة: االول مطمبال

 هوانع قيام الهسؤولية الجزائية في جرائم تمويث البيئة إحدىفي القوانين البيئية الخاصة تعد حالة الضرورة  
ستند إليو الكثير هن هرتكبي ىذه الجرائم ل دفاعا أساسيا حيث يُ شكّ الهائية، وذلك كان الفعل الهؤدى إلى التموث ي

ىي ارتكاب فعل هكون لجريهة جنائية لتفادي شر أعظم ييدده أو غيره  -بصفة عاهة -لتبرير أفعال تمويث البيئة 
في العالم أن توافر حالة الضرورة تعفي الشخص  الحديثة التشريعات البيئية و تكاد تتفق 41في النفس أو الهال.

 داىم خطروجود إكراه هادي أو هعنوي  شريطة الهائية تمويث البيئة في بعض جرائمهن الهسؤولية الجزائية الهعنوي 
 يخّصو اء الذييكون اإلعفو  .اأو هعنوي اطبيعي اشخص كان سواء الذي صدر هنو فعل  التمويث تيديد لمشخصو 

 ،بهوجب نص صريح الجزائية التي تنتفي بدافع الضرورة هنصوص عميو الهساءلةهن  بعض األفعالفي الهشرع 
الشخص  الهادة ىذه بهقتضى يعاقب الحيث  10.42-03هن القانون رقم  97ها نصت عميو الهادة  وهثال ذلك

 ضرورة اقتضتيا تدابير برره، وذلك كون الفعل تالجزائري لمقضاء الخاضعة مهياههمّوثة ل هواد تدفقفي  تسّببالذي 
 .البيئة أو البشر حياة أو السفن أهن ييدد وعاجل جسيم خطر تفاديل

 .حالة القوة القاىرة: الثانيمطمب ال

القوة القاىرة ىي قوة طبيعية يخضع ليا اإلنسان ال هحالة، و ال يهكنو دفعيا أو هقاوهتيا، و تجبره  حالة 
حالة القوة القاىرة أحد أىم هوانع و أسباب انتفاء الهسؤولية نظرا  تعد 43عمى ارتكاب فعل أو اهتناع هجرم قانونا.

ألخير الذي يكون تحت تأثير اإلكراه الذي ال يهمك لو لتأثيرىا عمى حرية االختيار لهرتكب الجريهة البيئية، ىذا ا
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القوة  التي تنتفي فييا الهسؤولية تحت ضروف لبيئة الهائيةافعال تمويث أكثير لقد خّص الهشرع الجزائري و دفعا. 
ة ، وىو النيج الذي سمكو القضاء الفرنسي خاصة في تمّوث األنيار شريطة أن ال تكون ىذه األفعال الهمّوثالقاىرة

وبهقتضى أحكام الهرسوم  .ناشأة عن إىهال في صيانة األجيزة وشبكات الصرف )و التي تكون عادة هكّمفة جدا(
لزام أصحاب الهنشآت الهصّنفة بضرورة وضع هخطط ضبط ب قام الهشرع الجزائري  198،44-06التنفيذي رقم  وا 

  ونظام تسيير األهن بداخميا وخارجيا ووسائل النجدة.ينظم هن خبللو أهن الهوقع وكيفية الوقاية هن الحوادث الكبرى 
توفر الشروط ، يجب فييا الهسؤولية الجزائية في الجريهة البيئية وهن ثم إنتفاءحالة القوة القاىرة بظرف  حتى ُيدفعو 

أن تكون استحالة هطمقة لتفادي الحادث الذي أدى إلى  -يجب أن يكون الحادث غير هتوقع.  -: التالية العاهة
أال يكون التموث قد حدث بهعرفة هسبقة   -يجب هسبقا اتخاذ جهيع االحتياطات البلزهة لهنع التموث.   -الجريهة.

 هن طرف الهسؤول جزائيا بيدف تعطيل أو إتبلف الهركبة أو اآللية أو السفينة أو حدث نتيجة اإلىهال.

نون العقوبات الجزائري عمى حالة القوة القاىرة، حيث ال عقوبة عمى هن اضطرتو إلى ارتكاب نص قا كها 
 .45الجريهة قوة ال قبل لو بدفعيا

 .الترخيص اإلداري: الثالتمطمب ال

 ةداريالصادر عن السمطة اإلدارية التنظيهية، و ليذا القرار صبغة إ قرارال ذلكالترخيص اإلداري بوُيقصد  
كها أن الترخيص قابل لمسحب أو  قانونية تبدأ هن يوم صدوره و تنقضي بتنفيذ ها جاء فيو،إنشاء آثار  عميو يترتبو 

اإللغاء أو عدم التجديد باإلضافة إلى إهكانية إقالة الهرخص لو هنيا قبل انتياء هدة الترخيص هتى قاهت دواعي 
شأة الهصّنفة قبل هزاولة النشاط الذي قد ييّدد اإلنسان ولقد ألزم قانون حهاية البيئة الهن هوضوعية لهصمحة عاهة.

نشأة تحت عمى الترخيص اإلداري. وفي حالة هزاولة النشاط بدون ترخيص، يقع  صاحب ال والبيئة الهائية الحصول
النشاط هن  هزاولة ن وبالتالي تعتبرطائمة القانون وبالتالي إلى الهساءلة القانونية عن الفعل الهجّرم و الهقّرر لو عقاب

طرف الهنشأة دون الحصول عمى الترخيص القانوني لهزاولة ىذا النشاط الذي يهنح هن قبل السمطات اإلدارية 
الترخيص في حالة الجريهة البيئة هانعا هن هوانع  ويعدّ  46الهختصة، هن الجرائم السمبية التي تقع بطريق الترك.

    الهساءلة الجزائية ولكن ليس بصفة هطمقة بل بشروط هحدّدة قانونا.

والسؤال الهطروح: ىل الترخيص اإلداري يعفي الشخص هن الهسائمة الجزائية بالرغم هن التسّبب في تمويث  
 ،نشاط الهؤسسات والهركبات الصناعية الكبرىتزايد إن  ا ؟البيئة الهائية، بهناسبة ههارسة األنشطة الهرخص بي

 تحت غطاء رخص اإلستغبللأحيانا ، وىذه األفعال تكون الهائيةالهتسببة في تمويث البيئة األفعال  تزايدتبعو 
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 وهعتبرين الجزائية اليروب هن الهساءلة ، هن أجلالبيئية لجرائمتشكل دفوعا يمجأ إلييا هرتكبي اوىي بذلك  اإلدارية،
ويهكن تصنيف ىذه  هن الهوانع القانونية التي نّص عمييا قانون العقوبات والقوانين الخاصة البيئية.ىذه التراخيص 
حتى ولو لم  الهطموباإلداري الترخيص  عدم حيازةبهجرد  القانون التي يعاقب عمييا، و الجرائم الشكميةالجرائم ضهن 
 تجرم ىذا السموك.  صريحة جنائية، شريطة وجود قاعدة يقع فعل التمّوث

في العديد هن أحكاهيا و الهتعمقة بحهاية  إعتبرت هحكهة النقض الفرنسيةمقضاء الفرنسي، نجد بالنسبة ل 
فإذا تضهن   47البيئة هن التمويث، أن الترخيص اإلداري ال يعفي هن الهساءلة الجزائية  في  جرائم التمويث البيئي.

لفعل التمويث استثناء الفعل الذي يتم بناء عمى ترخيص إداري هن  دة  الجنائية الهجرهةالنص الجنائي  أو  القاع
 48هجال التجريم أضحى الترخيص سببا هن أسباب انتفاء الهسؤولية الجزائية.

هنح وكذلك  49بيا القانون، أو يأذن يأهر التي األفعال الجرائم، هن ع الجزائري، فقد أستثنىشرّ هلا أها 
انتفاء  أسباب سببا هن طرف السمطات اإلدارية الهختصة لفائدة الهؤسسات لمقيام بنشاط ها، يهثلالترخيص هن 

ال هباشرة الفعل الهموث لمبيئة، قبل الترخيص عمى ىذا شريطة الحصول الهسؤولية الجزائية، في  ذلك هخالفة عد وا 
العتبارات إقتصادية  البيئية الجرائم بعض هع بهرونة يتعاهل أحيانا الهشرع الجزائري و يهكن القول أن 50ذاتو. حد
جتهاعية وأحيانا أخرى بو  -01القانون رقم  هن 08عميو الهادة  نصت ها . والهثال عمى ذلكفنية بحتةو تقنية دواع ا 

زالتيا التي تنص عمى"في  2001ديسهبر  12الهؤرخ في  19  هقدرة عدم حالةالهتعمق بتسيير الّنفايات وهراقبتيا وا 
 إزالة ضهان  يمزم بضهان أو بالعهل عمى فإنو نفاياتو، تثهينو/أو  إنتاج تفادي حائزليا عمى ال أو/و ياتنفاال هنتج
 وذلك طبقا ألحكام ىذا القانون ونصوصو التطبيقية." عقبلنية بيئيا بطريقة الخاص حسابو عمى النفايات ىذه

عمى طبيعة  هخالفتيا فعبل هجرها تعد والتياإلدارية  القرارات ضهن الههنوعة األفعال كها يستند تجريم 
 قانون هن 459 الهادةأها السند القانون فيو هانّصت  51القرارات. ليذه إصدار في اإلدارة إلييا استندت التي القواعد
 هن طرف السمطة اإلدارية إذا لم تكن الجرائم الهتخذة قانونا لقراراتأو ا الهراسيم هخالف كل تعاقب التي، العقوبا

حاالت هزاولة  عمى كها نصت القوانين الخاصة الهتعمقة بحهاية البيئة .بنصوص خاصة الواردة بيا هعاقا عمييا
 كانت ذاهحّددة قانونا. أها في حالة ها إ آلجالوفقا  صيخار تال تحيين إلزاهيةأو  انتقاليةأو هؤقتة  النشاط بصفة

 بو الذي نتج عنو ضررا بيئيا قبل الحصول عمى الترخيص، الهرخص النشاط هستهرة، فإن الهرتكبة البيئية الجريهة
األفعال  وأها الترخيص، عمى الحصول يوم هن ( سنوات03لم تتقادم بثبلث ) الدعوى داهت ها عميو يعاقب
ويتعمق األهر أخذت بيا التشريعات الحديثة  أخرىهوضوعية كها توجد شروط  52عمييا. يعاقب لمترخيص فبل البلحقة
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 ،1992العقوبات الجديد  الفرنسي في قانون و متشريع السويسري كها ىو الشأن بالنسبة لبحاالت الغمط و الجيل، 
كون الغمط ىو حالة عقمية بهقتضاىا يدرك الشخص هوضوعا هعينا عمى خبلف حقيقتو التي يظير عمييا في العالم 

  53و انعدام العمم بالشيء.الخارجي أها الجيل فيو التخمف الكاهل لمعمم أ

 : اإلثبات في جرائم البيئة المائية.الرابعمطمب ال

هعاينة هختمف الدولة الهؤىمين لمقيام بالبحث و أعوان اإلجراءات الجزائية صفة الهوظفون و  لقد حدد قانون 
 هن أحكام 111الهادة ت كها حدد .جانب ضباط و أعوان الشرطة القضائيةإلى الجرائم هن ضهنيا الجرائم البيئية 

هن نفس  112وطبقا لمهادة  الواقعة عمى البيئة. الجرائم لهعاينة صفة  األشخاص الهؤىمين  10-03القانون رقم 
البحري...إلخ( عند  هفتش البيئة أو هفتش الصيدضابط الشرطة القضائية أو القانون، يقوم األعوان الهؤىمون )

أجل  ت طائمة البطبلن فيتحويرسل الهحضر  التي ليا قوة اإلثبات الهخالفة هحضر بتحريرالبيئية، هعاينة الجريهة 
فقا و كها هنح الهشرع  باألهر ) الجانح(. وكيل الجهيورية  وكذلك إلى الهعني عشرة يوها هن تحريره  إلى خهسة

رفع الدعوى أهام بة لمجهعيات أىميهن نفس القانون، أىمية التقاضي في الجرائم البيئية  28إلى  35ألحكام الهواد 
الهعترف بيا  الحقوقالهعتهدة  الجهعيات أن تهارس هختصة عن كل هساس بالبيئة، ويهكنالجيات القضائية ال

ثبات الوقائع التي ألحقت ضررا هباشرا أو غير هباشرا  بالهصالح الجهاعية التي تدافع هدني عند هعاينة و لمطرف ال ا 
بالتعويض إذا ها فوضيا كتابيا شخصان  وتطالب هدني  وبذلك تتأسس كطرفأجميا، في إطار تحقيق أىدافيا هن 

 ( طبيعيان.02)

يا هن طرف إثباتالصعوبة عند نوع هن التعقيد و بتتسم البيئة الهائية  جريهة تمويثوكها رأينا سابق فإن  
اإلكتشافات العمهية تستعهل فييا آخر ها توّصمت إليو ىذه الجرائم  وهرّد ذلك أن األشخاص الهؤىمون قانون.

 ةالتكنولوجيىذه العموم إلى قدر كبير هن التحّكم في والتكنولوجات الهعاصرة. وإلثباتيا، يحتاج األشخاص الهؤىمون 
القضاء التقميدي في هثل ىذه الجرائم يكاد يعجز عن ف . والنووية ...إلخ الفيزياء والكيهياء والبيولوجية الحيويةك

الذين تتم  وتحديد الجناةالسيها في إثبات أركان الجريهة البيئية ادلة في هثل ىذه الجرائم إضفاء شروط الهحاكهة الع
الجريهة البيئية ضحايا كها أن ىذه الصعوبة تهتد إلى تحديد و هعرفة  هساءلتيم جزائيا وتوقيع العقاب الهقرر قانونا.

  .التي قد تضير آثارىا عمى هسافات بعيدة فترات هتباعدة
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 ة:خاتم

التي أولتيا الدراسات القانونية الهواضيع  هن ة الجزائية في جرائم تمويث البيئة الهائيةاءللهسايعتبر هوضوع   
وتوسيعيا إلى  في تطوير قواعد الهسؤولية الجزائية فقياء القانون الدولي والهقارنساىم ، كها أىهية بالغة الحديثة

األشخاص الهعنوية وبالتالي إنياء الجدل الفقيي في ىذا الهوضوع. وىو النيج الذي سار عميو الهشّرع الجزائري 
والذي حسم أهره بهوجب تعديبلت قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية كغيره هن الهشّرعين السيها الفرنسي 

ن كان قد أدرج، 2006و 2004سنة  تتضهن هساءلة  في القوانين الخاصة، بعض األحكام بل ىذا التاريخق حتى وا 
تّتسم أحيانا ، وىذه األحكام عمى عناصر بيئية بعينياقع عن بعض أفعال التمويث التي ت الشخص الهعنوي جزائيا

األضرار البيئية التي ويعود السبب في تغّير هوقف الهشّرع الجزائري إلى عّدة أسباب نذكر هنيا  بعدم الوضوح.
التحول اإلقتصادي الذي عرفتو الجزائر هن التوّجو اإلشتراكي إلى إقتصاد السوق نشأت بفعل التشاط اإلقتصادي بعد 

سعي فقد . إضافة إلى ذلك الهشّرعين العربوىو اإلتجاه الذي سار عميو كثير هن  .والذي يفترض بعض الضوابط
  والوفاء بإلتزاهات الجزائر الدولية.د القانون الدولي الهشّرع الجزائري إلى هسايرة قواع

الوسيمة  فعبل تشّكل لمبيئة الهائية توسيع الهساءلة الجزائية لؤلشخاص الهعنوية بفعل نشاط تمويث أن كها 
 الهادي  الجنوح البيئي شريطة توّخي الحذر في بعض الهسائل الهتعمقة السيها بإثبات الركن القانونية الفعالة لردع

لمجريهة البيئة والتي تّتسم بضوابط خاصة هقارنة بالجرائم األخرى الطبيعية. وكذلك أخذ بعين اإلعتبار  الهعنوي
توقيع العقوبات الهالية عمى الهؤسسة بعض اإلعتبارات الخاصة في هجال العقاب، فعمى سبيل الهثال فإن 

يع العهال )عقوبة جهاعية( وبالتالي ستؤدي إلى تأثيرات أخرى اإلقتصادية أو غمقيا، إنها ىو توقيع العقوبة عمى جه
وتفعيل دورىا في هثل ىذه الجرائم، إذ  يجب تكريس العهل الجهعوي كها عمى سياسة التشغيل و النظام العام.

 يابطيئة كون رطية التي تكون تدّخبلتيابخبلف السمطة اإلدارية أو الشّ  الوصول السريع إلى بؤر التموث بإهكانيا
 .تخضع لبعض القيود

اإلتفاقيات بنود  اإلحاالت سواء إلى كثرةو  عدم وضوح بعض أحكام القانون الجزائي لمبيئة أيضا ويبلحظ 
لى إلىأو الدولية  في تحديد بعض عناصر أو إلى نصوص خاصة سواء تشريعية أو تنظيهية قانون العقوبات  هن وا 

في الهدّونة الجزائية  لمشخص الهعنوي تكريس الهسؤولية الجزائيةأها بخصوص . الجزاءات الهقّررة ليا الجريهة أو
القضاء لجياز تكوين جّيد لمهنتسبين وىذا ال يتأتى إال بضهان البلزهة  والفنية ر األدوات القانونيةيستوجب توفّ 

 .هحاكهة عادلة نالسيها في الهجاالت العمهية والتكنولوجية ذات العبلقة بالبيئة الهائية وىذا كمو لضها
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 تطور فكرة إسناد المسؤولية الجزائية في ميدان األعمال

موسى جابري  

السياسية والعموم الحقوق كمية لممؤسسات، جنائي قانون تخصص دكتوراه، طالب . 

بمعباس سيدي جامعة . 

 djabri.moussa@yahoo.com:اإللكتروني البريد

 الممخص بالمغة العربية:

المسؤولية  حيث أصبحت تشمل ،  لقد تطورت أحكام المسؤولية الجزائية في الميدان اإلقتصادي,     

حيث أدى ىذا التحول التدريجي إلى  والمسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية، الجزائية عن فعل الغير،

عمييا القانون  الجزائية و الذي يعد من أىم المبادئ التي يقوم تقمص وانحصار مبدأ شخصية المسؤولية

 الجنائي, و ىذا اإلنحصار كان نتيجة لتوافر جممة من العوامل اإلقتصادية و اإلجتماعية.

Abstract 

The provisions of criminal responsibility have evolved in the economic field, as they include 

criminal responsibility for the actions of others and the criminal liability of moral persons. 

This gradual transformation has reduced and restricted the principle of criminal responsibility, 

which is one of the most important principles of criminal law. The siege was the result of a 

combination of economic and social factors. 
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 المقدمة:
ساسي الذي ترتكز إذ تعد المحور األ ،تعد المسؤولية الجزائية من أىم موضوعات القانون الجزائي

حيث كانت ىذه المسؤولية المبنية عمى فكرة الخطأ الشخصي، ثمرة تطور 1،السياسة الجنائيةعميو الفمسفة و 
الزمن،انتيت في أواخر القرن التاسع عشربتقرير مبدأ شخصية مفاىيم جزائية والتي استغرقت حقبة من 

، ولقد تردد ىذا المبدأ  كذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات 3_2المسؤولية والعقوبة
،حول المساىمة الجنائية، حيث تقرر عمى أنو ال يسأل شخصو عن جريمة يرتكبيا غيره 1957بأثينا سنة 

 .4أحاط عممو بعناصرىا واتجيت إرادتو إلييا إال إذا
 غير أنو في ظل التطورات التي شيدىا العالم المعاصر في الميادين االقتصادية و الصناعية،
وبروز المشروعات االقتصادية الضخمة والمعقدة، حيث شيد ميدان األعمال حدوث العديد من االنحرافات 

تكييف نظام المسؤولية الجزائية الذي يقوم عمى مبدأ شخصية الخطيرة، ىذا األمر استدعى ضرورة إعادة 
المسؤولية، وذلك حتى يتالءم مع األوضاع الراىنة، من خالل إمكانية  التوسيع من نطاق إسناد المسؤولية 

، لتشمل مساءلة مدير المشروع أو المنشأة عن األفعال المرتكبة من قبل تابعيو،أو مايعرف بمبدأ 5الجزائية
، باإلضافة إلى أن تقرير المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية أصبح 6ية الجزائية عن فعل الغيرالمسؤول

أمرا حتميا، ألن حجم األضرار االجتماعية التي يمكن أن تسببيا ىذه الذوات المعنوية يفوق في الكثير من 
 7األحيان حجم الضرر المسبب من طرف الشخص الطبيعي عند ارتكابو لمجريمة.

ن ىنا تظير أىمية ىذا الموضوع الذي يعالج مسألة جد حساسة تتعمق بتقرير المسؤولية الجزائية م
لمدير المنشأة عن األفعال المرتكبة من قبل عمالو أو تابعيو، والتي تعد خروجا عن مبدأ شخصية 

د يقتصر فقط المسؤولية، المنصوص عميو في غالبية التشريعات الجزائية،كما أن إسناد المسؤولية لم يع
 عمى الشخص الطبيعي، بل حتى األشخاص المعنوية أصبحت محال لممساءلة الجزائية.

وعميو فإن اإلشكالية التي يطرحيا ىذا الموضوع تتمثل في مايمي: إلى أي مدى يمكن األخذ بفكرة 
 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في ميدان األعمال؟

 شخاص المعنوية جزائيا؟_إلى أي مدى يمكن مساءلة األ      
لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات قسمت ىذا الموضوع إلى خطة ثنائية، حيث تناولت في المطمب األول 
تأصيل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير،أما المطمب الثاني فتطرقت فيو إلى تحديد ذاتية المسؤولية 

 الجزائية لألشخاص المعنوية.
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 ؤولية الجزائية عن فعل الغير : تأصيل المسالمطمب األول
تخضع المسؤولية الجزائية كأصل عام لمبدأ الشخصية، ولقد أخذت غالبية التشريعات المقارنة بيذا 

، 9، غير أن ىناك حاالت محددة خرج فييا المشرع عمى ىذا المبدأ في بعض الجرائم االقتصادية8المبدأ
مسؤولية الجزائية عن فعل الغير خاصة في ميدان كما أنو اتجاه حديث ينادي بضرورة توسيع دائرة ال

الجرائم االقتصادية، ويظير ىذا اإلتجاه في التقارير التي قدمت لممؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات، 
والتي أدت إلى إصدار توصيتو في ىذا الشأن، فإذا ارتكب العامل أو المستخدم جريمة اقتصادية فال 

أيضا مالك المنشأة أو مستغميا أو مديرىا، أي الشخص المكمف بتنفيذ القوانين  يسأل عنيا وحده، بل يسأل
االقتصادية وليذه المسؤولية ما يبررىا،بحيث إذا عمم صاحب المنشأة أو مديرىا أنو سيسأل جنائيا عن كل 
جريمة اقتصادية يرتكبيا أحد عمال أو مستخدمي المنشأة فإنو سيعمل عمى  تفادي ذلك، بأن يحسن 

 .11_10اختيار عمالو ويصدر التعميمات الالزمة لمراعاة األحكام االقتصادية ويسير عل تنفيذىا
ومن أجل دراسة و تحميل المسؤولية الجزائية عن فعل الغير يقتضي منا األمر التطرق إلى تحديد 

جزائية عن شروط إعمال ىذه المسؤولية )الفرع األول(، ثم نتناول األساس الذي تقوم عميو المسؤولية ال
 فعل الغير)الفرع الثاني(، ثم نتناول إلى دراسة مجال تطبيقيا)الفرع الثالث( .

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :شروط إعمالالفرع األول
الجزائية عن فعل الغير،يستمزم توافر مجموعة من الشروط و التي  يمكن  إن إعمال المسؤولية

 حصرىا في مايمي:
 تكون الجريمة مرتكبة من قبل التابع أو األجير. أن -
 عالقة التبعية. -
 جريمة مرتكبة من طرف التابع أو األجير -0

 .وبالتالي12لكي تقوم مسؤولية المتبوع يجب أن يرتكب التابع خطأ حال تأديتو لوظيفتو،أو بسببيا
حتى يسأل رب العمل عن الجرائم التي يرتكبيا عمالو، يجب أن تكون ىذه الجرائم قد ارتكبت أثناء القيام 
بمياميم المتصمة بالمشروع، أو بسبب تمك الميام، فال يمكن مساءلة مدير المشروع عن الجرائم المرتكبة 

 13من قبل تابعيو خارج المنشأة.
جزائية عن فعل الغير إال في الصناعات والمين المنظمة، حيث وال يقيم القضاء مبدئيا المسؤولية ال

يقع عمى رئيس المؤسسة التزام بضمان احترام بعض األنظمة، كما يتضح ذلك من أحكام القضاء 
الفرنسي، إذ أنو ال يمكن تحميل رب العمل مسؤولية األفعال المرتكبة من قبل تابعيو إال في حالة ما إذا 

ية، غير أن محكمة النقض الفرنسية لم تتردد أحيانا في تحميل رئيس المؤسسة كانت الجريمة غير عمد
المسؤولية الجزائية عن جريمة عمدية ارتكبيا تابعو، وقد حدث ذلك عمى سبيل المثال بخصوص جريمة 

 وكذا جنحة تمويث المياه.14الغش في الصفات الجوىرية لمبضاعة المسوقة 
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ة رئيس المؤسسة جزائيا ال تحول دو متابعةالعامل بصفتو وميما كان وصف الجريمة، فإن متابع
فاعال ماديا، إذ أنو من الجائز  متابعتيما معا، خاصة في حالة ارتكابيما ألخطاء مختمفة، إال أن رئيس 
المؤسسة يتفرد وحده بالمسؤولية الجزائية في حالة ما إذا كان التابع مجرد أداة غير واعية بين يدي رب 

ذا القبيل إذا كان يجيل الوضع السيئ لممركبة التي وضعت تحت تصرفو أو تعرض إلى العمل، ومن ى
 .15إكراه ال يمكنو دفعو

 16وجود عالقة التبعية-8
تقوم ىذه العالقة التبعية بين المدير و المستخدم عمى عنصرين أساسيين ىما:عنصر السمطة 

 .17الفعمية، وعنصر الرقابة و التوجيو
الفعمية تعني أنو يكفي أن تكون ىناك سمطة لممتبوع عمى التابع، بغض النظر عمى  فالسمطة

مصدر ىذه السمطة، سواء كانت بعقد أو بدون عقد، كما ال يشترط أن تكون ىذه السمطة مبنية عمى 
 18االختيار.

ى أما عنصر الرقابة والتوجيو، فيقصد بو وجود رقابة مفروضة من طرف المتبوع أي رب العمل عم
التابع.فال يشترط في المتبوع أن يكون قادرا عمى الرقابة والتوجيو من الناحية الفنية، بل يكفي أن تكون 

 .19رقابتو من الناحية اإلدارية
مسألة تفويض المتبوع جزء من صالحياتو الى التابع، ومدى تأثير ذلك عمى قيام مسؤوليتو _
 الجزائية؟

في الجرائم االقتصادية والتي يتحمميا صاحب المؤسسة، إن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير 
تستنتج عادة من مجرد عدم احترام رب العمل لاللتزامات والواجبات التي تفرضيا عميو القوانين واألنظمة، 
وىذا األمر يفرض عميو القيام شخصيا بواجب اإلشراف والرقابة والتوجيو في المؤسسة. فاألصل ىو قيام 

مطات التي خوليا لو القانون ،ألنو ىو المكمف الشخصي بإدارة نشاط المؤسسة غير أنو المسير بجميع الس
،عمى أن 20توسع نشاط المؤسسة و تعدد االختصاصات تم تفويض السمطة إلى التابع و بالنظر إلى

 يتحمل ىذا األخير المسؤولية المترتبة عمى التفويض.
، بإعفاء رئيس المؤسسة من 1993جانفي05 ولقد قام القضاء الفرنسي بموجب حكم صادر بتاريخ

المسؤولية الجزائية الممقاة عمى عاتقو متى فوض أحد مستخدميو لحراسة السير المادي والمعنوي لمورشات 
أو المشاريع، ولرئيس المؤسسة إثارة ىذا الدفع أمام قضاة الموضوع، حتى ولو كان ألول مرة أمام محكمة 

 .21االستئناف
 آثار التفويض: -

يترتب عمى التفويض حال توافر شروطو ، إعفاء رئيس المؤسسة أو المتبوع من المسؤولية الجزائية 
في الجريمة المرتكبة من قبل مستخدميو ، وىكذا فإن التفويض التام الشروط يعفي رئيس المؤسسة من 
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يو، وال يمكن إدانة كل المتابعة الجزائية عن المخالفات المرتكبة من طرف التابع، فال يتابع إال المفوض إل
 .22من رئيس المؤسسة والمفوض لو في آن واحد من أجل الجريمة

 المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أساسالفرع الثاني: 
لقد اختمف الفقو والقضاء حول تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، حيث أعتبر جانب من 

 ، وىناك من أقاميا عمى أساس شخصي.الفقو أن ىذه المسؤولية تقوم عمى أساس موضوعي
وعميو يمكن حصر ىذه النظريات في اتجاىين األول يخص النظريات الموضوعية أما االتجاه 

 الثاني فيضم النظريات الذاتية أو الشخصية.
 النظريات الموضوعية: -

نما الضرر  ترى النظرية الموضوعية أن أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ليس ىو الخطأ وا 
 ويمكن حصر ىذه النظريات في مايمي:

 نظرية المخاطر: -أ
تقوم ىذه النظرية عمى أساس أن مدير المشروع االقتصادي، إنما ييدف إلى تحقيق الربح والمنفعة، 
غير أن ىذا الربح ليس باألمر األكيد، لذلك فإن طبيعة نشاطو يشوبو الكثير من المخاطر التي قد يترتب 

ار كبيرة، والتي قد ال يكون ىو السبب الرئيس فييا، بقدر ما لتابعيو ومستخدميو من عمييا حصول أضر 
 .23دور كبير في ذلك

ولما كان في الغالب أن رئيس المؤسسة ىو المستفيد من األرباح التي توفرىا المؤسسة، فإنو من 
ن واألنظمة االقتصادية، فمن العدل مساءلتو عن أفعال تابعيو من العمال التي تقع بالمخالفة ألحكام القواني

يجازف من أجل الحصول عمى أرباح من الطبيعي جدا بل ومن المنطقي أيضا أن يتوقع ومنذ البداية 
 .24نتائج سمبية قد تحصل من جراء سعيو إلى تحقيق األرباح

ن وجدت ليا سند في القانون المدني، إال أنيا ال تتالءم مع المبادئ العا مة إال أن ىذه النظرية وا 
 .25التي يقوم عمييا القانون الجزائي الذي يعمق المسؤولية عمى وجود خطأ شخصي

 نظرية الخضوع اإلرادي: -ب
وتبنى ىذه النظرية عمى أنو من يدير مشروعا من المشروعات يقبل الخضوع لما يفرضو القانون 

 عميو من التزامات متعمقة بنشاطو، كما يتحمل نتائج اإلخالل بيذه االلتزامات.
نما تعد  وقد انتقدت ىذه النظرية عمى أساس أن المسؤولية الجزائية ليس ثمرة االتجاه اإلرادي  وا 

 .26كأثر قانوني الزم الجتماع أركان الجريمة
 النظريات الشخصية أو الذاتية: -8

تقوم ىذه النظريات عمى فكرة إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير عمى أساس الخطأ المفترض، 
 حيث سوف نتناول كل من نظرية الفاعل المعنوي ونظرية اإلشتراك الجرمي ونظرية الخطأ الشخصي.
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 أ_نظرية الفاعل المعنوي:
عل المعنوي، بحيث اعتبرىا أساسا من أكثر الفقياء المتحمسين لفكرة الفا « roux »يعد االستاذ 

يرى أن الفاعل في الجريمة ال يقتصر في حقيقة األمر عمى ،27لتبرير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
من يقترف الفعل المادي، بل من الممكن أن نجد فاعال آخر دفع إلى اقتراف الجريمة من أجل مصمحتو 

 .28وىو ما يسمى بالفاعل المعنوي
ىذه النظرية عمى أساس أن نظرية الفاعل المعنوي وفقا لمقواعد العامة تقتضي وجود ولقد انتقدت 

شخص  يعمل عمى تسخير شخص يكون ىذا األخير غير مسؤول جزائيا أو حسن النية ،ويجعمو كأداة 
الرتكاب الجريمة. وبتطبيق ىذا المفيوم عمى المسؤولية الجزائية عن فعل الغير نجد أن رئيس المؤسسة ال 

 .29يباشر نشاطا اتجاه الغير
 ب_نظرية االشتراك الجرمي:

ومؤدى ىذه النظرية ىو أن الشخص المسؤول عن فعل الغير ال يعدوا أن يكون شريكا في جريمة 
واإلشتراك، سواء من حيث  والواقع يؤكد عمى وجود تقارب بين المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. 30الغير

منيما،ففعل الشريك يستمد إجرامو من  الفعل األصمي ونفس الشي ينطبق عمى الطابع المعنوي لكل 
في و  شروع في المسؤولية عن فعل الغيركما يمتقيان كذلك في أنو ال  المسؤول عن فعل الغير،

 31االشتراك.
غير أنيما يختمفان في كون أنو ال اشتراك في المخالفات في حين أن المسؤولية الجزائية عن فعل 

 32يمكن تصورىا في المخالفات. الغير
كما أن االشتراك يقتضي غالبا إتيان سموك إيجابي يتمثل في المساعدة والمعاونة أما بالنسبة 

 لممسؤول عن فعل الغير فغالبا ما يمتنع عن إتيان سموك يفرضو القانون أو األنظمة.
مسؤولية عن فعل الغير، وأمام فشل نظرية االشتراك الجرمي في تفسير األساس الذي تقوم عميو ال

 تم االلتجاء إلى نظرية الخطأ الشخصي.
 نظرية الخطأ الشخصي: -ج

يرى البعض أن أساس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ىو الخطأ الشخصي لرئيس المؤسسة 
الذي يتجسد في اإلىمال وقمة االحتراز وسوء الرقابة واإلشراف داخل المنشأة، ضف إلى ذلك عدم مراعاة 

بمجرد ارتكاب التابع لمجريمة، حيث تقوم مسؤوليـة رب  لموائح واألنظمة والقوانين، وىذا الخطأ يقعا
و" لوفاسور" أنو عمى عكس ما يقع ادعاؤه غالبا من كون ىذه  ، ويـرى األسـتاذان "ستيفاني" 33العـمل

العقاب ال يقع إال عمى المسؤولية استثناء حقيقيا من مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب والذي يقتضي أن 
الفاعل الذي ارتكب المخالفة، فإن االستثناء ىنا ما ىو إال ظاىري ألن المسؤول جزائيا عن فعل الغير لم 

 .34يقع عقابو إال لكونو قد ارتكب وبصفة شخصية خطأ جزائيا
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التي قيمت من اجل تبرير فكرة المسؤولية  الجزائية عن فعل  النظرياتيالحظ أن جميع 
اعتبار أنيا ذات طبيعة   تتمثل في الغير،يستشف من خالليا بأن ليذه المسؤولية خصوصية

استثنائية،مقارنة بالمبدأ العام المتعمق بشخصية المسؤولية الجزائية.ومن ىذا المنطمق فان إعمال المسؤولية 
تي تقوم عمييا الجزائية عن فعل الغير، ينبغي أن  يكون في أضيق الحدود، كما يجب ضبط الشروط ال

 ىذه المسؤولية.
 لممسؤولية الجزائية عن فعل الغير تطبيقاتالفرع الثالث: 

تجد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تطبيقيا أساسا في الميدان االقتصادي وتحديدا لدى رئيس 
فقرة  36المؤسسة، ولقد أقر المشرع الجزائري ىذه المسؤولية خاصة في مجال العمل، حيث نصت المادة 

من القانون المتعمق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل عمى ما يأتي:" عندما تنسب المخالفات إلى  02
العمال فإنيا تعتبر من فعل المسير إذا لم يتخذ اإلجراءات الضرورية لغرض احترام التعميمات القانونية في 

لتأديبية عمى مرتكبي ىذه المخالفات"، مجال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل، ولم يتخذ العقوبات ا
غير أن ىذه المادة أوردت في فقرتيا الثالثة:" أنو ال يسأل المسير إذا ارتكبت ىذه المخالفات عمدا من 

 .35طرف العمال"
المؤرخ في ابريل  26_75من األمررقم 17وكذلك نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

ة القصر من الكحول، عمى مسؤولية أصحاب محالت بيع المتعمق بقمع السكر العمومي وحماي1975
 . 36الكحول عن األفعال المرتكبة من قبل عماليم، الذين سمحوا بدخول الصغار ليذه المحالت

أما التطبيقات القضائية ليذه المسؤولية فنجد أن القضاء الفرنسي كان السّباق في األخذ بيذا النوع 
 من المسؤولية.

أن المسؤولية  28/02/1954رات محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ ومما جاء في أحد قرا
الجزائية عن فعل الغير ال تنشأ إال في الحاالت االستثنائية عندما تفرض القوانين واألنظمة عمى المتبوع 
واجب اإلشراف المباشر عمى أعمال التابع، وعمى ىذا األساس فقد أدين صيدلي من أجل مخالفة التشريع 

 .37يدالني، والتي ارتكبيا القائم بتحضير الدواءالص
 تحديد ذاتية المسؤولية الجزائية لمشخص المعنويالمطمب الثاني: 

إلى بروز العديد من  لقد أدى تزايد حجم األشخاص المعنوية وتعاظم دورىا في الميدان االقتصادي،
باالنحرافات التي أصبحت تقوم بيا ىذه األشخاص المعنوية،وتيديدىا لمنظام  اإلشكاالت التي تتعمقأساسا

وبما تمتمكو من قدرات ضخمة أن ترتكب جرائم أكثر  كما يمكن ليذه الذوات المعنوية، االقتصادي لمدولة.
د . لذا كان من الضروري التفكير في إيجا38تمت مقارنتيا بالجرائم المرتكبة من قبل األفراد خطورة لو

 حمول تمكن من تجريم السموكات المرتكبة من قبل األشخاص المعنوية.
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إن ىذا الوضع أفرز تباين في اآلراء الفقيية، وعدم انسجام المواقف التشريعية المتعمقة بمدى 
توافر  إلعمال ىذه المسؤولية ضرورة إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية جزائيا)الفرع األول(.كما يتطمب

 رع الثاني(. شروطيا)الف
 الموقف الفقيي والتشريعي من المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية: الفرع االول

 لقد تباينت اآلراء الفقيية والتشريعات المقارنة حول مسألة تكريس المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية،
وقف الفقو، ثم نتناول موقف ولموقوف أكثر حول ىذه المسالة، قسمنا ىذا الفرع إلى جزأين. نتطرق إلى م

 التشريعات من المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية. 
 موقف الفقوأوال: 

لقد انقسم الفقو بخصوص مدى إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية جزائيا،إلى اتجاىين،اتجاه   
 واتجاه مؤيد ليذه المسؤولية. معارض إلقامة مسؤولية األشخاص المعنوية جزائيا،

 االتجاه المعارض إلقامة المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية -
_أنصار ىذا االتجاه يرون أن الشخص المعنوي ىو محض افتراض قانوني قام المشرع بصنعو 
ومن تم فيو ليس لو وجود مادي،وأن ىذا االفتراض أوجدتو الظروف حتى يستطيع الشخص المعنوي أن 

االفتراض يبقى بعيدا عن المسؤولية الجزائية،ألن القانون الجزائي ال  يقوم بجميع التصرفات، غير أن ىذا
 .39يبني أفكاره عمى المجاز و إنما يقيميا عمى أساس الواقع

_كما يرى أنصار ىذا االتجاه أن الشخص المعنوي ليس لديو اإلرادة.فال يمكن أن نسند خطأ إلى 
 .40سؤولية الجزائية تفترض وجود خطأ شخصيالشخص المعنوي طالما أنو ليس لديو إرادة حقيقة،فالم

_تعارض مساءلة الشخص المعنوي جزائيا مع مبدأ التخصص،بمعنى أن المشرع ال يعترف بالوجود 
القانوني لمشخص المعنوي إال بيدف تحقيق غاية معينة، ومن تم إذا تجاوز الشخص المعنوي الحدود 

عدام الشخصية المعنوية،الن ارتكاب الجريمة ال يدخل المقررة لو،وقام بارتكاب جريمةفإن ذلك يؤدي إلىان
كغرض من األغراض التي أنشئ من أجميا الشخص المعنوي،ومن تم فانو اليمكن أن تنسب الجريمة 
إليو، والقول بخالف ذلك يعني االعتراف بوجود ىذا الكيان المعنوي في غير المجال المخصص لو،وىذا 

 .41يتعارض إطالقا مع مبدأ التخصص
كما يري أنصار ىذا االتجاه أن تقرير المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية،يتعارض مع مبدأ _

شخصية العقوبة ،ألن توقيع العقوبة عمى الشخص المعنوي يؤدي ذلك إلى معاقبة جميع األشخاص 
أن العاممين عنده،عمى الرغم من أن بعضيم لم يرتبط بالجريمة بأي صورة من صور المساىمة، وممكن 

 42ال يكونوا قد عمموا بيا أصال.
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_إن أصحاب ىذا االتجاه يرون كذلك بأنو يتعذر تطبيق بعض العقوبات عمى الشخص المعنوي، 
ألنيا تتعمق فقط باألشخاص الطبيعية،وىذا نظرا لطبيعتيا ونوعيا،كعقوبة اإلعدام والعقوبات السالبة 

 43ال يمكن أن توقع إال عمى الشخص الطبيعي. لمحرية،
 االتجاه المؤيد إلقامة المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية -

فيو يتمتع بشخصية قانوينة متميزة  _يرى أنصار ىذا االتجاه أن لمشخص المعنوي وجود حقيقي،
عن شخصية األشخاص المكونون لو،كما لو إرادة مستقمة عن إرادة األشخاص الذين يمثمونو،ولو دمة 

ىجر الفقو و القضاء نظرية المجاز منذ وقت بعيد وىذا لصالح نظرية ومن تم فقد 44مالية مستقمة.
الحقيقة،فمشخص المعنوي كائن حققي لو مركزه القانوني الذي يؤىمو الكتساب الحقوق وتحمل 

 .45االلتزامات
_كما أن القول بأن الشخص المعنوي ليس لديو اإلرادة و اإلدراك،يعتبر قول مجانب لمصواب،ألن 

لو إرادتو المستقمة عن إرادة أعضائو،والحجة في ذلك ىي إمكان مساءلتو مدنيا عن  لمشخص المعنوي
ومن تم ال يوجد  الخطأ المرتكب،والمتعارف عميو أن أساس كال المسؤوليتين المدنية والجزائية ىو الخطأ،

 46مانع لتقرير مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية في حال ارتكابو جريمة معاقب عمييا.
يعد ىذا القول مردود  قول بأن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا تتعارض مع مبدأ التخصص،_إن ال

ألن ىذا المبدأ يقتضي فقط تحديد النشاط الذي رخص القانون لمشخص المعنوي القيام بو، بحيث إذا باشر 
 الشخص المعنوي نشاطا اخرغير النشاط المرخص لو،فيكون قدخرج عن التخصص المنوط بو،وىذا ال

وعميو فإن مبدأ . 47يؤدي إطالقا إلى انعدام شخصيتو، بل يعد ىذا النشاط في مجممو غير مشروع
التخصص ال يحول دون اإلقرار بمسؤولية األشخاص المعنوية جزائيا،ألنو يالحظ كذلك من الناحية 

ومن تم ال  ،48العممية أن بعض الذوات المعنوية قد ترتكب جرائم ليا عالقة وطيدة بالنشاط الذي تمارسو
 يمكن التذرع بمبدأ التخصص من أجل نفي ىذه المسؤولية.

_يرى أصحاب ىذا االتجاه أن مساءلة األشخاص المعنوية جزائيا ال يتعارض مع مبدأ شخصية 
العقوبة: إن اإلخالل بمبدأ شخصية العقوبة يتحقق في حالة صدور العقوبة في حق الشخص غيرالمسؤول 

اآلثار الناتجة عن ارتكاب الجريمة من قبل الشخص المعنوي وتوقيع العقوبة إن  .49عن ارتكاب الجريمة
والتي امتدت إلى األعضاء المكونين لو تعتبر أثار غير مباشرة، ألن ىذه االثار تتحقق حتى  عميو،

بالنسبة لمشخص الطبيعي عند توقيع العقوبة عميو،حيث يمكن أن تمس ىذه العقوبات بصورة غير مباشرة 
 .50أسرتوأفراد 

 _ إن القول بأن ىناك بعض العقوبات التي ال يمكن أن نتصور أن تقع عمى الشخص المعنوي،
ن كان بعضيا يتالءم فقط مع  يعتبر قول فيو نظر ألن العقوبات تخضع لمنطق التغيير والتطوير، وأنو وا 

ع خصوصية خصوصية الشخص الطبيعي كالعقوبات السالبة لمحرية،فإن البعض منيا ينسجم كثيرا م



8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

374 
 

الشخص المعنوي كالعقوبات المالية، بل من الممكن أن نجعل بعض العقوبات التي تخص فقط الشخص 
 .51والتي تعد بمثابة عقوبة إعدام الطبيعي كعقوبة اإلعدام،موائمة لمشخص المعنوي كعقوبة الحل مثال،

 موقف التشريعات من المسؤولية الجزائية لمشخص المعنويثانيا: 
مواقف التشريعات حول مدى إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية جزائيا.فالتشريع  لقد اختمفت

، لم يكن ينص المشرع الفرنسي صراحة عمى مسؤولية األشخاص 1810العقابي الفرنسي الصادر سنة 
المعنوية جزائيا ،الن المسؤول جزائيا ىو الشخص الطبيعي وذلك لمعديد من االعتبارات والتي من بينيا أن 

غير أن ىذا ال يعني  .52إلنسان ىو الشخص الوحيد صاحب اإلرادة،والمجموعات التمتمك ىذه اإلرادةا
عدم وجود بعض النصوص الخاصة المتناثرة ىنا و ىناك، والتي أقرت بإمكانية مسالة الشخص المعنوي 

مع المتعمق بمعاقبة المؤسسات الصحفية التي تتعاون  1945ماي 05جزائيا كاألمر الصادر في
العدو،بحيث يمكن في ىذا الفرض  متابعة الشخص المعنوي ومعاقبتو إما بوصفو فاعل أصمي أو 

إال أن ىذا الوضع لم يدم طويال حتى تدخل المشرع الفرنسي، وقام بتعديل قانون العقوبات سنة  .53شريك
ذلك بموجب ونص من خاللو عمى إمكانية مسالة األشخاص المعنوية جزائيا باستثناء الدولة و  1992
 .54من قانون العقوبات الفرنسي 121/02المادة

أما في التشريع الجزائري لم يكن المشرع الجزائري يعترف صراحة بالمسؤولية الجزائية لألشخاص 
المعنوية، حيث وجدت بعض النصوص المتفرقة تشير إلى إمكانية مساءلة األشخاص المعنوية، ومن ىذا 

فيذه المادة تضع أحكام خاصة  ،55انون اإلجراءات الجزائية الجزائريمن ق 647القبيل نجد ما المادة 
في حالة إدانة الشخص المعنوي جزائيا )الشركات  1تتناول مسالة تحرير صحيفة السوابق القضائية رقم 

المتعمق بقمع محالفة التشريع  96/22المشرع الجزائري بموجب األمر  ، كما أخد56التجارية والمدنية(
لى الخارج،والتنظيم  بفكرة المسؤولية الجزائية لمشخص  الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وا 

شيدتيا الجزائر في  . ولكن بعد التحوالت التي57من األمر السالف الذكر 05المعنوي، وىذا في المادة 
مةعمى الميدان االقتصادي والصناعي، إضافة إلى رغبة المشرع الجزائري في مواكبة التطورات الحاص

بمسؤولية األشخاص المعنوية جزائيا بموجب  صراحة المستوى الدولي، دفع ىذا األمر بالمشرع إلى األخذ
كما أفرد ليا نصوصا خاصة في قانون اإلجراءات  ،58مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51المادة 

 الجزائية تعالج كيفية متابعة الشخص المعنوي أمام القضاء.
ع الجزائري لم يقم بتعميم مسؤولية الشخص المعنوي في جميع الجرائم،إذ ال يمكن ويالحظ أن المشر 

معو متابعة و معاقبة الشخص المعنوي إال في حال وجد النص الذي يجرم سموك الشخص المعنوي، 
بمعنى أخر أن المشرع يأخذ بفكرة تخصيص المسؤولية الجزائية لألشخاص االعتبارية.وىذا بخالف 

سي الذي أخد بمبدأ تعميم و شمولية المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية وذلك بموجب المشرع الفرن
الذي عدل قانون العقوبات الفرنسي حيث  ،2004مارس 09" الصادر بتاريخ 2Perbenالقانون المسمى "
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نما وسع من دائرة المسؤولية لم يحصر المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في بعض الجرائم،  وا 
 .59لتشمل جميع الجرائم باستثناء جرائم الصحافة

 وفي رأينا أنو كان عمى المشرع الجزائري أن يحذوا حذو المشرع الفرنسي، ويعدل قانون العقوبات،
من خالل النص صراحة عمى مبدأ شمولية المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية عن كافة الجرائم بدون 

لمشروعات الضخمة والتي أصبحت تنشط في جميع القطاعات وبما تحديد،وىذا بالنظر إلى أن ىذه ا
قد تتسبب في أضرار جسيمة عمى االقتصاد الوطني يصعب تداركيا،  تمتمكو من إمكانيات مادية وبشرية،

 بل قد ترتكب ىذه الذوات جرائم معقدة، تفوق درجة خطورتيا الجرائم العادية المرتكبة من قبل األفراد.
 شروط قيام المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنويةالفرع الثاني: 

تنحصر الشروط الالزمة لقيام المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في شرطين، أوليما أن 
ترتكب الجريمة من طرف أحد أجيزة الشخص المعنوي أو من طرف ممثمو الشرعي، وثانييما أن تكون 

 لحساب الشخص المعنوي. الجريمة قد ارتكبت
 ارتكاب جريمة من طرف الممثل الشرعي لمشخص المعنوي أو من طرفأحدأجهزتو-0

ال يمكن مساءلة الشخص المعنوي إال إذا ارتكبت جريمة من طرف أحد أجيزة الشخص المعنوي 
"organes " أو من طرف ممثميو "représentants وىذا وفقا لمنظام األساسي ليذا الشخص، وعميو ،"

ن طرف شخص طبيعي يعد شرطا مسبقا لقيام مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، فان ارتكاب الجريمة م
مكرر من ق.ع.ج بأنو أحد األجيزة أو  51والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة عبرت عنو المادة 

من  121/02( في حين عبرت عنو المادة représentants légaux  من طرف الممثمين الشرعيين )
 .60نسي بأنو األجيزة المسيرة لمشخص المعنوي أو ممثميوقانون العقوبات الفر 

"يقصد بيا عمى العموم الييئات الجماعية لمشخص المعنوي، organesفأجيزة الشخص المعنوي"
عّرف المشرع  . ولقد61كمجمس اإلدارة...، أما بخصوص الممثمفيقصد بو كل شخص طبيعي كالمسير

من ق.إ.ج.بأنو: ذلك الشخص الطبيعي  02مكرر 65الجزائري الممثل الشرعي أو القانوني في المادة 
 الذي يخولو القانون أو القانون األساسي لمشخص المعنوي تفويضا لتمثيمو.

 .62عوعميو فإن الشخص المعنوي ال يعد مسؤوال جزائيا عن الجريمة المرتكبة من قبل العامل أو التاب
 : أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي8

ال يكفي النعقاد مسؤولية األشخاص المعنوية جزائيا أن ترتكب الجريمة من طرف الممثمين 
كما  .63الشرعيين لمشخص المعنوي أو أجيزتو ،بل البد أن تقع ىذه الجرائم لحساب الشخص المعنوي

التي جاءت بيا المادة  لحسابيجب التنويو إلى أن المشرع الجزائري لم يعطي تفسيرا واضحا لكممة 
.إن التساؤل الذي يمكن طرحو 64وألقى ميمة تحديدىا لمفقو والقضاء مكررمن قانون العقوبات الجزائري،51

 ىو كيف يمكن ضبط فكرة الجريمة المرتكبة لحساب الشخص المعنوي؟
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إن الفكرة التي ننطمق منيا ىي أنو ال يمكن مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة التي تكون 
 غير أن األمر يدق أكثر فأكثر عند تحديد مصطمح .65مرتكبة من قبل المسير تحقيقا لمصمحتو الشخصية

يحمل ىذا المصطمح في طياتو أكثر من معنى ، بمعنى ىل يكون  إذ ،لحساب الشخص المعنوي
بأن  "Delmas Martyرورة الشخص المعنوي مستفيدا من الجريمة؟ وفي ىذا الصدد ترى األستاذة"بالض

 .66مصطمح لحساب الشخص المعنوي يجب أن يكون متغيرا حسب الجريمة محل النظر
وىناك من يرى بأنو ال يشترط حصول الشخص المعنوي عمى فائدة مادية من وراء ارتكاب 

فعل المكون لمادياتيا من طرف الممثل بمناسبة تأدية وظيفتو،عمى أمل تحقيق الجريمة، بل يكفي أن يقع ال
 .67ىذا اليدف

كما أن السؤال الذي ينبغي طرحو، ىو ماتأثير قيام مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عمى 
 مسؤولية الشخص الطبيعي؟

من قيام مسؤولية لقد أجمعت أغمب التشريعات عمى أنو مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ال تمنع 
من  2_ 121ازدواجية المسؤولية، بموجب المادة  الشخص الطبيعي، فالمشرع الفرنسي نص عمى  مبدأ

قانون العقوبات الفرنسي، التي أكدت عمى أن مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية تقوم جنبا إلى جنب مع  
ولقد تم تبرير  .68و شريكا في الجريمةىذا األخير قد يكون إما فاعال أصميا أ مسؤولية الشخص الطبيعي،

ىذا المبدأ من قبل لجنة مراجعة قانون العقوبات الفرنسي، عمى  أساس أن متابعة الشخص المعنوي جزائيا 
 .69يجب أن ال تشكل حائال يستخدم من أجل استبعاد مسؤولية األشخاص الطبيعية

وىذا ما نصت  ة المسؤولية الجزائية،أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فقد أخذ بمبدأ ازدواجي
مكرر من قانون العقوبات، حيث أكدت عمى أن متابعة الشخص المعنوي جزائيا ال يحول  51عميو المادة 

وىذا من أجل إضفاء المزيد من  دون متابعة الشخص الطبيعي بصفتو فاعل أصمي أو شريك في الجريمة،
 .70الحماية الجزائية

 ق بتحديد األشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا؟كما يثور تساؤل أخر يتعم
يالحظ عمى أن ىناك  بالرجوع إلى التشريعات التي أخدت بالمسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية،

إجماع عمى مساءلة جميع األشخاص المعنوية الخاصة، سواء كانت تيدف إلى تحقيق الربح كالشركات 
 .71معيات و النقاباتالتجارية،أو كانت ال تستيدف تحقيقو كالج

غير أنو بالنسبة لألشخاص المعنوية العامة فيوجد بعض االختالفات بين التشريعات، فالمشرع 
من قانون العقوبات، مفادىا أن جميع األشخاص المعنوية  2_121الفرنسي وضع قاعدة عامة في المادة 

ساءلة الجزائية، يرجع إلى فكرة  تمتع تعتبر مسؤولة جزائيا باستثناء الدولة، وتبرير إعفاء الدولة من الم
 ، كما أن الدولة تضمن حماية المصالح العامة،سواء كانت مصالح جماعية أو فردية،72الدولة بالسيادة

. كما قيد المشرع الفرنسي من مسؤولية الجماعات اإلقميمية 73وتسير عمى متابعة ومعاقبة الجانحين
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ترتكب بمناسبة ممارستيا ألنشطة قابمة ألن تكون موضوع  ووحداتيا، حيث قصرىا فقط عمى الجرائم التي
أما النشاطات غير قابمة لمتفويض اإلتفاقي فال تقوم عنو مسؤولية ىذه  ،74اتفاقيات تفويض المرفق العام

 .75الوحدات اإلقميمية
مكرر من قانون 51فقد إستتنى في الفقرة األولى من المادة  أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري،

العقوبات، الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون العام من نطاق المساءلة 
 .76وىذا يفيم منو أن الشخص المعنوي الخاص ىو محل المساءلة الجزائية في القانون الجزائري الجزائية،

 اتمة:خ
أصبح يشمل   ،الجزائية في الميدان االقتصادينستطيع القول بأن تطور نطاق إسناد المسؤولية  

حيث أدى ىذا التحول  ،المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنويةو  ،المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
ط التي غير أنو ينبغي تبيان بعض النقا،التدريجي إلى تقمص وانحصار مبدأ شخصية المسؤولية

 يمي:التي تتمثل في ما استخمصتيا من ىذا البحث و 
يطغى عمى مبدأ شخصية المسؤولية يجب أن ال ،_ أن إعمال المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

أنو يشكل ضمانة لحقوق األفراد  كما ،الذي يعد بمثابة الركيزة األساسية لمقانون الجزائي ،العقوبةو 
 حرياتيم.و 

 ،الميدان االقتصادي فييجب أن ينحصر فقط ،_ األخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
 وىذا في حالة ما إذا كان ىناك خرق لألحكام المنظمة لممسائل االقتصادية من قبل أرباب العمل.

قد نحمي من خاللو المصمحة  ،سالح ذوا حدين،_ قد يشكل مبدأ المسؤولية لجزائية عن فعل الغير
 سيرين.وفي المقابل نقضي عمى روح المبادرة الموجودة لدى الم ،االقتصادية

لمعنوية جزائيا عمى كافة _الدعوة إلى تكريس مبدأ الشمولية أو تعميم مساءلة األشخاص ا
 .77الجرائم

 

                                                           

 :قائمة الهوامش المراجع
 
 .11، ص  2008,منشورات الحمبي الحقوقية,بيروت,1_محمد داوود يعقوب،المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي,ط1
 .192، ص 2007، دار ىومة ، الجزائر, 04_أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام، ط 2
من الدستور الجزائري:"تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و  01فقرة  160 _نصت عمى ىذا المبدأ المادة3
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 .202,ص.2017_2016جامعة أبي بكر بمقايد,تممسان,
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 .197أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 15
 .137و136_ نص المشرع الجزائري عمى مسؤولية المتبوع عمى أعمال تابعو في القانون المدني بموجب المادتين 16
 .240_رشيد بن فريحة, المرجع السابق,ص17
و في مشروع القانون المدني الفمسطيني دراسة مقارنة,مدكرة _ربيع ناجح راجح أبو حسن, مسؤولية المتبوع عن فعل تابع18

 .77_76,ص2008ماجستير,كمية الدراسات العميا, جامعة النجاح الوطنية,نابمس,
 .50_محمد خميخم,المرجع السابق,ص19
 .245_رشيد بن فريحة, المرجع السابق,ص20
 .198أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 21
 .449سابق، ص محمد داوود يعقوب، المرجع ال22
ص 2002,دار الثقافة لمنشر و التوزيع,عمان، 1أنور صدقي المساعدة،المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية,ط23
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 شوقور فاضل
 قانون خاص، دكتوراهطالب 

 أستاذ مؤقت، عضو المخبر المتوسطي لمدراسات القانونية
 األستاذ المشرف: أستاذ التعميم العالي الدكتور تشوار جيبللي.
 كمية الحقوق و العموم السياسية بجامعة أبو بكر بمقايد تممسان

 officielcompte@yahoo.frالعنوان اإللكتروني: 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمجزائر برفع التحفظ عمى المادة   مطالب لجنة القضاء عمى عنوان المداخمة:

 بين الممكن و المأمول  من اتفاقية سيداو 01
  

 ممخص:
صادقت الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتحفظات عمى بعض المواد ال 

التي تتعمق بمسائل الزواج و انحبللو، ويرجع سبب تمك التحفظات إلى تعارض أحكام تمك  16سيما المادة 
ة، و رغم ذلك قام المشرع الجزائري المادة مع النظام القانوني األسري الذي يستمد أحكامو من الشريعة اإلسبلمي

بتعديل قانون األسرة في محاولة منو لتكييفو مع مبادئ اتفاقية سيداو التي تدعو إلى المساواة بين الرجل و 
المرأة، حيث ألغى مظاىر التمييز بين الرجل و المرأة في العديد من المسائل، غير أن تمك الجيود لم تكن كافية 

ضاء عمى التمييز ضد المرأة و التي يأتي عمى رأس أولوياتيا رفع الجزائر لتحفظاتيا لتمبي مطالب لجنة الق
 إضافة إلى  تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير ىذه المجنة. 

 كممات مفتاحية: 
 زواج، انحبلل، مساواة، تمييز، تحفظ.اتفاقية، 

Résumé : 

L’Algérie a ratifié la convention de  l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des  femmes en formulant des réserves sur quelques articles notamment l’article 16 relatif à toutes 

les questions du mariage et sa dissolution, ces réserves sont dues  au conflit des dispositions de cet 

article avec le système juridique de la famille qui s’inspire de la chari’a Islamique. Et malgré ça le 

législateur algérien a modifié le code de la famille en essayant de l’adapter avec les principes de 

CEDAW qui appellent à l’égalité entre l’homme et la femme, en éliminant les formes de 
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discrimination  entre eux dans plusieurs questions, néanmoins tous ces efforts n’ont pas suffi pour 

répondre aux demandes du comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes à sa tète vient la levée des réserves et l’application des recommandations du 

rapport de ce comité. 

Mots clés : 

Convention, Mariage, dissolution, égalité, discrimination, réserve. 

   

Abstract : 

Algeria has ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) with reservations on certain articles, particularly Article 16, which pertains to 

matters of marriage and its dissolution. The reason for these reservations is that the provisions of 

this article are incompatible with the family legal system , which derives its provisions from Islamic 

law, However, the Algerian legislator modified the family law in an attempt to adapt it to the 

principles of the CEDAW, calling for equality between man and woman, by eliminating 

discrimination between men and women on many issues, but these efforts were insufficient to meet 

the demands of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women mainly the 

demand of lifting reservations  on CEDAW convention and the execution of the recommendations 

contained in the report of this Committee. 

Keywords : 

Convention, Marriage,dissolution, equality, discrimination, reservation. 

 

 مــقـدمــة
أىم صك صادر عن  1والتي تعرف بسيداو تعتبر اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
لمرأة، و قد صادقت عمييا الجزائر بتحفظات ااألمم المتحدة شامل لحقوق المرأة يدعو إلى المساواة بين الرجل و 

جميع التدابير بما فييا التشريعية، التي من شأنيا  عمى بعض موادىا، وتدعو اإلتفاقية الدول األطراف إلى إتخاذ
أن تحقق أىدافيا التي تتمحور أساسا في إلغاء أي مظير من مظاىر التمييز ضد المرأة في جميع المجاالت، 
ففي ىذا السياق قام المشرع الجزائري بتعديبلت عمى عدة قوانين ال سيما قانون الجنسية وقانون األسرة بما 

من اإلتفاقية التي أسالت حبرا كثيرا والتي تحفظت الجزائر  16اف ىذه اإلتفاقية، وتكتسي المادة يتماشى و أىد
عمييا، أىمية بالغة إلرتباطيا بمسألة الزواج و انحبللو، و ألنيا تحمل بين ثناياىا مبادئ لم يألفيا المجتمع 

سبلم بأي صمة، وقد كان لبعض أحكاميا  الجزائري، أقل ما يقال عنيا أنيا مستميمة من نموذج غربي ال يمت لئل
بصماتيا و آثارىا الواضحة البادية لمعيان عمى التعديبلت التي أجراىا المشرع الجزائري عمى قانون األسرة في 

، وقد حاول رغم تحفظ الجزائر عمى ىذه المادة محاولة منو لتكييفو بما يتواءم مع مقتضيات أحكام تمك اإلتفاقية
توجياتو التي تعكسيا المبادئ التي استند عمييا قانون األسرة المنبثقة و المستمدة أساسا من في ذلك مراعاة 
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أحكام الشريعة اإلسبلمية، ويكون بذلك قد استجاب ألحكام تمك المادة في حدود الممكن الذي تفرضو المقاربة 
و مقتضيات نصوص اإلتفاقية من  التي تبناىا و التي تقتضي التوفيق بين ما تمميو الشريعة اإلسبلمية من جية

جية أخرى، ورغم مساعي المشرع األسري الجزائري الحثيثة لئلستجابة لتطمعات واضعي اتفاقية سيداو، رأت 
لجنة القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصياتيا بعد تثمين تمك الجيود أن ذلك ال يزال غير 

تكييف بعض أحكام قانون األسرة مع ما يتوافق مع جميع أحكام اتفاقية  كاف و ال يمبي المأمول من الجزائر في
 .16سيداو ال سيما مادتيا 

و أمام مطالب المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة، التي أنيطت بيا ميمة متابعة تطبيق 
واد اإلتفاقية ال سيما المادة الدول األطراف لما جاء في اإلتفاقية، بضرورة رفع الجزائر لتحفظاتيا عمى بعض م

و بذل جيود إضافية لتكييف قوانينيا الداخمية بشكل يمغي جميع مظاىر التمييز ضد المرأة تثار تساؤالت  16
حول مدى استعداد المشرع الجزائري األسري لئلستجابة لتمك المطالب والتوصيات بعد ما قام بما أمكنو من 

 تعديبلت في قانون األسرة.
في ىذا الموضوع يفرض عمى الباحث طرح التساؤالت التالية: ما ىي اتفاقية سيداو؟ وما ىي  إن البحث

المساعي التي قام بيا المشرع الجزائري في قانون األسرة لئلستجابة ألحكام تمك اإلتفاقية ال سيما مقتضيات 
من سيداو ولتوصيات  16لمادة منيا؟ وما ىو المأمول من المشرع الجزائري لئلستجابة لجميع أحكام ا 16المادة 

 لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة؟
واإلجابة عمى ذلك تقتضي البحث في ماىية اتفاقية سيداو و تحفظات الجزائر عمى بعض موادىا)المطمب 
األول( ومظاىر إلغاء التمييز ضد المرأة في قانون األسرة )المطمب الثاني( وموقف لجنة القضاء عمى التمييز 

 المرأة من مساعي الجزائر بخصوص الزواج و العبلقات األسرية )المطمب الثالث(.ضد 
 المطمب األول: ماهية اتفاقية سيداو وتحفظات الجزائر عمى بعض موادها

 10جاء في ديباجة اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في 
األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانيا بحقوق اإلنسان  "ولما كانت شعوب 1948ديسمبر 

األساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما لمرجال والنساء من حقوق متساوية"، وقد أسس ما جاء في ىذا اإلعبلن 
بخصوص مسألة حقوق المرأة لظيور اتفاقيات وعيود دولية عنيت بمطالبة الدول األعضاء بالعمل عمى تكريس 
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل و إلغاء جميع مظاىر التمييز بينيما وتجسيد ذلك في قوانينيا الداخمية، وتكممت 
تمك الجيود الدولية بصدور إتفاقية سيداو التي شكمت إطارا قانونيا دوليا كان لو الفضل الكبير في إحداث قفزة 

جل في العديد من المجاالت وبالحصول عمى مزيد من نوعية سمحت لممرأة بتبوء مراكز مساوية لمراكز الر 
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الحقوق، وكانت الجزائر من بين الدول التي صادقت عمييا بتحفظات، والتي عممت عمى وضع آليات قانونية في 
مختمف تشريعاتيا من شأنيا أن تحقق أىداف سيداو، وقبل الحديث عن مجيودات الجزائر في ىذا اإلطار يتعين 

 تفاقية سيداو)الفرع األول( و تحفظات الجزائر عمى بعض موادىا)ثانيا(. البحث في ماىية ا
 الفرع األول: ماهية إتفاقية سيداو

  2نالت المرأة قسطا كبيرا من إىتمام األمم المتحدة، إذ نادى اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 
ية تفرقة بين الرجال و النساء في التمتع بكافة بحظر أي تمييز بسبب العنصر أو المون أو الجنس أو المغة أو أ

منو مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في إطار األسرة  16الحقوق والحريات الواردة فيو، كما رسخت المادة 
من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  23والزواج من حيث الحقوق و الواجبات، وىذا ما أكدتو المادة 

، والذي لم يتوان بدوره في 1966ديسمبر  16در كذلك عن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في والسياسية الذي ص
في الطمب من الدول األطراف بالتعيد  بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق  3المادة 

 .2المدنية و السياسية التي نص عمييا العيد
رد في ميثاقيا و في اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان من مبادئ ولم تكتف منظمة األمم المتحدة بما و 

تقضي بالمساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة، بل خصت المرأة بجممة من اإلتفاقيات لتكفل ليا حقوقيا 
ة واتفاقية جنسية المرأ 1952لسياسية، و لعل اتفاقية الحقوق السياسية لممرأة لسنة ااإلجتماعية و اإلقتصادية و 

شكمت جزءا من ترسانة  1962و اتفاقية الرضا بالزواج و الحد األدنى لسن الزواج لسنة  1956المتزوجة لسنة 
قانونية دولية جاءت لتمبي المطالب النسوية، التي عبر عنيا الحراك النسوي الذي سبق أو عاصر ظيور ىذه 

والذي  1967كال التمييز ضد المرأة لسنة اإلتفاقيات التي تبلىا صدور اإلعبلن الخاص بالقضاء عمى جميع أش
تضمن حق المرأة الدستوري في التصويت، و المساواة مع الرجل أمام القانون، وعمى حقوقيا في الزواج والتعميم 

 .  3و في ميادين الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية بالتساوي مع الرجل
لصدور اتفاقية القضاء عمى جميع  4تمييدا وقد مثل إعبلن القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

، ليفتح 1979ديسمبر  18أشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادىا من قبل الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في 
 .5بعدما وقعت عمييا عشرون دولة 1981، و بدأ نفاذىا في سبتمبر 1980مارس سنة 1باب التوقيع عمييا في 

شرعة دولية شاممة لحقوق المرأة، جمعت مختمف الشواغل و اليموم التي تناولتيا  اعتبرت اتفاقية سيداو
، وجاءت ىذه اإلتفاقية بصيغة ممزمة قانونيا لمدول التي توافق عمييا، إما بتصديقيا أو 6منظومة األمم المتحدة

ي نظمتيا اإلتفاقية بموجب ، وتخضع اإلتفاقية لمراقبة لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة الت7باإلنضمام إلييا
 مادة مقسمة عمى ستة أجزاء: 30، كما تضمنت اإلتفاقية ديباجة و 21إلى  17المواد من 
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تعريفا لمتمييز  مواد من المادة األولى إلى المادة السادسة، وضعت فيو اإلتفاقية 6تضمن  الجزء األول: 
ضد المرأة تمثل في أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عمى أساس الجنس، و يكون من آثاره أو أغراضو النيل 
من االعتراف لممرأة بالمساواة مع الرجل في كافة الحقوق اإلنسانية و الحريات األساسية، أو إبطال االعتراف 

ستيا ليا بغض النظر عن حالتيا الزوجية، كما تضمن ىذا الجزء جممة لممرأة بيذه الحقوق أو تمتعيا بيا أو ممار 
 من التدابير التي يجب أن تقوم بيا الدول األطراف من أجل تحقيق أىداف ىذه اإلتفاقية.

مواد من المادة السابعة إلى المادة التاسعة و تمحور ىذا الجزء حول  3اشتمل عمى  الجزء الثاني: 
، حيث دعت اإلتفاقية  الدول األطراف إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لمقضاء عمى الحقوق السياسية لممرأة

التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة لمبمد، و أن تكفل  ليا الحق في اإلنتخاب وشغل الوظائف العامة 
حكومية تيتم بالحياة والمناصب عمى جميع المستويات الحكومية و اإلنخراط في أية منظمات وجمعيات غير 

العامة و السياسية لمبمد عمى قدم المساواة مع الرجل، و تمثيل حكومتيا عمى المستوى الدولي و المشاركة في 
أعمال المنظمات الدولية، كما شمل ىذا الجزء منح الدول األطراف لممرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في 

 و كذلك فيما يتعمق بجنسية أطفاليما.  اكتساب جنسيتيا أو تغييرىا أو اإلحتفاظ بيا
مواد من المادة العاشرة إلى المادة الرابعة عشر، وتضمن أحكاما تنادي  5: اشتمل عمىالجزء الثالث

 بالمساواة في حق التعميم و العمل.
احتوى عمى مادتين الخامسة عشر و السادسة عشر منحت األىمية القانونية لممرأة مماثمة  الجزء الرابع:

ىمية الرجل في جميع مراحل اإلجراءات القضائية، و نادت بالمساواة في قوانين السفر و اختيار محل السكن، أل
 إضافة إلى المساواة بين المرأة و الرجل عند عقد و أثناء الزواج و عند فسخو.

إلداري مواد من السابعة عشر إلى المادة الثانية والعشرين اىتمت بالييكل ا 6تضمن الجزء الخامس: 
الذي تمثل في لجنة إلغاء التمييز ضد المرأة التي أوكمت إلييا ميمة اإلشراف عمى تنفيذ الدول األطراف 

 إللتزاماتيم و دراسة التقارير الدورية المقدمة من ىذه الدول و إعداد تقارير و توصيات ممزمة لؤلطراف.
ثين خصصت لنفاذ اإلتفاقية والتوقيع مواد من الثالثة وعشرين إلى الثبل 8: اشتمل عمىالجزء السادس

 والتحفظ.  
 الفرع الثاني:تحفظات الجزائر عمى بعض مواد اتفاقية سيداو

رقعم  8انضمت الجزائر إلى اتفاقية القضاء عمى جميعع أشعكال التمييعز ضعد المعرأة بموجعب المرسعوم الرئاسعي
التحفظعات التعي تجيزىعا اإلتفاقيعة  ، وكان ىذا اإلنضعمام مصعحوبا بعبعض1996يناير سنة   22بتاريخ  96-51

الععتحفظ عمععى أنععو  1969لقععانون المعاىععدات لسععنة  9مععن اتفاقيععة فيينععا 2بشععروط، حيععث عرفععت الفقععرة د مععن المععادة 
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أو قبوليععا أو عنععد توقيعيععا أو تصععديقيا إعععبلن مععن جانععب واحععد، أيععا كانععت صععيغتو أو تسععميتو، تصععدره دولععة مععا 
مستيدفة بو استبعاد أو تغيير األثر القعانوني لعبعض أحكعام المعاىعدة معن حيعث  إقرارىا أو إنضماميا إلى معاىدة،

مععن اإلتفاقيععة السععابقة الععذكر لمدولععة، لععدى توقيععع معاىععدة مععا أو  19سععريانيا عمععى تمععك الدولععة، و سععمحت المععادة 
اىعدة ىعذا العتحفظ، التصديق عمييا أو قبوليا أو إقرارىا أو االنضمام إلييا، أن تبدي تحفظات إال إذا حضعرت المع

أو  نصت المعاىدة عمى أنو ال يجوز أن توضع إال تحفظات محددة ليس من بينيا التحفظ المعني؛ أو أن يكون 
مععن اتفاقيععة القضععاء عمععى  28الععتحفظ منافيععا لموضععوع المعاىععدة وغرضععيا، وىععو مععا تبنتععو الفقععرة الثانيععة مععن المععادة 

أنعععو:"ال يجعععوز إبعععداء أي تحفعععظ يكعععون منافيعععا لموضعععوع ىعععذه  جميعععع أشعععكال التمييعععز ضعععد المعععرأة التعععي نصعععت عمعععى
 .االتفاقية وغرضيا"

وقد سجمت ىذه اإلتفاقية تحفظ الجزائر مثل العديد من الدول العربية عمى بعض موادىا ال سيما المادة 
ىو من صمب  16، وقد أثار ذلك جدال كبيرا ألن ما تضمنتو المادة منيا والتي تعتبر من أىم مواد اإلتفاقية 16

تحفظ يتنافى وموضوع موضوع اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و بالتالي فإنو يحظر كل 
 يةالختام منيا، وىذا ما أكده التقرير الذي تضمن المبلحظات 16ىذه اإلتفاقية بما فيو التحفظ عمى نص المادة 

المرأة، إذ جاء فيو:"...تكرر المجنة تأكيد رأييا أن التحفظ عمى المادتين  ضد التمييز عمى بالقضاء المعنية لمجنة
 28من المادة  2يتعارض مع الغرض من اإلتفاقية و مقصدىا، و بالتالي فيو غير جائز بموجب الفقرة  16و 2

 .10من اإلتفاقية"
من  23من المادة  4بق ليا تسجيل إعبلن تفسيري عمى  الفقرة وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر قد س 

تتخذ الدول األطراف في ىذا العيد  التي نصت عمى أنو:" 11العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وفى  التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتيما لدى التزوج وخبلل قيام الزواج ولدى انحبللو،

الة االنحبلل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لؤلوالد في حالة وجودىم"، وقد فسرت الحكومة ح
من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق  23من المادة  4الجزائرية أحكام الفقرة 

س بأية حال القاعدة األساسية التي يقوم ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخو عمى أنيا ال يجب أن تم
، وغني عن البيان أن النظام القانوني الجزائري الذي يقصده اإلعبلن التفسيري 12عمييا النظام القانوني الجزائري

المتضمن قانون األسرة الذي اضطمع بميمة تنظيم جممة  11-84ال سيما القانون رقم  يتعمق بالمجال األسري
ال سيما مسائل الزواج و انحبللو، والذي استمد أحكامو من الشريعة اإلسبلمية، وىذا ما  من المسائل األسرية

من العيد الدولي الخاص بالحقوق  23من المادة  4الفقرة يمكن أن يفسر انسجام اإلعبلن التفسيري بخصوص 
 ل التمييز ضد المرأة.من اتفاقية القضاء عمى جميع أشكا 16مع تحفظ الجزائر عمى المادة  المدنية والسياسية
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و قد بررت الجزائر تمك التحفظات بتعارض مقتضيات مواد اإلتفاقية مع أحكام القوانين الداخمية لمجزائر 
استعدادىا لتطبيق مبدية  2ال سيما قانون الجنسية وقانون األسرة، حيث أعربت الجزائر عن تحفظيا عمى المادة 

فقرة  9أحكام قانون األسرة الجزائري، و سجمت تحفظيا عمى المادة أحكام ىذه المادة بشرط عدم تعارضيا مع 
، لتنافييا مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون األسرة الجزائري، إذ أن قانون الجنسية الجزائري لم يكن 2

 :قبل تعديمو يسمح لمطفل باكتساب جنسية األم إال متى
 كان األب غير معروف أو عديم الجنسية؛ -
 .ان الطفل قد ولد في الجزائر ألم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائرك -

من قانون الجنسية الجزائري، يجوز لمطفل الذي يولد في الجزائر ألم  26وعبلوة عمى ذلك، بموجب المادة 
مى جزائرية وأب أجنبي لم يولد عمى األرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية األم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل ع

 .ذلك
من قانون األسرة الجزائري فتنص عمى انتساب الطفل ألبيو من خبلل الزواج الشرعي،  41أما المادة 

من ذلك القانون بأن الطفل ينتسب إلى أبيو إذا ولد في غضون األشير العشرة التي  43بينما تقضي المادة 
ائر تحفظيا عمى ىذه المادة بموجب تعقب تاريخ انفصال األب عن الزوجة أو تاريخ وفاتو، وقد رفعت الجز 

، وذلك بعد تعديل األمر المتضمن قانون 2008ديسمبر سنة  28المؤرخ في  426-08المرسوم الرئاسي رقم 
التي جاء فييا:"يعتبر جزائريا الولد  6، إذ أصبح يخول لؤلم منح الجنسية ألبنائيا بموجب المادة 13الجنسية

 ة". المولود من أب جزائري أو أم جزائري
، المتعمقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتيا وسكنيا، فيكمن 4الفقرة  15أما سبب التحفظ عمى المادة 

من الفصل الرابع من قانون األسرة  37في أن تفسيرىا ال ينبغي أن يكون عمى نحو يتعارض مع أحكام المادة 
 الجزائري التي كانت تنص قبل التعديل عمى أنو :

 الزوج نحو زوجتو:"يجب عمى 
 النفقة الشرعية حسب وسعو إال إذا ثبت نشوزىا.-1
 العدل في حالة أكثر من زوجة واحدة".-2

التي تنص عمى  29إضافة إلى التحفظات السابقة، أبدت الجزائر تحفظيا عمى الفقرة األولى من المادة 
تطبيق االتفاقية، وال يسوى عن طريق  أن أي خبلف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو

المفاوضات، يعرض، بناء عمى طمب واحدة من ىذه الدول، لمتحكيم أو عمى محكمة العدل الدولية، وقد فسرت 
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ذلك التحفظ بأن الجزائر ترى أنو ال يمكن عرض أي خبلف من ىذا القبيل لمتحكيم أو إحالتو إلى محكمة العدل 
 .راف النزاعالدولية إال بموافقة جميع أط

معععن إتفاقيعععة سعععيداو فمعععرده أنعععو ينبغعععي أال تتععععارض أحكاميعععا، المتعمقعععة  16أمعععا تحفعععظ الجزائعععر عمعععى المعععادة 
بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع األمور التي ليا صمة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخو عمى السواء،  معع 

 .أحكام قانون األسرة الجزائري
 إلغاء التمييز ضد المرأة في قانون األسرة المطمب الثاني: مظاهر

ترتب عن الصفة اإللزامية التفاقية سيداو، التي تدعو الدول المصادقة عمييا إلى تكييف تشريعاتيا بما 
، قيام المشرعين في العديد من الدول  العربية بتعديل قوانينيا يكفل تحقيق األىداف التي يتوخاىا واضعو اإلتفاقية

األسرية و إدراج أحكام تنسجم مع أىداف اتفاقية سيداو، في ظروف سادىا جدل كبير ونقاش حاد بين تيارين 
متباينين، تيار محافظ يدعو إلى ضرورة تمبية قوانين األسرة أو األحوال الشخصية إلى تطمعات الشعوب في ىذه 
الدول إلعمال األحكام التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية لتنظم بيا جميع المسائل المتعمقة باألسرة تماشيا مع 
أحكام الدستور من جية و انسجاما مع كون أغمبية ىذه الشعوب تدين باإلسبلم من جية أخرى، و تيار متحرر 

تكون في حقيقة األمر إال قيودا تكبح عجمة تطور يرى بأن الثوابت التي يتشبث بيا التيار المحافظ ال تعدو أن 
المجتمع و تحد من حرية المرأة في ممارستيا لجميع حقوقيا، و ترى أن تبني النموذج الغربي الذي يستبعد الدين 

حقيق أحبلم ىذه الشعوب في العيش في رفاىية ساىم في تو يطمق العنان لحرية المرأة من شأنو أن يمبي و أن ي
المؤرخ  05/02بموجب األمر الرئاسي  14بتعديل قانون األسرةو في ىذا اإلطار قام المشرع الجزائري و ازدىار، 

لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة التي سبق أن عبرت عن لتوصيات استجابة  2005فبراير  27في 
ألسرة بشكل يتبلءم مع من تمسك الجزائر بتحفظاتيا، وطالبت بالتعجيل بإدخال تعديبلت عمى قانون ا انزعاجيا

، لذلك يقتضي األمر تقسيم ىذا 15من اتفاقية سيداو وتحديد آجال لمقيام بذلك 02والمادة  16أحكام المادة 
المطمب إلى مظاىر إلغاء التمييز ضد المرأة أثناء إبرام عقد الزواج )الفرع األول( ومظاىر إلغائو في آثار الزواج 

 الرابطة الزوجية)الفرع الثالث(.)الفرع الثاني( وكذلك في انحبلل 
 إلغاء التمييز ضد المرأة أثناء إبرام عقد الزواجر الفرع األول: مظاه

جعل المشرع الجزائري من الرضا الركن الوحيد لمزواج مع تأكيده بأن الزواج ال يكون إال بين رجل وامرأة 
المعدلة من قانون  4عمى الوجو الشرعي مستبعدا بذلك أي زواج بين المثميين، وفقا لما جاء في المادة 

."، والتي كانت تعرف الزواج قبل األسرة:"الزواج ىو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي..
منو  9التعديل بما يمي:" الزواج ىو عقد يتم بين رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي..."، وأكد عمى ذلك في المادة 
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والتي نصت صراحة عمى أنو ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين، ويترتب عمى تخمف ىذا الركن بطبلن عقد 
من قانون األسرة التي جاءت بحكم يقضي بأنو يبطل الزواج إذا  33المادة الزواج بموجب الفقرة األولى من 

اختل ركن الرضا، من خبلل ىذه النصوص يتضح أن المشرع الجزائري جعل من الرضا الركن الوحيد لعقد 
التي كانت تجيز أن ينوب عن  20، و ألغى المشرع الجزائري الوكالة في عقد الزواج بإلغائو لممادة 16الزواج

لزوج وكيمو في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد استجاب لمقتضيات الفقرة ب ا
 الحق نفسمن اتفاقية التي تدعو الدول المنضمة إلييا إلى اتخاذ جميع التدابير التي تكفل لممرأة   16من المادة 

 الكامل. الحر برضاىا إال الزواج عقد عدم وفي الزوج، اختيار حرية في
وحتى يتم الزواج بالرضا الكامل لمزوجين، حاول المشرع الجزائري أن يكيف نظام الوالية في الزواج الذي 
وضعتو الشريعة اإلسبلمية مع مقتضيات ركن الرضا، إذ خول لممرأة الراشدة أن تعقد زواجيا بحضور ولييا وىو 

، وىو بذلك يكون قد أتى بحكم  11قرة األولى من المادة أبوىا أو أحد أقاربيا أو أي شخص تختاره بموجب الف
مخالف لما جاءت بو المذاىب الفقيية، و تخمى عن موقفو السابق قبل التعديل والذي كان يقضي صراحة بأنو 
يتولى زواج المرأة راشدة كانت أم قاصرة ولييا وىو أبوىا فأحد أقاربيا األولين والقاضي ولي من ال ولي لو، 

، وىو ما استدعى 11من المادة  2ذا الحكم بعد التعديل يخص فقط المرأة القاصرة بموجب الفقرة وأصبح ى
التي كانت تمنع الولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في واليتو سواء كانت راشدة أو قاصرة  13تعديل المادة 

، ما دامت الٍمرأة الراشدة في 17عمى الزواج من تزويجيا بدون موافقتيا، ليصبح ىذا الحكم خاصا فقط بالقاصرة
ظل قانون األسرة المعدل تعقد زواجيا بنفسيا بحضور شكمي لمولي الذي يمكن أن يكون أبوىا أو أحد أقاربيا، 

 .18بل أكثر من ذلك يمكن أن يكون أي شخص تختاره 
ولم يغفل المشرع الجزائري عند تعديمو لقانون األسرة مسألة أىمية الزواج لكونيا تندرج ضمن اىتمامات 
واضعي اتفاقية سيداو، إذ قام بتوحيد سن الزواج بالنسبة لممرأة و الرجل عمى حد السواء في قانون األسرة ليصبح 

قاضي الترخيص بالزواج لؤلشخاص الذين لم ، وخول لم19سنة، وىو سن الرشد في القانون المدني الجزائري 19
يبمغوا ىذا السن متى وجدت مصمحة أو ضرورة، ومتى تأكدت قدرة الطرفين عمى الزواج  وذلك بموجب الفقرة 

سنة،  19من قانون األسرة التي جاء فييا:"تكتمل أىمية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  7األولى من المادة 
قبل ذلك لمصمحة وضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين عمى الزواج"، والجدير  ولمقاضي أن يرخص بالزواج

سنة، ويكون  18سنة، و المرأة بتمام  21بالذكر أن النص القديم كان يقضي باكتمال أىمية الرجل في الزواج بع
 بذلك قد استجاب ألحد مطالب اإلتفاقية و الداعين إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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من قانون األسرة  8افة إلى ما سبق ذكره، وضع المشرع الجزائري في التعديل الجديد بموجب المادة إض
قيودا عمى تعدد الزوجات، حيث اشترط لمسماح بالتعدد وجود المبرر الشرعي وتوفر شروط ونية العدل، وأوجب 

مب الترخيص بالزواج إلى رئيس عمى الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يريد الزواج بيا، وتقديم ط
المحكمة لمكان مسكن الزوجية، ورتب عمى حالة التدليس جزاء يتمثل في جواز رفع كل زوجة دعوى قضائية 

مكرر من القانون السابق الذكر، كما رتب عمى عدم استصدار  8ضد الزوج بالتطميق وفقا لما جاء في المادة 
، وكل ىذا المجيود الذي بذلو 1مكرر 8الدخول بموجب المادة الزوج ترخيصا من القاضي فسخ الزواج قبل 

المشرع األسري الجزائري يندرج ضمن مساعيو الحثيثة إللغاء أشكال التمييز بين الجنسين أثناء إبرام عقد الزواج، 
في، غير أن ما جاء بو التعديل الجديد يصعب تحقيقو من الناحية الواقعية، مما يؤدي إلى انتشار الزواج العر 

 من قانون األسرة. 22طبقا لممادة  20الذي يمكن تثبيتو بحكم قضائي
 الفرع الثاني:مظاهر إلغاء التمييز ضد المرأة في آثار عقد الزواج

وفي إطار مسعاه لتكييف قانون األسرة مع أحكام اتفاقية سيداو، خطا المشرع الجزائري خطوة أخرى أكثر 
من قانون  39سرة و إلغاء واجب طاعة الزوجة لزوجيا بعد إلغائو لممادة جرأة، تمثمت في إلغاء رئاسة الزوج لؤل

، يراىا الداعون إلى ضرورة استميام أحكام قانون األسرة  من أحكام الشريعة اإلسبلمية أنيا خطوة 21األسرة
دو جميا من لموراء، بينما يراىا الحراك النسوي من أجل تحرر المرأة و من يدور في فمكو خطوة إلى األمام، ويب

خبلل قراءة ممحصة لمتعديبلت التي وردت في قانون األسرة في المسائل المتعمقة بحقوق وواجبات الزوجين أن 
المشرع الجزائري غير من فمسفتو بخصوص ىذه المسألة التي كانت مبنية عمى التمييز بين واجبات كل من 

، ووضع مفيوما جديدا لتسيير األسرة ينسجم مع 24مع اعترافو بوجود واجبات مشتركة بينيما 23و الزوجة 22الزوج
ما تمميو عميو اإللتزامات الناشئة عن اإلنضمام إلى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و 
يتعارض مع قناعات القائمين بأن الشريعة اإلسبلمية منحت القوامة لمرجل بما فييا رئاستو لؤلسرة، إذ أصبحت 

د التعديل تساوي دون تمييز بين واجبات الزوج و الزوجة من خبلل األحكام التي وردت فييا، و بع 36المادة 
التي أتاحت لمزوجة المشاركة في تسيير األسرة  وذلك بالتعاون مع الزوج  عمى مصمحة األسرة ورعاية األطفال 

يجب عمى عمى أنو:" 36المادة وحسن تربيتيم، و بالتشاور في تسيير شؤون األسرة وتباعد الوالدات، إذ نصت 
المعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام -2المحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، 1- :الزوجين

التشاور في تسيير شؤون  -4التعاون عمى مصمحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتيم،-3.والمودة والرحمة
 حسن معاممة كل منيما ألبوي اآلخر وأقاربو واحتراميم وزيارتيم، -5األسرة وتباعد الوالدات،

 المحافظة عمى روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربين بالحسنى والمعروف، -6
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 "..زيارة كل منيما ألبويو وأقاربو واستضافتيم بالمعروف -7
و التصرف فييا، حيث نصت عمى أنو من قانون األسرة لممرأة حقيا في إدارة أمواليا  37وكفمت المادة 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقمة عن ذمة اآلخر، و خولت لمزوجين أن يتفقا عمى نظام اإلشتراك في 
األموال التي يكتسبانيا خبلل الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منيما في عقد الزواج أو في 

كل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقمة عن ذمة التي نصت:"  37المادة  عقد رسمي الحق، وذلك بموجب
اآلخر، غير أنو يجوز لمزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحق، حول األموال المشتركة 
م بينيما، التي يكتسبانيا خبلل الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منيما"، وبتمك األحكا

يكون المشرع الجزائري قد كرس آليات قانونية تضمن حماية حقوق المرأة المالية ومساواتيا  37الواردة في المادة 
 .25مع الرجل عمبل باتفاقية سيداو

 الفرع الثالث:مظاهر إلغاء التمييز ضد المرأة في انحالل الرابطة الزوجية
ي تنحل بيا الرابطة الزوجية أربعة صور تمثمت وضع المشرع الجزائري لمطبلق باعتباره إحدى الطرق الت

في طبلق الزوج بإرادتو المنفردة، الطبلق بالتراضي و التطميق و الخمع، وخول لممرأة أن تطمب التطميق من 
من قانون األسرة، ويتوقف صدور فك الرابطة  53القاضي متى أثبتت أحد األسباب العشرة التي تضمنتيا المادة 

عمى رأي القاضي الذي يممك سمطة تقدير األسباب التي تضمنتيا الطمبات المقدمة من  الزوجية بالتطميق
الزوجة، إضافة إلى ذلك أجاز المشرع األسري الجزائري لممرأة أن تخالع نفسيا بمقابل مالي حتى بدون موافقة 

بين الزوج و الزوجة من قانون األسرة، األمر الذي يمثل مظيرا من مظاىر المساواة  54الزوج بموجب المادة 
في فك الرابطة الزوجية، حيث يممك الزوج فك الرابطة الزوجية بإرادتو المنفردة بموجب العصمة التي يممكيا، و 
بالمقابل تممك الزوجة الحق في إنياء الرابطة الزوجية بالخمع بإرادتيا المنفردة بدون موافقة الزوج، وىذا ما أكده 

"الخمع حق إرادي لمزوجة، يقابل حق العصمة  ذي كرس المبدأ الذي قضى بأن:أحد قرارت المحكمة العميا ال
، و الجدير بالمبلحظة أن كبل من المادتين كانت محل تعديل، حيث أضاف المشرع الجزائري ثبلثة 26لمزوج"

سكتت قبل التعديل  54يمكن لمزوجة بناء عمى أحدىا أن تطمب التطميق، كما أن المادة  53أسباب في المادة 
قة المحاكم، وتباينا في أحكام عن مدى موافقة الزوج عمى الخمع من عدمو، األمر الذي أثار جدال كبيرا في أرو 

القضاء، بين قائل بضرورة موافقة الزوج لوقوع الخمع، وبين قائل بجواز الخمع دون موافقة الزوج، وىو ما دفع 
 المشرع إلى حسم أمره متبنيا الرأي الثاني. 

األولويات  أولت اإلتفاقيات الدولية أىمية كبيرة لؤلطفال، لذلك جعمت المصمحة الفضمى لمطفل ىي أولى 
في أي سياسة تشريعية، وىو ما يمكن أن يستشف من استقراء نصوص اتفاقية حقوق الطفل بنيويورك سنة 



8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

392 
 

 لمصمحة يكون األحوال جميع فيمن اتفاقية سيداو التي أكدت عمى أنو " 16، ومن الفقرة و من المادة 1989
والطرف الذي يتضرر كثيرا من جراء فك  األطفال يمثمون الحمقة األضعفاألول"، و ألن  االعتبار األطفال

لم يدخر المشرع الجزائري أي جيد في سبيل وضع إطار تشريعي من شأنو أن يكفل لمطفل  الرابطة الزوجية،
من  72إلى المادة  62حماية قانونية تحقق لو مصمحتو الفضمى، حيث نظم مسألة حضانة األطفال من المادة 

النصوص القانونية تعديل ترتيب الحاضنين ليصبح األب في المرتبة الثانية بعد قانون األسرة، وأىم ما يميز ىذه 
أن كان في المرتبة الرابعة قبل التعديل، وىو ما يمثل مظيرا من مظاىر المساواة التي يصبو المشرع الجزائري 

األم أولى بحضانة من قانون األسرة :"  64إلى تحقيقيا و تجسيدىا في شكل آليات قانونية، إذ جاء في المادة 
ولدىا، ثم األب، ثم الجدة ألم، ثم الجدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع مراعاة مصمحة 
المحضون في كل ذلك، وعمى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، لئلشارة كانت ىذه 

ولدىا، ثم أميا، ثم الخالة، ثم األب، ثم أم األب، ثم األقربون  المادة تنص قبل التعديل عمى:" األم أولى بحضانة
درجة مع مراعاة مصمحة المحضون في كل ذلك، وعمى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق 
الزيارة"، كما أكد قانون األسرة عمى أن الوالية تؤول إلى الشخص الذي أسند القاضي لو الحضانة بموجب الفقرة 

التي نصت عمى:" وفي حالة الطبلق، يمنح القاضي الوالية لمن أسندت لو حضانة  87الثة من المادة الث
األوالد"، والجدير بالذكر أن نفس المادة جاءت بحكم في فقرتييا األولى و الثانية يقضي بأن األب ىو الولي 

القيام باألمور المستعجمة المتعمقة عمى أوالده القصر، وبعد وفاتو تحل األم محمو قانونا، كما تحل محمو في 
 باألوالد في حالة غيابو أو حصول مانع لو. 

المطمب الثالث: موقف لجنة القضاء عمى أشكال التمييز ضد المرأة من تقرير الجزائر بخصوص الزواج و 
 العالقات األسرية

بيل تكريس حقوق انطبلقا مما سبق ذكره، يتضح أن المشرع الجزائري األسري بذل جيدا كبيرا في س
المرأة، حيث قام بتعديل النصوص القانونية التي كان يتعذر عمييا اإلستجابة لمقتضيات أحكام اتفاقية سيداو، 
مضحيا في بعض الحاالت بثوابت مستمدة من الشريعة اإلسبلمية، لكن ىل كان ىذا كافيا لئلستجابة لتطمعات 

؟ اإلجابة عمى ىذا التساؤل تكمن بين طيات التقرير الجامع لجنة القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
لمتقريرين الثالث و الرابع  الذي أصدرتو المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة الذي تضمن مبلحظات 

 بخصوص الزواج والعبلقات األسرية)الفرع األول( وتوصيات بخصوصيا)الفرع الثاني(. 
 مجنة بخصوص الزواج و العالقات األسرية الفرع األول: مالحظات ال
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تتعيد ىذه الدول بأن  اتفاقية سيداو يرتب التزامات عمى عاتق الدول األطراف، لذلك إن اإلنضمام إلى
تقدم إلى األمين العام لؤلمم المتحدة، في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة لمدولة المعنية، وبعد ذلك كل 

دارية أربع سنوات عمى األقل ، وكذلك كمما طمبت المجنة ذلك، تقريرا عما اتخذتو من تدابير تشريعية وقضائية وا 
وغيرىا من أجل إنفاذ أحكام ىذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في ىذا الصدد، لكي تنظر لجنة القضاء عمى 

يم تقارير دورية تتضمن ، ففي ىذا اإلطار تقوم الجزائر بتقدجميع أشكال التمييز ضد المرأة في ىذا التقرير
مساعييا من أجل تجسيد أحكام اتفاقية سيداو عمى أرض الواقع،  وبالمقابل تقوم المجنة بإبداء مبلحظاتيا حول 
التقارير التي قدمت ليا في إطار الميام المسندة ليا، وىو ما قامت بو المجنة عند النظر في التقرير الجامع 

، ومن بين 2012فبراير  22بع لمجزائر في جمستييا المنعقدتين بتاريخ لمتقريرين الدوريين الثالث و الرا
 تبعا من االتفاقية 9 المادة من 2 الفقرة عمى الجزائر تحفظيا المبلحظات اإليجابية التي سجمتيا المجنة سحب

نقل  في الحق الجزائرية المرأة بمنح تقضي و الذي تضمن أحكاما 2005 عام في الجنسية قانون لتعديل
 ،جممة من التدابير 2005 عام منذ الجزائر، بإصدار المجنة أجنبي، كما رحبت ألب المولودين ألبنائيا جنسيتيا

 31 الذي قضت المادة ،2008سنة  الدستور المرأة، كتعديل ضد التمييز عمى إلى القضاء ترمي التشريعية التي
 السلمجفي ا تمثيميا حظوظ بتوسيع لممرأة السياسية الحقوق ترقية" عمى بالعمل الدولة التزام عمى مكرر منو 

 مع تماشيا األم، اكتساب جنسية من األبناء بتمكين قضى ،الذي 2005 سنة الجنسية قانون ، و تعديل"المنتخبة
الجزائرية، إضافة إلى  الجنسية اكتساب من من جزائرية المتزوج الرجل وتمكين الجنسين،  بين المساواة مبدأ

 بأن ، والذي وضع حكما يقضي 2005 فبراير 27بتاريخ  02-05 رقم األمر بموجب األسرة تعديل قانون
 عمى الزواج، والتعديبلت عمى واليتو، في ىي القاصرة، التي إكراه لو يجوز ال األقارب، من أو كان أًبا الولي،
 اقب عمييا القانون.جريمة يع الجنسي قضت بأن التحرش التي مكرر 341 المادة سيما ال العقوبات، قانون

 وحسب ىذه المجنة فإن كل ما قامت بو الجزائر من جيود غير كافي لذلك تحثيا عمى:
 الجزائر؛ في المرأة االتفاقية ووضع أحكام تنفيذ عمى اتيتحفظا أثر عن وافية معمومات تقدم أن ")أ(

 اتيتحفظا سحب ليا ليتسنى األسرة، بقانون المتعمقة تمك سيما ال التشريعية، اإلصبلحات تسّرع )ب( أن
 "..محدد زمني ظرف االتفاقية في من 16 والمادة 15 المادة من 4 والفقرة 2 المادة عمى

يتبين من مبلحظات المجنة  أنيا تولي أىمية بالغة لقيام الجزائر بتعديبلت عمى قانون األسرة، بالشكل 
من سحب تحفظاتيا، غير أن ىذا األمر يبدو الذي يتناسب مع أحكام اإلتفاقية، األمر الذي يمكن الجزائر 

 222صعب المنال بما أن قانون األسرة ىو باألساس قانون يستمد أحكامو من الشريعة اإلسبلمية، وتنص مادتو 
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عمى أنو كل ما لم يرد النص عميو في ىذا القانون يرجع فيو إلى أحكام الشريعة اإلسبلمية، و ألن ما يجب 
 تنادي بو المجنة يتعارض تعارضا صارخا مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية. إدراجو في التعديل الذي

األسرية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا  والعبلقات وبقراءة متأنية في مبلحظات المجنة بخصوص الزواج 
من اتفاقية سيداو، يمكن الوقوف عمى صعوبة ميمة المشرع األسري في  16بمسألة رفع التحفظ عمى المادة 

ابة لتوصيات ىذه المجنة، إذ ىو مجبر عمى اإلختيار بين الحفاظ عمى الثوابت التي تشكل قاعدة لمنظام اإلستج
القانوني األسري الجزائري أو التضحية بذلك و إدراج أحكام تنسجم مع نصوص اإلتفاقية وقد تمغي بعضا من 

 الطرف، األسرة لمدولة قانون في الواردة ةالتمييزي األحكام تطبيق في االستمرار بقمق  تالحظ الثوابت، فالمجنة "
"، وقد حددت جممة من المسائل التي تتطمب تدخل مجاالت عدة في لممرأة منقوًصا قانونًيا مركزًا بتكريسه

باحة الذي  الزوجات، تعدد المشرع الجزائري لمعالجتيا، ومنيا مسألة الولي بالنسبة لممرأة الراشدة لعقد زواجيا، وا 
معينة ال يزال يمثل مظيرا من مظاىر إنقاص المركز القانوني لمزوجة، كما سجمت المجنة  لقيود خضوعو رغم

 أو اإلنفاق، ومنيا عدم المحاكم، أمام اتيإثبا يصعب ما غالبا التي الطبلق، مبررات محدودية انزعاجيا من 
إضافة مبينة،  فاحشة ارتكاب أو المطول، الغياب أو جريمة، بارتكاب اإلدانة أو الجنسي، األداء عدم أو العجز

 األب محل لتحل لممرأة إمكانية محدودةيمنح  87إلى كل ما سبق ذكره، فالمجنة ترى أن ما جاءت بو المادة 
 إمكانية وعدم الولي، بدور القيام عمى قدرتو عدم أو الزوج الحاالت الطارئة، كغياب في لؤلطفال قانوني كولي
الطبلق، وفي األخير سجمت المجنة انزعاجيا من  حالة في أو الزوج وفاة حالة في إال الزوجة إلى الوالية نقل 

 من التركة.  البنت عميو تحصل ما ضعف عمى الحصول في االبن نظام الميراث الذي يقضي بأحقية
 الفرع الثاني: توصيات المجنة بخصوص الزواج و العالقات األسرية

المنقوص لممرأة في قانون األسرة، ينبغي عمى المشرع الجزائري  ترى المجنة أنو، لتعزيز المركز القانوني
 سن بمغت امرأة زواج عند الولي حضور شرط أثر القيام بخطوات إضافية لذلك أوصت الجزائر باستعراض

الرشد، وىو ما يدل ضمنيا عمى أن المجنة تطمب من الجزائر إلغاء شرط الولي تماما، أو عمى األقل منح المرأة 
إلختيار بأن تعقد زواجيا بنفسيا دون حتى حضور ولييا، أو بحضور رمزي ولي، مثل ما قضت بو حرية ا
من مدونة األسرة المغربية والتي نصت عمى أنو:"لمراشدة أن تعقد زواجيا بنفسيا، أو تفوض ذلك  24المادة  

بت اإلسبلمية التي تشترط الولي ألبييا أو ألحد أقاربيا"، وفي الحقيقة تمثل ىذه التوصية قفزا صارخا عمى الثوا
، "أيما امرأة نكحت 27ال نكاح إال بولي""في عقد الزواج، ومخالفة صريحة لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم:

بغير إذن ولييا فنكاحيا باطل،  فنكاحيا باطل، فنكاحيا باطل، فإن دخل بيا فميا المير بما استحل من فرجيا، 
 . 28ال ولي لو"فإن اشتجرا فالسمطان ولي من 
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وقانوًنا، األمر الذي يدعو إلى  ممارًسة التعدد وحظر الزوجات تعدد عدم عمى كما أوصت المجنة بالتثبيط 
التساؤل عن مدى استعداد المشرع الجزائري لتنفيذ ىذه التوصية، التي تدعو صراحة إلى إلغاء حق منحتو 

جممة من القيود في التعديل األخير لقانون األسرة، كما الشريعة اإلسبلمية لمرجل بشرط العدل، بعد أن وضع لو 
قرار الطبلق في المرأة حق عمى القيود دعت المجنة الجزائر إللغاء  دون طمب الطبلق في الطرفين كل من حق وا 

من قانون األسرة، الذي كرس المساواة في الطبلق بين  54، وكأن المجنة لم تكتف بتعديل المادة األسباب تحديد
وأوصت المجنة كذلك الزوجين،  بل تطالب بمنح المرأة الطبلق بإرادتيا المنفردة دون تبرير ذلك بأسباب ، 

 في المساواة قدم عمى القاصرين عمى أبنائيم والوصاية الحضانة حقوق واألميات اآلباء ممارسة إمكانية بضمان
خمفيات  لدييا أخرى بمدان تجارب مراعاة مع الميراث قانون في الحياة، وحثت الجزائر عمى النظر مناحي جميع
الرجل، وفي ىذا  مع قدم المساواة عمى الميراث من المرأة لتمكين قوانينيا عّدلت كانت مماثمة قانونية ونظم ثقافية

الشريعة اإلسبلمية من أحكام تنظم الميراث، ولآلية الكريمة "ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكْم ِلمذََّكِر مخالفة لما جاءت بو 
، وفي الواقع إن مسألة عدم المساواة بين الرجل و المرأة في الميراث التي تضمنتيا توصيات 29ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنثََيْيِن"

يس قاعدة مطردة في جميع األحوال في نظام الميراث في الشريعة لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  ل
نما في حاالت خاصة ومحدودة ، إذ أن ىناك حاالت تأخذ فييا األنثى نصف ما  اإلسبلمية وقانون األسرة، وا 
يأخذ الذكر، وحاالت أخرى يتساوى فييا نصيب األنثى مع الذكر، وحاالت تأخذ فييا األنثى أكثر مما يأخذ 

 .30بل وىناك حاالت تأخذ فييا األنثى و ال يأخذ الذكر الذكر،
 خاتـمــــــة

بعد مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي عدت الوثيقة التي 
يا تبمورت فييا جميع الجيود السابقة لمنظمة األمم المتحدة من أجل تكريس حقوق المرأة و تحقيق المساواة بين

تفاقية، ومن إل31وبين الرجل، قام المشرع الجزائري بتعديل بعض القوانين بما ينسجم مع المبادىء التي أعمنتيا ا
بين تمك القوانين قانون الجنسية وقانون األسرة الذي تضمن جممة من التدابير تدخل في سياق المساعي التي 

يز بين الرجل والمرأة، تنفيذا إللتزاماتو تجاه اإلتفاقية، يقوم بيا المشرع الجزائري لمقضاء عمى جميع مظاىر التمي
والواجبات المشتركة تعدد الزوجات، الولي، وأىمية الزواج، و  مسألةركن الرضا و وتمحورت ىذه التعديبلت حول 

الوالية، و رغم ذلك رأت  الحضانة لمزوجين، والذمة المالية لمزوجين، إضافة إلى مسألة فك الرابطة الزوجية و
ق أىداف يغير كافية لتحقال تزال لجنة القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن كل ىذه الجيود 

عمى بعض المواد  اإلتفاقية، و يتعين عمى الجزائر القيام بتعديبلت أخرى في قانون األسرة، وأقرت بأن تحفظاتيا
التي تصبو اإلتفاقية إلى تحقيقيا، ومن ثمة فالجزائر مطالبة برفع  تتعارض مع األىداف 16ال سيما المادة 
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الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز  تحفظاتيا في أقرب اآلجال، و تنفيذ التوصيات التي تضمنتيا المبلحظات
التوصيات  ، غير أن بعضضد المرأة عمى التقرير الجامع لمتقريرين الدوريين الثالث و الرابع الذي قدمتو الجزائر

كاممة  تتعارض كميا مع أحكام الشريعة اإلسبلمية التي نظمت المسائل األسرية بإحكام، وكفمت لممرأة حقوقيا
ن: إما أن يكتفي بما قام بو من تعديبلت ممكنة، ي، األمر الذي يجعل المشرع الجزائري أمام خيار غير منقوصة

كمنع تعدد الزوجات و إعادة   ا تأممو المجنةا يستجيب لمتوصيات المجنة بمأو يعيد تنظيم األحكام المتعمقة ب
ويضحي بذلك ببعض أحكام الشريعة اإلسبلمية النظر في التطميق و قاعدة لمذكر مثل حظ األنثيين في الميراث، 

  المصدر األصمي لقانون األسرة.
 الهوامش:

                                                           
1
 Convention On the  Elemination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 

 .173-171، ص2006اإلاإسست الجامعُت للذساساث و اليشش و الخىصَع،  ،1ههى اللاظشجي، اإلاشأة في مىظىمت ألامم اإلاخحذة سؤٍت ئسالمُت، ط  2
 .184اإلاشحع هفسه، ص   3
، داس الىفاء لذهُا العباعت و اليشش، 1سشذي شحاجت أبىصٍذ، اجفاكُت اللضاء على حمُع أشكال الخمُيز ضذ اإلاشأة مً اإلاىظىس ؤلاسالمي، ط  4

ت،   .34، ص 2009ؤلاسكىذٍس
ًبذأ هفار هزه الاجفاكُت في الُىم الثالزين الزي  دولت :" 20على بذأ هفارها بعذ اهضمام  مً اجفاكُت سُذاو 27لى مً اإلاادة هصذ الفلشة ألاو   5

ً لذي ألامين العام لألمم اإلاخحذة" خ ئًذاع صك الخصذًم أو الاهضمام العشٍش  .ًلي جاٍس
ص ،2011،ميشىساث الحلبي الحلىكُت،1طأشكال الخمُيز ضذ اإلاشأة سُذاو، حلىق اإلاشأة في ظل اجفاكُت اللضاء على حمُعهالت سعُذ جبس ي، 6

85. 
 .184ههى اللاظشجي، اإلاشحع السابم، ص   7
ت، ا1996ًىاًشسىت  22مإسخ في  51-96مشسىم سئاس ي سكم   8 ذة الشسمُت للجمهىسٍت الجضائٍش خ 6لعذد ، الجٍش  .4، ص1996ًىاًش سىت  24، بخاٍس

ودخلذ 1969ماي  23وعشضذ للخىكُع في  1969ماي  22اعخمذث الاجفافُت في خخام أعمال مإجمش ألامم اإلاخحذة بشأن كاهىن اإلاعاهذاث  في   9

 .1980ًىاًش  27حيز الىفار في 
ش في اإلاشأة ضذ الخمُيز على باللضاء اإلاعىُت اللجىت هظش عىذ 10 ً الذوسٍين الجامع الخلٍش ٍش  في(CEDAW/C/DZA/3- 4)  للجضائش والشابع الثالث للخلٍش

،  CEDAW/C/SR.1032) و (CEDAW/C/SR.1031  2012فبراًش  22ي ف اإلاعلىدجين 1032و 1031 حلسخيها
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5 

ل سىت  25اإلاإسخ في  08-89وافلذ الجضائش على العهذ الذولي الخاص  بالحلىق اإلاذهُت والسُاسُت بمىحب اللاهىن سكم   11 ذة 1989أبٍش ، الجٍش

ت الذًملشاظُت الشعبُت، سىت  اإلاإسخ  67-89، واهضمذ ئلُه بمىحب اإلاشسىم الشئاس ي سكم 450، ص  17، عذد1989الشسمُت للجمهىسٍت الجضائٍش

ذة الشسمُت، سىت 1989ماي سىت  16في   .531، ص20، عذد1989، الجٍش
12 « The Algerian Government interprets the provisions of article 23, paragraph 4, of the Covenant on Civil and Political 

Rights regarding the rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution as in no 

way impairing the essential foundations of the Algerian legal system », 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-&chapter=4&clang=_en#EndDec. 
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فبراًش  27اإلاإسخ في  01-05، اإلاخضمً كاهىن الجيسُت اإلاعذل و اإلاخمم بمىحب ألامش سكم 1970ت دٌسمبر سى 15اإلاإسخ في  86-70ألامش سكم   13

 .15، ص 15، ج س، عذد 2005
، 15عذد ج س،2005فبراًش 27اإلاإسخ في 02-05م اإلاخضمً كاهىن ألاسشة اإلاعذل و اإلاخمم باألمشسك 1984حىان 9اإلاإسخ في 11-84اللاهىن سكم   14

 .19ص 
ش بىكاٌس سمُت، اإلاساواة بين الجيسين في كاهىن ألاسشة، مزكشة ماحسخيرفي اللاهىن الخاص، كلُت الحلىق و العلىم السُاسُت بجامعت أبي بك  15

 .13، ص 2014بللاًذ جلمسان، 
عاث العشبُت، ط  16 خ الششُذ، ششح كاهىن ألاسشة الجضائشي اإلاعذل دساست ملاسهت لبعض الدشَش ، 2008وهُت لليشش، الجضائش، ، داس الخلذ1بً شٍى

 .55ص
اإلاعذلت مً فاهىن ألاسشة:" ال ًجىص للىلي، أبا كان أو غيره، أن ًجبر اللاصشة التي هي في والًخه على الضواج، و ال ًجىص له أن  13جىص اإلاادة   17

 ًضوحها بذون مىافلتها". 
ت، أحمذ شامي، كاهىن ألاسشة الجضائشي ظبلا ألحذر الخعذًالث دساست   18 ، ص 2010فلهُت و هلذًت ملاسهت، داس الجامعت الجذًذة، ؤلاسكىذٍس

87. 
مً اللاهىن اإلاذوي الجضائشي :" كل شخص بلغ سً الششذ مخمخعا بلىاه العللُت، ولم ًحجش علُه، ًكىن كامل ألاهلُت إلاباششة  40جىص اإلاادة   19

 حلىكه اإلاذهُت.

 ( سىت كاملت". 19وسً الششذ حسعت عشش)
 .113ٍخ الششُذ، اإلاشحع السابم، ص بً شى   20
 مً كاهىن ألاسشة اإلالغاة جىص على أهه:" ًجب على الضوحت: 39كاهذ اإلاادة   21

 احترام والذي الضوج و أكاسبه"-3  ئسضاع ألاوالد عىذ ؤلاسخعاعت وجشبُتهم،-2    ظاعت الضوج ومشاعاجه باعخباسه سئِس العائلت،-1          
 مً كاهىن ألاسشة  كبل الخعذًل التي كاهذ جىص :"ًجب على الضوج هحى صوحخه: 37أهظش اإلاادة   22

 الىفلت الششعُت حسب وسعه ئال ئرا زبذ وشىصها.-1

 العذل في حالت الضواج بأكثر مً واحذة".-2
 مً كاهىن ألاسشة اإلالغاة التي سبم ؤلاشاسة ئليها. 39أهظش اإلاادة   23
 كاهىن ألاسشة كبل الخعذًل:"ًجب على الضوحين:مً  36اإلاادة  أهظش   24

 اإلاحافظت على الشوابغ الضوحُت وواحباث الحُاة اإلاشتركت،-1

 الخعاون على مصلحت ألاسشة وسعاًت ألاوالد وحسً جشبُتهم،-2

 اإلاحافظت على سوابغ اللشابت و الخعامل مع الىالذًً و ألاكشبين بالحسً واإلاعشوف."-3
 .90ٌس سمُت، اإلاشحع السابم، ص بىكا  25
ث،   26  .318، ص 1، عذد2012، مجلت اإلاحكمت العلُا، سىت 656259، ملف سكم:15/09/2011اإلاحكمت العلُا، غشفت شإون ألاسشة و اإلاىاٍس
 .1190، ص 2663، حذًث سكم 2004محمذ بً علي بً محمذ الشىكاوي، هُل ألاوظاسششح مىخلى ألاخباس، بذ ألافكاس الذولُت، لبىان،    27
 .1190، ص 2664اإلاشحع هفسه، حذًث سكم   28
 .11سىسة اليساء، آلاًت   29
 و ما ًليها. 92بىكاٌس سمُت، اإلاشحع السابم، ص   30
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 في الجزائر الخاصة بمنازعات األحوال الشخصية األجنبيةالقضائية تنفيذ األحكام 

 /عليوة عاليةأ

الحضارة اإلسالمية.. كلية: العلوم اإلنسانية و باحثة دكتوراه  
.-1وىران–جامعة أحمد بن بلة   

  

 الملخص:

باحلقوؽ ادلكتسبة من األشخاص ودبصداقية جهاز العدالة وبالدولة، إف تنفيذ األحكاـ القضائية ذا أمهية بالغة ألف عدـ تنفيذىا يضر     
 وإذا كاف موضوع خضع لتطور مستمر يف القانوف الدويل اخلاص فإنو موضوع تنفيذ األحكاـ األجنبية.

شهد تطورا يف إذ يعترب موضوع تنفيذ األحكاـ األجنبية من أىم موضوعات القانوف الدويل اخلاص، خاصة يف وقتنا احلاضر الذي ي   
عالقات األفراد على ادلستوى الدويل، ومن خالؿ ىذا ادلوضوع يتم البحث عن كيفية تنفيذ السندات التنفيذية األجنبية، واليت يدخل 
ضمن نطاقها األحكاـ القضائية األجنبية، حيث تتبع أغلب الدوؿ نظاما يعرؼ بنظاـ ادلراقبة، يتم من خاللو السماح بتنفيذ السندات 

جنبية داخل اإلقليم الوطٍت، وذلك عن طريق مراقبة ىذه السندات مراقبة خارجية من طرؼ قاضي الدولة ادلطلوب منها التنفيذ، حبيث األ
يتحقق من توفر شروط معينة يف ىذه السندات إلمكانية تنفيذىا، واحًتاما دلبدأ احلقوؽ ادلكتسبة تسعى سلتلف الدوؿ لتسهيل تنفيذ 

 وذلك بعقد عدة اتفاقيات ثنائية أو مجاعية يف ىذا اجملاؿ.األحكاـ األجنبية، 

Résumé 

   L’exécution des décisions de justice revêt une importance capitale car leur inexécution porte 

atteinte aux droits acquis des personnes et à la crédibilité de l’appareil judiciaire et de l’État. 

   Et s’il est une matière en évolution constante en DIP. C’est bien le droit de l’exéquatur qui se 

résume à l’exécution des décisions étrangères.       

L’exequatur, un des principaux sujets de droit international privé, en particulier à notre époque qui 

connait un développement dans les relations entre les individus au niveau international, enlève 

nombreuses question essentiellement l’exécution des titre étrangers, qu’ il s’agit de jugements 

étrangers dans ce domaine la plupart des pays préfèrent un système connu sous le nom du système 

de contrôle qui permet au juge de contrôler les titres étrangers, en s’assurent obéissent à certaines 

conditions sur le plan international on trouve plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux en 

matière d’exéquatur, qui ont pour but de faciliter la mise en œuvre des jugements étrangers.               
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 المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ف الدوؿ تلجأ يف سبيل ذلك إىل وسيلتُت، األوىل، وسيلة تشريعية تتوجو باخلطاب إىل الكافة إمن أجل أف تنتظم حياة اجملتمعات، ف    
يقصد هبا حسم ادلنازعات اليت تنشب بُت أفراد معينُت ويعرب عنها باألحكاـ ويعرب عنها بالقوانُت، أما الثانية، فهي وسيلة قضائية 

 القضائية.

ودلا كانت احلياة االجتماعية واالقتصادية للدولة مل تعد زلدودة حبدودىا السياسية، بل أصبحت تتعدى ىذه احلدود لتتصل حبياة       
ذلك الصدور، بإمكانية التطبيق يف دولة  مل يقًتف إذاائية ال يعٍت شيء اجلماعات األخرى، وعليو فإف رلرد صدور ىذه األحكاـ القض

 أخرى أو أماـ زلاكم دولة أخرى، وإذا ما كاف األمر كذلك فأننا سوؼ نكوف أماـ حالة من التنازع ادلشًتؾ فيما بُت القوانُت.

مصاحل األفراد اخلاصة الدولية عرب احلدود من ناحية، حيث جيب آف يوقف ما بُت اعتبارين حاجة ادلعامالت الدولية واحملافظة على     
 وسيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى.

 وتوفيقًا بُت ىذين االعتبارين مل يشأ ادلشرع اجلزائري أف يعًتؼ باحلكم األجنيب بصفة مطلقة وينزلو منزلة احلكم الوطٍت، وال أف ينكر   
اخلارجية  ت رلموعة من الشروطبتنفيذه مع إخضاعو لنظاـ ادلراقبة من قبل القضاء اجلزائري رب سمحقيمة، وإمنا توسط يف األمر، فعليو كل 

تالمس اإلطار اخلارجي للحكم األجنيب، وىذا كلو مكرس دلصلحة احلكم الصادر من تلك احملاكم األجنبية للتحقق من أهنا قد راعت  اليت
 ادلعايَت الالزمة يف إصدار تلك األحكاـ القضائية.

 ىونية، وىذا األمر ديثل أصال عاماً، و دبعٌت آخر أف ادلشرع اشًتط ألجل تنفيذ األحكاـ األجنبية احلصوؿ على قرار من احملاكم الوط     
يف نفس الوقت مطلبًا سيادياً، ذلك أف ىناؾ أحكاما ال ديكن أف ترتب آثارىا إال بعد التأكد منها وعرضها على القضاء الوطٍت، حيث 

تنفيذىا ، وىذه سبثل  أهنا قد تستدعي إجراءات تنفيذية معينة ) قد تستدعي على سبيل ادلثاؿ اللجوء إىل استخداـ القوة ( من اجل
ال أف مساسًا جوىريًا بسيادة الدولة ، لذلك وبغية التلطيف من ذلك مكن ادلشرع الوطٍت احلكم األجنيب من الدخوؿ للمجاؿ الوطٍت، إ

كاـ القضائية بالتنفيذ من قبل القضاء الوطٍت، وجبانب ذلك ىناؾ طائفة أخرى من اآلثار اليت ترتبها األحذلك مقروناً باحلصوؿ على األمر 
 األجنبية ال تستلـز ضرورة استحصاؿ أمرا بالتنفيذ. 

 .تأثَت على الروابط األسريةوضوع سنخصص الدراسة لألحكاـ اليت ذلا ومن خالؿ ىذا ادل    

يع األدياف منسجمة ومتماسكة بُت مجيع مكوناهتا )الزوج والزوجة واألطفاؿ(، لذلك باركت مج دبا أف األسرة عبارة عن وحدة اجتماعيةو  
يف  السماوية استقرار األسرة وقدسيتها حيث جعلت منها رباطا وثيق الصلة بُت أفرادىا قامسها ادلشًتؾ ادلعاشرة بادلعروؼ والعدؿ وادلساواة

 احلقوؽ والواجبات.

يف أداء الدور ادلنوط هبا يف ظل وقد جاء قانوف األسرة اجلزائري ليساىم يف استقرار األسرة اجلزائرية وحيافظ على وجودىا واستمرارىا    
 وعي شامل لكل من الزوجُت دبا ذلم من حقوؽ وما عليهم من واجبات.
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(، أخضعت ادلسائل األسرية إىل 46إىل ـ;إال أف مسامهة القانوف ادلدين خاصة يف تلك ادلواد ادلتعلقة دبسألة تنازع القوانُت، من )ـ   
من القانوف ادلدين، وحىت ولو كاف الشخص متعدد 35اع جزائريا وىذا طبقا لنص ادلادة القانوف اجلزائري إذا كاف أحد أطراؼ النز 

من نفس 44للجنسيات ومن بينها اجلنسية اجلزائرية، فيطبق عليو القانوف اجلزائري مباشرة وىذا طبقا دلا ىو منصوص عليو يف ادلادة 
 القانوف.

بل تعدهتم  لروابط األسرية بُت ادلواطنُت اجلزائريُت ادلتواجدين داخل الًتاب الوطٍت،وبتايل يف ىذا اإلطار مل تكن لتقتصر على تنظيم ا   
 رض الوطن.ألتشمل ادلقيمُت خارج 

إال أننا يف ىذا ادلوضوع سنحاوؿ تسليط الضوء على وضع خاص هبذه الفئة الثانية من ادلواطنُت اجلزائريُت الذين اضطرهتم ظروفهم      
اللجوء إىل قضاء دولة اإلقامة من اجل  االجتماعية الف يكونوا أطرافا يف روابط أسرية بأرض ادلهجر حتمت عليهم يف حالة النزاع

 ئية إلهناء اخلالفات القائمة بسبب تلك الروابط. استصدار أحكاـ قضا

سرياف تلك األحكاـ يف بلداهنم  مدى اإلقامة أثار مشاكل أخرى تتجلى يف كما أف استناد ىذه األحكاـ القضائية إىل قوانُت بلد     
 األصلية.

ومن ىنا كاف البحث ضروريا عن آليات قانونية ذبعل تلك األحكاـ األجنبية سارية ادلفعوؿ خارج اجملاؿ الًتايب لدولة احملكمة مصدرة    
 احلكم وربًـت بطبيعة احلاؿ مبدأ سيادة الدولة مستقبلة احلكم، ومن ىذه اآلليات دعوى األمر بالتنفيذ واإلجراءات اخلاصة هبا. 

ية وشروط تنفيذىا في الجزائر؟ ما لمقصود باألحكام األجنب ىذا ادلوضوع سوؼ ضلاوؿ اإلجابة على اإلشكاؿ التايل> وىو ودلعاجلة    
 مدى استيعاب القضاء الجزائري للقواعد اإلجرائية لتنفيذ األحكام األجنبية؟ وما

 ية وتسهيل تنفيذىا بالجزائر؟إلى أي حد استطاعت المقتضيات المنظمة لدعوى األمر بتنفيذ األحكام األجنب مث

 األحكام األجنبيةمفهوم األول:  طلبالم

يقصد باحلكم األجنيب احلكم الصادر عن ىيئة قضائية باسم سيادة دولة أجنبية بصرؼ النظر عن مكاف صدوره ويتضح من خالؿ ىذا    
التعريف أف وصف احلكم بأنو أجنيب قد يبدو يسَتا إىل انو باستقراء العناصر األساسية اليت من خالذلا تتحدد معامل احلكم األجنيب قد 

 دد اآلراء والنظريات اليت تصب كلها يف ربديد ماىية احلكم األجنيب.يتفاجأ الباحث بتع

 الفرع األول: تعريف األحكام األجنبية

نتطرؽ بإجياز للعناصر األساسية اليت يتضمنها التعريف أعاله، قيل حوؿ ىذا ادلوضوع، س وال يسعنا اجملاؿ ىنا للتفصيل وذكر كل ما  
 وتتمثل ىذه العناصر يف> 

إصدار قرارات ذلا نفس قوة سلطة وىي كل جهة ذلا والية القضاء أو كل جهة اسند ذلا ادلشرع  ر الحكم عن ىيئة قضائية:: صدو أولً 
األحكاـ من حيث قابليتها الكتساب حجية الشيء ادلقضي بو، وبالتايل وجب استثناء األعماؿ والقرارات الوالئية. كما انو جيب أف 

 األحواؿ الشخصية.األحكاـ اخلاصة بة بالقانوف اخلاص ومن ضمنها يصدر احلكم يف النزاعات ادلتعلق
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عن إحدى زلاكمها معًتؼ هبا دوليا مع  احلكم ومعٌت ذلك أف تكوف الدولة اليت صدر : صدور الحكم باسم سيادة دولة أجنبية:ثانياً 
 مراعاة االستثناء اخلاص باألحكاـ الصادرة عن ىيأت دولية ذلا سلطة القضاء.

وبذلك تستثٌت األحكاـ الصادرة  الخاص: أن يصدر الحكم األجنبي بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من أشخاص القانون :ثالثاً 
األحكاـ األجنبية من  ذلا ألهنا ال زبضع إىل نفس القانوف الدويل اخلاص اليت زبضع بشأف نزاع زلتدـ بُت الدوؿ يف إطار التحكيم الدويل

 حيث التنفيذ.

 .كام األجنبية للتنفيذ في الجزائراني: شروط قابلية األحالمطلب الث

يف أربعة شروط، نص عليها يف  األجنبيةالقضائية  واألحكاـ والقراراتتنحصر الشروط الذي وضعها ادلشرع اجلزائري بشأف تنفيذ األوامر    
ذ األوامر واألحكاـ والقرارات الصادرة من جهات قضائية من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، اليت جاء فيها>" ال جيوز تنفي807ادلادة 

أال تتضمن -أجنبية يف اإلقليم اجلزائري، إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى اذليئات القضائية اجلزائرية مىت استوفت الشروط اآلتية> 
صدرت فيو، أال تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار  ما خيالف قواعد االختصاص، حائز لقوة الشيء ادلقضي بو طبقا لقانوف البلد الذي

وفيما يلي أال تتضمن ما خيالف لنظاـ العاـ واآلداب العامة يف اجلزائر."  وأثَت من ادلدعى عليو،، من جهات قضائية جزائريةسبق صدوره 
 بياف كل شرط على حده> 

 .: أن يكون الحكم أجنبياالفرع األول

احلكم أجنبيا إذا كاف صادرا باسم سيادة دولة أجنبية، مثلما تصدر األحكاـ الوطنية يف اجلزائر باسم الشعب، بغض النظر عن جنسية  يعدّ 
1القضاة الذين يفصلوف يف اخلصومة، ودوف االىتماـ بادلكاف الذي صدر فيو.
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ضاء الفرنسي إصدار األمر بتنفيذ احلكم الروسي الصادر من احملكمة القنصلية الروسية، اليت رفض الق« األجنيب»وبسبب فقداف شرط 
 2مل يصدر باسم سيادة دولة أجنبية. أّسسها ادلهاجروف الروس يف القسطنطينية بعد قياـ الثورة الروسية، مستندا يف ذلك إىل أف ىذا احلكم

، ولكنها أشارت إىل األحكاـ الصادرة من دولة «األجنيب»ومل تتضمن اتفاقية الرياض العربية للتعاوف القضائي أي إشارة إىل مصطلح    
»... الفقرة ب منها بأنو>  47متعاقدة ػ أي منضّمة لالتفاقية ػ والقابلة للتنفيذ يف دولة متعاقدة أخرى. ويف ىذا الصدد تقضي ادلادة 

والطرؼ ادلتعاقد اآلخر ىو دولة أجنبية «. األطراؼ ادلتعاقدة باألحكاـ الصادرة عن زلاكم أي طرؼ متعاقد آخر... يعًتؼ كل من
 .3بطبيعة احلاؿ

ة العدؿ الدولية الدائمة؛ كما يعد أجنبيا احلكم الصادر عن اذليئات الدولية اليت ذلا سلطة القضاء وادلنظمة تنظيما دقيقا، مثل> زلكم     
 ىو اآلخر معاملة احلكم األجنيب من حيث وجوب مشولو باألمر بالتنفيذ. ويعامل 

سيادة  ومن ذلك، فاحلكم القضائي ينطبق عليو وصف األجنيب بالنسبة للقاضي اجلزائري إذا صدر عن زلكمة غَت جزائرية وباسم   
 .أجنبية

 .أن يكون الحكم األجنبي قضائي :الفرع الثاني

ربديد كوف احلكم األجنيب قضائيا يعترب من مسائل التكييف اليت ثار حوذلا خالؼ فقهي، يف كوهنا زبضع لقانوف دولة القاضي  إف  
  األجنبية؟الوطٍت أـ لقانوف الدولة 

يكّيفو وفق وانطالقا من ىذا اخلالؼ نتساءؿ> على أي أساس يقـو القاضي اجلزائري بتكييف احلكم األجنيب على أنو قضائي؟ ىل     
  احلكم؟القانوف اجلزائري؟ أـ يكيفو وفقا لقانوف دولة القاضي األجنيب الذي أصدر 

إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ تنطلق من ضرورة إدراؾ أف تنفيذ احلكم األجنيب يتجاوز نطاؽ إنشاء احلق، أي عدـ احلاجة الستصدار    
 4اذ الدويل للحق، أي قدرتو على توليد آثار يف اخلارج.حكم قضائي وطٍت، وأنو قد أصبحت لو القدرة على النف

دبعٌت أنو عندما نكوف بصدد تنفيذ األحكاـ األجنبية فإننا نكوف يف ميداف النفاد الوطٍت للحق )احلكم الصادر يف اخلارج( وليس يف    
ومن ادلنطلق السابق ذكره، يكوف من األفضل أف يقـو القاضي اجلزائري بتكييف احلكم  5ميداف إنشاء احلق )استصدار حكم وطٍت(.

> إذا  األجنيب على أنو قضائي أـ ال وفقا لقانوف القاضي الذي أصدره، وإال انتهى إىل نتائج غَت مقبولة وسلالفة لروح األمر بالتنفيذ. فمثال
تطليقا باإلرادة ادلنفردة للزوج بناء على »ىو فباإلمكاف عدـ اعتبار الوثيقة ادلتضمنة كّيف القاضي اجلزائري احلكم األجنيب وفقا لقانونو 

أف ىذه الوثيقة تعتربىا الكثَت من الدوؿ اإلسالمية حكما قضائيا، ومرتبا     حكما قضائيا؛ على الرغم من « طلبو ودوف حضور زوجتو
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بالقانوف الواجب االستناد إليو يف تكييف احلكم؛ فماذا عن اجلهة اليت أصدرت ىذا فيما يتعلق  6آلثاره بعد حصولو على األمر بالتنفيذ.
الرأي أنو إذا قاـ القاضي اجلزائري بتكييف احلكم األجنيب على أنو قضائي ػ  ال؟احلكم، ىل ذلا اعتبار يف تكييف احلكم كونو قضائيا أـ 

ألجنبية اليت أصدرتو، أصدرتو دبقتضى وظيفتها القضائية أو دبقتضى حسب ادلعيار السابق ػ فال يؤثر بعد ذلك كوف اجلهة القضائية ا
 .فادلهم ثبوت أنو حكم قضائي ؛الوالئيةوظيفتها 

كل قرار ػ أيا كانت تسميتو ػ يصدر بناء »الفقرة أ من اتفاقية الرياض اليت عرفت احلكم بأنو>  47وىذا ما يدؿ عليو ظاىر نص ادلادة     
فظاىر النص يدؿ على أنو ليس من . «والئية من زلاكم أو أي جهة سلتصة لدى أحد األطراؼ ادلتعاقدةعلى إجراءات قضائية أو 

الضروري أف تكوف اإلجراءات ادلتبعة إلصدار القرار ىي إجراءات قضائية، إذ من ادلمكن أف تكوف والئية، ادلهم يف كل ذلك أف تكوف 
نفسها ذلك، بنصها صراحة على أف  47البلد الذي تتبع لو؛ وتؤكد الفقرة ب من ادلادة اجلهة اليت أصدرت القرار سلتصة، ووفقا لقانوف 

، أي أف «زلاكم أي طرؼ متعاقد أخر...»... االعًتاؼ ػ وبالتايل التنفيذ لدى أحد األطراؼ ادلتعاقدة إمنا يكوف لألحكاـ الصادرة عن
وأكدت  .لقانوين ادلألوؼ أـ دبقتضى الوظيفة الوالئية للجهة القضائيةذلك مقصور على األحكاـ القضائية دوف غَتىا، سواء دبعناىا ا

أف »ـ ذلك يف مادهتا األوىل، بنصها على> 86;3االتفاقية الثنائية ادلتعلقة بتنفيذ األحكاـ وتسليم اجملرمُت ادلربمة بُت اجلزائر وفرنسا عاـ 
 .اعن احملاكم ادلنعقدة يف اجلزائر أو فرنس القرارات الصادرة حسب االختصاص القضائي واالختصاص الوالئي...

 .يكون الحكم القضائي األجنبي صادرا في مواد القانون الخاص الفرع الثالث: أن

أما مواد القانوف اجلنائي أو اإلداري أو ادلايل  7،يعّد احلكم القضائي األجنيب يف مواد القانوف اخلاص مىت صدر يف منازعة مدنية أو ذبارية 
لة اليت صدر احلكم فاألحكاـ القضائية األجنبية الصادرة فيها زبضع ػ كأصل عاـ ػ دلبدأ اإلقليمية البحتة، وال يتعدى أثرىا حدود الدو 

دتو اتفاقية الرياض اليت وإف استبعدت القضايا وىذا خبالؼ ما أور  اخلارج، وخاصة األمر بالتنفيذ. بذلك ال تتمتع بأي أثر يفبامسها. وىي 
الفقرة ب على أف تنفيذ األحكاـ يشمل القضايا اإلدارية وقضايا األحواؿ  47اجلزائية من نطاؽ تطبيقها، إال أهنا نصت يف ادلادة 

الصادرة يف قضايا اإلفالس والضرائب  الشخصية، باإلضافة إىل ادلسائل ادلدنية والتجارية، واليت استثنت منها االتفاقية )الرياض( األحكاـ
 الفقرة ت(.  47والرسـو )ادلادة 

؛ مع مالحظة أف ىذا االستثناء     والسبب يف استثنائها ردبا لكوهنا تتعلق بسيادة الدولة على إقليمها ومواطنيها بالنسبة للضرائب والرسـو
، أو صدر ضدىاقائم سواء كاف احلكم صدر دلصلحة اجلهة ادلختصة جبيب الضريبة أو  أما اتفاقية تنفيذ األحكاـ بُت اجلزائر وفرنسا  .الرسـو

إف القرارات الصادرة »ػ السابقة الذكر ػ فقد نصت على شرط أف يكوف احلكم يف مواد القانوف اخلاص، وىذا يف ادلادة األوىل كما يلي> 
ومن ادلعلـو أف التنظيم القضائي خيتلف من دولة إىل .«.... حسب االختصاص القضائي واالختصاص الوالئي يف األمور ادلدنية و التجارية

 هبدينأخرى، فقد تعهد دولة دبنازعات القانوف اخلاص إىل زلاكم زبتلف عن تلك ادلختصة بادلنازعات اجلنائية أو اإلدارية، وقد زبتص 
صل يف مسألة من مسائل القانوف اخلاص أو يرتب النوعُت يف دولة أخرى زلكمة واحدة؛ كما أف احلكم اجلنائي أو اإلداري قد يتضمن الف

فالعربة يف كل ذلك عند ربديد طبيعة احلكم األجنيب ػ من حيث كونو من مواد القانوف اخلاص أـ ال ػ إمنا ىي .أثارا يف مادة من مواده
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يض مدين يف دعوى جنائية يعترب وعلى ذلك، فاحلكم بتعو  .بطبيعة ادلسألة اليت فصل فيها، وليست العربة بنوع القضاء الذي صدر عنو
حكما مدنيا رغم صدوره عن زلكمة جنائية؛ وعلى العكس فإف احلكم بالغرامة ال يعّد حكما مدنيا حىت لو كاف صادرا عن زلكمة 

ارج ألنو يتضمن معٌت وبالتايل يرتب احلكم األوؿ أثره يف اخلارج بعد مشولو باألمر بالتنفيذ، بينما ال يرتب احلكم الثاين أثره يف اخل 8مدنية.
... يعًتؼ كل "الفقرة ب منها>  47ويطبق ىذا ادلبدأ يف اتفاقية الرياض العربية، حسب نص ادلادة .العقوبة رغم صدوره عن زلكمة مدنية

احلقوؽ ادلدنية من األطراؼ ادلتعاقدة باألحكاـ الصادرة عن زلاكم أي طرؼ متعاقد أخر يف القضايا ادلدنية دبا يف ذلك األحكاـ ادلتعلقة ب
وربديد طبيعة ادلسألة ػ كوهنا من مواد القانوف اخلاص أـ ال ػ إمنا ىو تكييف خيضع لقانوف بلد القاضي ادلطلوب " الصادرة عن زلاكم جزائية

بالتنفيذ؛ وإذا مل  منو األمر بالتنفيذ، فإف اعتربىا من مواد القانوف اخلاص رتب على احلكم األجنيب أثره يف دولتو، وذلك بأف يشملو باألمر
 يعتربىا من مواد القانوف اخلاص رفض القاضي طلب األمر بتنفيذه، فلم يرتب بذلك احلكم األجنيب أثره يف دولتو.

 .أن يكون الحكم األجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي بو :الفرع الرابع

يعًتؼ كل من األطراؼ ادلتعاقدة باألحكاـ »... كما يلي>   الفقرة أ 47أكدت اتفاقية الرياض ػ السالفة الذكر ػ ىذا الشرط يف ادلادة  
كما أكدتو أيضا اتفاقية تنفيذ .«…، احلائزة لقوة األمر ادلقضي بو وينفذىا يف إقليمو…الصادرة عن زلاكم أي طرؼ متعاقد أخر

ػ أف يكوف القرار، دبقتضى قانوف الدولة اليت  جػ»األحكاـ بُت اجلزائر وفرنسا ػ السابقة الذكر ػ بصريح نص ادلادة األوىل الفقرة جػ منها> 
بل وزادتو تأكيدا، بنصها على إلزامية قياـ السلطة ادلختصة بالتحقيق فيما .«صدر فيها قد حاز قوة القضية ادلقضية وأصبح قابال للتنفيذ

حبكم القانوف قوة القضية ادلقضية، كما  ، اخلاصة باكتسابو3إذا كاف القرار ادلطلوب تنفيذه مستوفيا الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة
 قررت أنو ال يستجاب لطلب التنفيذ إذا كاف القرار ادلطلوب تنفيذه موضوع طعن لدى زلكمة النقض واإلبراـ.

ئزة لقوة الشيء وباالستناد إىل القانوف اجلزائري الذي صلده يستلـز إلمكانية التنفيذ اجلربي لألحكاـ القضائية اجلزائرية أف تكوف هنائية حا   
 .بوادلقضي 

األجنبية، وإال صارت ىذه األخَتة يف وضع لشرط يف مواجهة األحكاـ القضائية فمن باب أوىل أف يراعي القاضي اجلزائري ىذا ا       
تنفيذه خباصييت األجنبية البد من اإلشارة إىل أف سبتع احلكم ادلراد ا ادلطلب ويف هناية ىذ.أكثر سبّيزا عن األحكاـ القضائية اجلزائرية

مرا والقضائية، وكونو صادرا يف مود القانوف اخلاص، وحائزا لقوة الشيء ادلقضي بو، ال يعّد أمرا كافيا من أجل أف يصدر القاضي اجلزائري أ
 طلبضو يف ادلعر نبتنفيذه؛ فهناؾ شروط أخرى ال تتعلق بطبيعة احلكم األجنيب جيب توافرىا من أجل إصدار ىذا األمر، وىذا ما س

 .الثالث

 الشروط األخرى المتعلقة باألمر بتنفيذ الحكم األجنبي من طرف القاضي الجزائري :المطلب الثالث

سبقت اإلشارة إىل أف التنفيذ غَت ادلقيد لألحكاـ األجنبية يتناىف مع مبدأ السيادة الوطنية، وأف رفض تنفيذىا بصفة مطلقة يتعارض مع    
وذلذا عمدت اجلزائر ػ كالعديد من الدوؿ ػ إىل التوفيق بُت االعتبارين السابقُت، وذلك بأف اتبعت نظاما يسمى .وليةحاجة ادلعامالت الد

، الذي يقـو يف ظلو القاضي ادلقدـ إليو طلب إصدار ( contrôle ) يف إحدى صوره، وىي ما يعرؼ بنظاـ ادلراقبة 9نظاـ األمر بالتنفيذ
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ادلراقبة اخلارجية أو الشكلية للحكم األجنيب، وذلك بفحصو للتأكد من أنو استوىف بعض الشروط األساسية الالزمة األمر بالتنفيذ بنوع من 
وانطالقا من كوف .(révision ) ، عكس ما ىو معموؿ بو يف نظاـ ادلراجعةلوأو يعديقـو دبراجعتو من ناحية ادلوضوع  لصحتو، دوف أف

ألمر بالتنفيذ، ويف ظل اعتماده نظاـ ادلراقبة على األحكاـ القضائية األجنبية نتساءؿ> ما ىي الشروط ادلشرع اجلزائري مل ينص على شروط ا
 روط السابقة الذكر باإلضافة إىل الش اليت جيب على القاضي اجلزائري أف يراعي توافرىا يف احلكم القضائي األجنيب من أجل األمر بتنفيذه ؟

 ليصدر األمر بالتنفيذ. ىافر اجيب على القاضي اجلزائري أف يراعي تو و اليت وادلتعلقة بطبيعة احلكم األجنيب، 

 .األجنبيثبوت الختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي أصدرت الحكم : الفرع األول

التفاقية الرياض العربية، ُيشًتط لتنفيذ احلكم األجنيب أف تكوف زلاكم الطرؼ ادلتعاقد اليت أصدرت احلكم سلتصة طبقا لقواعد  وفقا 
ولكن نص االتفاقية أضاؼ بأف االختصاص ديكن  10االختصاص القضائي الدويل ادلقررة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو تنفيذ احلكم.

يكوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب منو تنفيذ احلكم  أالبشرط  ،قدة، إذا توفرت إحدى حاالت معينةم إحدى الدوؿ ادلتعاأيضا أف ينعقد حملاك
أف احلكم صدر يف  بفرض :اآليتوديكن توضيح ذلك بادلثاؿ  حيتفظ حملاكمو أو حملاكم طرؼ آخر دوف غَتىا باالختصاص بإصدار احلكم.

 >، ففي ىذه احلالة يكوف احلل زلصورا يف أحد االحتماالت الثالثة التالية«اجلزائر»ويراد تنفيذه يف « تونس»

 .> إذا كانت قواعد االختصاص القضائي الدويل يف اجلزائر ذبيز االختصاص حملاكم تونس، فيكوف االختصاص ىنا صحيحا1الحتمال-

إذا كانت قواعد االختصاص الدويل يف اجلزائر ال ذبيز االختصاص حملاكم تونس، ويف الوقت ذاتو ال تعقد االختصاص  > 2الحتمال -
حصرا ال حملاكمها )أي اجلزائر(، وال حملاكم دولة ثانية )مصر مثال(، فعندئذ تكوف زلاكم تونس سلتصة إذا توفرت إحدى حاالت 

 .االختصاص ادلبينة يف االتفاقية

االختصاص القضائي الدويل يف اجلزائر ربصر االختصاص حملاكمها أو حملاكم دولة ثالثة وىي مصر يف > إذا كانت قواعد 3حتمالال -
ىذا ادلثاؿ(، فال تكوف زلاكم تونس سلتصة حسب االتفاقية، حىت لو توفرت حالة أو أكثر من حاالت االختصاص ادلنصوص عليها يف 

ـ( لتنفيذ احلكم الصادر عن الدولة 86;3قية الرياض، تشًتط اتفاقية تنفيذ األحكاـ بُت اجلزائر وفرنسا )وعلى غرار اتفا.ىذه االتفاقية
 األخرى أف تكوف احملكمة اليت أصدرتو سلتصة وفقا للقواعد اخلاصة بتنازع االختصاص ادلطبق يف الدولة اليت سينفذ احلكم لديها، وىذا ما

  تفاقية.من اال 3تضمنتو الفقرة أ من ادلادة 

ىذا يف حالة وجود اتفاقيات، أما يف حالة عدـ وجودىا، واستنادا إىل أف اختصاص احملاكم يف اجلزائر وجويب يف بعض النزاعات،      
 وجوازي يف بعضها اآلخر، فالرأي أف النزاعات اليت يكوف فيها اختصاص احملاكم اجلزائرية وجوبيا جيب اعتبار احلكم األجنيب الصادر فيها

؛ أما يف النزاعات اليت يكوف فيها ضي اجلزائري منحو األمر بالتنفيذحكما صادرا عن زلكمة غَت سلتصة دوليا، وبالتايل يرفض القا
، فيجب الرجوع إىل قواعد االختصاص الدويل يف قانوف البلد الذي أصدر قضاؤه احلكم األجنيب، فإف ا اختصاص احملاكم اجلزائرية جواز 

 و، منحنا للحكم الذي أصدره األمر بالتنفيذ.باختصاص قضت ىذه القواعد
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لكن إذا كانت رقابة القاضي لالختصاص الدويل للمحكمة اليت أصدرت احلكم األجنيب مشًتطة، فهل سبتد رقابتو إىل االختصاص و    
الداخلي للمحكمة اليت أصدرت احلكم الرأي يف الفقو أف رقابة القاضي الوطٍت ال جيب أف سبتد إىل االختصاص  احملكمة؟الداخلي لتلك 

 قانوف تلك احملكمة. أي األجنيب، ألف ىذه ادلسألة زبص القانوف األجنيب

ـ، والذي ألغى كل رقابة على 89;3أكتوبر  6وىذا ما اذبو إليو الفقو الفرنسي أيضا بعد صدور حكم زلكمة النقض الفرنسية بتاريخ    
نظاـ العاـ الدويل؛ فقد رأى الفقو الفرنسي أف حكم اإللغاء ىذا، يستتبع حتما التخلي عن الرقابة صحة اإلجراءات إال ما يتعلق منها بال

 أيضا عدـ امتداد رقابة القاضي اجلزائري على االختصاص الداخلي للمحكمة هوما يؤيدكمة األجنبية اليت أصدرت احلكم. الداخلية للمح
وتطبيقو تطبيقا صحيحا، أفضل من الوضع الذي يوجد فيو  وضع يسمح لو بفهم قانونو يوجد يفزلكمتو األجنبية، أف القاضي األجنيب يف 

 11القاضي اجلزائري.

 .عدم تعارض الحكم األجنبي مع النظام العام في الجزائر: الفرع الثاني

ال »من القانوف ادلدين اليت نصت على أنو>  46ادلشرع اجلزائري السكوت عن تعريف النظاـ العاـ، واكتفى باإلشارة إليو يف ادلادة  التـز
 «. جيوز تطبيق القانوف األجنيب دبوجب النصوص السابقة إذا كاف سلالفا للنظاـ العاـ أو اآلداب يف اجلزائر

ويتضح من النص السابق أف ادلشرع اجلزائري أخذ ػ مثلما فعلت مجيع  .للقاضي ادلطروح أمامو النزاع أما مهمة ربديد مفهومو فًتكها ادلشرع
الشرط الذي يطبق على القانوف  وىذا .عدـ سلالفة القانوف األجنيب لنظامها العاـ دبعناه الدويلتطبق نظاـ األمر بالتنفيذ ػ بشرط الدوؿ اليت 

ألجنيب ادلطلوب تنفيذه أماـ القضاء اجلزائري؛ فعند تعارض احلكم القضائي األجنيب مع األسس األجنيب ىو نفسو يطبق على احلكم ا
 .اجلوىرية السائدة يف الدولة اجلزائرية، ومع مصاحلها احليوية، ديتنع القاضي اجلزائري عن إصدار األمر بتنفيذه

تعاقدة ادلطلوب منها تنفيذ احلكم الصادر عن دولة متعاقدة أخرى، وقد نصت اتفاقية الرياض العربية على ىذا الشرط بالنسبة للدولة ادل   
 12.الدستوربل وأضافت بأف ال يكوف احلكم األجنيب سلالفا أيضا للشريعة اإلسالمية أو أحكاـ 

ـ أف من شروط حيازة احلكم الصادر من إحدى الدولتُت 86;3كما نصت االتفاقية الثنائية لتنفيذ األحكاـ بُت اجلزائر وفرنسا لعاـ     
أو دلبادئ  فيها، تنفيذ القرارادلراد يتضمن القرار ما خيالف النظاـ العاـ اخلاص بالدولة  أاللقوة القضية ادلقضي هبا يف بلد الدولة األخرى، 

ويتحقق التعارض بُت احلكم األجنيب ادلطلوب تنفيذه وفكرة النظاـ العاـ دبعناه الدويل يف صورتُت>  قوؽ العمومية ادلطبقة يف تلك الدولة.احل
 .األوىل إجرائية والثانية تتعلق بادلضموف

النظاـ العاـ واحلكم األجنيب نابعا من يف ىذه الصورة يكوف مصدر التعارض بُت :النظام العام والناحية اإلجرائية للحكم األجنبيأوأل: 
وقد ذكرت اتفاقية الرياض العربية بعض حاالت رفض االعًتاؼ باحلكم األجنيب وتنفيذه، شلا ديكن .اإلجراءات اليت اتبعت يف إصداره

عليو بالدعوى أو احلكم إعالنا كوف احلكم األجنيب غيابيا ومل يعلن اخلصم احملكـو   :اعتباره من قبيل ادلخالفة للنظاـ العاـ اإلجرائي مثل
ػ عدـ مراعاة قواعد قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ، اخلاصة بالتمثيل القانوين لألشخاص .صحيحا ديّكنو من الدفاع عن نفسو
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ت الالزمة ليحوز احلكم ـ إىل بعض اإلجراءا86;3كما أشارت االتفاقية الثنائية بُت اجلزائر وفرنسا لعاـ .عدديي األىلية أو ناقصيها
لة الصادر من الدولة األخرى األمر بالتنفيذ، ومنها> أف يكوف األطراؼ مبلغُت أصوال وشلثلُت، أو مقررا اعتبارىم متغيبُت حسب قانوف الدو 

  13اليت صدر فيها القرار.

فكرة النظاـ العاـ يف إطارىا الدويل ربوؿ دوف تنفيذ احلكم األجنيب إذا كاف مضمونو  إف :األجنبيالنظام العام ومضمون الحكم  ثانيا:
 14يتعارض مع ادلبادئ وادلثل السائدة يف الدولة ادلطلوب تنفيذ احلكم فيها.

وز لو أف يرفض تنفيذ وبناء على ذلك ال جيوز تنفيذ احلكم األجنيب إذا تضمن مثال ذبسيدا لفكرة التمييز العنصري؛ بل إف القاضي جي     
وإذا كانت فكرة النظاـ العاـ فكرة مرنة ومتطورة تتغَت بتغَت  احلكم األجنيب إذا تضمنت حيثياتو عبارات تتناىف مع الشعور العاـ يف الوطن.

قت التقدـ بطلب الزماف وادلكاف، فإف القاضي الوطٍت يقدر عدـ تعارض احلكم األجنيب ػ ادلطلوب تنفيذه مع النظاـ العاـ يف الوطن و 
تنفيذ ىذا احلكم، ولو أف يرفض تنفيذه إذا كاف يتعارض مع النظاـ العاـ يف ذلك الوقت، ولو مل يكن يف ىذا احلكم ما خيالف النظاـ 

 15العاـ عند صدوره عن القضاء األجنيب.

و االختصاص، والثانية غش يف الغش يف ىذا ادلوضوع ديكن أف يتخذ صورتُت> األوىل غش ضل:غياب أي غش نحو القانون :ثالثا 
فالغش ضلو االختصاص يتم بتحايل األطراؼ على ضابط اإلسناد ادلعتمد يف الدولة األجنبية اليت أصدر قضاؤىا .إجراءات التقاضي

ىو احلكم، شلا جيعل القاضي يف تلك الدولة يطبق قانونا معينا على النزاع، يف حُت أنو لوال غش األطراؼ ذاؾ لكاف قانونا آخر 
يف ىذه احلالة إذا ما تبُت للقاضي الوطٍت أف أطراؼ النزاع جلأوا إىل زلاكم إحدى الدوؿ بعينها، لعلمهم أف احلكم الذي سيصدر .ادلختص

، فإذا ما تبُت  منها سوؼ حيقق مآرهبم اخلاصة، أي أف االختصاص انعقد لتلك احملاكم األجنبية بناء على اصطناع من جانب اخلصـو
ٍت ذلك، كاف عليو أف يرفض طلب األمر بتنفيذ احلكم األجنيب، رغم أف احملكمة اليت أصدرتو سلتصة دوليا وفقا لقانوهنا، للقاضي الوط

 .النية، وزلاربة للغش ضلو االختصاص سيئُتوىذا الرفض عقاب لألطراؼ 

 إجراءات التقاضي، فتتمثل يف كوف احملكـو ىذا عن الصورة األوىل للغش وىي الغش ضلو االختصاص؛ أما الصورة الثانية وىي الغش يف   
لو قد حصل على احلكم بطريقة االحتياؿ أو التدليس أو التغرير، ويعٍت ذلك أف الغش مت عن طريق اللجوء إىل وسائل خداعية قولية أو 

يؤثر يف مضموف احلكم، حبيث لوال واقعا، دبا راءات التقاضي، فيصور غَت الواقع فعلية من أحد اخلصمُت يف مواجهة اخلصم اآلخر أثناء إج
ويقع عبء إثبات وقوع ىذا النوع من الغش على عاتق ادلدعى عليو يف دعوى طلب األمر بتنفيذ  ذلك الغش الختلف مضموف احلكم.

 .ضلو القانوف فعليو رفض طلب األمر بالتنفيذ ألف الغش يفسد كل شيءمىت ثبت للقاضي اجلزائري وجود غش احلكم األجنيب، و 

ىذا الشرط أنو يتعُت على القاضي الوطٍت قبل األمر بالتنفيذ أف  ومفاد :سابقعدم تعارض الحكم األجنبي مع حكم وطني ابعًا: ر 
يتأكد من أف احلكم األجنيب ال يتعارض مع حكم قضائي وطٍت سبق صدوره يف الوطن، ذلك أف تنفيذ احلكم األجنيب يف ىذه احلالة 

لسيادة يكوف من غَت ادلستساغ أف يهدر والعتبارات ا .16يتعارض مع حجية الشيء ادلقضي بو اليت كفلها القانوف لألحكاـ الوطنية
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أجنبية، حىت لو توافرت فيو كافة الشروط و دلصلحة حكم صادر من زلكمة دولة القاضي الوطٍت حكما وطنيا حائزا لقوة األمر ادلقضي ب
ن حاالت رفض الفقرة د من اتفاقية الرياض العربية، فجعلت م 50وعلى ىذا الشرط نصت ادلادة .األخرى إلصدار األمر بتنفيذه

االعًتاؼ باحلكم وبالتايل رفض تنفيذه لدى إحدى الدوؿ ادلتعاقدة، أف يكوف النزاع الصادر يف شأنو احلكم ادلطلوب تنفيذه زلال حلكم 
لوب صادر يف ادلوضوع ذاتو، وبُت اخلصـو أنفسهم، ويتعلق بذات احلق زلال وسببا، وحائزا قوة األمر ادلقضي بو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلط

منو االعًتاؼ باحلكم وتنفيذه؛ بل وأضافت إىل حالة عدـ تعارض احلكم ادلطلوب تنفيذه مع حكم وطٍت سابق حالة عدـ تعارضو مع 
كما تضمنت اتفاقية تنفيذ األحكاـ بُت .حكم سابق صادر من طرؼ متعاقد ثالث ومعًتؼ بو لدى الطرؼ ادلطلوب إليو االعًتاؼ

الفقرة د منها أف يكوف احلكم ػ ادلطلوب تنفيذه ػ الصادر من  3ىذا الشرط، فال جيوز حسب نص ادلادة ـ 86;3اجلزائر وفرنسا لعاـ 
وذبري  ضية.إحدى الدولتُت متعارضا مع حكم قضائي صادر يف الدولة ادلطلوب إىل قضائها تنفيذه، وحائزا بالنسبة ذلا قوة القضية ادلق

األجنيب ادلتعارض مع حكم فرنسي سابق عليو يف الصدور، وإف كاف القانوف الفرنسي ال أحكاـ القضاء الفرنسي على عدـ تنفيذ احلكم 
 رد تطبيق لفكرة النظاـ العاـ.يتطلب ىذا الشرط صراحة ويعترب األمر رل

بعد التحقق شلا ال جيوز األمر بالتنفيذ إال "من قانوف ادلرافعات بقولو>  :;4أما القانوف ادلصري فقد نص على ىذا الشرط يف ادلادة     
 ."يأيت> ...أف احلكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من زلاكم اجلمهورية

ىذا فيما خيص شرط عدـ تعارض احلكم األجنيب ادلراد تنفيذه مع حكم وطٍت سبق صدوره عن احملاكم الوطنية، فهل يسري نفس الشرط 
ماـ القضاء الوطٍت يف ذات ادلوضوع وبُت نفس األطراؼ، ومل يصدر فيها حكم بعد أيضا يف حالة ما إذا كانت ىناؾ دعوى مرفوعة أ

و ؟بالنسبة التفاقية الرياض العربية فإهنا تطبق نفس الشرط؛ إذ قررت أف احلكم األجنيب يرفض االعًتاؼ بو إذا كاف النزاع الصادر يف شأن
ب إليو التنفيذ، بُت اخلصـو أنفسهم، ويف موضوع احلق ذاتو زلال وسببا، ىذا احلكم زلال لدعوى منظورة أماـ إحدى زلاكم الطرؼ ادلطلو 

وكانت تلك الدعوى قد رفعت إىل زلاكم ذلك الطرؼ )ادلطلوب منو التنفيذ( يف تاريخ سابق على عرض النزاع على زلكمة الطرؼ 
 ليت أصدرت احلكم ادلطلوب تنفيذه.ا )طالب التنفيذ( اليت صدر عنها احلكم ادلشار إليو، أي قبل رفع النزاع إىل احملكمة

ـ فال يوجد فيها نص يدؿ على أهنا تشًتط عدـ وجود دعوى مرفوعة أماـ قضاء 86;3أما االتفاقية الثنائية بُت اجلزائر وفرنسا لعاـ     
ولكن، ما ىو احلكم الذي يطبقو القاضي اجلزائري يف غَت .إحدى الدولتُت لتنفيذ احلكم القضائي الصادر عن زلاكم الدولة األخرى

ىل يرفض األمر بتنفيذ احلكم األجنيب ادلعروض أمامو إذا كانت ىناؾ دعوى  األطراؼ؟احلاالت اليت توجد فيها اتفاقيات ثنائية أو متعددة 
األفضل ترؾ األمر للسلطة التقديرية للقاضي ليتخذ  أنو من احلكم؟ الرأيمرفوعة أماـ القضاء اجلزائري يف نفس احلق؟ أـ أنو يقبل تنفيذ 

ادلوقف ادلناسب حسب كل حالة، وذلك بالنظر إىل اعتبارات ادلالءمة ومتطلبات النظاـ العاـ الوطٍت، فمن احملتمل مثال أف يكوف احلكم 
نبية اليت أصدرت احلكم، فيكوف من ادلهم قبوؿ األجنيب صادرا يف دعوى تًتكز معظم أدلة اإلثبات فيها يف الدولة اليت تتبعها احملكمة األج

 .طلب األمر بتنفيذ احلكم األجنيب إذا توافرت فيو الشروط األخرى، حىت ولو كانت ىناؾ دعوى يف ذات ادلوضوع أماـ القضاء الوطٍت
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م األجنيب مىت كانت الدعوى ادلتعلقة وىذا الرأي ىو ادلؤيّد يف مصر من بُت ثالثة آراء؛ ذىب األوؿ منها إىل أنو ال مانع من إىدار احلك  
بذات النزاع مرفوعة بالفعل وما تزاؿ قيد احملاكم ادلصرية، ولو كانت ىذه الدعوى قد قامت بعد تاريخ صدور احلكم؛ بينما ذىب الرأي 

  17 الثاين إىل القوؿ بأف رلرد قياـ دعوى أماـ القضاء الوطٍت ال حيوؿ دوف تنفيذ احلكم األجنيب.

ومقتضى ىذا الشرط أف يعامل القاضي الوطٍت األحكاـ األجنبية ادلراد تنفيذىا يف عاملة بالمثل )مبدأ التبادل( : مط الر ش: خامساً 
دبعٌت أنو إذا كانت الدولة األجنبية تطبق على  18الوطن نفس ادلعاملة اليت تلقاىا األحكاـ الوطنية ادلراد تنفيذىا يف ىذه الدولة األجنبية.

اجلزائرية نظاـ الدعوى اجلديدة، فإف القاضي اجلزائري جيب أف يعامل احلكم األجنيب الصادر عن زلاكم ىذه الدولة نفس األحكاـ 
د تنفيذ ادلعاملة، فيكوف على ادلدعي األجنيب أف يرفع دعوى جديدة أماـ احملاكم اجلزائرية الستيفاء حقو؛ أما إذا كانت الدولة األجنبية ادلرا

زائر تأخذ بنظاـ األمر بالتنفيذ، فيجب أف تعامل أحكامها أماـ القاضي اجلزائري بنفس ادلعاملة، مع األخذ بعُت االعتبار أحكامها يف اجل
وال يطرح إشكاؿ بالنسبة ذلذا الشرط يف حالة وجود اتفاقيات، .الصورة ادلطبقة إلصدار األمر بالتنفيذ كوهنا نظاـ مراقبة أـ نظاـ مراجعة

فيها أمر بديهي حىت وإف مل يتم النص عليو فيها، مثلما ىو احلاؿ يف اتفاقية الرياض العربية؛ أو مّت النص عليو فيها، مثلما  ألف مبدأ التبادؿ
الفرنسي؛ حيث جاء يف نص الرسالتُت عبارة>  -صلده يف الرسائل ادلتبادلة بُت اجلزائر وفرنسا، وادلتعلقة بتعديل الربوتوكوؿ القضائي اجلزائري

 .، شلا يدؿ أف مبدأ التبادؿ مطبق عند الدولتُت يف ىذه االتفاقية«أساس ادلعاملة بادلثل...وعلى »

  فاإلشكاؿ إذف ىو يف حالة عدـ وجود اتفاقيات، فهل يُعِمل القاضي اجلزائري شرط ادلعاملة بادلثل؟

صلد دوال كثَتة نصت عليو يف قوانينها ومنها> مصر، لبناف، ادلغرب،  بو،باستثناء فرنسا اليت مل تأخذ  بالرجوع إىل التشريعات األخرى ػ    
غَت أف انتقادات كثَتة وجهت ذلذا الشرط، أمهها أنو ذو اعتبارات سياسية ومبٍت على فكرة اجملاملة الدولية، واألخذ بو قد ...أدلانيا، اصللًتا

نو األمر بالتنفيذ أف يقّدرىا وفق ما يراه مثاال للحقيقة والعدالة، بعيدا جيب على القاضي ادلطلوب مو  يضّر دبصاحل األفراد وديس حبقوقهم.
  .عن أي اعتبارات أخرى سياسية أو غَتىا

ذلذا فالرأي أف ال يُعِمل القاضي اجلزائري ىذا الشرط يف شّقو اخلاص، وذلك بأف يدرس قابلية احلكم األجنيب للتنفيذ يف اجلزائر دوف   
دوؿ األخرى من شروط يف احلكم الصادر عن احملاكم اجلزائرية، فلكل دولة شروطها اخلاصة هبا يف ىذا اجملاؿ؛ بل النظر إىل ما تطبقو ال

فادلهم .على القاضي اجلزائري أف يدرس تلك القابلية وفق ما حيقق حاجة ادلعامالت الدولية، وما يرى فيو وصوال إىل احلقيقة وربقيقا للعدؿ
نبية جييز تنفيذ األحكاـ اجلزائرية كمبدأ لديها، وىذا ىو الشق العاـ الذي على القاضي اجلزائري أف يراعيو يف أف يكوف قانوف الدولة األج

تفصيل ومناقشة الشروط اليت جيب أف يراعي القاضي  ناكوف قد أسبمناء من عرض شرط ادلعاملة بادلثل، وباالنته.إعماؿ ىذا الشرط
   يصدر األمر بتنفيذه يف اجلزائر.اجلزائري توافرىا يف احلكم األجنيب حىت
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 المطلب الرابع: إجراءات تنفيذ الحكم القضائي األجنبي في الجزائر

يتوجب على طالب التنفيذ رفع دعوى أماـ اجلهات القضائية ادلختصة، وفق اإلجراءات اليت نص علها القانوف، فماىي طبيعة ىذه     
الدعوى وإجراءاهتا )الفرع األوؿ(، وما مضموف احلكم الصادر يف ىذه الدعوى )فرع ثاين(، ذلك ما سنتعرض إليو بالبحث والدراسة يف 

 ىذا ادلطلب. 

 دعوى األمر بالتنفيذ وإجراءاتهااألول: طبيعة  الفرع

القوة التنفيذية للحكم األجنيب البد من رفع دعوى أماـ القضاء، يؤكد القاضي دبقتضاىا منح أمر التنفيذ، فماىي الطبيعة  إلعطاء     
 .ىذه اإلجراءات ف تتم، كما أف طلب تنفيذ احلكم القضائي األجنيب خيضع إلجراءات معينة، فكيالدعوى القانونية ذلذه 

 : طبيعة دعوى األمر بالتنفيذ:أولً 

إف دعوى األمر بالتنفيذ هتدؼ إىل منح القوة التنفيذية للحكم األجنيب إلمكانية تنفيذه، وبذلك فهي زبتلف عن الدعوى القضائية     
دبوضوع  فدعوى األمر بالتنفيذ ليست ذلا عالقة إىل احلصوؿ على احلماية القضائية بشأف مركز قانوين متنازع عليو،اليت يهدؼ صاحبها 

ودلا كانت  النزاع الذي فصل فيو احلكم األجنيب، وإمنا ىي متعلقة باحلكم ذاتو األمر الذي جيعل دعوى األمر بالتنفيذ ذات طبيعة خاصة.
زللها يكوف إثبات توافر الشروط الالزمة دعوى األمر بالتنفيذ دعوى ذات طبيعة خاصة، فإف مسألة اإلثبات حتما لن تتعلق بالوقائع وإمنا 

لتنفيذ احلكم القضائي األجنيب، فهل تكوف مسؤولية ىذا اإلثبات على عاتق ادلدعي أـ ادلدعى عليو، أـ أهنا مسألة خيتص هبا القاضي 
 الناظر يف طلب منح الصيغة التنفيذية؟ 

 ادلدعي إىلعلى عاتق بيعة خاصة، فإف عبء اإلثبات ينتقل من يرى بعض الفقهاء ونظرا لكوف دعوى األمر بالتنفيذ دعوى ذات ط   
لتنفيذ احلكم األجنيب بعضها أو كلها، كما أف احلكم األجنيب يفًتض فيو حُت يدفع بعدـ توافر الشروط ادلطلوبة  19عليو، عاتق ادلدعى

وافر ىذه الشروط سلالف ذلذا ادلبدأ، األمر الذي يلـز قرينة الصحة من حيث استيفائو للشروط ادلتطلبة لتنفيذه، وادعاء احملكـو ضده بعدـ ت
 احملكـو ضده إثبات ما يدعيو. 

فقهاء آخروف انتقدوا الرأي السابق، بقوذلم لو أف احملكـو ضده مل يكن دبقدوره إثبات عدـ توفر الشروط الالزمة لتنفيذ احلكم األجنيب     
رغم توافرىا، فإف ىذا احلكم سينفذ وىذا ما يتعارض وحكمة التشريع، وبالتايل فإف عبء إثبات توافر الشروط ادلتطلبة لتنفيذ احلكم 

 يقع على عاتق ادلدعي، حيث أنو ىو وحده صاحب ادلصلحة يف تنفيذ ىذا احلكم، وىو أحسن ما يساعد القاضي يف إثبات األجنيب
 . 20الشروط الالزمة لتنفيذ احلكم األجنيب

 يكوف على عاتق القاضي ادلطلوب منويف حُت ذىب جانب من الفقو إىل أف عبء إثبات جانب من شروط تنفيذ احلكم األجنيب     
إصدار األمر بالتنفيذ، كوف أف ىذه الشروط تتعلق بالنظاـ العاـ، واذلدؼ من وضعها ىو احملافظة على سيادة الدولة وربقيق ادلصلحة 
العامة، شلا جيعل التمسك هبا والتحقق من وجودىا من اختصاص احملكمة ادلطلوب منها التنفيذ وحدىا، ويبدو أف ىذا الرأي ىو الذي 
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لقاضي اجلزائري عند مراقبتو الشروط الواجبة يف تنفيذ احلكم األجنيب، على أال يفرض على ادلتقاضي التحقق من ىذه جيب أف يراعيو ا
 الشروط وإثباهتا بنفسو.  

 : إجراءات الدعوى:ثانياً 

ألمر بالتنفيذ يتطلب إف إجراءات تنفيذ احلكم القضائي األجنيب زبضع لقانوف القاضي ادلطلوب منو التنفيذ، ويكمن ذلك يف كوف ا    
مكرر من القانوف ادلدين اجلزائري، وكذلك أشارت إليو 43تدخل السلطات العامة لتنفيذ ىذا احلكم جربا، وىذا ما نصت عليو ادلادة 

 واإلداريةومابعدىا من قانوف اإلجراءات ادلدنية 35وترفع دعوى األمر بالتنفيذ طبقا دلا ورد يف ادلادة  ،ـ5:;3اتفاقية الرياض لسنة 
وديكن القوؿ بأف ىناؾ طريقاف لرفع دعوى األمر بالتنفيذ، إما دبوجب دعوى أصلية يكوف موضوعها األمر بالتنفيذ، أو عن طريق  ،اجلزائري

هبذه حيث يكوف احلكم األجنيب مرتبطا ارتباطا وثيقا الدفع دبناسبة دعوى أخرى مرفوعة أماـ القضاء ادلطلوب منو منح الصيغة التنفيذية، 
 الدعوى ومؤثرا فيها، غَت أف ىذه ادلسألة تتطلب أف يكوف القاضي الذي قدـ أمامو الطلب سلتصا بنظر الدعوى.

من قانوف اإلجراءات ادلدنية  809بالنسبة الختصاص احملكمة، فيجب أف يقدـ الطلب اخلاص دبنح الصيغة التنفيذية حسب ادلادة      
ح الصيغة التنفيذية لألوامر واألحكاـ والسندات التنفيذية األجنبية، أماـ زلكمة مقر اجمللس اليت يوجد واإلدارية اجلزائري " يقدـ طلب من

 يف دائرة اختصاصها موطن ادلنفذ عليو او زلل التنفيذ".  

والسندات الرمسية األجنبية ىي سواء للحكم أو القرار القضائي أو للعقود إف احملكمة ادلختصة بالطلب ادلتمثل يف منح الصيغة التنفيذية     
ىو زلكمة مقر اجمللس القضائي الواقع يف دائرة اختصاصها موطن ادلدعى عليو، وىو ادلنفذ عليو كما ديكن للمدعي أف خيتار ادلعيار الثاين و 

أو العقد أو السند الرمسي  زلل التنفيذ وادلقصود من وراء ذلك ادلكاف الذي سيتم فيو تنفيذ احلكم األجنيب أو القرار القضائي األجنيب
األجنيب، وتكوف أحكاـ ىذه احملكمة كباقي األحكاـ األخرى خاضعة لنفس طرؽ الطعن كما أف األحكاـ اليت تصدر بالرفض ال ديكن 

 الدفع بسبق الفصل يف حالة تقدمي ادلدعي مرة أخرى طلب تنفيذ احلكم أو السند األجنيب.

توافر الشروط القانونية ويف حالة توافرىا يف الدعوى ادلرفوعة بعد الرفض األوؿ فال يوجد مانع  على عدـؤسس وىذا نظرا ألف الرفض م  
من االستجابة ذلا، ألف القوؿ بسبق الفصل يرتب آثارا يصعب التسليم هبا ألف السؤاؿ الذي يطرح بعد ذلك أف القاضي الذي قدر 

 21ألمر كذلك بعد مدة معينة ألف النظاـ العاـ فكرة متغَتة.تعارض احلكم أو السند مع النظاـ العاـ وقد ال يعترب ا

إجراءات التنفيذ ال ديكن أف تتم إال إذا مت تكوين ملف حيتوي على السندات والوثائق الالزمة اخلاصة بطلب التنفيذ، يتم ايداعها أما     
ادلكونة للملف اخلاص بطلب منح الصيغة التنفيذية، غَت أنو القانوف اجلزائري ماىي الوثائق حيدد ادلختصة ومل  بأمانة ضبط اجلهة القضائية

بالرجوع إىل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية اليت عقدهتا اجلزائر مع دوؿ أخرى، وكذلك بالنظر إىل الشروط الواجب توافرىا يف احلكم 
 األجنيب، ديكن إمجاؿ ىذه الوثائق فيما يلي> 

 وط الالزمة إلثبات صحتها.صورة رمسية للحكم تتوفر فيها الشر -3

 صورة رمسية عن زلضر تبليغ احلكم ادلطلوب تنفيذه.-4
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 شهادة بأف احلكم أصبح هنائيا وحائزا لقوة الشيء ادلقضي بو مامل يكن ذلك منصوص عليو يف احلكم ذاتو. -5

 ة.إىل الطرؼ الذي زبلف عن حضور ادلرافع نسخة طبق األصل من ورقة التكليف باحلضور ادلوجهة-6

 جيب أف تكوف الوثائق مصحوبة بًتمجة رمسية إىل اللغة العربية.-7

 .م الصادر في دعوى األمر بالتنفيذالفرع الثاني: مضمون الحك

القاضي ادلعروض أمامو احلكم القضائي األجنيب دلنحو الصيغة التنفيذية، إما أف يقبل منح األمر بالتنفيذ ذلذا احلكم أو أف يرفض  إف    
 منحو األمر بالتنفيذ. 

  : منح األمر بالتنفيذ:أولً 

ورد يف القانوف، فإنو سيصدر األمر بتنفيذ حسب ما حُت يتحقق القاضي اجلزائري من توافر كل الشروط الالزمة لتنفيذ احلكم األجنيب     
يذ رغم مشولو ىذا احلكم األجنيب دومنا تعديل فيو، وبتايل يصبح قابال للتنفيذ، غَت أنو ديكن أف يتصور عدـ قابلية ىذا احلكم األجنيب للتنف

 بالصيغة التنفيذية.

 : رفض تنفيذ الحكم األجنبي: ثانياً 

كم القضائي األجنيب قد استوىف مجيع الشروط الالزمة لتنفيذه فإف القاضي سَتفض إعطائو الصيغة يف احلالة اليت يكوف فيها احل     
بالرفض حائزا حلجية األمر ادلقضي بو، شلا يًتتب عليو عدـ إمكانية رفع دعوى جديدة يكوف  التنفيذية، ويكوف ىذا األمر الصادر

يب، غَت أنو يبقى لصاحب احلكم األجنيب أف يرفع دعوى جديدة أماـ احملاكم موضوعها طلب جديد دلنح الصيغة التنفيذية للحكم األجن
  .الوطنية بشأف النزاع الذي قضى بو احلكم األجنيب

الشروط وديكن للقاضي ادلطلوب منو منح األمر بالتنفيذ أف يقـو بتنفيذ جزء من احلكم األجنيب، عندما تتوافر يف ىذا اجلزء كافة      
 احلكم األجنيب، وأف يكوف ىذا اجلزء قابال لالنفصاؿ عن باقي أجزاء احلكم األخرى.الالزمة لتنفيذ 

أما فيما خيص الطعن يف احلكم بإصدار األمر بالتنفيذ احلكم القضائي األجنيب، فإنو جيوز للخصم الذي صدر ىذا احلكم ضده، أف     
 د األحكاـ.يطعن فيو وفقا للقواعد العادية ادلقررة يف القانوف اجلزائري ض

 ونكوف هبذا قد بينا الشروط الواجب توفرىا يف احلكم القضائي األجنيب إلمكانية تنفيذه، واإلجراءات الالزمة لذلك.     

 :الخاتمـة

القضائية األجنبية تقبل التنفيذ أماـ القاضي اجلزائري وفق شروط معينة، وخيضع ىذا التنفيذ ألحكاـ  إف األحكاـخالصة القوؿ      
ـ، إذا توفرت شروط تطبيقها، أو لالتفاقيات الثنائية اخلاصة 7:;3تفاقيات الدولية اليت انضمت إليها اجلزائر، مثل اتفاقية الرياض لسنة اال

 اليت أبرمتها اجلزائر مع دوؿ أخرى.

 ض(.اتفاقية الريا معدؿ من ;8ادلادة ويف حالة التعارض فيما بينها تطبق االتفاقية األكثر ربقيقا للتعاوف القضائي )   
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ف أما شروط األمر بالتنفيذ وفق االتفاقيات ادلذكورة باإلضافة إىل آراء القضاء والفقو فهي يف معظمها شروط معروفة إىل حد كبَت يف سلتل 
زائري يف موضوع وعند تناوؿ طلب األمر بتنفيذ احلكم األجنيب ال يتدخل القاضي اجل .القوانُت األجنبية على النحو ادلشار إليو يف العرض

  .النزاع ثانية، وال يفحص موضوع احلكم وال يناقشو، وإمنا يقتصر دوره على التأكد والتحقق من توافر أو عدـ توافر شروط األمر بتنفيذه

ا وشامال، إف اجلزائر بوضعها احلايل يف حاجة ماسة إىل تقنُت مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية، حبيث تعاجلها يف قانوف خاص عالجا جذري
نظرا للظروؼ االقتصادية اليت سبر هبا، وكذلك الظروؼ االجتماعية الناذبة عن االنفتاح االقتصادي الذي بدأ منذ سنوات، وغَتت نتائجو 

 . البنية االقتصادية واالجتماعية للوطن

 زاعات النامجة عن ىذه العالقاتقة وثيقة بُت الناألجنبية، فثمة عال لتوطيد العالقاتونظرا إىل أف أبواب اجلزائر مفتوحة على مصراعيها    
وتنفيذ األحكاـ األجنبية، ذلك أف تلك النزاعات قد تصل إىل القضاء األجنيب فيصدر فيها أحكاما؛ ومن مث تظهر احلاجة ادللحة إىل 

  ائل تنفيذ أحكاـ ىذا القضاء أماـ القاضي اجلزائري.تقنُت وس
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    مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ

  بن معروف فوضيل                                          

 طالب دكتوراه

 العموم السياسيةالحقوق و كمية  تممسان جامعة ابوبكربمقايد

Fadhel.fdl@hotmail.com 

 ممخص 

االخطاء الطبية من عبء االثبات خطأ  اياتمكن القضاء االداري الفرنسي في مجال المسؤولية المدنية من تخميص ضح
اثبات الخطأ الى مسؤولية اساس  مبنية عمىالخطئيةالالمرفق الطبي وغير االساس القانوني لممسؤولية الطبية من مسؤولية 
، وىذا ما تبناه المشرع الفرنسي في مجال االبحاث موضوعية يعفى من خالليا المريض من اثبات خطأ المرفق  الطبي 

 . العممية وعدوى المستشفيات بحيث انو اعفى المريض المضرور من اثبات الخطأ

 المسؤولية بدون خطأ ، المستشفيات ، عدوى المستشفيات ، التجارب الطبية  كممات مفتاحية:ال

Abstract 

        The French administrative judiciary in the area of civil liability has been able to rid the victims of 

medical errors of the burden of proof the fault of the medical facility and other than the legal basis of medical 

responsibility alkhtaehalmbnih liability on the basis of proving the error to a strict liability to relieve the 

patient from proving the fault of the facility  This is what the French legislator has adopted in the field of 

scientific research and hospital infections so that he has exempted the injured patient from proving the error. 

Keywords: responsibility without fault, hospitals, hospital infections, medical experiments 
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 المقدمة

تعتبر المسؤولية الطبية داخل المرافق الصحية من أكثر الموضوعات التي تثير العديد من اإلشكاالت، وىذا 
بيا، استدعى ىذا األمر  لطبية والتعقيدات التي أصبحت تتصفمن المعطيات، فأمام تزايد حجم األخطاء ابالنظر لمعديد 

 تدخل القضاء والتشريع من أجل إيجاد حمول تضمن لممريض الحق في الحصول عمى تعويض.

افق الصحية في السابق يشترط عمى المضرورين إثبات األخطاء المرتكبة داخل المر  اإلداريولقد كان القضاء 
العمومية من أجل حصوليم عمىى التعىويض، غيىر أن ىىذا التوجىو كىان يصىطدم فىي غالىب األحيىان بعجىز المضىرورين عىن 
إثبىىات ىىىذه األخطىىاء، خاصىىة بعىىد الطفىىرة العمميىىة والتقنيىىة التىىي شىىيدىا الحقىىل الطبىىي، لىىذا كىىان الزمىىا عمىىى القاضىىي اإلداري 

مىىن المسىىألة وتىىوفير حمايىىة كاممىىة لممرضىىةمن خىىالل إعىىادة النظىىر فىىي شىىروط تحقيىىق نىىوع مىىن التىىوازن بىىين حمايىىة الطبيىىب 
قام القضاء اإلداري الفرنسي بتقرير مسؤولية المرفق الطبي عمى أساس الخطر وىدفو في ذلك  ، حيث(1)المسؤولية التقميدية 

 ىو توفير حماية حقيقية لممرضى ضحايا األخطاء الطبية المرتكبة داخل المرافق الصحية.

ل في كون أن نظام المسؤولية بدون خطأ لممرفق الطبي جاء ليوفر ثماألىمية التي يطرحيا الموضوع، تت ن  إ
 نوع من الحماية لمرضى المرافق الطبية ويضمن ليم الحق في التعويض دون الحاجة إلى إثبات الخطأ.

 وعميو فإن اإلشكالية التي يطرحيا الموضوع تتمثل فيما يمي:

 بدون خطأ لممرفق الطبي في توفير حماية حقيقية لممرضى؟. م نظام المسؤوليةإلى أي مدى ساى

,حيث تطرقنا في المبحث األول إلى اإلطار لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية، تم تقسيم الموضوع إلى خطة ثنائية
مسؤولية غير الخطيئة العام لمسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ، حيث تناولنا في المطمب األول مبررات ودوافع األخذ بال
خطأ,أما المبحث الثاني داخل المرافق الطبية، أما المطمب الثاني فخصص لدراسة شروط قيام مسؤولية المرفق الطبي بدون 

تطرقنا فيو إلى التطبيقات القضائية والتشريعية لمسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ، إذا تم تقسيمو مطمبين،عالجنا في 
اف القضائي بالمسؤولية غير الخطيئة في مجال المرافق الطبية،و تناولنا في المطمب الثاني مسألة المطمب األول االعتر 

 التكريس التشريعي لفكرة المسؤولية بدون خطأ لممرفق الطبي.
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 المبحث األول:اإلطار العام لمسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ

خطأ، ضرورة التطرق إلى مبررات ودوافع األخذ  دراسة اإلطار العام لمسؤولية المرفق الطبي بدونتستمزم 
 بدون خطأ )مطمب ثاني(. بالمسؤولية غير الخطيئة لممرافق الطبية )مطمب أول(، وشروط قيام مسؤولية المرفق الطبي

 المطمب األول:مبررات ودوافع األخذ بالمسؤولية غير الخطيئة لممرافق الطبية

، فمنيا ما ىو خاص بواجب بالمسؤولية غير الخطيئة لممرافق الطبية عديدة ومتنوعةالمبررات الدافعة إلى األخذ إن 
المستشفى بضمان سالمة المريض )فرع أول(، باإلضافة إلى دور التطورات العممية والتقنية في المجال الطبي )فرع 

 .ثاني(،دون إىمال وعي المرضى مستعممي المرافق الطبية )فرع ثالث(

 بضمان سالمة المريض. المستشفى األول:واجب الفرع

من بين أىم االلتزامات الممقاة عمى عاتق المرفق الصحي العام ىو االلتزام العام بضمان سالمة المريض من كل  نإ
األخطار والنتائج غير المتوقعة، وىذا االلتزام تتعدد مجاالتو في العديد من صور النشاط الطبي، مثل استعمال األدوات 

وتتحقق مسؤولية المرفق الطبي في حالة مخالفة عمى ىذا االلتزام الذي يعتبر  (2). واألجيزة الطبية، التطعيم وعمميات الحقن
بتحقيق نتيجة يعفي المريض من إثبات  وقوع الخطأ، إذ يعد ىذا الواجب من بين الدوافع التي أدت بالقضاء اإلداري  التزاما

 إلى األخذ بفكرة المسؤولية غير الخطيئة لممرفق الطبي.

 .:التطورات العممية والتقنية في المجال الطبيالثاني الفرع

إن  من بين الدوافع التي أدت إلى تكريس فكرة المسؤولية بدون خطأ داخل المرافق الصحية، ىو التطورات 
عن  جرالعممية والتقنية التي شيدىا ميدان الطب، خاصة مع ظيور أجيزة طبية دقيقة، يصعب معرفة النتائج التي قد تن

وبالتالي فإن ىذه التطورات العممية والتقنية في الميدان الطبي تتسبب في إلحاق أضرار بالمرضى، إذ أصبح (3ستعماليا.)إ
من المستحيل والعسير التعرف عمى الخطأ الذي يؤدي إلى قيام مسؤولية المرافق الصحية العمومية، ىذا ما جعل القضاء 

 (4مضرورين من دون تعويضات. )اإلداري يتأكد بأنو ليس من العدل أن يترك المرضى ال
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 الفرع الثالث: وعي المرضى مستعممي المرافق الطبية

أكثر فأكثر،  ازدادإن  من بين األسباب التي كرست فكرة المسؤولية بدون خطأ في المرافق الطبية، ىو وعي المرضى والذي 
مساءلة األطباء في حالة ما إذا تعرضوا ألضرار  عوا عمىنمتعمى صحتيم، وال ي حيث أصبح ىؤالء المرضى حريصين

 (5مادية. )

 المطمب الثاني: شروط قيام مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ.

تحقق المسؤولية غير الخطيئة لتختمف شروط قيام مسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ، عن المسؤولية التقميدية إذ يشترط 
عالقة السببية بين  والضرر و ل العمل الطبي خطرًا استثنائيًا أن يشكو لممرفق الطبي، ضرورة وجود عمل طبي ضروري 

 .الضرر ونشاط المرفق 

 وجود عمل طبي ضروري وان يشكل العمل الطبي خطرا استثنائياالفرع األول:

 وجود عمل طبي ضروري. أوال:

يشترط لقيام مسؤولية المرفق الصحي بدون خطأ، أن يكون ىناك عمل طبي ضروري، حيث إذا كان ىذا العمل ال فائدة 
 (6)منو ونتجت عنو مخاطر، عدا األمر في حد ذاتو خطأ في جانب المستشفى. 

 أن يشكل العمل الطبي خطرَا استثنائياَ  ثانيا:

عتبر الخطر استثنائيا  إذا كان ىذا الخطر غير مألوف وفقا  لمتطور العادي لحالة مشابية لوضعية الذي ي
 ( 7اآلثار الثانوية ال تخضع عادة لقواعد المسؤولية بدون خطأ. )يخضع لمعالج، إذ 

 .الطبي المرفق ونشاط الضرر بين والعالقة السببية :الضررالثاني الفرع

 اوال: الضرر.

يعد الضرر أحد أىم شروط قيام المسؤولية بدون خطأ لممرفق الصحي، إذ تتميز المسؤولية اإلدارية بدون 
الضرر الموجب لمتعويض، حيث تعد ىذه الشروط من ابتكار القضاء اإلداري خطأ بضرورة توافر شروط خاصة في 

 (8الفرنسي، وتتمثل أساسًا في خصوصية الضرر وبكونو أنو غير عادي. )

 :الضرر خصوصية-1
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يقصد بو أن يقع أو ينصب ىذا الضرر عمى شخص واحد أو عدد معين من األشخاص، بحيث يجد المضرور نفسو أمام 
 (9وضع استثنائي وىذا دون أن يشاركو أي فرد من األفراد. )

 :أن يكون الضرر غير عادي-2

الناس وذلك بالنظر إلى المجرى يقصد بو أن ال يكون ىذا الضرر من األضرار العادية التي يتعرض ليا 
العادي لألمور، إذ يتبنى قضاء مجمس الدولة معيار حجم الضرر ليحكم عمى أنو ضرر غير عاد، فتارة يعبر عنو 

 (10بمصطمح الضرر االستثنائي وتارة بالضرر الجسيم. )

 الطبي.عالقة السببية بين الضرر ونشاط المرفق  ثانيا:

الصحية عن األضرار الناشئة عن أعماليا أو أنشطتيا إذا لم تكن ىناك صمة بين ال تقوم مسؤولية المرافق 
 (11ىذه األنشطة واألضرار التي تصيب المرضى. )

ففي حالة مسؤولية المرفق الصحي بدون خطأ، فإنو يكفي إلستحقاق المريض التعويض، ضرورة وجود ضرر وأن 
 (12يكون ىذا األخير مرتبط بنشاط اإلدارة. )

أن المشكل ال يطرح إذا كان النشاط الذي قام بو المرفق الصحي ىو الذي أدى إلى حدوث الضرر، فرابطة السببية في كما 
وتداخمت عوامل أخرى  ىذه الحالة قائمة وال تثير أي إشكاالت، ولكن المسألة تثور في حالة ما إذا تعددت أسباب األضرار

وف أو العوامل سابقة عمى تدخل المرفق الصحي أو متزامنة معو أو أدت إلى وقوع الضرر ويستوي أن تكون ىذه الظر 
 (13الحقة عميو. )

إيجاد حمول لإلشكاالت المثارة، ومن بين أىم النظريات نظرية بيدف دد العديد من النظريات وذلك صفي ىذا ال اقترحتولقد
 (14تعادل األسباب ونظرية السبب المنتج. )

 القضائية والتشريعية لمسؤولية المرفق الصحي بدون خطأ. المبحث الثاني:التطبيقات

القضاء  عترافإعالج في ىذا المبحث، التطبيقات القضائية لمسؤولية المرفق الصحي بدون خطأ من خالل نسوف 
اإلداري بيذه النظرية )مطمب أول(، ثم نتطرق إلى دراسة مسألة التكريس التشريعي لممسؤولية بدون خطأ في مجال المرافق 

 .الطبية )مطمب ثاني(

 



8102جانفي– السابع العدد  - السياسية والعموم القانون مجمة  

 

420 
 

 ة لممرافق الطبيةيئالقضائي بالمسؤولية غير الخطعتراف االالمطمب األول: 

نما كان العمل الالمسؤولية بدون خطأ في مجال المرافق الطبية العمومية معترفًا بيا عمى لم تكن  مستوى القضائيوا 
والتي كانت تجعل من المساىم الفعمي في  ,1990فقط بموجب المبادئ العامة لممسؤولية التقميدية في فترة ما قبل سنة 

(غير أن ىذا التوجو 15ستفادة من أحكام المسؤولية غير الخطيئة.)تنفيذ المرفق والغيرىم األشخاص الذين ليم الحق في اإل
الذي كان يتبناه القضاء اإلداري الفرنسي بخصوص وضعية المرضى المضرورين من األعمال الطبية وعدم حصوليم 

 (16خمى عنو في فترة موالية.)تعمى تعويضات عمى أساس نظرية المخاطر سرعان ما 

")فرع Consort Gomez" ا المطمب قرار مجمس الدولة الفرنسي بخصوص قضيةوعميو فإننا سنتناول في ىذ
ما الفرع الثالث أ" )فرع ثاني(،Bianchiالفرنسي بخصوص قضية " أول(، ثم نتطرق إلى دراسة قرار مجمس الدولة

 فخصصناه لدراسة موقف القضاء اإلداري الجزائري من المسؤولية بدون خطأ لممرافق الصحية.

 الفرنسي الدولة مجمس قرار و"Consort Gomezاألول: قرار مجمس الدولة الفرنسي بخصوص قضية " الفرع
 ".Bianchi" قضية بخصوص

 "Consort Gomez" قضية بخصوص الفرنسي الدولة مجمس قرار اوال:

القرار الصادر عن المجمس  اإلداري في فرنسا بالمسؤولية غير الخطيئة لممرافق الصحية،وذلك بموجب لقد أقر القضاء
، استجابت محكمة االستئناف 21/12/1990" بتاريخ Consort Gomezاإلداري لالستئناف لمدينة ليون في قضية "

دون خطأ في مجال األعمال الطبية وذلك في حالة استخدام وسيمة برفق الطبي ملطمب العائمة،وقرر ألول مرة مسؤولية ال
 (17)نتائجيا بصورة كافية.عالج جديدة لم تعرف بعد 

 ".Bianchi:قرار مجمس الدولة الفرنسي بخصوص قضية "ثانيا

" بأن مسؤولية المستشفى تقوم بدون خطأ Bianchiوذلك في قضية " 1993كما قضى مجمس الدولة الفرنسي سنة 
 وىذا بسبب العمل الطبي الضروري لمتشخيص ولعالج المريض وفق ثالثة شروط:(18)

 يفتقر العمل الطبي إلى عنصر الخطر. أال-1

 ال يجب أن يكون ىناك أي سبب يدفع لالعتقاد بأن المريض معرض ليذا الخطر بصفة خاصة.-2

 أن يكون تنفيذ ىذا العمل الطبي ىو السبب المباشر وال تربطو أي عالقة بحالة، أو وضعية المريض.-3
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 سؤولية بدون خطأ لممرافق الصحية.موقف القضاء اإلداري الجزائري من الم:الثانيالفرع 

أما بخصوص موقف القضاء الجزائري من المسؤولية بدون خطأ داخل المرافق الصحية، فإنو ال توجد أحكام قضائية تبين 
ىناك الكثير من األحكام  بوضوح بأن القاضي اإلداري الجزائري قد اعتنق فكرة مسؤولية المرافق الصحية بدون خطأبل

والقرارات الحديثة تبين بأن القاضي اإلداري الجزائري مازال يأخد بأحكام المسؤولية التقميدية والتي تقوم عمى الخطأ في 
 (.19مجال المرافق الصحية العمومية )

 المطمب الثاني:التكريس التشريعي لممسؤولية بدون خطأ في مجال المرافق الطبية.

البية التشريعات لمبدأ المسؤولية بدون خطأ في مجال المرافق الصحية وىذا في العديد من المجاالت، بيدف لقد كرست غ
التشريعات لممسؤولية بدون خطأ تبنت كيفتحقيق حماية أفضل لممرضى المضرورين، وعميو فإننا سندرس في ىذا المطمب 

 اإلجبارية )الفرع األول(، وفي عمميات نقل الدم )الفرع الثاني(، ثم في التجارب الطبية )فرع ثالث(. في مجال التمقيحات

 الفرع األول: التمقيحات اإلجبارية

لزامية التمقيح في قانون 1969إن المشرع الجزائري نص عمى التمقيح اإلجباري منذ سنة  ، ثم تكرر النص عمى ضرورة وا 
الوالدة,كالتمقيح ضد السل ذموعة من التمقيحات اإلجبارية التي يخضع ليا األطفال مننص عمى مج إذ(،20)الصحة

ع أغفل الحديث عن نظام المسؤولية في حالة تعرض األشخاص الخاضعين لمتمقيح إلى لكن المشر  (.21والحصباء...إلخ )
 .(22أضرار)

اإلجبارية وذلك بموجب القانون الصادر بتاريخ  أما بالنسبة لممشرع الفرنسي، فقد حسم موقفو في مجال التمقيحات
منو عمى المسؤولية غير الخطيئة  03من قانون الصحة الفرنسي، حيث أكدت المادة  10المعدل لممادة  01/07/1964

قم لمدولة عن األضرار التي يمكن أن تحدث بفعل التمقيح، والتي يتم إجراؤىا في مراكز معتمدة إال أنو وبعد صدور القانون ر 
، وذلك في ، قام المشرع بالتخمي عن عبارة المراكز المعتمدة1964والمعدل لقانون  26/05/1975في  المؤرخ 75/401

 (23.)حو توسيع فكرة المسؤولية بدون خطأ، لتشمل التمقيحات التي تجرى خارج المصالح المعتمدةنإشارة إلى نية التوجو 

 الثاني:عمميات نقل الدم الفرع

، المتعمق بالسالمة الصحية في مجال عمميات نقل الدم واألدوية، قام 04/01/1993القانون المؤرخ في بعد صدور 
المسؤولية سواء تعمق األمر بالتبرع بالدم الكالسيكي، أو التبرع بالدم بعد القيام بتغيير  المشرع الفرنسي بتوحيد نظام
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تتحمل التعويض عن األخطار التي قد يتعرض إلييا  ( حيث أصبحت مراكز نقل الدم24المكونات النوعية لمدم، )
 (25األشخاص الذين يتبرعون بالدم. )

ففي البداية كانت مسؤولية المستشفى عن األضرار الناشئة عن عممية نقل الدم تؤسس عمى أساس المسؤولية التقميدية وىذا 
إثبات الخطأ، إال أن القضاء الفرنسي  من عبئدم، حيث يتم إعفاء المتبرع باستثناء األضرار التي تمحق المتبرعين بال

سرعان ما تجاوز فكرة إثبات الخطأ في حالة ما إذا وقع ضرر لممريض الذي ينقل إليو الدم وكر س فكرة مسؤولية المستشفى 
 (26ومركز الدم بدون خطأ. )

نقل الدم حيث أفرد ليا الفصل الثاني من قانون الصحة كما أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لعمميات           
,األمر الذي يتأكد معو بأن المشرع يولي ليذه المادة أىميةبالغة,ألنيا ضرورية في حياة اإلنسان و ال 05_85الجزائري رقم 

 (27يمكن تقديرىا بثمن.)

 الفرع الثالث: التجارب الطبية

خضوع اإلنسان لمتجارب الطبية، وذلك من خالل تعريضو إلى مختمف  لقد عالجت جل التشريعات المقارنة مسألة مدى
أساليب التطبيب الحديثة والتي لم يسبق إعماليا، ونتيجة لخطورة القيام بيذه التجارب، قام المشرع الفرنسي بالتدخل بموجب 

ية األشخاص والمتعمق بحما 20/12/1988، الصادر بتاريخ Huriet-Séruclatالمسمى بقانون  1938-88القانون رقم 
 (28طبية.)الذين يخضعون لألبحاث ال

وبناء عمى ىذا القانون فإن ىؤالء األشخاص يخضعون لنظاميين تعويضيين مختمفين، وىذا عمى أساس التفرقة بين ما إذا 
بيا األطباء عمى  كانت ىذه األبحاث موجية ألغراض عالجية أم ال، إذ أنو في حالة ما إذا كانت ىذه األبحاث التي يقوم

األشخاص ليس ليا غرض عالجي، فإن المسؤولية التي يتحمميا المرفق الصحي ىي المسؤولية بدون خطأ، أما إذا كانت 
 (.29ىذه األبحاث موجية لغرض طبي وعالجي، فإن نظام المسؤولية ىنا يقوم عمى أساس الخطأ المفترض. )

 ةـــــــخاتم

كخالصة ليذا الموضوع المعنون بمسؤولية المرفق الطبي بدون خطأ، نستطيع القول بأن نظام المسؤولية غير الخطيئة 
الحظ أنو وفي كثير يإذ األعمال الطبية داخل المستشفيات داخل المرافق الطبية وفر حماية كبيرة لممرضى المضرورين من 

الطبية المرتكبة وىذا بالنظر لمطابع التقني والعممي لمعمل الطبي، وأمام من األحيان قد يعجز المريض عن إثبات األخطاء 
بالعديد من المراحل والتطورات، إذ  ي مرث نظام المسؤولية بدون خطأ والذقام القضاء اإلداري باستحدا الوضعيةىذه 
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ساس الخطر وكان الدافع يعتبر القضاء اإلداري الفرنسي السب اق في تأسيس مسؤولية المرافق الصحية العامة عمى أ
 األساسي ىو توفير حماية حقيقية لممرضى مرتفقي المستشفيات.

أما بالنسبة لموقف القضاء اإلداري الجزائري من ىذه المسؤولية، فإننا نممس بأن القاضي اإلداري في الجزائر يظل وفيًا 
 ة.لقواعد المسؤولية التقميدية التي تقوم عمى الخطأ والضرر وعالقة السببي

 الهوامش

عيساني رفيقة، المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر -1
 .05،ص2007،2008بمقايد، تممسان، 

الذكتوراه في زىدور كوثر ،المسؤولية المدنية عن عمميات نقل الدم في التشريع الجزائري مقارنا ، اطروحة لنيل شيادة -2
 267ص  2012/2013،القانون الخاص جامعة وىران 

،ص 2012، تممسان، 03الحجة،العدد ىواري سعاد، مسؤولية المرافق الصحية العمومية، عمى أساس المخاطر،مجمة-3
70   

معة ،جا04عيساني رفيقة، الخطر كأساس لممسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، حوليات كمية الحقوق،العدد -4
 .115،ص،2012وىران،

 .130عيسانيرفيقة،المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، المرجع السابق، ص،-5

عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،مذكرة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية،جامعة مولود -6
 .42،ص،2011تيزي وزو، -معمري

 .42المرجع،ص،عميري فريدة، نفس -7

سميمان حاج عزام،المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة -8
 .179-178،ص،.2010،2011محمد خيضر، بسكرة،

عبد الممك يونس محمد،أساس مسؤولية اإلدارة وقواعدىا، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد -9
 .170،ص،1999زدوج،الطبعةاألولى،جامعة صالح الدين،أربيل،والم
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 .180سميمان حاج عزام،المرجع السابق،ص،-10

 .189سميمان حاج عزام،نفس المرجع،-11

 .172عبد الممك يونس محمد،المرجع السابق،ص.-12

 .190-189سميمان حاج عزام،المرجع السابق،ص.-13

 .172عبد الممك يونس محمد،المرجع السابق،ص.-14

 .117عيساني رفيقة، الخطر كأساس لممسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري،المرجع السابق، ص.-15

 .133عيساني رفيقة، المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري،المرجع السابق، ص.-16

 .134-133عيساني رفيقة، نفس المرجع، ص.-17

18-Dominique Poitout, Jacques Hureau, Pierre Sargos, l’expertise médicale en responsable 
médicale et en réparation du préjudice corporel. Masson, 4éme édition. 

 .129عيساني رفيقة، الخطر كأساس لممسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، المرجع السابق،ص.-19

 ,المعدل و المتمم,المتضمن قانون الصحة الجزائري.1985 فبراير 16المؤرخ في  05_85من القانون رقم  55المادة -20

المسئولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطيا الطبي في الجزائر,دار الجامعة ،فطناسيعبد الرحمان -21
 .85,ص.2015الجديدة,اإلسكندرية,مصر,

 .143سميمان حاج عزام،المرجع السابق،ص.-22

 .147طبية أمام القاضي اإلداري،المرجع السابق،ص.عيسانيرفيقة،المسؤولية ال-23

 .149عيسانيرفيقة،المسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري،المرجع السابق،ص.-24

 .149عيساني رفيقة، نفس المرجع،ص.-25

 .84ىواري سعاد، المرجع السابق،ص.-26
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27-   Audrey Beun, Le principe de précaution en matière de responsabilité 
médicale, Mémoire de DEA droit privé général, Lille 2 université du droit et 
de la santé 

بن معروف فوضيل ، تأثير مبدأ الحيطة في توزيع عبء إثبات الخطا الطبي في مجال المسؤولية المدنية ، مذكرة -28
 127ماجستير جامعة تممسان ،ص 

 .149-148المرجع،ص. رفيقة،نفس عيساني-29
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 سميمان قنقارة
 قانون أعمال طالب دكتوراه نظام جديد)ل م د(

 (-أ -بورويس لعيرج) أستاذ محاضر
 الحقوق والعموم السياسيةكمية -بشار-طاهري محمدجامعة 

 slimandroit13@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 

 عقد ترخيص استغالل براءة االختراع في مرحمة تكوينية  اإلشكاالت القانونية الواقعة عمى

 ) دراسة تحميمية ( .

 الممخص :

يحتاج عقد ترخيص استغبلؿ براءة االختراع كسائر العقكد ، إلى عناصر أساسية تساىـ في بناءه كتككينو 
ير جممة مف ، تككف ىذه األخيرة بداية بالمفاكضات األكلية كما تقتضيو مف فعالية حسف سيرىا ، كتكف

الضمانات المرتبطة بذلؾ ، مركرا بالمصير الذم يحتمؿ أف تؤكؿ اليو ، ضؼ إلى ذلؾ المسؤكلية المدنية 
التي قد تترتب أثناء سير مرحمة تككينو ، مجمكعة مف الشركط الكاجب تكافرىا سكاءا كانت شركطا شكمية 

قد الترخيص ، كلكف كؿ ىذه العناصر ، أك مكضكعية خاصة ، أك حتى تمؾ المتعمقة بالنطاؽ الزمني لع
تطرح إشكاالت قانكنية تحتاج إلى تسميط الضكء عمييا ، نظرا لؤلىمية البالغة التي يحكزىا عقد ترخيص 

 استغبلؿ براءة اإلختراع .

 الكممات المفتاحية :

 اإلشكاالت القانكنية . –المسؤكلية المدنية  –المفاكضات األكلية  –تككيف عقد الترخيص 

Le thème : les problèmes juridi ques ou niveau du contrat licence 
d'exploitation du brever de l'invention a la phase de formulation 

( etude analytique )  

Le résumé : le contrat licence d' d'exploitation du brever d'invention a besoin 
comme les autres contrats a plusieurs éléments essentrels qui contribuent a sa 
formulation élément commencant au début par les négociations initiales et ce 
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qu'elle nécessite comme éfficacité dans sa bomme gestion , et de fourmir une 
gamme de garanties par le destin auquel elles va devenuir , a joutons a ceci , 
la responsabilité civile unpliquée au cous de ces négociation ; le contrat –
licence d'exploitation du brever de l'invention a la phase de formulation 
nécessite aussi un ensemble de conditions a fournir soient des conditions 
formelles , ou des conditions particuliérenumt objectives , ou celle liées audélai 
contrat – licence . 

Mais tout ces éléments posent des problémes juridiques qui a bésouin d'étre 
mis eu évidence , yu l'impotance détenu par le contrat – licence d'exploitation 
du brever de l'invention . 

Les mots clés : la formulation du contrat – licence – les négociations initiale – 
la responsabilité juridique – les problémes juridiques  . 

 مقدمة:

براء اإلختراع، كغيره مف العقكد األخرل في طريقة قيامو، إذ يمر عبر  الشؾ أف عقد ترخيص إستغبلؿ   
كؿ أركانو تجتمع مرحمة التككيف، كلكي ينتج ىذا العقد آثاره القانكنية، يجب أف يتككف بطريقة سميمة، كأف 

في آف كاحد، كأف تككف الشركط المككنة لكؿ ركف صحيحة، كعمكما فإف العقد ميما كاف نكعو فيك يبقى 
دائما تصرفا إراديا، كذلؾ بتطابؽ اإليجاب كالقبكؿ، كبعدىا إنصراؼ إرادة األطراؼ إلى إحداث أثر قانكني 
معيف، كعميو يطرح اإلشكاؿ الذم مفاده إلى أم مدل تمكف المشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات األخرل 

تغبلؿ براءة اإلختراع في مرحمة المقارنة بالتصدم إلى اإلشكاالت القانكنية الناتجة عف عقد ترخيص إس
 ؟تككينو
خطة مككنة مف مبحثيف إثنيف كؿ منيا يتككف مف ثبلثة كلئليجابة عمى ىذا اإلشكاؿ فقد إنتيجنا    

 مطالب جاءت عمى التكالي:
 اإلشكاالت القانكنية المتعمقة بالمفاكضات في عقد ترخيص إستغبلؿ البراءة األكلية. المبحث األول:

 اإلشكاالت القانكنية المتعمقة بشركط عقد ترخيص إستغبلؿ البراءة.  ي:المبحث الثان
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المبحث األول: اإلشكاالت القانونية المتعمقة بالمفاوضات األولية في عقد ترخيص 
 إستغالل البراءة

اإلرادتيف في عقد الترخيص ليس باألمر اليسير نظرا ألىمية ىذا العقد، فاألطراؼ المتعاقدة  إف إلتقاء   
 ىنا مدعكة الدقة كالتأني قبؿ المكافقة عمى بنكد العقد.

بحيث أننا سنشير إلى إنطبلؽ المفاكضات كضمانات إستمرارية سيرىا في)المطمب األكؿ(، ثـ نبيف    
اكضات في )المطمب الثاني(، عمى أف نحدد المسئكلية المدنية ألطراؼ الحاالت المفترضة لمصير المف

 المفاكضات في)المطمب الثالث(، كذلؾ فيمايمي: 
 بدء المفاوضات وضمانات إستمرارية سيرهاالمطمب األول: 

)األكؿ( بعنكاف بدء عممية بحيث أننا في ىذا )المطمب األكؿ( سنتطرؽ بالحديث إلى نكعيف إثنيف   
 التفاكض، كأما )الثاني( فجاء تحت عنكاف ضمانات إستمرارية سير المفاكضات.

 بدء عممية التفاوض الفرع األول:
التفاكض ىك كسيمة تسيؿ عممية إلتقاء اإلرادات،فبكاسطة التفاكض يمكف التكصؿ إلى تكفيؽ بيف    

ي،كاإلشكاؿ فيو قد يعاب رضا أحد األطراؼ، أك بقبكؿ حؿ عارضة لممتفاكضيف، إما بالتراضالمصالح المت
كسط، ككؿ ىذا بناءا عمى كجكد نية حسف لدل المتفاكضيف، ألف اإلشكاؿ فييا يقـك في إيجاد المعيار 

كعميو فالمفاكضات ىي تبادؿ لكجيات النظر بغية  (1)المعتمد في تقدير مبدأ حسف النية في التفاكض.
 (2)يما بعد.التكصؿ إلى إبراـ عقد ف

كألف عقد الترخيص مف عقكد نقؿ التكنكلكجيا،فعادة مايككف التفاكض فيو بكاسطة ككبلء ينيبكف عف    
المرخص كالمرخص لو، كقد يككنكف بمثابة محاميف كخبراء في مجاؿ الممكية الصناعية،كبالتالي قد يثكر 

 اإلشكاؿ في إرادتيـ محؿ إرادة كؿ مف المرخص كالمرخص لو.
كما أف عقد الترخيص في الغالب مف األحياف ما يتميز بالصبغة الدكلية، مما يجعؿ التفاكض فيو    

عممية دقيقة كمعقدة إذ يتناقش المتفاكضيف عمى كؿ التفاصيؿ الخاصة بالعقد، كاإلشكاؿ المحتمؿ ىنا ىك 
، فينا يصعب تكييفو، كيحدث بشأنيا نزاعإمكانية إغفاؿ اإلتفاؽ عمى أحد التفاصيؿ الخاصة بالعقد، 

يجاد الحؿ الفاصؿ لفضو.  (3)كا 
كتنطمؽ المفاكضات بناءا عمى دعكة أحد األطراؼ لآلخر مف أجؿ التفاكض حكؿ إمكانية إبراـ عقد    

ترخيص بإستغبلؿ براءة إختراع، إال أنو قد يختمط لدل البعض مفيكـ الدعكة إلى التفاكض بمضمكف 
  (4)يختمفاف.اإليجاب، كالكاقع أنيما 
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 الفرع الثاني: ضمانات إستمرارية سير المفاوضات

 إف أىـ مسألة تطرح أثناء المفاكضات ىي تمؾ المتعمقة بالسرية كالسرية ليا شقاف:   
أكؿ: كيتمؽ األمر بسرية المفاكضات كالمناقشات التي تجرم بيف المتفاكضيف حكؿ شركط إبراـ  شؽ -

 العقد كتكاليفو كاألرباح التي قد يجنييا المرخص لو إذا ما حصؿ فعبل عمى ترخيص.
 (5)الذم يجرم بشأنو التفاكض.شؽ ثاني: يتعمؽ بسرية المعمكمات الخاصة باإلختراع  -

ىناؾ تعارض لممصالح، فالمرخص ييدؼ إلى المحافظة بقدر اإلمكاف عمى سرية كبالتالي يحدث    
إختراعو كمعرفتو الفنية، كمف جية أخرل نجد أف المرخص لو يسعى إلى الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف 

، كاإلشكاؿ ينشأ في حالة تسربت لمغير مشركعو اإلستثمارم نجاحمف المعمكمات السرية ليطمئف عمى 
  (6)مثؿ ىذه المعمكمات، مما قد يفقد المرخص حقو اإلستئثارم، بطريقة غير مباشرة.

تضمف السير األمثؿ لممفاكضات كأىـ ىذه كىذا األمر إستدعى تكفير مجمكعة مف الضمانات    
 الضمانات:

ف المرخص كالمرخص لو، كعادة ما يقـك كىك عبارة عف عقد يبـر بيالتعيد الكتابي المسبؽ:  -1
المرخص بتحرير مضمكنو، إذ يمتـز فيو المرخص بالمحافظة عمى سرية المعمكمات الخاصة باإلختراع، 

كأيضا يتعيد بأف ال يطمع عمييا الغير، كما ال يقكـ  (7)كالتي سكؼ يطمع عمييا أثناء فترة المفاكضات.
 إال بعد إبراـ العقد النيائي. بإستخداميا

كقبكؿ التعيد الكتابي أك رفضو متكقؼ عمى رغبة المرخص لو، فرفض المرخص لو لمتعيد الكتابي    
 دليؿ عمى عدـ رغبتو في مكاصمة التفاكض، كىنا يحدث إشكاؿ بشأف سير المفاكضات.

بيف األطراؼ يقكـ طالب الترخيص بدفع مبمغ مف الماؿ نظير  دفع مبمغ مالي: في حالة ما تـ اإلتفاؽ -2
إبراـ العقد النيائي قد ، فإذا ما تـ التكصؿ إلى (8)إطبلعو عمى المعمكمات السرية المتعمقة باإلختراع

يحتسب المبمغ المدفكع كجزء مف األتاكل، أما في حالة التكصؿ إلى عدـ إبراـ العقد فنككف أماـ أحد 
 الفرضيف:

 ا يتـ إرجاع المبمغ إلى المتفاكض الذم دفعو.إم -
 أك يحتفظ بو مالؾ البراءة كمقابؿ لكشفو عف معرفتو الفنية. -
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 الحاالت المفترضة لمصير المفاوضاتالمطمب الثاني: 
إف الحاالت التي يمكف أف تؤكؿ إلييا المفاكضات تفترض فرضيف إثنيف سكؼ نكردىما مف خبلؿ    

 الفرعيف التالييف:
 حالة عدم التوصل إلى إتفاقالفرع األول: 

إف أمر عدـ التكصؿ إلى إتفاؽ ىك حكـ مستمد مف إرادة األطراؼ المتفاكضة، بمعنى أنو طرح نابع    
 (9)مف رضا األطراؼ كليس إكراىا مسمط عمى اإلرادة.

كمراحؿ كقت طكيؿ  أخذتكبالتالي تضيع كؿ الجيكد المبذكلة خبلؿ المفاكضات، كالتي تككف قد    
متتالية في طريؽ المحادثات كالمناقشات المتبادلة بيف األطراؼ، إضافة إلى النفقات كالمصاريؼ اإلجمالية 
المترتبة عمى ىذه المفاكضات التي لـ تنتيي إلى كضع قاعدة إتفاؽ كأرضية أكلية نحك الكصكؿ إلى 

طرؼ بأنو لـ يدرؾ غايتو مف خبلؿ التفاكض، التفاىـ النيائي، فبل مجاؿ لتكافؽ المصالح، إذ يرل كؿ 
كتبقى عممية إبراـ العقد أمرا مستبعدا جدا، فعند ىذه المحظة تتكقؼ المفاكضات دكف أف تفضي إلى نتيجة 

  (10)إيجابية منشكدة، كينصرؼ كؿ طرؼ إلى ما كاف عميو قبؿ التفاكض.

الممنكح لؤلطراؼ المتفاكضة في عدـ مكاصمة المفاكضات إنما ىك دليؿ عمى مبدأ سمطاف  كالخيار   
 اإلرادة، كفقا لمقكاعد العامة، كبالتالي شرعية ىذا المبدأ مف الناحية القانكنية.

إال أف اإلشكاؿ الذم يمكف إفتراضو أنو في حالة تعمد أحد األطراؼ بسكء نية المماطمة أثناء    
لئلضرار بالطرؼ اآلخر فينا كيؼ يمكف ليذا األخير إثبات كجكد سكء نية ألنو يبقى مسألة المفاكضات 

 معنكية تعتمد عمى السمطة التقديرية.
 حالة التوصل إلى إتفاقالفرع الثاني: 

فقد ال تمضي مدة زمنية عمى إنطبلؽ المفاكضات إال كتقاربت كجيات النظر لؤلطراؼ المتفاكضة،    
 ى مسائؿ تخص العقد، كمنو يأخذ ىذا اإلتفاؽ الصكر التالية:كتـ اإلتفاؽ عم

عقد التفاكض: كىك عقد تمييدم منشأ إللتزاـ مكاصمة التفاكض، إال أف ىذا العقد يشكؿ خركجا عف  -1
كمنو يمتـز فيو المتعاقديف ببذؿ العناية  ،(11)القاعدة العامة، كالمتمثمة في حرية التفاكض كاإلستمرارية فيو

البلزمة مف أجؿ حسف سير المفاكضات كالمضي بيا قدما مف أجؿ التكصؿ إلى عقد نيائي، بمعنى سد 
 الباب أماـ إحتماؿ قياـ إشكاؿ قطع المفاكضات بسكء نية.

عمى دراية  بعد مركر فترة زمنية عمى المناقشات كالمفاكضات، يصبح كؿ طرؼالكعد بالتعاقد:  -2
 (12)بمتطمبات اآلخر كمتى أحس أحدىما بأف الفرصة المكاتية إلبراـ العقد قد تحققت تـ إبراـ كعد بالتعاقد.
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كعادة ما يككف ىذا الكعد بالتعاقد ممزما لجانب كاحد كىك الطرؼ الكاعد، فيمتـز مف خبللو بإبراـ العقد    
اإلتفاؽ عميو في المفاكضات، كذلؾ كفقا لؤلحكاـ المقررة النيائي في المستقبؿ القريب، كعمى ضكء ماتـ 

 في القكاعد العامة.
 كيرتب الكعد بالتعاقد مجمكعة مف اإللتزامات في مجاؿ عقد الترخيص ىي:   
 عدـ البحث عف متفاكض معو آخر غير المكعكد لو. -1
 المدة المتفؽ عمييا. التكقيع عمى العقد النيائي في حالة صدكر القبكؿ مف المكعكد لو خبلؿ -2
ضركرة اإللتزاـ بسرية المعمكمات المطمع عمييا أثناء المفاكضات كاإلشكاؿ ىنا يظير حيف مخالفة  -3

 ىذه اإللتزامات أك أحدىا.
مسائؿ التفاكض التي العقد الجزئي: كىك إتفاؽ يتـ إبرامو أثناء المفاكضات يحدد األطراؼ بمقتضاه  -3

، كالعقد الجزئي غير مشتمؿ عمى كافة العناصر الجكىرية لمعقد فيك مجرد تمكنكا مف اإلتفاؽ بشأنيا
 مشركع لمعقد النيائي.

 (13)كالسؤاؿ المطركح بالعقد الجزئي؟   
 المطمب الثالث: المسئولية المدنية ألطراف المفاوضة

خطأ أحد األطراؼ المتفاكضة، بحيث  إف تصكر جانب المسئكلية نتيجة المفاكضات سببو إحتماؿ   
إلى  (المطمب الثالث)يمكف أف يككف الطرؼ سيء النية طرفا مخطأ، كعميو سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا 

 فجاء تحت عنكاف المسئكلية العقدية. (الثاني)بعنكاف المسئكلية التقصيرية، كأما  (األكؿ)فرعيف 
 الفرع األول: المسئولية التقصيرية

مف كىي األصؿ ألف المفاكضات ليست تصرؼ قانكني ممـز كألف حاالت المسئكلية التقصيرية أكسع    
حاالت المسئكلية التعاقدية، كتنشأ المسئكلية أثناء مرحمة المفاكضات، كمما صدر خطأ عف أحد 

ر الخطأ المتفاكضيف، كسبب ىذا الخطأ ضرر لممتفاكض معو، يتـ المجكء إلى معيار كحيد معتمد لتقدي
مف عدمو ىك معيار حسف النية، كمف أمثمة األخطاء المرتكبة خبلؿ مرحمة التفاكض، كالتي تستدعي قياـ 

 المسئكلية التقصيرية نجد مايمي: 
 (14)القطع المفاجئ كالمقصكد في مرحمة المفاكضات في مرحمة جد متقدمة.

الحاالت التي يتـ فييا إفشاء المعمكمات السرية المطمع عمييا خبلؿ مدة المفاكضات التي يتـ  جميع -1
 (15)إبراميا بيف األطراؼ.

إخفاء معمكمات ذات أىمية كبرل كذات صمة كثيقة كمباشرة بالعقد ككجكد نزاع قضائي حكؿ براءة  -2
 (16)إختراع معينة محؿ العقد.
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مف القانكف المدني الجزائرم  124أف المضركر يستند إلى نص المادة  كتجدر اإلشارة في ىذا الشأف   
كالتي جاءت صريحة في حكـ المطالبة بإصبلح الضرر بقكليا:" كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو 

 (17)كيسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض".
 الفرع الثاني: المسئولية العقدية

بحيث أف المسئكلية العقدية تعتبر ىي اإلستثناء في المسئكلية المدنية، كتقكـ المسئكلية التعاقدية    
بالنسبة لكؿ متعاقد أخؿ بإلتزامو، كىذا اإللتزاـ في حد ذاتو، يعتبر مف اإللتزامات الناتجة عف إتفاؽ مف 

اكض( فمثبل لك أخؿ المتفاكض باإللتزاـ اإلتفاقات المتمثمة في )الكعد بالتعاقد، العقد الجزئي، عقد التف
المتمثؿ في المحافظة عمى سرية المعمكمات كالمعرفة الفنية، المفصح عنيا أثناء المفاكضات، عمما أف 

، بحيث تـ إبراـ ىذا األخير مع المتفاكض اآلخر الذم يمكف (18)ىذا اإللتزاـ جاء ناشئا عف العقد الجزئي
، كلمقاضي كاسع التقدير في تقرير قياـ المسئكلية العقدية مف اـ تعاقدممساءلتو عمى أساس اإلخبلؿ بالتز 

عدميا فمتى إقتنع القاضي بأف اإلتفاؽ المبـر بيف المتفاكضيف مستكفي لكافة أركاف العقد كأف الخطأ 
متمثؿ في عدـ تنفيذ أحد ىذه اإللتزامات المتعمقة بيذا اإلتفاؽ قضى بقياـ مسئكلية الطرؼ المخؿ 

 مو، كألزمو بجبر الضرر.بالتزا
كاألمر المبلحظ بحسب التجربة العممية أف في حالة ما إجتمعت المسئكليتيف التقصيرية كالعقدية، فكفقا    

ة التقصيرية ألنيا سيمة مف ناحية، فيتـ لمبدأ الخيرة يككف األخذ بالمسئكلية العقدية أحسف مف المسئكلي
 (19)الرجكع مباشرة إلى الكثيقة اإلتفاقية.

 اإلشكاالت القانونية المتعمقة بشروط عقد ترخيص إستغالل البراءةالمبحث الثاني: 
إف عقد الترخيص كما في العقكد يحتاج إلى قيامو كسائر العقكد إلى أركاف مكضكعية عامة مف    

تراضي كمحؿ كسبب، باإلضافة إلى جممة مف الشركط الخاصة بعقد الترخيص في حد ذاتو، كعميو سكؼ 
عقد  إلى تقسيـ ىذا )المبحث الثاني( إلى ثبلثة مطالب بحيث أف الشركط المتعمقة بعناصر نعمد

الترخيص تدرس في )المطمب األكؿ(، كالشركط المتعمقة بنطاؽ عقد الترخيص ضمف ) المطمب الثاني(، 
 كأما الشركط الشكمية لعقد الترخيص تدرج في )المطمب الثالث(.

 قة بعناصر عقد الترخيصالمطمب األول: الشروط المتعم
بحيث أننا سنتناكؿ في ىذا )المطمب األكؿ( فرعيف إثنيف، إذ أف )األكؿ( جاء بعنكاف الشركط المتعمقة    

 بصفة المرخص، كأما )الثاني( فكاف بعنكاف الشركط المتعمقة بمحؿ عقد الترخيص.
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 الفرع األول: الشروط المتعمقة بصفة المرخص
مف األمر  37/01أف تتكفر في المرخص صفة مالؾ البراءة كأصؿ عاـ، كىذا طبقا لممادة يجب   
، كيستكم أف يككف المرخص شخصا طبيعيا أك معنكيا، كعميو الترخيص الصادر مف غير المالؾ 03/07

 يعتبر باطبل بطبلف مطمؽ.
صؿ شخص عمى براءة إختراع كتجدر اإلشارة إلى أف مالؾ البراءة ليس بالضركرة ىك المخترع فقد يح   

 (20)ثـ يتنازؿ عنيا لمغير، كالذم بدكره يقكـ بإبراـ عقد ترخيص.

كلقد سمحت عدة تشريعات بما فييا المشرع الجزائرم لطالب البراءة بمنح ترخيص كذلؾ بمكجب المادة    
إلى  ، كعميو فصفة المرخص ال تقتصر عمى مالؾ البراءة بؿ تتعداىا(21)03/07مف األمر  37/01

طالب البراءة، كلكف ىنا السؤاؿ الذم يتبادر إلى الذىف ىك ذلؾ المتعمؽ بمصير العقد المبـر بيف طالب 
 (22)البراءة كالغير إذا ما تـ طمب رفض البراءة؟

جابة عمى ىذا ذىب بعض الفقو إلى إعتبار عقد الترخيص مفسكخا، إذا ما رفض طمب منح البراءة     كا 
 الجزائرم لمممكية الصناعية.مف طرؼ المعيد الكطني 

كما يجكز لممرخص لو أف يمنح ترخيص مف الباطف لمغير، كلكف بشرط الحصكؿ عمى مكافقة صريحة    
 (23)كمسبقة مف طرؼ المرخص.

كقد يحدث أف تككف البراءة مممككة عمى الشيكع، فالترخيص ىنا يجب أف يصدر بناءا عمى مكافقة    
 ، مالـ يتفؽ الشركاء عمى خبلؼ ذلؾ.إستئثاريا جميع الشركاء إذا كاف ىذا األخير

أما إذا كاف الترخيص غير إستئثارم، فإنو يجكز لكؿ شريؾ في الشيكع إبراـ عقد الترخيص بمفرده    
 (24)شرط أف يقكـ بإببلغ باقي الشركاء بمشركع ىذا الترخيص ليتيح ليـ حؽ اإلعتراض.ب

 الشروط المتعمقة بمحل عقد الترخيصالفرع الثاني: 
 إف المحؿ في عقد الترخيص مزدكج يتعمؽ األمر ببراءة اإلختراع مف جية، كباألتاكل مف جية أخرل   

 براءة اإلختراع كمحؿ لعقد الترخيص أوال:
ذا حدث كأف سقطت براءة  يشترط في براءة اإلختراع كمحؿ لعقد الترخيص أف تككف سارية المفعكؿ، كا 

، كما أ،ق إذا (25)اإلختراع ألم سبب كاف بعد إنعقاد العقد، إنفسخ العقد بقكة القانكف إلنعداـ المحؿ فيو
المراد التعاقد بشأنيا تحديدا كاف المرخص لو مالكا لعدة براءات في آف كاحد كجب عميو تحديد البراءة 

 نافيا لمجيالة.
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كما أنو ال يكجد مانع قانكني مف إبراـ عقد ترخيص حكؿ شيادة اإلضافة، رغـ أف المشرع الجزائرم لـ    
   الفرضية.ينص عمى ىذه 

كما يجكز أف يمنح مالؾ البراءة ما يشاء مف تراخيص عمى نفس اإلختراع محؿ البراءة، كيرد عمى     
الحؽ قيد كحيد، كىك ذلؾ المتعمؽ بالترخيص اإلستئثارم فالبراءة التي تشكؿ حؽ إستئثارم سابؽ ال  ىذا

 (26).يجكز لمالكيا أف يرخص باستغبلليا مف جديد

 األتاكل:ثانيا: 
في عقد الترخيص، كىناؾ مف يطمؽ عمى تسميتو  يمكف تسميتيا المقابؿ المالي لحؽ اإلستغبلؿ   

)الثمف(، إال أف ىذه التسمية منتقدة، لسبب بسيط، كىك أف الثمف يعتبر المقابؿ لحؽ التممؾ، كليس لحؽ 
 اإلستغبلؿ.

 كيككف لؤلطراؼ المتعاقدة الحؽ في إختيار األساس المعتمد في تقدير األتاكل.   
، كما يمكف (27)جزافي يدفع إما دفعة كاحدة أك عمى أقساط قد يتفؽ المرخص كالرخص لو عمى مبمغ

اإلتفاؽ عمى مبمغ غير ثابت يقدر في كؿ مرة، إما عمى أساس رقـ األعماؿ أك عمى أساس رقـ 
 (28)المبيعات.

 كما تكجد طريقة أخرل لتحديد مقدار األتاكل باإلتفاؽ عمى جزء ثابت يضاؼ إليو جزء متغير.    
كال يكجد مانع مف مراجعة مقدار األتاكل بعد مركر مدة زمنية عمى نشاط المرخص لو، خاصة إذا ما    

 كانت منخفضة القيمة في بداية األمر،.
كتجدر اإلشارة إلى أف المرخص يجكز لو أف يعفي المرخص لو دفع األتاكل، كبالتالي يككف اإلستغبلؿ    

 (29)اـ عقد العارية.مجاني، كفي ىذه الحالة يخضع إلى أحك
 المطمب الثاني: الشروط المتعمقة بنطاق عقد الترخيص

بحيث أنو مف خبلؿ تناكلنا ليذا)المطمب الثاني(، فإننا سنتطرؽ إلى فرعيف)األكؿ( نتعرض فيو إلى    
 كالمكضكعي. النطاؽ الزمني لعقد الترخيص، كأما)الثاني( فيعنى بدراسة النطاؽ اإلقميمي لعقد الترخيص

 النطاق الزمني لعقد الترخيص الفرع األول:
قد يبـر بداية عقد الترخيص لمدة زمنية محددة، أك لمدة زمنية غير محددة، فبل إشكاؿ إذا تـ اإلتفاؽ    

عمى مدة سرياف العقد فيما بيف المتعاقديف، فيدخؿ العقد حيز النفاد في التاريخ المتفؽ عميو ضمف عقد 
ي التاريخ المتفؽ عميو، بشرط أف ال يتـ اإلتفاؽ عمى مدة زمنية تفكؽ مدة الترخيص، كيتكقؼ تنفيذه ف
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ف تـ مخالفة ىذا الحكـ، كجب رد مدة العقد  صبلحية البراءة، ألف ىذا يتنافى بداىة مع منطؽ العقؿ، كا 
 (30)إلى مدة صبلحية البراءة كذلؾ بقكة القانكف

العقد، فينا اإلشكاؿ يطرح حكؿ المدة القصكل التي أما في حاؿ إبراـ عقد الترخيص دكف تحديد مدة    
يستغرقيا العقد، فأغمب التشريعات لـ تنص عمى المدة القصكل التي ال يجكز أف يتعداىا عقد 

( 20نصت عمى مدة براءة اإلختراع كالمحددة بمدة) 03/07( مف األمر 09،إال أف المادة )(31)الترخيص
، يجب أف ال تتعدل ىذه المدة، (32)منو أف حقكؽ مالؾ البراءةسنة مف تاريخ تقديـ الطمب، مما يفيـ 

ذا لـ تحدد مدة عقد الترخيص مف قبؿ األطراؼ  كعميو ال يجكز إبراـ عقد الترخيص لمدة تفكقيا، كا 
 المتعاقدة بشكؿ صريح، فالعقد يعتبر مبرما لمدة صبلحية البراءة.

 النطاق اإلقميمي والموضوعي لعقد الترخيص الفرع الثاني:
يمتد عقد الترخيص أساسا كأصؿ عاـ إلى كافة إقميـ الدكلة التي منحت براءة  النطاؽ اإلقميمي:أوال: 

اإلختراع، فيجكز لممرخص لو إستغبلؿ البراءة عمى كافة اإلقميـ المسمكح بو قانكنا دكف إشكاؿ، كلكف 
د رقعة جغرافية ال يجكز لممرخص لو ال يجكز لو اإلستغبلؿ خارجيا، ىناؾ فرض يحتمؿ أف يتـ فيو تحدي

 (33)كمتى تجاكز الحدكد المرسكمة لو، جاز لممرخص في ىذه الحالة طمب فسخ العقد.

كفي الحقيقة مسألة تحديد الرقعة الجغرافية المرخصة الستغبلؿ المرخص لو تتماشى كالسياسة التجارية    
فقد يفضؿ منح عدة تراخيص في رقع مختمفة، كذلؾ مف أجؿ ضماف تغطية المنتيجة مف قبؿ المرخص، 

 أمثؿ لمسكؽ.
النطاؽ المكضكعي: قد يككف الترخيص جزئيا فينحصر مكضكع العقد في بيع السمع فقط، أك ثانيا: 

يقتصر عمى التصنيع دكف البيع، ككمثاؿ عف ذلؾ، كأف تمنح شركة بطاريات ترخيص لشركة سيارات 
، أك (34)بطارياتيا مع كضعيا عمى سياراتيا فقط دكف إمكانية تسكيقيا بصفة منفردة عف السيارةبمصنع 

يككف الترخيص كميا، كذلؾ بالصنع كالتسكيؽ في آف كاحد، كما يمكف لمكضكع عقد الترخيص أف يككف 
 إستئثاريا أك عاديا.

 الشروط الشكمية لعقد الترخيصالمطمب الثالث:
البدا عمى األطراؼ المتعاقدة مف إستيفاء مجمكعة مف الشركط، كالتي سكؼ نجمميا في فرعيف    

 إثنيف)األكؿ( بعنكاف الكتابة، كأما )الثاني( فجاء تحت عنكاف التسجيؿ.
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 الكتابة الفرع األول:
أىمية كتابة عقد الترخيص: مف المؤكد أف عقد الترخيص يقكـ عمى عنصر الرضائية، كىذا األمر أوال: 

، خاصة كأف قيمة العقد تفكؽ (35)يعني أف المشرع الجزائرم إشترط الكتابة لغرض إثبات التصرؼ ال أكثر
كالمرخص لو دج، كال يجكز إثبات ىذا التصرؼ بالبينة إال إذا كاف كؿ مف المرخص  100.000بكثير 

 (36)مف القانكف المدني الجزائرم. 333/01مف التجار، كىذا طبقا لممادة 

فالمرخص إذا  (37)كما أف لكتابة عقد الترخيص دكر آخر يتمثؿ في تسجيؿ عممية التعامؿ مع البنكؾ.   
 ما أراد الحصكؿ عمى قرض مف البنؾ كجب عميو تقديـ نسخة مف عقد الترخيص، كذلؾ إلطمئناف البنؾ

 .عمى المعاممة
المعمكمات الكاجب كتابتيا: عادة ما يككؿ إلى رجاؿ القانكف عممية تحرير ىذا النكع مف العقكد، ثانيا: 

 كذلؾ لما يتمتعكف بو مف الدراية كالخبرة التي تساعدىـ عمى إختيار المعمكمات الكاجب تدكينيا في العقد.
 كتتمثؿ المعمكمات ذات األىمية البالغة في:

 تاريخ إبراـ العقد. -
 (38)مكاف إبراـ العقد، لما لو مف أىمية في ظبط القانكف كاجب التطبيؽ. -
 التعريؼ بأطراؼ العقد تعريفا نافيا لمجيالة مع تحديد صفتيـ. -
 تحديد إلتزامات كحقكؽ كؿ طرؼ تحديدا دقيقا. -
مكانية المرخص لو في منح ترخيص مف البا -  (39)طف.تحديد مكاف تنفيذ العقد، كا 
 تحديد تكاريخ دفع األتاكل كطريقة الدفع، عممة الدفع ككسيمة الدفع. -
 تحديد القانكف كاجب التطبيؽ عمى العقد كالجية القضائية المختصة بالنظر في النزاعات المستقبمية. -
 ( 40)تحديد المبلحؽ مف حيث المكضكع كالعدد، كاإلشارة إلى أنيا جزء ال يتجزأ مف العقد. -

 المعمكمات الخاصة بكؿ شخص سكؼ يكقع عمى العقد كتحديد صفة الشخص المكقع. -
 التسجيلالفرع الثاني: 

لدل  حيث نص المشرع الجزائرم عمى ضركرة تسجيؿ كؿ العقكد التي يككف مجاليا براءة اإلختراع   
، كيتـ التسجيؿ 03/07( مف األمر 36/03المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية بمكجب المادة )

 (41)بسعي مف الطرؼ الذم آؿ إليو الحؽ.
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فإذا كاف العقد تنازال كجب عمى المتنازؿ إليو القياـ بإجراء التسجيؿ، أما إذا كاف العقد ترخيص    
مف المرخص لو، كعمى نفقتو، كيتـ التسجيؿ بناءا عمى تقديـ نسخة مف باإلستغبلؿ، فالتسجيؿ يتـ بطمب 

 العقد.
 كينتج عف عقد الترخيص آثار قانكنية أىميا:   
بفضؿ التسجيؿ يكتسب عقد الترخيص حجية عمى الغير، ذلؾ أف حجية العقد فيما بيف أطرافو قائمة  -

 مند تاريخ إبراـ العقد.
مرخص لو يكتسب الصفة كمتدخؿ في الخصكمة أثناء سير إجراءات في الترخيص اإلستئثارم فإف ال -

 (42)دعكل التقميد

كاألمر المبلحظ أف عدـ تسجيؿ عقد الترخيص لدل المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ال يؤثر    
 (43)عمى صحة العقد فيما بيف األطراؼ، كال يجكز لكؿ مف الطرفيف طمب الفسخ لعدـ التسجيؿ.

 خاتمة:
نخمص مما سبؽ إلى أف إبراـ عقد الترخيص بإستغبلؿ براءة اإلختراع ليس باألمر البسيط، فالكصكؿ    

إلى ىذا اليدؼ يتطمب بذؿ جيكد معتبرة مف طرؼ طالب الترخيص، بؿ حتى مف مانح الترخيص، كعميو 
شراؼ  خبراء كرجاؿ القانكف،  كذلؾ نظرا لمدقة المتفانية التي فإنو كلقياـ ىذا العقد يجب أف يتـ بمساعدة كا 

التصنيع كالمعرؼ الفنية، كاألمر الذم يزيد مف إجراءات إبراـ  كأسرارتتميز بيا بعض عناصر ىذا العقد 
عقد الترخيص إطالة لمكقت ىك عممية البحث عف مرخص لو متمتع بكافة المؤىبلت التقنية كالمادية مف 

ثؿ في إستغبلؿ البراءة عمى أحسف صكرة، حتى يعكد ذلؾ أجؿ تحقيؽ اليدؼ المبتغى مف العقد كالمتم
 بالفائدة كالنفع عمى أطراؼ عقد الترخيص مف جية كعمى أفراد المجتمع مف جية أخرل.

 
 حاالت والهوامش :اال
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 دراسة تأصيمية تحميمية آلليات حماية الشيود

 و مدى فاعميتيا في القانون الجزائري

 بن كروم محمد  

 طالب دكتوراه

 تممسان ابو بكر بمقايد جامعةوالعموم السياسية كمية الحقوق 

 

 :   صـــــممخ

إف المشرع قد استحدث قسما خاصا تضمف تدابير حماية الشيود و التي قيد تطبيقيا في بعض الجرائـ و ترؾ        
سمطة اتخاذىا إلى وكيؿ الجميورية قبؿ المتابعة الجزائية و عند فتح تحقيؽ يؤوؿ االختصاص لقاضي التحقيؽ، غير انو 

ؿ و قيد سمطة جية الحكـ في اتخاذ إجراء قضائي ال يرقى إلى سكت عمى اتخاذ ىذه التدابير في مرحمة المحاكمة، ب
 مرتبة التدبير يتمثؿ في تقرير ما مدى تأثير معرفة ىوية الشاىد ضرورية لممارسة حقوؽ الدفاع مف عدميا.

 و ىذا ما يدعو إلى البحث في إشكالية اتخاذ تدابير الحماية و مدى نجاحيا في حماية الشاىد.     

: Résumé 

                  Le législateur a mis en place une section des protection des témoins , qui est 

applique dans certains des crimes et de laisser l’autorité à prendre par le procureur de la 

république avant la poursuite pénal et entamer l’ouverture de l’enquête dévolue au juge 

d’instruction mais il a cesser de prendre des mesures à l’étape du procès, et même enrôler 

l’autorise du jugement dans une action en justice qui ne se lève pas au niveau de la mesure 

est de déterminer l’étendue de l’identité du témoin comme une nécessité pour l’exercice 

des droits de la défense ou non l’effet. 

                  Pour cela cette recherche fouine dans la problématique des mesures de 

protection et son effet de sa réussite pour la protection du témoin. 
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 ة :ــمقدم
فػػي تنػػوير الجيػػات القضػػائية و مسػػاعدتيا فػػي تكػػويف  األىميػػةلقػػد أصػػبح لمشػػيادة فػػي الوقػػت الحاضػػر دور بػػال           

و      و كػذا وقوفػا عمػى دىػاء إتيانيػا أثنػاء اقتناعيا حوؿ ثبوت الجرائـ مف عدميا خصوصا لما أصبح مػف تقنيػات معقػّدة
 .األمواؿو  األشخاصذكاء مرتكبييا و بالمقابؿ خطورتيـ عمى 

و نظرا لمخدمة الجميمة التي يقدميا الشػاىد فانػو سػيتعرض لضػتوطات خارجيػة مباشػرة و غيػر مباشػرة تػدف  بػو فػي         
االستجابة لمضتوطات و التيديدات و يتير مػف شػيادتو تمامػا و ىػذا وق ػا  أوبالعدوؿ عف الشيادة تماما  األحيافكثير مف 

 '.'ؿال بط أخوؾلممثؿ القائؿ '' مكره 
فقد تدخؿ المشرع بتدابير حماية تبقػى  تأثير أيشيادتو بص ة موضوعية خالية مف  أداءو حتى يستطي  الشاىد           

و حمايػة مصػالحو،  أىمػولمشػاىد و  األمػفمػف حيػث ك ايتيػا بخصػوص تػوفير  فالقػانو مجاؿ تضارب بيت ال قياء و رجاؿ 
امعػة مػا ىػي ىػذه التػدابير و التػي قيػد تطبيقيػا فػي بعػض الجػرائـ دوف خاصا حدد فيو بصػ ة جاستحدث المشرع قسما  أيف

 ىا مف اختصاص وكيؿ الجميورية قبؿ المتابعة و تحريؾ الدعوى العمومية.ذغيرىا و ترؾ سمطة اتخا
عمػى ىػذا  لإلجابػةالتي جاء بيا المشرع، و  ةالحماينتساءؿ عف مدى ك اية تدابير  أفو بناءا عمى ما سبؽ لنا            

  يعد لزاما عمينا الوقوؼ عمى ماىية الشيادة و شروطيا ثـ تدابير الحماية التي نظميا المشرع بنصوص خاصة. التساؤؿ
التيػر عمػى مالػو  إطػعع إلػىيكوف الترض ِمْف َمْف يقدمػو  أخبار أنياالشيادة في القانوف ال رنسي عمى  تعرفو قد        

اكت ػػى مػػف  إنمػػاتعريػػؼ ليػػا، و  إعطػػاءفػػي القػػانوف الجزائػػي فقػػد سػػكت المشػػرع عػػف  اأمػػمػػف معرفػػة  شخصػػية لحػػدث واقػػ ، 
     .(2)بتنظيميا و تحديد مجاليا و شروط قبوليا آخرجانب 

                                                                       (3)سمعو. ألنو أو ألنو رآه إمابعض رجاؿ القانوف ىي تقرير المرء لما يعممو شخصيا  أوردىامف التعري ات التي  إف 
فتبعا ليذا فاف الشيادة ىي قياـ شخص مف غير خصـو الدعوى بالتصريح أماـ الجيات القضائية بالوقائ  المتنػازع        

المصرح بيا قػد وصػمت إلػى عمػـ و عمييا و التي أتاىا التير و نتج عنيا المساس بالحقوؽ، و يجب أف تكوف ىذه الوقائ  
 إدراؾ الشاىد بحاسة مف حواسو كالسم  أو البصر. 

بن سو أو أدركو عمى وجو الشاىد جاء في تعريؼ ال قو ليا عمى أنيا تقرير لما يكوف قد شيده أو سمعو كما          
 حسية تبعا إلدراؾ الشاىد.العموـ بحواسو، فإذف الشيادة ليا عدة أوجو فقد تكوف شيادة رؤية أو سمعية أو 

لذي او جميا ليا ن س المعنى إذ كاف االت اؽ عمى انو ذلؾ الشخص  لو أما م يـو الشاىد فقد تداولت عدة تعاريؼ        
 . (5)يعاصر إتياف ال عؿ المجـر أو يعاينيا بحواسو سواء كاف سمعو أو بصره أو ب عؿ الممس 

 شروط المجوء إليياو حماية المراحل إقرار مطمب أول : ال

 مرحمة اإلقرارالفرع األول : 

ة بإف الثابت مف جممة القوانيف المعموؿ بيا عمى مستوى تراب الجميورية الجزائرية أنيا جاءت و بص ة مقتض        
جممة مف التعديعت التي طالت قانوف  ذلؾ بنصوص تشير إلى بعض الحماية لمشاىد، غير أف الوض  تتير بعد
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و بص ة صريحة نظاـ الحماية لمشاىد، لذلؾ وجب التمييز بيف مرحمتيف و ىما  الجزائية التي تبنى فييا المشرع اإلجراءات
 : 

المعحظ انو قبؿ وجود ىذا األمر و في ىذه ال تػرة فقػد ُوِجَدت ف 55/22األولى مرحمة ما قبؿ األمر ف -           
قانوف  236نجد منيا نص المادة  ،بأمف الشاىدنصوص مت رقة فييا بعض الداللة عمى عدـ المساس 

حياة و السعمة الجسدية لمشاىد مف اجؿ الإذ تضمف تجريـ كؿ فعؿ يكوف الترض منو المساس ب (6)عقوبات
 حممو عمى اإلدالء بأقواؿ كاذبة.

إذ عنوف  (7)مف القانوف المتعمؽ بالوقاية مف ال ساد و مكافحتو 45المادة  في ن س السياؽ نجدو                    
المشرع ىذا النص بحماية الشيود و الخبراء و المبمتيف و الضحايا و فيو جـر كؿ عمؿ مف شانو أف يحمؿ 
معنى االنتقاـ أو الترىيب أو التيديد بتض النظر عف الطريقة المستعممة في ذلؾ و يكوف موجو لشخص 

 الشاىد عمى الخصوص و كذلؾ أفراد عائمتو و كؿ شخص لو صمو بو.

مما ي يـ عمى أف الحماية التي أوالىا المشرع لمشاىد في ىذه المرحمة لـ تكف في مستوى الحدث                       
و نتيجة         بالنظر إلى الخدمة الجميمة التي يقدميا ىذا الشخص لمرفؽ القضاء و لمجيات المساعدة لو 

لشارع أف يعيد النظر في ما خص بو الشاىد مف ر الظروؼ و تتير ت كير الجناة استمـز الوض  عمى اي  لتت
 حماية لذلؾ جاء بالتتيير.     

تبنى فيو المشرع بص ة صريحة نظاـ ي ىذه المرحمة  ف( 8) 55/22الثانية مرحمة ما بعد صدور األمر و  -
حينما أضاؼ ال صؿ السادس إلى الباب الثاني مف الكتاب األوؿ مف قانوف اإلجراءات الشاىد الحماية 

و الخبراء و الضحايا '' إذ جاء فيو بعشر مواد كاممة تنظـ ىذه  الجزائية معنونا إياه '' حماية الشيود
الحماية و التي اقر فييا بص ة قاطعة مدى أىمية حياتو و سعمتو الجسدية و كذا كؿ شخص لو صمة 

 بو و أضاؼ الحماية حتى لممصالح األساسية ليـ.

 األفعاؿتبنى سياسة اتخاذ تدابير تحمي الشاىد لـ يشمؿ جمي   أفت في ىذه المرحمة و الثاب                     
حصرا عمى جرائـ حددىا المشرع  األمراقتصر  إنماالقوانيف الخاصة، و  أوالمجرمة تبعا لقانوف العقوبات 

ة المنظمة فيي فعع مف الجرائـ ميتعمؽ بالجري فاألوؿقد حصرىا في ثعث محاور الخاصة و قبؿ المصمحة 
جندت ليا جمي  الدوؿ  إذظاىرة عالمية  أصبحتو لتي  اإلرىابيةالثاني الجرائـ  أماالبعد  ألمفالميددة 

 ال ساد التي ليا تأثير مباشر عمى الجانب االقتصادي.الثالث فيي جرائـ  أماسياسة جنائية صارمة، 

 شروط المجوء إلى الحمايةالفرع الثاني : 

المعحػػظ أف المشػػرع لػػـ يعمػػـ إجػػراء الحمايػػة عمػػى جميػػ  القضػػايا المطروحػػة أمػػاـ القضػػاء و إنمػػا جػػاء  إف       
عمػػػى أف تكػػػوف القضػػػية مػػػف قضػػػايا الجريمػػػة ( 9)55/22األمػػػر  59مكػػػرر 65باسػػػتثناء و ذلػػػؾ لمػػػا ذكػػػر فػػػي المػػػادة 
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باإلضافة إلى نصوص قػانوف العقوبػات جرمػت جػزءا المنظمة أو قضايا اإلرىاب أو قضايا ال ساد، فجرائـ اإلرىاب 
المتعمػػؽ بالوقايػػة مػػف  25/25قػػانوف رقػػـ لانجػػد فو اعتبرتيػػا ماسػػة بػػأمف الدولػػة و ممتمكاتيػػا  األفعػػاؿ ىػػذه كبيػػرا مػػف

 26/25أما الجرائـ ال ساد نػص عمييػا قػانوف رقػـ ، (01)تبيض األمواؿ و تمويؿ اإلرىاب و مكافحتيما معدؿ و متمـ
 . (00)بالوقاية مف ل ساد و مكافحتو المعدؿ و المتمـ المتعمؽ
أف الحاجة التي تدف  بتطبيؽ إجراءات الحماية عمى الشيود ىي وجود حياتيـ أو سعمتيـ الجسدية أو جػود        

حياة أو سعمة أفراد عائمتيـ أو أقاربيـ في خطر، و ىذا الجانب يبقى سمطة تقديرية لجيػات القضػاء فػي القػوؿ مػا 
مػدى قيػاـ الخطػر المباشػر و الػداىـ الػذي يسػتدعي التػدخؿ العاجػؿ بػإجراءات أمنيػة صػارمة ال تقتضػي التػػأخير، و 

فػي الػنص جػاء يسػتوجب كمػا  فػراد عائمتػو وأأضاؼ المشرع حتى إف المصالح األساسػية لمشػاىد و كػذا األقػارب و 
أف و ىػو وجػود تيديػد  المشػرع فػي ىػذا الجانػب'' معرضة لتيديد خطير'' فػإذف المعيػار الػذي اعتمػد عميػو أف تكوف 

بمػ  مػف درجػة الخطػورة مػا ال يمكػف االنتظػار و إنمػا يسػتدعي التػدخؿ المباشػر مػف الجيػات المعنيػة و فػرض تكوف 
 الحماية صونا ليذه المصالح قبؿ المساس بيا.تدابير 

اءات الحمايػػة بسػبب واحػػد حينمػػا فػػاف المشػرع قػػد ربػػط اتخػاذ إجػػر  59مكػػرر  65االعتمػاد عمػػى نػػص المػادة ب       
ذكر بصريح الم ظ '' بسبب المعمومػات التػي يمكػف تقػديميا لمقضػاء و التػي تكػوف ضػرورية'' فػالمعحظ مػف ىػذا انػو 
يجب أف يكوف لدى الشاىد معمومات سرية تخص الجريمة المطروحة أمػاـ القضػاء و زاد عػف ذلػؾ المشػرع عنصػر 

 محؿ التابعة.ىي تنوير جياز القضاء و تمس بص ة مباشرة الوقائ  التي الضرورية فعبد أف تكوف قيمتيا في 
وقائ  فع يمكف أف يكوف المدعي و ال المدعى عميو، بؿ و ليس لو الليس لو أي ععقة بالدعوى و  بمعنى        

 (02) ''' التير'أي حؽ يترجاه أو مصمحة ينت   بيا في الوقائ  المشيود بيا، لذلؾ معظـ ال قياء استعمموا مصطمح 
و كؿ مف لو  أكدت عمى أف أصوؿ المتيـ و فروعو (53)قانوف إجراءات جزائية 228، ليذا المشرع في المادة 

يبقى تمحيصيا االستدالؿ مباشرة أو غير مباشرة يع وف مف حمؼ اليميف و يؤدوف شيادتيـ عمى سبيؿ  ةععقة قراب
 .االعتماد عمييا م  توافر االستدالؿ و لييئة المحكمة مف قرائف سمطة تقديرية ليا و

 : التدابير غير اإلجرائية ثانيالمطمب ال

قػػد ذكػػر و بصػػ ة صػػريحة عمػػى أف التػػدابير المنصػػوص  (04)55/22مػػف األمػػر  22مكػػرر  65إف نػػص المػػادة            
حينمػا تكػوف أوراؽ العموميػة بير التي تتخذ في مرحمة ما قبؿ تحريؾ الػدعوى عنيا ىي غير إجرائية، و يقصد بيا تمؾ التدا

الممؼ عمى مستوى الضبطية القضائية أو ما يسمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي وفقا لما نص عميو المشرع في ال صؿ الثاني 
مػػف البػػاب الثػػاني المعنػوف بػػػ '' فػػي التحقيقػػات '' مػف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة، و قػػد  ''المعنػوف بػػػ '' فػػي التحقيػػؽ االبتػدائي

و تحػري عػف الجػرائـ و  جرِّدت ىذه التدابير مف ص ة اإلجرائية العتبػار أف ىػذه المرحمػة التػي تتخػذ فييػا ىػي مرحمػة بحػث
 . (05)مف قانوف اإلجراءات الجزائية 2/ فقرة  52جم  الدالئؿ و البحث عف مرتكبييا وفقا لما نصت عميو المادة 

كر عمى إمكانيػة تطبيػؽ ىػذه ىذا الطرح حينما ذُ  (06)55/22مف األمر  25مكرر  65كما أكدت ىذا الجانب المادة        
ييـ، عمػى أف تنػاط ميمػة التطبيػؽ لمجيػات القضػائية المختصػة بصػ ة فػالتدابير قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية ضد المشػتبو 
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رى أف أمنػو يػتبعا لمعيار الضرورة الممحة أو بناءا عمى طمب ضابط الشرطة القضائية أو وفقػا لطمػب الشػاىد الػذي  تمقائية
 و حياتو الجسدية في خطر أو حتى مصالحو.

تقرير ىذه التدابير إلى وكيػؿ الجميوريػة عمػى أف يقػـو بالتشػاور مػ  السػمطات المختصػة السػيما منيػا  ةو تناط ميم       
 55/22مػف األمػر  22مكػرر  65وفقػا لمػا نصػت عميػو المػادة  قضػيةالضبطية القضائية التي بحثت و تحرت فػي وقػائ  ال

 . (07)25فقرة 

 تحت تصرفووضع رقم ىاتفي خاص  و ىوية الشاىد : إخفاء االولفرع ال

مػػػػف أولػػػػى التػػػػدابير ألجػػػػؿ حمايػػػػة الشػػػػاىد و ىػػػػو عػػػػدـ إظيػػػػار المعمومػػػػات المبينػػػػة ليويتػػػػو عمػػػػى مسػػػػتوى المحاضػػػػر                     
و     و عمى مستوى جمي  أوراؽ الدعوى، و يمكف لمجيات المختصة إعطائو اسما مسػتعارا مخال ػا تمامػا لجميػ  معموماتػو

لحقيقية، بؿ و إخ اء صورتو مف المحاضر أو وض  صورة مستعارة ال ععقة لو بيا إطعقا و ذلؾ حتى ال يػتمكف بياناتو ا
 شخص الذي يشيد في صحة ما ىو موجو ليـ مف اتياـ.لمف ىو ا أو لمتيموف مف معرفة ىويتو الحقيقيةا

ـ ىات ي خاص ال يمكف االتصاؿ بو إال مف قبؿ و تزكية لمتدبير األوؿ يمكف لمجيات المختصة أف تزود الشاىد برق       
الجيػػات األمنيػػة التػػي تممػػؾ ىػػذا الػػرقـ أو الجيػػات القضػػائية، الف المشػػرع حينمػػا وضػػ  مصػػطمح '' خػػاص''             و 
ذلػػؾ لسػػرية التعامػػؿ فيمػػا بػػيف الشػػاىد و ىػػذه الجيػػات المعنيػػة ح اظػػا عمػػى سػػرية التحقيػػؽ و ت اديػػا لوجػػود أي تصػػنت عمػػى 

 مات الشاىد حتى ال يكتشؼ أمره.مكال
و يعنػي ىػذا التػػدبير أف يوضػ  مكتػػب خػاص لػػو خصوصػيتو و سػري جػػدًا عمػى مسػػتوى المصػالح األمنيػػة يكػوف فػػي       

ػػاتصػاؿ دائػـ مػػ  الشػاىد، تُ  ص لػو أوقػات و أزمنػػة و رزنامػة خاصػػة بػو حتػػى ال يسػتبو فيػو مػػف قبػؿ التيػػر عنػد تواجػػده خص 
ر بيا و تنظـ العمؿ يبؿ و أف ىذه النقطة األمنية ىي مف تتدبر إجراءات اتصاؿ الشاىد محؿ التدببيذه المصالح األمنية، 

 معو في ىذا الجانب.

أفػرادا مػف ليػـ مػف الخبػرة و الك ػاءة فػي حمايػة األشػخاص، و ىػـ مػف يؤمنػوف لػو لمشػاىد خصػص يأف  كما يجػب         
و       ة '' إذ ي يـ مف ىذا أف يعزمونو في جمي  تحركاتو و تنقعتو لحماية الجسدية، و قد ذكر المشرع مصطمح '' مقربا

حده أو الخروج أو الس ر، بؿ يرافقونو إلى كػؿ مكػاف أراد التوجػو إليػو دوف أف يعرقمػوا أو يقيػدوا و ال يدعوف لو مجاؿ البقاء ل
 لو مسار حياتو و إنما ُيترؾ لو حرية ممارستيا كيؼ شاء.

لمشػرع فػي ىػذا التػدبير الرابػ  عمػى إمكانيػة أف تشػمؿ ىػذه الحمايػة الجسػدية ألفػراد عائمتػو كاألبنػاء و لقد أضػاؼ ا         
إلى مدارسػيـ فتوضػ  ليػـ حراسػة خاصػة، و كػذا زوجػو، و كػذلؾ أف اتسػعت دائػرة التيديػد فمػف حػؽ الشػاىد أف  ـعند تنقمي

 يست يد مف حماية موسعة تشمؿ حتى أقاربو.

 .مع تسجيل المكالمات الياتفية ة تقنية وقائية بمسكنو: وضع أجيز الثانيفرع ال
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و حتى يمكف لمشاىد أف يعيش حياتو بص ة طبيعية البد لمدولة أف تضمف لػو ىػذا الجانػب و ىػذا بتػوفير الحمايػة          
و ىػػذا باالعتمػػاد عمػػى أىػػؿ االختصػػاص فػػي المجػػاؿ التقنػػي مػػف وضػػ  أجيػػزة مراقبػػة خػػارج و داخػػؿ  ،حتػػى داخػػؿ مسػػكنو

المسػػكف تراقػػب و تكشػػؼ جميػػ  التحركػػات المشػػبوىة، وضػػ  أجيػػزة اإلنػػذار التػػي تكشػػؼ اإلنسػػاف عبػػر حػػرارة الجسػػـ وضػػ  
جيػزة محاربػة الحريػؽ داخػؿ و خػارج أجيزة وقائية يراد مف خعليا التصدي لكؿ اعتداء و بػأي شػكؿ مػف األشػكاؿ كوضػ  أ

 المسكف تحسبا ألي طارئ.

ترصد جمي  األشػخاص المتعػامميف مػ  الشػاىد عبػر جيػاز  الخاص بتسجيؿ المكالمات ىو يراد مف خعؿ التدبير         
ا  أو ىػو جميػ  المكالمػات التػي يتمقاىػ ؿالياتؼ ألجؿ كشؼ مػف يقػوـ بالتيديػد، لػذلؾ ُوِضػ  ىػذا التػدبير و الخػاص بتسػجي

مف يقوـ بإجرائيا و ال يكوف ىذا إال بموافقة صريحة منو، و يشترط إلثبات عنصر الصراحة البد مف وجود اعتراؼ خطي 
 مف قبؿ الشاىد يؤكد مف خعلو الموافقة عمى القياـ بيذا التدبير.

الشػػػاىد، الف األمػػػر يتعمػػػؽ  غيػػػر أف اإلشػػػكاؿ ُيطػػػرح حالػػػة عػػػدـ وجػػػود مػػػا يثبػػػت الموافقػػػة الصػػػريحة مػػػف قبػػػؿ             
بحريات األشخاص و ىػي حقػوؽ دسػتورية ال يمكػف انتياكيػا، لكػف بػالرجوع  إلػى التايػة التػي ُوِجػَد ألجميػا التػدبير فيػو مػف 
اجؿ حماية الشاىد الجسدية و كذا مصػالحو فربمػا ىػذا الحػؽ أعظػـ مػف خصوصػيات المكالمػات، لػذلؾ لػـ ُي ػِرد لػو المشػرع 

شػػػرط الموافقػػػة حتػػػػى يعطػػػي لمتػػػدبير طبيعػػػة قانونيػػػة ال غيػػػر يػػػػراد مػػػف خعليػػػا تأكيػػػد احتػػػراـ حريػػػػات جػػػزاءا و إنمػػػا طػػػرح 
 األشخاص.

 مع منح الشاىد مساعدة اجتماعية أو مالية : تغيير مكان اإلقامة الرابعفرع ال

الوالية التػي يسػكف بيػا إلػى خرجيػا  فيذا التدبير إجراء جوىري لو نجاعتو، إذ يتـ تتيير مكاف سكناه سواء ِبَدات           
حالػػة وجػػود خطػػر داىػػـ، و حينمػػا يػػتـ تتيػػره يكػػوف بصػػ ة سػػرية ال يعمػػـ بيػػا إال الشػػاىد و الجيػػات المختصػػة بتطبيػػؽ ىػػذا 

 التدبير عمى أف تكوف مؤقتة إلى غاية ال صؿ النيائي في الوقائ  محؿ شيادة الشاىد.

مف اجؿ تح يز مثؿ ىذه الشيادات التي تقضي عمى الجريمة المنظمة و مرتكبييا فتح المشرع باب المساعدة عمػى أف و    
إذا مػا كػاف بطػاال أو التك ػؿ بأىمػو أو احػد أقاربػو إذا مػا كػاف مريضػا عمؿ تكوف سواء اجتماعية مثؿ تقديـ لمشاىد منصب 

ذلػػؾ بتقػػديـ تح يػػزات و  يػػةدرى أو حتػػى خػػارج الػػوطف أـ المسػػاعدة المامػػف جميػػ  النػػواحي مثػػؿ العػػعج فػػي المستشػػ يات الكبػػ
 مالية تبقى السمطة التقديرية ألىؿ االختصاص و بحسب ظروؼ الشاىد حتى يتمكف مف تحسيف وضعو االجتماعي.

وفير لػػو مػػا كػاف الشػػاىد محبوسػػا و حػاوؿ اإلدالء بشػػيادتو، فػػاألمر يتطمػب تػػإذا ىػذا التػػدبير لػػو خصوصػيتو، و ذلػػؾ       
حماية خاصػة ال يسػت يد منيػا بػاقي السػجناء، فتعمػد السػمطات المختصػة داخػؿ المؤسسػة بتػوفير جنػاح خػاص بػو لوحػده ال 

ف لو طبعو الخاص و ىػذا نظػرا لتعاونػو مػ  الجيػات القضػائية التػي سػيقدـ ليػا كو ي يشاركو احد، كما أف نظاـ التعامؿ معو
 .       دليع مباشرا عمى الوقائ  محؿ المتابعة

 تدابير الحماية اإلجرائية:  الثالمطمب الث
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إف جممػػػة التػػػدابير التػػػي حػػػددىا المشػػػرع  و اسػػػماىا باإلجرائيػػػة وقػػػد  (08)23مكػػػرر 65جػػػاء فػػػي أوضػػػاع المػػػادة           
المتابعػػة الجزائيػػة و يتتيػػر وصػػؼ الشػػخص المتػػاب  مػػف مشػػتبو فيػػو إلػػى مػػتيـ و حينمػػا  ةباشػػر بعػػد م ىػػذه الصػػ ة و تاكتسػػب

يصػدر وكيػؿ الجميوريػة طمػب افتتػاحي إلجػراء تحقيػؽ، ف ػي ىػػذه الحالػة تػؤوؿ سػمطة تطبيػؽ ىػذه التػدابير لقاضػي التحقيػػؽ 
إلجرائيػػة كػػذلؾ حينمػػا تمارسػػيا و تكتسػػب ىػػذه التػػدابير صػػ ة ا (09)22مكػػرر 65مػػف المػػادة  22تبعػػا لمػػا جػػاءت بػػو ال قػػرة 

 سمطة قضائية سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ.

ممػؼ  ابيػذه السػمطة حينمػا يحػاؿ إلييػال اصػمة فػي وقػائ  الػدعوى غير أف المعحظ أف المشرع لـ يشػمؿ المحكمػة          
        الػػػدعوى ألجػػػؿ ال صػػػؿ فيػػػو، باعتبػػػار أف مرحمػػػة المحاكمػػػة ىػػػي المرحمػػػة الحساسػػػة التػػػي يػػػزداد فييػػػا الضػػػتط عمػػػى الشػػػيود

و محاولة التأثير عمييـ سواء ألجؿ منعيـ مف اإلدالء بشيادتيـ أو مف اجؿ تتيير تصريحاتيـ، و تبقى ىذه النقطػة عالقػة 
 التي جاء بيا المشرع.أو حمقة م قودة في جممة التعديعت 

 يػػـ حتػػىمء إجػػراو مػػا يزيػػد فػػي إشػػكالية تطبيػػؽ ىػػذه اإلجػػراءات أف المشػػرع و عبػػر ىػػذه النصػػوص لػػـ يتطػػرؽ إلػػى        
جػاءت بمصػطمحات فض اضػة و واسػعة دوف تحديػد  (21)22مكرر 65مف المادة  23و ربما ال قرة ؟ يمكف رف  ىذه التدابير

نو بعد أف ي صؿ في الدعوى فاف أسباب الخطر قد تزوؿ، فممػف يػؤوؿ االختصػاص فػي ىػذه بداية و نياية ىذه التدابير، أل
 ألجؿ رف  التدابير؟. ةالحال

سػير عمػى حسػف يإف المشرع قد أوكؿ ميمة تن يذ ىذه التدابير لجية واحدة دوف سواىا وىو وكيؿ الجميورية الذي         
أو الجيػات األمنيػة التػي تعتبػر جيػاز ميػـ فػي ىػذا المجػاؿ  ةية القضػائياالسػتعانة برجػاؿ الضػبط مػف خػعؿتن يذ التدابير و 

عمػػػى أف الجيػػػاز التن يػػػذي ىػػػو وكيػػػؿ  (20)23مكػػػرر 65لحمايػػػة و سػػػعمة الشػػػيود، و قػػػد نصػػػت ال قػػػرة األخيػػػرة مػػػف المػػػادة 
 الجميورية كما لو سمطة متابعة جمي  األجيزة التي يستعيف بيا أثناء تأدية مياميا.

و الثابت مف ىذا النص أف المشرع جاء بمصطمح وكيؿ الجميورية و لـ يستعمؿ '' النيابة العامة '' غير إف ىذا           
مػف رأس  بػدءاال يؤثر مف ناحية تأدية المياـ فػي شػيء العتبػار أف النيابػة العامػة جػزء ال يتجػزأ و ىػي تمثػؿ سػمطة واحػدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              غاية اقميـ درجة ممثع في مساعد وكيؿ الجميورية.                                                                               اليـر ممثع في شخص النائب العاـ إلى 

 .الشاىد و عنوان عدم اإلشارة إلى ىوية:  االولفرع ال

نظمػػت التػػدابير اإلجرائيػػة و جػػاء فػػي مقػػدمتيا تػػدبير عػػدـ اإلشػػارة ليويػػة  (22)23مكػػرر 65مػػادة إف أحكػػاـ ال       
، و بمػػا أف اإلجػػراءات التػػي يتخػػذىا قاضػػي التحقيػػؽ تكػػوف عمػػى مسػػتوى المحاضػػرالشػػاىد أو ذكػػر ىويػػة مسػػتعارة 

و  (23)قػانوف إجػراءات جزائيػة  22 فقػرة 68مكتوبة و تحرر عمػى شػكؿ محاضػر و ىػذا وفقػا لمػا جػاءت بػو المػادة 
، التػػي يؤكػػد فييػػا المشػػرع عمػػى أف تمقػػي أقػػواؿ الشػػيود البػػد أف (24)مػػف ذات القػػانوف 92كػػذا وفقػػا ألوضػػاع المػػادة 

الحماية لمشيود تحتـر ىذه اإلجراءات فعع و لكف بما أف األمر يتعمؽ بالسعمة  رتدوف في محضر، غير أف تدابي
و خطػورة            فعمػى قاضػي التحقيػؽ و مػف بػاب االحتيػاط و بحسػب خطػورة الوقػائ الجسدية و حياة الشػاىد 

حماية لو ال يذكر عمى مستوى محضر سماعو ىويتو الحقيقية تماما، إذ يمكف ك التيديد المحاط بشخص الشاىد و
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الثانيػػة مػػف ىػػذا  لمحضػػر السػػماع أف يخمػػو مػػف إي إشػػارة إلػػى ىويػػة الشػػاىد، كمػػا تػػرؾ األمػػر اختياريػػا فػػي الجزئيػػة
التدبير، فمقاضي التحقيؽ أف يستعيف بيوية مسػتعارة ال تشػير إلػى اليويػة الحقيقيػة لمشػاىد ولػو فػي جزئيػة منيػا، و 

 و لحياتو. إنما كميا عبارة عف شخصية خيالية أو افتراضية تعطي لمشخص المسموع ضماف لمصالحو 
و لمف المستساغ عقع ماداـ أف التدبير األوؿ يمـز عمى قاضي التحقيؽ عدـ التنويو أو اإلشارة إلى ىوية  انو     

مكرر  65مف المادة  22ألكيد و كنتيجة حتمية ال يمكف أف يذكر عنوانو الصحيح وفقا لم قرة االشاىد الصحيحة، ف
ـز لػو إذ ال يمكػف الت ريػؽ بينيمػا لػذلؾ عمػى قاضػي األوؿ و مػع ، مما يجعؿ ىذا التدبير ىو تبعػي لإلجػراء(25)23

التحقيؽ أف يسػتعيف بعنػواف مسػتعار فػي أوراؽ اإلجػراءات و بػالرغـ مػف أف المشػرع لػـ يتطػرؽ ليػذا الجانػب بصػ ة 
محات ُي يػػـ منيػػا انػػو تبنػػى العنػػواف المسػػتعار إذ ذكػػر '' عػػدـ اإلشػػارة لعنونػػو طصػػريحة، إال أف مػػا وظ ػػو مػػف مصػػ

ت سر ىػذه العبػارة حينمػا ال يػذكر العنػواف الصػحيح فبالمقابػؿ يػذكر عنػوف غيػر صػحيح، الف المشػرع الصحيح'' إذ 
عػدـ ذكػر عنػواف الشػاىد و ينتيػي عنػد ىػذا  ؤكػدسموب الصريح و المتضػمف المنػ   فياألأف يمجا إلى  وكاف بإمكان

االعتمػاد عمػى عنػواف غيػر صػحيح الحد، غير انو تجاوزه باستعماؿ مصػطمح '' الصػحيح'' ممػا ُي يػـ عمػى إمكانيػة 
 في أوراؽ الممؼ.

عنػػد اتخػػاذ تػػدبير تتييػػر مكػػاف إقامػػػة  22مكػػرر  65إف اإلشػػكاؿ يطػػرح حينمػػا تطبػػؽ أوضػػاع المػػػادة  غيػػر        
الشػػاىد، فيػػؿ يقصػػد المشػػرع بػػالعنواف الصػػحيح ىػػو عنػػواف مكػػاف اإلقامػػة الجديػػد أـ عنػػواف محػػؿ إقامتػػو المعتػػاد قبػػؿ 

التػي أكػدت أنيػا  22مكػرر 65مػادة وقوع الواقعة محؿ شػيادتو؟ و لإلجابػة عمػى ىػذا اإلشػكاؿ وجػب االحتكػاـ إلػى ال
 ىػػذا تتييػػر مكػػاف إقامػػة الشػػاىد ىػػو تػػدبير إجرائػػي وجػػد كػػإجراء احتػػرازي و تح ظػػي بتيػػة حمايػػة الشػػاىد، لػػذلؾ فػػاف

و ىػذا وفقػػا لػػنص  والعنػواف لمكػػاف اإلقامػة الجديػػد ُوِجػػد نتيجػة لمظػػروؼ زوالػػو يكػوف تبعػػا لػػزواؿ األسػباب التػػي أوجدتػػ
التي أكػدت بخصػوص ىػذه الحالػة أف التػدابير المتخػذة تبقػى قائمػة و محػؿ التن يػذ أذا  23 فقرة 22مكرر  65المادة 

 ما بقيت األسباب التي أوجدتيا قائمة وحالة زواؿ ىذه األسباب فع مجاؿ لبقاء التدابير.

يػػدخؿ ضػػمف م يػػـو حيػػث و تبعػػا ليػػذا الم يػػـو فػػاف عنػػواف التػػدبير غيػػر اإلجرائػػي المتعمػػؽ بمكػػاف اإلقامػػة الجديػػد ال       
العنواف الصحيح الذي نص عميو المشرع في التدبير اإلجرائي المتخذ مف قبؿ قاضي التحقيؽ بخصػوص عػدـ اإلشػارة إلػى 

 العنواف الصحيح الخاص بالشاىد.

 .اإلشارة إلى مقر الشرطة القضائية بدال من عنوانو الحقيقي:  الثانيفرع ال

و   (26)23فقػرة  23مكػرر  65السػابقيف جػاء المشػرع بتػدبير ثالػث فػي المػادة  و كإضافة لما جػاء فػي التػدبيريف       
و المشػػرع كػػاف  يتعمػػؽ بػػذكر عنػػواف مقػػر الشػػرطة القضػػائية التػػي آؿ إلييػػا االختصػػاص فػػي مرحمػػة البحػػث و التحػػري

يذكر عنواف غيػر  واضحا في تحديد عنواف مقر الشرطة القضائية حينما ذكر '' أيف تـ سماعو'' بم يوـ المخال ة حينما
 ىؿ يكوف محضر سماع الشاىد قابع لإلبطاؿ ؟إشكاؿ  واف الجية التي سمعتو فيذا األمر يطرحػعن
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إف الثابػػت مػػف ىػػذا ال صػػؿ السػػادس المسػػتحدث و الخػػاص بحمايػػة الشػػيود و الخبػػراء و الضػػحايا قػػد تضػػمف          
      .؟جراءات الخاصة ليذه التدابيراإل عشرة مواد، وجميعيا قد خمت مف اإلشارة إلى احتمالية بطعف

و لإلحاطة بيذا اإلشكاؿ و اإلجابة عميو وجب الرجوع إلى القسػـ العاشػر المعنػوف بػبطعف إجػراءات التحقيػؽ          
التػي ينػاقش مػف خعليػا المشػرع بطػعف اإلجػراءات المعيبػة  (27)مػف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة 557و خصوصا المػادة 

وؽ الػدفاع سػواء مػا ػة بحقػػة المتعمقػػراءات الجوىريػػعف اإلجػى بطػارة إلػط اإلشػت فقػقاضي التحقيؽ، إذا أنيا تضمنأماـ 
إذ حصرىا في المادة  يذه اإلجراءاتلعف ػاب البطػؽ بػي تضييػي، و زاد فػي المدنػؽ لممدعػو حػا ىػىو حؽ لممتيـ أو م

ف ىويتو ثػـ ع ا حقوؽ الدفاع الخاصة بالمتيـ بدءا مف التحقيؽيمت في طيات، التي حم(28)قانوف إجراءات جزائية 522
إبعغو بما ىو متاب  بو جزائيا مف قبؿ نيابة الجميورية و عف كؿ واقعة منسػوبة إليػو، ليزيػد عػف ذلػؾ تنبييػو بأنػو حػر 

التحقيػؽ أف يسػػمعو فػي الحػػيف مػػ  رح بػأي قػػوؿ فعمػى قاضػػي صػػفػي عػػدـ اإلقػرار أو اإلدالء بأقوالػػو، و إذا مػا أراد أف ي
وجوب اإلشارة إلى ذلؾ م  ضرورة إخطار المتيـ بحقو في االسػتعانة بمحػاـ يختػاره بن سػو و كػؿ ىػذه اإلجػراءات البػد 
مػػػف التنويػػػو عنيػػػا فػػػي محضػػػر اسػػػتجوابو، و حينمػػػا ال يسػػػتطي  أف يعػػػيف لن سػػػو محاميػػػا، فقػػػد أعطػػػى المشػػػرع لقاضػػػي 

 تمقاء ن سو م  ضرورة ذكر احتراـ ىذا اإلجراء في محضر السماع. التحقيؽ سمطة اختيار محاـ مف

         مػػػا يستسػػػاغ عقػػػع مػػػف ىػػػذا الػػػنص انػػػو تضػػػمف حقػػػوؽ الػػػدفاع المك ولػػػة دسػػػتوريا لممػػػتيـ أمػػػاـ قاضػػػي التحقيػػػؽ           
 ععقػػة لػػو بػػاإلجراءات و حػػيف مخال تيػػا تبقػػى احتماليػػة إبطاليػػا و مػػا تبعيػػا مػػف إجػػراءات، ممػػا ُي يػػـ معػػو أف ىػػذا الػػنص ال

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 522المتبعة عند سماع الشاىد محؿ الحماية و ال يمكف أف يطبؽ عميو نص المادة 

فبينت مػا يجػب احترامػو مػف إجػراءات خاصػة بػالمتيـ  (29)قانوف إجراءات جزئية 525أما بخصوص نص المادة           
عيما أو إجراء مواجية بينيما إال بحضور محامييما و ذلؾ بعد أف توجو لممحاميف دعوة و المدعي المدني، فع يمكف سما

( عػػؿ األقػؿ قبػػؿ اسػتجواب المػػتيـ أو سػماع  الطػػرؼ 22قانونيػة و تكػػف بموجػب كتػػاب موصػى عميػػو يرسػؿ إلػػييـ بيػوميف )
 المدني، كما يمكف دعوة المحامي ش اىة و يثبت ذلؾ بمحضر.

حقػػوؽ طرفػػي القضػػية سػػواء تعمػػؽ األمػػر بػػالمتيـ أو الطػػرؼ لحمايػػة جممػػة ىػػذه اإلجػػراءات جػػاءت إف البػػيف مػػف           
المدني و عميو ال يمكف بأي شكؿ مف اإلشكاؿ إسقاط بطعف اإلجراءات بخصوص ىذا النص عمى اإلجراءات التي خص 

 بيا المشرع الشاىد محؿ الحماية.

عمػى انػو حالػة اإلشػارة إلػى عنػواف مقػر الشػرطة القضػائية غيػر التػي حيث و تأسيسا لما سبؽ عرضو وجػب القػوؿ         
سػػمعت الشػػػاىد، فيػػػذا المحضػػػر ال يكػػػوف قػػػابع لإلبطػػػاؿ العتبػػار أف بطػػػعف إجػػػراءات التحقيػػػؽ قػػػد حصػػػرىا المشػػػرع أثنػػػاء 

 ذكػر عنػواف مقػرمخال ة حقوؽ الػدفاع و المسػاس بيػا، كمػا أف األصػؿ فػي العنػواف ىػو تػدبير ُوِجػد لحمايػة الشػاىد فػإذا مػا 
أخػرى ال يػؤثر فػي اإلجػراءات الميػـ عػدـ اإلشػارة إلػى لجيػة لشرطة القضائية أيف سمعتو أو عنواف مقر الشرطة القضائية ا

 العنواف الحقيقي لمشاىد.
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 . اإلشارة إلى مقر الجية القضائية صاحبة االختصاص:  الرابعفرع ال

 لػػو أفاإلشػػارة إلػػى العنػػواف  ةأثنػػاء سػػماع الشػػاىد و عنػػد محاولػػأعطػػى المشػػرع لقاضػػي التحقيػػؽ السػػمطة لتقديريػػة     
مػػابيف مقػػر الشػػرطة القضػائية التػػي تػػـ سػػماعو أماميػا أو لقاضػػي التحقيػػؽ أف يضػػ  فػي الخانػػة الخاصػػة بعنػػواف  يِّػريخ

 مقر الجية القضائية التي سيؤوؿ إلييا االختصاص لمنظر في القضية.إلى ذكر الشاىد 

ه في ىذا التػدبير أف المشػرع دائمػا يتحػرى المصػطمحات حتػى يرفػ  أي غمػوض أو لػبس دالوقوؼ عنما يمكف         
في اإلجراءات، فذكر الجية القضائية التي سيؤوؿ إلييا النظر في الدعوى، فإذف عمى قاضي التحقيؽ أف يحدد تحديدا 

وصػػؼ جنػػائي فيجػػب أف يػػذكر محكمػػة جامعػػا و مانعػػا جيػػة االختصػػاص، فػػإذا مػػا كػػاف التكييػػؼ القػػانوني لموقػػائ  لػػو 
الجنايػػػات لممجمػػػس القضػػػائي يحػػػدد مقػػػره، أمػػػا إذا مػػػا كػػػاف لموقػػػائ  وصػػػؼ جنحػػػي فمػػػو أف يػػػذكر قسػػػـ الجػػػنح لممحكمػػػة 

  الموجود بدائرة اختصاصيا ىذا القسـ. 

و تبعػا لممػادة  أف مف اإلجراءات التي اعتمدىا المشرع عنػد سػماع الشػاىد و التػي تحمػؿ فػي وصػ يا تػدابير حمايػة        
و التي تسمح لمنيابة العامة أو المتيـ أو الطرؼ المدني و كذلؾ دفاعيما أف يعرضوا  (31) 55/22مف األمر  25مكرر 65

أسػػئمتيـ و التػػي يػػروف أنيػػا م يػػدة فػػي إظيػػار الحقيقػػة و رفػػ  المػػبس و التمػػوض عػػف كثيػػر مػػف النقػػاط، و ال يكػػوف ىػػذا إال 
 أف يعقد جمسة سماع لمشاىد أو أثناء انعقاد جمسة السماع. بعرضيا عمى قاضي التحقيؽ قبؿ

و ربما اإلجابة  ؟تعرض األسئمة بشكؿ مكتوب أو ش اىة ىؿغير إف اإلشكاؿ في تطبيؽ ىذا اإلجراء يطرح جدلية         
و لقاضػي       األسػئمة مكتوبػة أف تعػرض إلى الصياغة التي جاء بيا المشرع و ىػي  االحتكاـعمى ىذا الجانب البد مف 

 التحقيؽ أف يرفض ما يراه منيا غير مجدي أو يؤدي إلى كشؼ ىويتو الحقيقية.

تجيػب عػػف  (30)25مكػرر  65مػف المػادة  22أمػا فيمػا يخػص عػرض األسػئمة أثنػاء انعقػاد جمسػة السػماع فػاف ال قػرة        
اإلجابػة عػف ىذا اإلشكاؿ و تؤكد أف األسئمة تكػوف شػ اىية و لقاضػي التحقيػؽ أف يقبػؿ منيػا مػا يشػاء و يمنػ  الشػاىد مػف 

 األسئمة التي تؤدي إلى كشؼ ىويتو.

، فالثابػػت أف المشػػرع لػػـ يكػػف متشػػددا فػػي  (32)قػػانوف إجػػراءات جزائيػػة 25مكػػرر 65و عنػػد المقارنػػة بأوضػػاع المػػادة       
اإلجراءات الخاصة بسماع الشاىد محؿ الحماية ألنو أعطى حؽ طرح األسئمة لممتيـ و كذلؾ لمطرؼ المدني ثـ لدفاعيما، 

و التػػي تشػػدد فييػػا إذ خػػص طػػرح األسػػئمة فقػػط لممحػػاميف دوف غيػػرىـ ممػػا يجعػػؿ ىػػذا  527بعكػػس مػػا ىػػو وارد فػػي المػػادة 
عػف أن سػيـ بػالرغـ مػف أف ىػذا يتعمػؽ بػالجرائـ العاديػة بعكػس مػا  قد قيد أطراؼ الدعوى و ماليـ مف حؽ في الدفاعالنص 

فػػي اإلجػػراءات المتخػػذة عنػػد سػػماع الشػػاىد المشػػموؿ بتػػدابير الحمايػػة إال انػػو لػػـ يضػػي  بالمقابػػؿ حقػػوؽ ىػو مقػػرر مػػف جػػـز 
دفاع عف ن سو أماـ الدفاع بؿ وس  منيا أيف سمح حتى لممتيـ أف يطرح و عمى لسانو ما يراه مناسبا مف أسئمة مف اجؿ ال

 جية التحقيؽ و التي لـ يسبؽ لمتعديعت السابقة أف أعطت لو مثؿ ىذا الحؽ.
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 . تدابير الحماية أثناء مرحمة المحاكمة:  لرابعالمطمب ا

، حينما تحاؿ أوراؽ الممؼ أماـ جية الحكػـ فػاف ليػذه الجيػة كافػة (33)26مكرر  65أكد المشرع في أوضاع المادة         
الصعحيات مف اجؿ ضماف حماية الشاىد بػدءا مػف الرجػوع إلػى معطيػات الممػؼ و حيثياتػو و تقػدير مػدى خطػورة الوقػائ  

و  ؟أـ ال يمس بحياتو الخاصة و سعمتو الجسدية فيؿ ىذار جية الحكـ إذا ما تـ كشؼ ىوية الشاىد مف عدميا، كما تقدِّ 
 بحقوؽ الدفاع.      طابؼ المشرع عمى أف حتمية كشؼ اليوية يبقى مرتاأض

مػػا يمكػػف الوقػػوؼ عنػػده مػػف خػػعؿ ىػػذه اإلجػػراءات تبعػػا لمػػنص المػػذكور سػػابقا أف المحكمػػة صػػاحبة االختصػػاص فػػي      
، العتبار انو مف غير المستساغ عقع أف المشرع يك ؼ ثنظر الدعوى يبقى كش يا ليوية الشاىد مرتبط بطمب احد الخصـو

و وصػوال        حمة البحث و التحري ثـ مرحمة ما بعد تحريؾ الػدعوى العموميػة ر مستوى م مف اتخاذ تدابير الحماية عمى
أماـ مرحمة المحكمة تقوـ جية الحكـ بكشؼ اليوية لمشاىد في قضػية ليػا وزنيػا دوف أف ُيطمػب  لكف إلى مرحمة التحقيؽ و

طمب و المحكمة بعد المداولة فيو قانونػا و بعػد وجود منيا ذلؾ، الف استعماؿ مصطمح '' تقرر '' في ىذا النص ُي يـ منيا 
 تمحصيا لموقائ  فميا أف تقرر الكشؼ إذا ما كاف لو ععقة بحقوؽ الدفاع.

 . سائل تقنيةو تدبير سماع الشاىد عن طريق :  االولفرع ال

تػدابير الحمايػة و أثنػاء المحاكمػة و وفقػا لػنص مػف فػي اإلجػراءات التػي خصػيا المشػرع لسػماع الشػاىد المسػت يد           
، ونتيجة لمقتضيات الممؼ أف تأمر المحكمة بسماع الشاىد، أو بناءا عمى طمب (34)فقرة األولى منيا  27مكرر 65المادة 

ذا مػا رأى إ ؾ تقديرىا لقاضي الموضػوعرِ المتيـ أو الطرؼ المدني، و ليس بالضرورة أف تكوف ىذه الطمبات ممزمة و إنما تُ 
ف تبيف لو العكس رفض طمب السماع المقدـ مف أطراؼ القضية و االستعانة فقط بما إأف ثمة محؿ لسماعو أمر بذلؾ، و 

 ماـ قاضي التحقيؽ لما لو مف حجّية.أىو مدوف عمى مستوى محضر سماع الشاىد 

متسػعيف بالوسػػائؿ العمميػة الحديثػة التقنيػػة  مخ يػة ة الشػػاىدو عمػى المحكمػة أف تتخػػذ كافػة التػدابير ألجػػؿ بقػاء ىويػ        
المرئية و ذلؾ عف بعد، غير انو في ىذه الحالة تتخذ كافة اإلجراءات حتى تبقى ىوية الشاىد مخ ية  ةالتي تسمح بالمحادث

ال يمكػػف التعػػرؼ عمييػػا و ىػػذا باسػػتعماؿ وسػػائؿ حجػػب صػػورتو أو جػػزء منيػػا أو إخ ػػاء معمػػح الوجػػو و كػػذا تتييػػر صػػوتو 
 اء بتضخيمو أو نحو ذلؾ.سو 

العادية فاف الشاىد يكمؼ شخصيا بالحضور أماـ جية الحكـ، و حالة تخم و تطبػؽ عميػو أحكػاـ  تو بعكس المحاكما     
ىذا الػنص ال يطبػؽ عمػى الشػاىد المسػت يد مػف تػدابير الحمايػة فيعػد امتيػازا و تػدبير  (35)قانوف إجراءات جزائية 223المادة 

المشرع ىذه ال ئػة فػي قضػايا الجريمػة المنظمػة أو اإلرىػاب أو ال سػاد و ىػذا لمساسػيا بػأمف الدولػة و  في حد ذاتو خص بو
 خطورة وقائعيا و كذا خطورة شخصية مرتكبييا.
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 . إجراء الكشف عن ىوية الشاىد: الثانيفرع ال
ة لمجيات القضائية، غيػر انػو قػد عػالج الحالػة اىد الذي يقدـ خدمات جميمشف المشرع قد أعطى العناية التامة لمإ          

 ، و قد قيدىا بإتباع اإلجراءات التالية :     (36) 27مكرر  65مف المادة  22االستثنائية في ال قرة

 أف تكوف تصريحات الشاىد ىي أدلة االتياـ الوحيدة في أوراؽ الممؼ. - 

 اتخاذ جمي  التدابير الكافية لضماف حمايتو بعد كشؼ ىويتو. -            موافقة الشاىد عمى كشؼ ىويتو -        

بػالرغـ مػف كػػؿ ىػذا فػػاف األمػر يبقػػى جػوازي لييئػػة المحكمػة إذا مػػا ترسػو ليػػا يقينػا أف الوقػػائ  خطيػرة و ال يمكػػف            
و ىػذا    مح بكشػؼ ىويتػو توفير كافة التدابير ألجػؿ حمايػة الشػاىد، ف ػي ىػذه الحالػة و بػالرغـ مػف موافقتػو إال أنيػا ال تسػ

 ضمانا لحياتو و حماية سعمتو الجسدية و كذا مصالحو و مصالح أقاربو.

جممة المعمومات و التصريحات التػي يػدلى بيػا  بقىو حالة إذا ما قررت المحكمة عدـ الكشؼ عف ىوية الشاىد فت        
، و إال ال تشكؿ لوحدىا دليع ةـ قياـ م  يعزز ىذه الشاىدمجرد استدالالت ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ اليقيني، و إنما يستمز 

مكػرر  65مػف المػادة  23عميو كأساس لمحكـ بإدانة المتيميف في ىذه الوقائ  و ىػذا مػا نصػت عميػو ال قػرة  االعتماديمكف 
 .(37)قانوف إجراءات جزائية 27

 .جريمة الكشف عن ىوية الشاىد: الثالثفرع ال

عمػػى أف المشػػرع لػػـ يسػػيى عمػػى واقعػػة الكشػػؼ عػػف ىويػػة أو عنػػواف  (38)28مكػػرر  65إف المعحػػظ عمػػى أوضػػاع المػػادة  
( أشير كادني عقوبة و 26) مجرما لو وصؼ جنحي عقابا بالحبس تتراوح مابيف ستة هالشاىد و قد افرد ليذا ال عؿ باعتبار 

 دج. 522.222دج إلى 52.222 خمس سنوات كأقصى عقوبة متبوعا بالترامة المالية مف

و حتى يطبؽ ىذا النص البد مف قياـ الركف المادة ليذه الجريمة و المتمثؿ أصػع فػي نشػاط ايجػابي و ىػو إخػراج         
، و ربمػا يطػرح اإلشػكاؿ اليوية المخ ية و العنواف المخ ي لمعمف فيصػبح فػي متنػاوؿ أشػخاص ال ععقػة ليػـ بػالممؼ أصػع

و إنمػا كػؿ  ُيسقط عمييا النص؟ أف الثابت مف النص أف المشرع لـ يشير إلػى فئػة أو أشػخاص معينػيف  مف ىي ال ئة التي
 وقائ  الدعوى يعتبر مرتكبا ليذه الجريمة.عف شخص يممؾ ىذا السر و يقـو بإخراجو لمعمف و إظياره ألشخاص أجانب 

 :ة ـــــــخاتم

إف موضػػوع إشػػكالية تطبيػػؽ التػػدابير لحمايػػة الشػػيود مػػف بػػيف أكثػػر المواضػػ  أىميػػة نظػػرا لحداثتػػو و الرتباطػػو بحػػؽ       
الحياة و السعمة الجسدية ل ئة معينة تقدـ خدمة جميمة لمجيات القضائية، لذلؾ يتبيف جميا مف خعؿ ما سػبؽ التطػرؽ إليػو 

مػف حمايػة إال أنيػا جػاءت قاصػرة و ال تػؤدي  الػدور المطمػوب منيػا العتبػار ألنيػا إلى أف ىذه التدابير و بػالرغـ مػا تػوفره 
وضػػعت ل تػػرة أو مرحمػػة مؤقتػػة أوجػػدتيا الجريمػػة و حيثياتيػػا، إال انػػو لػػـ يعػػالج المشػػرع مػػا بعػػد المحاكمػػة مػػا مصػػير ىػػذه 

 ح في مأمف مف التيديدات؟ التدابير و ىؿ الشاىد يبقى دائما خاضعا ليا، و متى يمكف القوؿ أف ىذا األخير أصب
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ما يمكػف الخػروج بػو مػف خػعؿ ىػذا البحػث ىػو أف المشػرع كػاف صػريحا فػي الجانػب اإلجػراء الواجػب اتخػاذه لحمايػة       
الشاىد في قضايا المخدرات و الجريمػة المنظمػة و ال سػاد حينمػا يكػوف محػؿ تيديػد أو معػرض لمخطػر، و لكػف بػالرغـ مػف 

كافي مف الدراسة السيما فيما يتعمؽ بالتدابير و كي ية الح اظ عمى الشاىد دوف المساس بممارسة كؿ ىذا يعطي ليا القدر ل
 حياتو الخاصة و كذا أقاربو.

المشػػرع لمشػػاىد جػػاءت  أوالىػػاالحمايػػة التػػي  أفتػػداد سػػطور البحػػث يمكػػف اسػػتخعص نتيجػػة حتميػػة و ىػػي و عمػػى ام     
ساسا فػي عػدـ المسػاس بحيػاة الشػاىد، و جػاء ىػذا الػنقص العتبػار أف جممػة ناقصة و ال ت ي بالترض المطموب المتمثؿ أ

 النصوص لـ تتعرض إلى أدؽ الت اصيؿ في كي ية تطبيؽ التدابير، و مف ىي الجيات المخوؿ ليا الحماية.

 اليوامش:
واب األحكػاـ بػاب ، أبػض، دار السػعـ الريػا5،5422،5949حديث صحيح أخرجو أبو عيسى الترميدي، جام  الترمدي، الطبعة (5)

    www.almoslim.netعف الموق  االلكتروني:    -5345، رقـ الحديث324ما جاء في البينة ص 

و               الجزائػػي ) دراسػػة مقارنػػة بػػيف التشػػري  الجزائػػري اإلثبػػاتشػػيادة الشػػيود و دورىػػا فػػي  -الطالبػػة رغػػيس صػػونية (2)
 -جامعػة محمػد خيضػر بسػكرة -تخصص قانوف جنػائي -مذكرة مكممة مف متطمبات نيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ -ال رنسي(

 .57الص حة  2254/2255المرسـو الجامعي  -كمية الحقوؽ و العمـو السياسية

 رسػػالة مػػواد المدنيػػة و الجنائيػػة(،)دراسػػة مقارنػػة فػػي ال اإلثبػػات بشػػيادة الشػػيود فػػي القػػانوف الجزائػػري ،الطالػػب براىيمػػي صػػالح (3)
 .  52الص حة  25/23/2252تاريو المناقشة -كمية الحقوؽ -تيزي وزو -جامعة مولود معمري- هدكتورا

 .45بند  -524ص – 5935القاىرة  -مطبعة دار الكتب المصرية -الجزء األوؿ-الموسوعة الجنائية -جندي عبد المالؾ (4)

و         ية القانونية ألمف الشيود في التشريعات المتاربية '' دراسة في التشري  الجزائري'' حما ،مقاؿ لمدكتور ماينو جيعلي (5)
العدد الراب  عشر جان ي  -و القانوف ةمجمة دفاتر السياس – كمية الحقوؽ و العمـو السياسية جامعة بشار ،المتربي و ال رنسي

 .  263ص -2256

والمتضمف قانػوف العقوبات، المعدؿ والمتمـ 5966يونيو 28الموافؽ لػ5386ص ر58المؤرخ في66/556األمر 236المادة  (6)
 . 2229مارس  23المؤرخة في  55الجريدة الرسمية العدد  2229فبراير  25المؤرخ  في  29/25بموجب القانوف رقـ 

بالقانوف رقـ  معدؿ 28/23/2226مؤرخة في  54دد الع الجريدة الرسمية 22/22/2226مؤرخ في  26/25مف قانوف  45المادة  (7)
، يتعمؽ بالوقاية مف ال ساد و مكافحتو معدؿ 52/28/2255مؤرخة في  44جريدة رسمية عدد  22/28/2255مؤرخ في  55/55

 .و متمـ 

الجريدة  ةالجزائيالمعدؿ و المتمـ لقانوف اإلجراءات  2255يونيو  23الموافؽ لػ  5436شواؿ عاـ  27مؤرخ في  55/22األمر  (8)
 .23/26/2255المؤرخة في  42الرسمية عدد 

يعػػػدؿ و يػػػتمـ األمػػػر رقػػػـ  23/26/2255الموافػػػؽ لػػػػ  5436شػػػواؿ  27مػػػؤرخ فػػػي  55/22مػػػف األمػػػر  59مكػػػرر  65المػػػادة  (9)
عػدد و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555
 '' في قضايا الجريمة المنظمة أو اإلرىاب أو ال ساد ''. 23/26/2255المؤرخة في  42

يتعمؽ بالوقاية مف تبيض األمواؿ و تحويؿ اإلرىػاب و مكافحتيمػا، جريػدة رسػمية عػدد  26/22/2225مؤرخ في  25/25قانوف  (52)
المؤرخػة فػي  28جريػدة رسػمية عػدد  53/22/2252مؤرخ في  52/22، معدؿ و متمـ باألمر 29/22/2225المؤرخة في  55
55/22/2252. 

http://www.almoslim.net/
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مؤرخػػػػة فػػػػي  54و مكافحتػػػػو، جريػػػػدة رسػػػػمية العػػػػدد  ، يتعمػػػػؽ بالوقايػػػػة مػػػػف ال سػػػػاد22/22/2226مػػػػؤرخ فػػػػي  26/25قػػػػانوف رقػػػػـ  (55)
 .52/28/2255مؤرخة في  44جريدة رسمية عدد  22/28/2255مؤرخ في  55/55بالقانوف رقـ  معدؿ 28/23/2226

  www.tribunaldz.comلبينة و شيادة الشيود بالموق  االلكتروني :مقاؿ اإلثبات با (52)

 صباحًا. 9159عمى الساعة  23/29/2254تـ تحرير الموضوع بواسطة حرير عبد التاني بتاريو        
والمتضػػمف قػػانوف اإلجػػراءات  5966يونيػػو28الموافػػؽ لػػػ5386صػػ ر عػػاـ58المػػؤرخ فػػي66/555مػػف األمػػر 22فقػػرة  228المػػادة  (53)

 04ص  84ة عدد الجريدة الرسمي 22/52/2226المؤرخ في26/25بموجب القانوف رقـ الجزائية، المعدؿ والمتمـ
'' تتمثػؿ التػدابير غيػر اإلجرائيػة لحمايػة الشػاىد و  2255يونيػو  23المػؤرخ فػي  55/22األمر رقـ  25فقرة  22مكرر  65المادة  (54)

 الخبير عمى خصوص فيما يأتي ...... '' .

والمتضػػػمف قػػػانوف اإلجػػػراءات  5966يونيػػػو28الموافػػػؽ لػػػػ5386صػػػ ر عػػػاـ58المػػػؤرخ فػػػي66/555األمػػػر مػػػف 22/ فقػػػرة 52المػػػادة  (55)
 84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25الجزائية، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ

 66/555يعدؿ و يتمـ األمر رقػـ  23/26/2255الموافؽ لػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22األمر  مف 25مكرر  65المادة  (56)
المؤرخػة  42و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

 . 23/26/2255في 

 66/555يعدؿ و يتمـ األمر رقػـ  23/26/2255الموافؽ لػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22مف األمر  22مكرر  65المادة  (57)
المؤرخػة  42و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

 . 23/26/2255في 

 66/555يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22مف األمر  23مكرر 65المادة  (58)
المؤرخػة  42و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

  .... '''' تتمثؿ التدابير اإلجرائية لحماية الشاىد و الخبير فيماؿ يأتي ....... 23/26/2255في 

يعػػدؿ و يػػتمـ األمػػر رقػػـ  23/26/2255الموافػػؽ لػػػ  5436شػػواؿ  27مػػؤرخ فػػي  55/22مػػف األمػػر  2فقػػرة  22مكػػرر 65المػػادة  (59)
 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 .ىذه السمطة لقاضي التحقيؽ المخطر'' ؿح تحقيؽ تؤو '' بمجرد فت 23/26/2255المؤرخة في 

يعػػدؿ و يػػتمـ األمػػر رقػػـ  23/26/2255الموافػػؽ لػػػ  5436شػػواؿ  27مػػؤرخ فػػي  55/22 مػػف األمػػر 3فقػػرة  22مكػػرر  65المػادة  (22)
 42عػدد و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 .  23/26/2255المؤرخة في 

و يػتمـ األمػر   يعػدؿ 23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شػواؿ  27مؤرخ فػي  55/22مف األمر فقرة األخيرة  22مكرر  65المادة  (25)
و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555رقـ 
 '' يعمؿ وكيؿ الجميورية عمى تن ي و متابعة تدابير الحماية '' . 23/26/2255مؤرخة في ال 42

 66/555يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22مف األمر  23مكرر 65المادة  (22)
المؤرخػة  42لجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات ا 28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

 .  23/26/2255في 

والمتضػػػمف قػػػانوف اإلجػػػراءات  5966يونيػػػو28الموافػػػؽ لػػػػ5386صػػػ ر عػػػاـ58المػػػؤرخ فػػػي66/555األمػػػر مػػػف 22فقػػػرة  68المػػػادة  (23)
 . 24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25الجزائية، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ

والمتضػػػمف قػػػانوف اإلجػػػراءات الجزائيػػػة،  5966يونيػػػو28الموافػػػؽ لػػػػ5386صػػػ ر عػػػاـ58المػػػؤرخ فػػػي66/555األمػػػر مػػػف 92المػػػادة  (24)
 . 24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ
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يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255موافػؽ لػػ ال 5436شػواؿ  27مػؤرخ فػي  55/22مػف األمػر  22فقػرة  23مكػرر 65المادة  (25)
 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 ''''عدـ اإلشارة لعنونو الصحيح في أوراؽ اإلجراءات 23/26/2255المؤرخة في 

يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شػواؿ  27مػؤرخ فػي  55/22 مػف األمػر 23فقػرة 23مكػرر  65المادة  (26)
 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 . 23/26/2255المؤرخة في 

والمتضػػمف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة،  5966يونيػػو28وافػػؽ لػػػالم5386صػػ ر عػػاـ58المػػؤرخ فػػي66/555األمػػر مػػف 557المػػادة  (27)
 . 24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ

والمتضػػمف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة،  5966يونيػػو28الموافػػؽ لػػػ5386صػػ ر عػػاـ58المػػؤرخ فػػي66/555األمػػر مػػف 522المػػادة  (28)
 .           24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25لمتمـ بموجب القانوف رقـالمعدؿ وا

والمتضػػمف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة،  5966يونيػػو28الموافػػؽ لػػػ5386صػػ ر عػػاـ58المػػؤرخ فػػي66/555األمػػر مػػف 525المػػادة  (29)
 .24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ

 66/555يعدؿ و يتمـ األمر رقػـ  23/26/2255الموافؽ لػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22مف األمر  25مكرر  65المادة  (32)
المؤرخػة  42و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

 . 23/26/2255في 
يعػػدؿ و يػػتمـ األمػػر رقػػـ  23/26/2255الموافػػؽ لػػػ  5436شػػواؿ  27مػػؤرخ فػػي  55/22مػػف األمػػر  2فقػػرة  25مكػػرر  65المػادة  (35)

 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555
 .  23/26/2255المؤرخة في 

والمتضػػمف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة،  5966يونيػػو28الموافػػؽ لػػػ5386صػػ ر عػػاـ58المػػؤرخ فػػي66/555األمػػر مػػف 527المػػادة  (32)
 . 24ص  84الجريدة الرسميػة عدد  22/52/2226المؤرخ فػي26/25المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ

يعػػػدؿ و يػػػتمـ األمػػػر رقػػػـ  23/26/2255الموافػػػؽ لػػػػ  5436شػػػواؿ  27مػػػؤرخ فػػػي  55/22مػػػف األمػػػر  26مكػػػرر  65المػػػادة  (33)
 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 . 23/26/2255المؤرخة في 
ألمػر رقػـ يعػدؿ و يػتمـ ا 23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شػواؿ  27مؤرخ فػي  55/22مف األمر  25فقرة  27مكرر  65المادة  (34)

 42و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555
 .  23/26/2255المؤرخة في 

'' يجوز لمجية القضائية بناءا عمػى طمػب النيابػة العامػة معاقبػة كػؿ شػاىد يتخمػؼ عػف الحضػور  55/555 األمرمف  223المادة  (35)
 ''.97الشيادة بالعقوبة المنصوص عمييا في المادة  أداء أويتمن  عف حمؼ اليميف  أو

يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شػواؿ  27مؤرخ فػي  55/22مف األمر  22فقرة  27مكرر  65المادة  (36)
 42ات الجزائية، الجريػدة الرسػمية عػدد و المتضمف قانوف اإلجراء 28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

  . 23/26/2255المؤرخة في 

يعػدؿ و يػتمـ األمػر رقػـ  23/26/2255الموافػؽ لػػ  5436شػواؿ  27مؤرخ فػي  55/22مف األمر  23فقرة  27مكرر  65المادة  (37)
 42جريػدة الرسػمية عػدد و المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، ال 28/26/5966الموافؽ لػ  5386ص ر  58المؤرخ في  66/555

 . 23/26/2255المؤرخة في 
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 66/555يعدؿ و يتمـ األمر رقػـ  23/26/2255الموافؽ لػ  5436شواؿ  27مؤرخ في  55/22مف األمر  28مكرر  65المادة  (38)
ؤرخػة الم 42و المتضػمف قػانوف اإلجػراءات الجزائيػة، الجريػدة الرسػمية عػدد  28/26/5966الموافػؽ لػػ  5386ص ر  58المؤرخ في 

 . 23/26/2255في 
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