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والثانية.
يجب إرفاق المقال بملخص باللغة العربية و اللغة اإلنجليزية .
يجب أال ت كون أي من البحوث أو الدراسات المقدمة قد سبق نشرها  ،وأال
تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى .
المقال يجب أن يكون وفق النموذج الموجود في صفحة المجلة على البوابة.
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تتشررررل السررريدة رئيسرررة تحريرررر مجلرررة صررروت
القررانون ن تعرررى علررى القرررا المجلررد الثررامن مررن
المجلة في عدده األول المتضرمن العديرد مرن المقراالت
العلمية في مختلل مجاالت البحث العلمي.
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ملخص:
تعتبر محالت بيع المشروبات من بين األنشطة التجارية التي تخضع لضرورة الحصول
على رخصة إدارية مسبقة بعد توافر شروط معينة ،وعلى الشخص القائم بهذا النشاط أن يتقيّد
بالنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة له ،وأال يمس من خالل ممارساته بالنظام العام
ومقتضياته (األمن العام ،الصحة العامة ،السكينة العامة) وإال كان معرضا لعقوبة الغلق
المؤقت أو الغلق النهائي وفقا لضوابط قانونية تضمنها األمر رقم  41 – 75المتعلق
باستغالل محالت بيع المشروبات ،هذه الضوابط القانونية تعتبر بمثابة قيود على السلطة
اإلدارية مصدرة قرر الغلق ،وفي نفس الوقت هي ضمانات قانونية منحها المشرع لصاحب
المحل الحاصل على الرخصة اإلدارية المسبقة في مواجهة اإلدارة من التعسف والتحجج
بتطبيق النصوص القانونية والمحافظة على النظام العام ،تسمح لصاحب المحل بتبيان حدود
السلطة اإلدارية وعرض قراراتها لرقابة المشروعية أمام الجهات القضائية المختصة.
كلمات مفتاحية :محالت بيع المشروبات  ،غلق إداري  ،غلق قضائي  ،ضبط إداري ،
مشروعية  ،دعوى اإللغاء.

Abstract:
Beverage Shops are among the commercial activities that are
subject to the obtainment of a prior administrative license after certain
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د طيبي سعاد الضوابط القانونية لغلق محالت بيع المشروبات/ أ،د سلطاني عبد الرحمان/ط
2
conditions are met. More so, the person carrying out this activity must
comply with the legal and regulatory texts regulating it and not, through
his practices, affect the public order and its requirements (public
security, public health and tranquility). Otherwise, he will be subject to
the penalty of temporary closure or final closure in accordance with
legal controls included in Ordinance No. 75 - 41 related to the
exploitation of beverage shops. These legal controls are considered as
both restrictions on the administrative authority issuing the decision of
the closure. At the same time, they are legal guarantees granted by the
legislator to the owner of the shop, who obtained a prior administrative
license, vis-à-vis the administration from arbitrariness and pretension
by applying the legal texts and maintaining public order. It also, allows
the owner of the shop to clarify the limits of the administrative authority
and present its decisions to the legitimacy control before the competent
administrative judicial authorities.
Keywords: beverage outlets - administrative closure - judicial closure administrative control - legitimacy - cancellation lawsuit.

abdou.sol24@gmail.com : اإليميل، سلطاني عبد الرحمان: المؤلف المرسل-1

:مقدمة
تعد محالت بيع المشروبات من بين األنشطة االقتصادية التجارية التي
تقدّم خدمات مباشرة تتمثل في توفير وإشباع حاجات الجمهور فيما يخص جميع
،أنواع المشروبات باردة كانت أو ساخنة كالمقاهي والمطاعم والحانات وغيرها
41 – 75 وقد نظم المشرع الجزائري نشاط هذه المحالت بموجب األمر رقم
،)1(  المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات1975  جوان17 المؤرخ في
1975  أفريل29  المؤرخ في59 – 75 وكذلك من خالل المرسوم رقم
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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المتعلق بالتنظيم اإلداري لمحالت بيع المشروبات ( )2والتعليمة رقم 485
الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ  12أفريل  1976المتعلقة بتنظيم محالت
بيع المشروبات المرسلة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
( ، )3بحيث أن ممارسة هذا النشاط باإلضافة إلى القيد في السجل التجاري فإنه
يخضع لضرورة الحصول على رخصة إدارية مسبقة تمنح من السلطة اإلدارية
المختصة بعد توافر الشروط المحدّدة في األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله.
وتنقسم محالت بيع المشروبات طبقا للمادتين  02و 03من المرسوم رقم
 59 – 75المذكور أعاله إلى نوعين:
النوع األول يخص محالت بيع المشروبات لإلستهالك في عين المكان،
وهي المحالت التي تقدّم المشروبات في مكان بيعها عن طريق تخصيص
الكراسي والطاوالت مثل المقاهي والمطاعم ،وينقسم هذا النوع بدوره إلى
صنفين بحسب سعة الرخصة اإلدارية الممنوحة ،بحيث أن الصنف األول يخص
رخصة المطعم المحدودة التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية ،أما الصنف
الثاني فيخص رخصة المشروبات الكحولية التي يسمح من خاللها ببيع هذا
النوع من المشروبات ،إضافة إلى أن المطاعم الت ي ليس لديها رخصة لبيع
المشروبات المستهلكة في عين المكان فيجب أن يكون لديها أحد الصنفين من
الرخص التالية :رخصة المطعم المحدودة التي تسمح ببيع المشروبات غير
الكحولية إلستهالكها في عين المكان ،أو رخصة المطعم الكبيرة التي تسمح ببيع
كل المشروبات المباحة للشرب وفي عين المكان ،وكال الصنفين األخيرين البد
وأن يكون اإلستهالك بمناسبة الوجبات الرئيسية فقط وكملحقات للتغذية.
كما أجاز المشرع للمؤسسات أو المحالت التي تملك رخصا لإلستهالك
في عين المكان أو رخص المطاعم أن تبيع المشروبات التي تُنقل والمطابقة
للصنف المحدد في رخص ها ،واعتبر المشرع المشروبات التي يتم توزيعها عن
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طريق األجهزة اآللية والتي تسمح باستهالكها في الحين أنها تعد بمثابة البيع في
عين المكان (.)4
أما النوع الثاني فيخص محالت بيع المشروبات التي تُنقل ،وهي المحالت
التي ال تبيع المشروبات لإلستهالك في عين المكان ،أي التي يتم نقلها لإلستهالك
في مكان آخر ،وينقسم بدوره هذا النوع إلى صنفين ،الصنف األول يخص
رخصة النقل الصغيرة التي تحتوي على إذن ببيع المشروبات غير الكحولية
قصد نقلها ،والصنف الثاني رخصة النقل الصريحة التي تحتوي على إذن لبيع
كل أنواع المشروبات المرخص ببيعها قصد نقلها.
ويختص الوالي إلصدار قرارات الترخيص بفتح واستغالل محالت بيع
المشروبات مهما كان صنف الرخصة (االستهالك في عين المكان أو
للمشروبات التي تنقل) ،لكن استثناء أجاز المشرع الجزائري في المادة  07من
األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمنح
رخصة مؤقتة لفتح محل لبيع المشروبات من النوع األول " المشروبات غير
الكحولية " لكن بتوافر شرطين :الشرط األول أن يكون الترخيص بمناسبة أعياد
عمومية أو أسواق موسمية أو معارض ،والشرط الثاني في حالة األسواق
موسمية أو المعارض البد من استصدار رأي بالموافقة من مدير األسواق
الموسمية أو العارض أو أي شخص له نفس الصفة.
ويتم منح الرخصة بعد التأكد من أن صاحب الطلب تتوفر فيه الشروط
المنصوص عليها في المواد  02و 03من األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله
والمتمثلة أن يكون مقدّم الطلب بالغا سن الرشد (تسعة عشر ( )19سنة كاملة)
وغير محجور عليه ،وأال يكون محكوم عليه جزائيا بإحدى الجرائم المنصوص
عليها في المادة  03من األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله (.)5
غير أن منح الرخصة اإلدارية لمزاولة نشاط بيع المشروبات مهما كان
صنفها ال يمنح لصاحبها الحرية المطلقة في مزاولته لهذا النشاط ،بل البد وأن
مجلة صوت القانون
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يكون ضمن إحترام القواعد القانونية والتنظيمية المنظمة لمحالت بيع
المشروبات ال سيما األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله ،وأال يتجاوز حدود
ومقتضيات الحفاظ على النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة ،وإال تعرض
للعقوبات اإلدارية التي تفرضها السلطة اإلدارية المختصة لردع صاحب المحل
ووضع حد للمخالفات المرتكبة من قبله في إطار وظيفة الضبط اإلداري التي
تعد من صميم إختصاصات السلطة اإلدارية ،وإن تجاوز األمر وشكلت
المخالفات المرتكبة من قبل صاحب المحل وصفا جزائيا ما فإن األمر يتعدى
السلطة اإلدارية وتتم متابعته من قبل السلطة القضائية عن طريق النيابة العامة
الممثلة للمجتمع وتحيله للجهة القضائية المختصة لمحاكمته وتوقيع الجزاء
المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
ومن بين الوسائل التي منحها المشرع الجزائري للسلطة اإلدارية
المختصة لممارسة وظيفة الضبط اإلداري للمحافظة على النظام العام وسيلة
إصدار قرارات غلق محالت بيع المشروبات بنفسها أو عن طريق اللجوء إلى
القضاء المختص من أجل وضع حد للمخالفات المرتكبة من قبل صاحب المحل،
وفي المقابل فإن المشرع الجزائري قيّد السلطة اإلدارية في إصدارها لقرارات
غلق محالت بيع المشروبات بضوابط قانونية تضمنها األمر 41 – 75
المذكور أعاله يجب عليها التقيد بها ،وإال تعرضت قراراتها لإللغاء لعدم
المشروعية من قبل الجهات القضائية المختصة بناء على طلب من صاحب
المحل المخاطب بهذه القرارات ،وهنا تظهر أهمية الموضوع محل الدراسة
باعتبار أن هذه الضوابط القانونية تعد بمثابة ضمانات قانونية منحها المشرع
الجزائري للمتحصل على رخصة لمزاولة نشاط بيع المشروبات مهما كان
صنفها في مواجهة السلطة اإلدارية التي قد تتعسف في إصدارها لقرار غلق
هذه المحالت متحججة بالمحافظة على نظام العام ومقتضياته ،فتوضيح هذه
الضوابط من شأنه تبيان حدود ا لسلطة اإلدارية في مواجهة أصحاب هذه
مجلة صوت القانون
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المحالت الذين يمكنهم عرض قرارات الغلق لرقابة الجهات القضائية المختصة
لفحص مشروعيتها والتأكد من احترامها لهذه الضوابط القانونية.
وعليه فاإلشكالية المطروحة في هذه الدراسة تتمثل في:
ما هي الضوابط القانونية التي منحها المشرع الجزائري لصاحب محل
بيع المشروبات في مواجهة السلطة اإلدارية ضد قرارات الغلق الصادرة عنها؟.
إجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا على المنهج التحليلي القائم على دراسة
وتحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة لمحالت بيع المشروبات ،وقسمنا
الموضوع محل الدراسة إلى قسمين :القسم األول يتضمن القواعد المقررة لغلق
محالت بيع المشروبات ( أوال ) ،وذلك من خالل نقطتين ،النقطة األولى تخص
الغلق اإلداري (أ) التي تطرقنا فيها ألنواع الغلق اإلداري ( )1وألسباب الغلق
اإلداري ( ،) 2أما النقطة الثانية فتخص الغلق القضائي (ب) والتي تناولنا فيها
الغلق الصادر عن القاضي الجزائي ( )1والغلق الصادر عن القاضي اإلداري
(.)2
أما القسم الثاني فخصصناه للمنازعات الناشئة عن غلق محالت بيع
المشروبات ( ثانيا ) ،وذلك أيضا من خالل نقطتين ،النقطة األولى نتطرق فيها
للمنازعات الناشئة عن الغلق اإلداري (أ) والتي تناولنا فيها الجهات القضائية
المختصة للنظر في منازعات الغلق اإلداري ( )1وإلى الدعاوى الناشئة عن
قرارات الغلق اإلدارية ( ،)2أما النقطة الثانية فتخص المنازعات الناشئة عن
الغلق اإلداري( .ب) ،ثم وضعنا خاتمة تضمنت مختلف النتائج والتوصيات
المقترحة.
 .1القواعد المقررة لغلق محالت بيع المشروبات:
بالعودة لألمر رقم  41 – 75المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات
نجد بأن غلق هذا النوع من المحالت يتّخذ صورتين ،الصورة األولى هي
صورة الغلق اإلداري ،أي الغلق الصادر عن السلطة اإلدارية المختصة ،أما
مجلة صوت القانون
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الصورة الثانية فهي صورة الغلق القضائي ،أي الغلق الصادر عن السلطة
القضائية عن طريق األحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها ،وتبعا لما سبق
ذكره فإننا سنتطرق في هذه النقطة إلى الغلق اإلداري أوال ،ثم للغلق القضائي
ثانيا.
 .1.1الغلق اإلداري:
نظم المشرع الجزائري حاالت الغلق اإلداري لمحالت بيع المشروبات
من خالل المواد  12 ،11 ،10من األمر رقم  41-75المتعلق باستغالل
محالت بيع المشروبات ،بحيث نصت المادة  10منه على أنه " :يمكن األمر
بإغالق محالت بيع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالي،
وذلك لمدة ال تتجاوز ستة ( )06أشهر ،إما من جراء مخالفة القوانين واألنظمة
المتعلقة بهذه المحالت ،وإما بقصد المحافظة على النظام العام أو الصحة أو
اآلداب العامة " ،ونصت المادة  11من نفس األمر على أنه " :يجوز لوزير
الداخلية أن يأمر لنفس السبب بإغالق هذه المحالت لمدة تتراوح بين ستة ()06
أشهر وسنة ( )01واحدة .وعند اإلقتضاء تخصم مدة اإلغالق المقررة من
الوالي من مدة اإلغالق الصادر عن الوزير " ،كما نصت المادة  12من نفس
األمر على أنه " :ال يجوز األمر بإغالق محالت بيع المشروبات لمدة تزيد عن
سنة واحدة إال للجهات القضائية ".
كما نصت المادة  32من المرسوم التنفيذي رقم  215-94المؤرخ في
 23جويلية  1994المحدد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها ( )6على
أنه " :يتخذ الوالي في إطار التنظيم المعمول به وفي جميع الميادين ،أي إجراء
تحفظي يراه مفيدا ومن شأنه أن يحافظ على النظام العام واألمن العموميين ".
وعليه سنتطرق في هذه النقطة إلى أنواع الغلق اإلداري أوال ،ثم إلى
أسباب الغلق اإلداري ثانيا.

مجلة صوت القانون
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 .1.1.1أنواع الغلق اإلداري:
باستقراء المواد  12 ،11 ،10من األمر رقم  41 - 75والمادة  32من
المرسوم التنفيذي رقم  215 - 94والمذكورة أعاله يتبين بأن الغلق اإلداري
لمحالت بيع المشروبات ينقسم بالنظر إلى المدة المحددة لسريانه إلى ثالثة ()03
أنواع :الغلق اإلداري لمدة ال تتجاوز ستة ( )06أشهر ،الغلق اإلداري لمدة سنة
( )01واحدة ،الغلق اإلداري التحفظي .وهو ما سنتناوله تبعا فيما يلي:
أ .الغلق اإلداري لمدة ال تتجاوز ستة ( )06أشهر:
وهو الغلق الصادر بموجب قرار يصدره والي الوالية ،أو وزير الداخلية
في حالة ما إذا سبق للوالي وأن أصدر قرار بالغلق المؤقت لمدة ستة ()06
أشهر لنفس المحل وذلك طبقا لنص المادتين  10و 11من األمر رقم 41-75
المذكور أعاله ،فيكون بذلك قرار وزير الداخلية بمثابة تمديد لقرار الوالي للغلق
المؤقت لمحل بيع المشروبات لمدة ستة ( )06أشهر أخرى.
ب .الغلق اإلداري لمدة سنة ( )01واحدة:
وهو الغلق الصادر بموجب قرار يصدره وزير الداخلية فقط طبقا لنص
المادة  11من األمر رقم  41 - 75المذكور أعاله ،ويشترط في هذه الحالة أال
يكون قد سبق للوالي وأن أصدر قرار بالغلق المؤقت لمدة  06أشهر ،باعتبار أن
المدة القصوى للغلق اإلداري لمحالت بيع المشروبات التي سمح بها المشرع
الجزائري هي سنة ( ) 01واحدة على األكثر طبقا للمادة  12من نفس األمر،
ففي حالة توافر هذا الشرط فبإمكان وزير الداخلية إصدار قرار بغلق المحل لمدة
تتراوح ما بين ستة ( )06أشهر وسنة ( )01واحدة ،أما إذا سبق للوالي وأن
أصدر قرار بغلق نفس المحل لمدة ستة ( )06أشهر فال يبقى لوزير الداخلية في
هذه الحالة سوى إمكانية غلق هذا المحل لمدة  06أشهر أخرى فقط.

مجلة صوت القانون
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ت .الغلق اإلداري التحفظي:
أجاز المشرع الجزائري للوالي وفي إطار المحافظة على النظام العام
واألمن العموميين إتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مفيدا طبقا للمادة  32من
المرسوم التنفيذي رقم  215 - 94المذكور أعاله ،وعليه يمكن للوالي اتخاذ
قرار الغلق اإلداري التحفظي عندما يكون المحل المخصص لبيع المشروبات
مفتوحا دون استصدار إحدى الرخص اإلدارية الخاصة بهذا النشاط ،فصاحب
المحل هنا قد يكون حائزا للسجل التجاري إال أنه وباعتبار أننا بصدد بيع
المشروبات بالتجزئة وليس بالجملة فمن الضروري قبل فتح المحل استصدار
رخصة من الوالي أو من رئيس المجاس الشعبي البلدي كما سبق ذكره أعاله،
وباعتبار أن ممارسة هذا النشاط دون استصدار الرخصة اإلدارية المطلوبة يخل
بالنظام العام واألمن العموميين ،ولكونه من الضروري وضع حد لوضعية غير
مشروعة ،فمن صالحيات الوالي أن يصدر قرارا بالغلق الفوري للمحل دون أن
يحدد مدّة الغلق ،باعتبار أننا بصدد وضع حد لوضعية غير مشروعة ،وبصدد
إجراء تحفظي ،ويبقى قرار الغلق ساريا إلى غاية استصدار صاحب المحل
لرخصة إدارية (.)7
 .2 .1.1أسباب الغلق اإلداري:
يجب أن يكون سبب الغلق اإلداري لمحالت بيع المشروبات طبقا للمادة
 10من األمر رقم  41 - 75المذكور أعاله صادرا إما لمخالفة صاحب
الرخصة للقوانين واألنظمة المتعلقة بهذه المحالت وإما بقصد المحافظة على
النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة.
ونكون بصدد مخالفة للقوانين واألنظمة على سبيل المثال في الحاالت
التالية :استخدام صاحب الرخصة للقصر والمحجور عليهم في محلّه المتعلق
ببيع المشروبات مهما كان صنفها ،وكذلك استخدام النساء في محلّه المتعلق ببيع
المشروبات المستهلكة في عين المكان ما عدا زوجته ( ،)8كذلك تقديم مشروبات
مجلة صوت القانون
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ألشخاص في حالة سكر ،تقديم مشروبات كحولية ألشخاص قاصرين (أقل من
 19سنة) ،واقعة استقبال أشخاص قاصرين غير مرافقين أو مرضى ،عدم
عرض أو إلصاق المنشور المنصوص عليه في القانون أو عرض منشور غير
نظامي ،وكذا جميع المخالفات للمقررات المتخذة من قبل السلطات غير
الممركزة في إطار صالحيات الضبط مثل مخالفة القرارات المحددة لساعات
اإلفتتاح وساعات الغلق ،واستعمال أجهزة أو آالت بث الموسيقى ،أو تلك المانعة
أللعاب الورق والدومينو وغيرها (.)9
ونكو ن بصدد مخالفات تمس بالنظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة
على سبيل المثال في الحاالت التالية :المشاجرات وجنح المراودة (مراودة النساء
للرجال أو لنساء أخريات من أجل الممارسة الجنسية بمقابل نقدي أو غير
نقدي) ،بيع المشروبات المغشوشة ،وبيع مشروبات ال تستجيب لمقاييس الحفظ
( ،)10انبعاث أصوات صاخبة من المحل ال سيما في ساعات الليل المتأخرة،
ركن وإيقاف سيارات رواد المحل على الطريق العمومي ما يعرقل سير حركة
المرور وغيرها.
وما تجدر اإلشارة إليه هنا أنه في حالة الغلق اإلداري بصوره الثالث البد
من مراعات التدابير التنفيذية لقرار الغلق المنصوص عليها في الفقرة التاسعة
من التعليمة رقم  0485الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة بتنظيم محالت
بيع المشروبات والمتمثلة فيما يلي:
 – 1ختم الباب الرئيسي لمحل بيع المشروبات بالشمع األحمر.
 – 2تعليق أو إلصاق إعالن أو ملصق أو إشارة مكتوبة تشير إلى كون
تدبير الغلق اإلداري لذلك المحل تم إتخاذه من الوالي أو من وزير الداخلية ،مع
اإلشارة بالتدقيق لسبب القرار ،بهدف أن تكون العقوبة المشهرة عبرة
لألشخاص.
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 – 3يجب على مصالح األمن المكلفة بتنفيذ قرار الغلق اإلداري السهر
على أال ينسى داخل المحل المغلق أية مادة قابلة للتلف ،وكذا التأكد بمساعدة أي
مستخدم من مستخدمي شركة توزيع الكهرباء والغاز – سونلغاز – من إتخاذ
جميع التدابير من أجل الوقاية من أية مخاطر للحريق أو لتسربات الغاز أو
لتسرب المياه  ....إلخ ،كما يمكن وضع األختام على حنفيات التمويل بالمياه
والغاز والكهرباء المقطوعة.
 – 4يجب اإلشارة إلى العمليات السابقة في محضر يحرر من قبل
مصالح األمن المكلفة بتنفيذ القرار بصفة وجاهية (أي بحضور صاحب المحل
أو من ينوبه) ،وذلك بقصد تحديد المسؤوليات في حالة وقوع أي حادث (.)11
 .2.1الغلق القضائي:
هناك نوعين من الغلق القضائي ،النوع األول يخص الغلق الصادر عن
القاضي الجزائي ،والنوع الثاني الغلق الصادر عن القاضي اإلداري.
 .1.2.1الغلق الصادر عن القاضي الجزائي:
يكون الغلق الصادر عن القاضي الجزائي كعقوبة تكميلية للعقوبة األصلية
بمناسبة نظره في جرائم المعاقب عليها جزائيا لمخالفة أحكام األمر رقم - 75
 41المذكور أعاله ،كاستخدامه للنساء في محالت بيع المشروبات المستهلكة في
عين المكان باستثناء زوجته ( ، )12أو استخدام محله كمكان للممارسة الدعارة أو
ارتكابه إلحدى الجنح المرتبطة بها المنصوص عليها في المادة  343من قانون
العقوبات ( ،)13أو ت حريض القصر الذين لم يكملوا ثمانية عشر ( )18سنة على
الفسق أو فساد األخالق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية الفعل
المنصوص والمعاقب عليه في المادة  342من قانون العقوبات ( ،)14فعندما يقوم
القاضي الجزائي بإدانة صاحب المحل بإحدى هذه التهم وعقابه بالعقوبات
األصلية لهذه الجرائم فإنه يجوز له الحكم عليه بعقوبة الغلق كعقوبة تكميلية،
وهو أمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
مجلة صوت القانون
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وقد أجاز المشرع الجزائري حسب المادة  07من األمر رقم 41 - 75
المذكور أعاله للقاضي الجزائي أن يقضي بعقوبة الغلق المؤقت للمؤسسة أو
المحل من شهرين ( )02إلى سنة ( )01واحدة أو أن يقضي بإغالق المحل أو
المؤسسة نهائيا ،وذلك تبعا لظروف ومالبسات القضية ،وسوابق المتهم.
 .2.2.1الغلق الصادر عن القاضي اإلداري:
نص المشرع الجزائري على الغلق القضائي الصادر عن القاضي اإلداري
في المادة  12من األمر رقم  41 - 75المذكور أعاله عندما منع الجهات
اإلدارية من إصدار قرارات غلق محالت بيع المشروبات لمدة تفوق سنة ()01
واحدة ،وأجاز للجهات القضائية أن تقضي بغلق المحل بما يفوق مدة السنة
( )01الواحدة بما فيها الغلق النهائي.
وتبعا للفقرة السابعة من تعليمة وزير الداخلية رقم  0485المتعلقة بتنظيم
محالت بيع المشروبات فعندما يكون صاحب المحل قد تعرض لعدة عقوبات
إدارية دون أن تؤثر فيه بأن عاد إلى ارتكاب مخالفات أخرى فال يبقى للوالي
سوى اللجوء للقضاء من أجل استصدار حكم بالغلق النهائي لمحل بيع
المشروبات (.)15
فهنا يقوم القاضي اإلداري بمراقبة المخالفات المرتكبة من قبل صاحب
المحل الحائز لرخصة مزاولة نشاط بيع المشروبات وما إذا كانت ترقى هذه
المخالفات لتكون سببا في القضاء بالغلق المؤقت لمدة تفوق السنة ( )01الواحدة
أو الغلق النهائي كأن يصبح المحل بسبب مرتاديه أداة لإلخالل الصارخ للنظام
العا م لكثرة المشاجرات اليومية واإلخالل بالسكينة العمومية المقلقة لراحة
السكان وطمأنينتهم بالرغم من اإلعذارات الموجهة له من قبل السلطة اإلدارية
المختصة والعقوبات اإلدارية المتخذة بشأنه والتي لم تغير من الوضعية القائمة.
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 .2المنازعات الناشئة عن غلق محالت بيع المشروبات.
ينشأ عن قرار غلق محل بيع المشروبات الصادر عن السلطة اإلدارية
المختصة أو بموجب الحكم أو القرار القضائي الصادر عن الجهات القضائية
المختصة صنفين من المنازعات ،الصنف األول يتمثل في منازعات الغلق
اإلداري ،أما الصنف الثاني فيتعلق بمنازعات الغلق القضائي وهو ما سنتطرق
إليه تبعا فيما يلي:
 .1.2منازعات الغلق اإلداري:
الغلق اإلداري كما سبق توضيحه أعاله هو الغلق الصادر عن الوالي أو
وزير الداخلية إما بسبب مخالفة صاحب الرخصة للقوانين واألنظمة المتعلقة
بمحالت بيع المشروبات ،وإما بقصد المحافظة على النظام العام أو الصحة أو
اآلداب العامة (.)16
سنتطرق في هذه النقطة إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في
منازعات الغلق اإلداري أوال ،وإلى الدعاوى الناشئة عن هذه المنازعات ثانيا.
 .1.1.2الجهة القضائية المختصة للنظر في منازعات الغلق اإلداري.
يعود اإلختصاص القضائي للنظر في منازعات غلق محالت بيع
المشروبات للجهات القضائية اإلدارية طبقا للمعيار العضوي المنصوص عليه
في المادتين  800و 801من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،على أساس
أن مقرر الغلق يصدر إما من قبل الوالي المختص إقليميا أو من قبل وزير
الداخلية ،بحيث جاء في المادة  800على أن " المحاكم اإلدارية هي جهات
الوالية العامة في المنازعات اإلدارية .تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل
لإلستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى
المؤسسات العمومية طرفا فيها" ،كما جاء في المادة  801على أنه " :تختص
المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في – 1 :دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية
والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :الوالية
مجلة صوت القانون
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والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية ،البلدية والمصالح اإلدارية
األخرى للبلدية ،المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية– 2 ،
دعاوى القضاء الكامل – 3 ،القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".
وعليه فعندما يكون قرار الغلق اإلداري صادرا عن الوالي فإن
اإلختصاص ينعقد للمحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة إختصاصها الوالية التي
يعمل بها الوالي مصدر القرار ،أما إذا كان القرار صادرا عن وزير الداخلية
فإن اإلختصاص يعود مباشرة لمجلس الدولة تطبيقا لنص المادة  901من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فيها أنه " :يختص مجلس الدولة كدرجة
أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في
القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات المركزية ".
 .2.1.2الدعاوى الناشئة عن قرارات الغلق اإلدارية:
ينشأ عن قرار الغلق اإلداري دعويين ،الدعوى األولى هي دعوى اإللغاء
(اإلبطال) ،أما الدعوى الثانية فهي دعوى وقف التنفيذ ،باإلضافة إلى طلب
التعويض الذي يجوز أن يكون طلبا منفصال بموجب دعوى القضاء الكامل ،كما
يجوز أن يكون طلبا مقترنا بدعوى اإللغاء ويتم الفصل في الطلبين معا ،وهو
سنتطرق إليه تبعا فيما يلي:
 دعوى اإللغاء:
دعوى اإللغاء هي تلك الدعوى التي ترمي إلى إلغاء قرار غلق محل بيع
المشروبات الصادر عن الوالي أو وزير الداخلية لعدم مشروعيته ،كونه مشوب
بأحد عيوب تجاوز السلطة الخارجية المتمثلة في :عيب عدم اإلختصاص وعيب
الشكل واإلجراءات ،أو أحد عيوب تجاوز السلطة الداخلية المتمثلة في :عيب
مخالفة القانون ،وعيب السبب ،وعيب اإلنحراف بالسلطة (.)17
بحيث يقوم القاضي اإلداري بفحص مدى مشروعية قرار الغلق اإلداري
وذلك من خالل التأكد من عدم وجود أحد العيوب السابق ذكرها أعاله  ،ومتى
مجلة صوت القانون
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تأكد من وجود أحد هذه العيوب قضى بإلغاء قرار الغلق اإلداري المطعون فيه،
ومثال ذلك صدور قرار الغلق من قبل مدير التجارة أو من قبل رئيس المجلس
الشعبي البلدي للبلدية التي يقع في دائرة إختصاصها محل بيع المشروبات ،فهذا
القرار مشوب بعيب عدم اإلختصاص ،ذلك أن المشرع الجزائري في المادتين
 11و 12من األمر  41 - 75المذكور أعاله أعطى اإلختصاص إلصدار قرار
الغلق اإلداري للوالي أو لوزير الداخلية فقط ،وبالتالي ال يجوز لغيرهما إصدار
قرار غلق محل بيع المشروبات  ،ومتى تأكد القاضي من وجود عيب عدم
اإلختصاص قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.
كذلك يعد قرار الغلق اإلداري غير مشروع إذا لم يحدد الشخص مصدر
القرار المدة القانونية لغلق المحل ،أو حدد مدة الغلق بمدة تفوق تلك المسموح بها
قانونا والمحددة بسنة ( )01واحدة على األكثر ،ومثال ذلك أن يحدد مدة الغلق
بسنتين ( )02أو أكثر ،ذلك أن المشرع الجزائري كما سبق توضيحه أعاله قد
حدد في المادتين  11و 12من األمر رقم  41 - 75المذكور أعاله مدة الغلق
اإلداري المسموح بها لمدة أقصاها ستة ( )06أشهر بالنسبة لقرار الغلق الصادر
عن الوالي ،وإما لمدة تتراوح من ستة ( )06أشهر إلى سنة ( )01واحدة بالنسبة
لقرار الغلق الصادر عن وزير الداخلية ،وعليه فإن كل قرار بالغلق يتجاوز
الم دة المسموح بها قانونا يعد قرار مشوب بعيب مخالفة القانون يتعين القضاء
بإلغائه  ،ونفس الشيء إذا تعلق األمر بإبقاء السلطة اإلدارية مصدرة القرار
المحل مغلق بعد إنتهاء مدة الغلق المؤقت المنصوص عليها في قرار غلق
المحل ،وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في القضية رقم  086456بموجب
القرار الصادر بتاريخ  2015/09/10عندما قضى بتأييد الحكم الصادر عن
المحكمة اإلدارية بالجزائر القاضي بإلزام والية الجزائر بفتح فندق "ت  .أ" مع
رفع التشميع على أبوابه على أساس انتهاء المدة المحددة في قرار الغلق بمدة
ستة ( )06أشهر (.)18
مجلة صوت القانون
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ويعد عدم تحديد سبب الغلق اإلداري أو تحديد أسباب أخرى غير المحددة
في المادة  10من األمر رقم  41 - 75المذكور أعاله والمتمثلة في مخالفة
القوانين واألنظمة المتعلقة بهذه المحالت أو بقصد المحافظة على النظام العام أو
الصحة أو اآلداب العامة من بين األسباب المؤدية إللغاء قرار غلق محل بيع
المشروبات ،باعتباره قرار مشوب بعيب مخالفة السبب.
ويجب على المتضرر من قرار غلق محله لبيع المشروبات أن يرفع
دعوى اإللغاء في أجل أربعة ( ) 04أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار طبقا
لنص المادة  829من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فيها أنه" :
يحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة ( )04أشهر ،يسري من تاريخ
التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي ." ...
وما تجدر اإلشارة إليه هنا أنه يمكن للمتضرر من قرار الغلق اإلداري
المشوب بأحد عيوب عدم المشروعية أن يطالب إلى جانب طلبه بإلغاء القرار
بالتعويض عن مختلف األضرار الالحقة به جراء هذا الغلق على أساس القواعد
العامة للمسؤولية التقصيرية.
 دعوى وقف التنفيذ:
دعوى وقف التنفيذ هي تلك الدعوى التي ترمي إلى وقف تنفيذ قرار غلق
محل بيع المشروبات الصادر عن الوالي أو وزير الداخلية إلى غاية الفصل في
دعو ى اإللغاء المرفوعة ضد نفس القرار اإلداري ،ذلك أنه من بين خصائص
القرار اإلداري بصفة عامة أنه ذو طابع تنفيذي ،أي أنه ينفذ فور صدوره وال
يتم إيقاف تنفيذه عند الطعن فيه باإللغاء بموجب الدعوى اإلدارية المرفوعة أمام
الجهات القضائية اإلدارية كأصل عام طبقا لنص المادة  833الفقرة األولى من
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ( ، )19إال أنه إستثناء أجاز المشرع الجزائري
للشخص المتضرر من القرار أن يرفع دعوى وقف تنفيذه وذلك في الفقرة الثانية
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من نفس المادة التي جاء فيها أنه " :غير أنه يمكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر،
بناء على طلب الطرف المعني ،بوقف تنفيذ القرار اإلداري " (.)20
وقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون طلب وقف التنفيذ بموجب دعوى
مستقلّة ،وأن يكون متزامنا مع رفعه لدعوى في الموضوع (دعوى اإللغاء)،
ويتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ،وتقلّص األجال الممنوحة
لإلدارات المعنية لتقديم مالحظاتها حول هذا الطلب ،كما يجوز للمحكمة اإلدارية
الفصل في الطلب بدون تحقيق إذا تبين لها من عريضة إفتتاح الدعوى ومن
طلب وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد ( ،)21ويتم الفصل في طلب وقف
التنفيذ من قبل نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع بموجب أمر مسبب ،وإذا
تم قبول الطلب فإن أثره يبقى ساريا إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع ،غير
أنه يجب على الطرف المعني أن يبلّغ األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري رسميا
خالل أجل أربع وعشرين ( )24ساعة ،وعند اإلقتضاء يب ّلغ بجميع الوسائل،
للخصوم المعنيين والجهة اإلدارية مصدرة القرار اإلداري المطعون فيه،
وتوقف آثار هذا القرار ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر
وقف التنفيذ إلى الجهة اإلدارية التي أصدرته ،ويجوز استئناف هذا األمر أمام
مجلس الدولة خالل أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ التبليغ (.)22
كما أجاز المشرع الجزائري لقاضي اإلستعجال ،إذا تعلق األمر بقرار
إداري ولو بالرفض ،ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ،أن يأمر بوقف
تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف اإلستعجال تبرر
ذلك ،ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي
حول مشروعية القرار ( ، )23كما أجاز المشرع لقاضي اإلستعجال ،في حالة
اإلستعجال القصوى ،أن يأمر بموجب أمر على عريضة في حالة الغلق اإلداري
بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه ،باإلضافة إلى اتخاذه لكل التدابير
الضرورية األخرى من أجل المحافظة على الحريات األساسية المنتهكة (.)24
مجلة صوت القانون
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ووجه الخالف بين طلب وقف التنفيذ المقدم عن طريق دعوى استعجالية
والمقدّم عن طريق أمر على عريضة أن الفصل في الدعوى اإلستعجالية يكون
بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع ( ،)19في
حين أن الفصل في طلب استصدار أمر على عريضة يكون من قبل رئيس
المحكمة اإلدارية أو نائبه الذي يستخلفه في حالة الغياب وفقا للقواعد المقررة في
المادة  310وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (.)25
ويرى األستاذ لحسين بن شيخ آث ملويا أنه في التطبيق ال يتم اللجوء إلى
طلب وقف التنفيذ بموجب أمر على عريضة من قبل المتقاضين أو من دفاعهم،
بل يتم طلب وقف التنفيذ بواسطة عريضة افتتاحية للدعوى طبقا للقواعد العامة
وعلى أساس إجراء اإلستعجال المنصوص عليه في المادة  919من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية  ،وذلك راجع إلى تخوف هيئة الدفاع عن سلوك
سبيل المادة  921من نفس القانو ن لكونه جديدا عليها من جهة ،ولتخمينهم بأن
الطلب سوف يرفض من طرف رئيس المحكمة اإلدارية (.)26
 دعوى القضاء الكامل:
دعوى القضاء الكامل هي الدعوى التي يرمي من خاللها المتضرر من
قرار غلق محله لبيع المشروبات إلى طلب التعويض عن األضرار المادية
والمعنوية الالحقة به نتيجة لهذا القرار ،وعادة يتم اللجوء إلى رفع دعوى
القضاء الكامل كدعوى مستقلّة عندما يفوت المتضرر من قرار الغلق اإلداري
األجل المنصوص عليه في المادة  829من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
المتمثل في أجل أربعة ( )04أشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار الممنوح له
من أجل رفع دعوى اإللغاء ،باعتبار أن دعوى القضاء الكامل غير معنية بهذا
األجل ،وهنا يقوم القاضي اإلداري في هذه الدعوى بفحص مدى مشروعية قرار
غلق المحل ،وإذا تأكد من وجود أحد عيوب عدم المشروعية فإنه يقضي
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بالتعويض عن األضرار الالحقة بالمتضرر من القرار طبقا لما فاته من كسب
وما لحقه من خسارة (.)27
 .2.2منازعات الغلق القضائي:
عندما تستنفذ السلطة اإلدارية المختصة المدة المسموع بها للغلق اإلداري
كإجراء مؤقت طبقا للمادة  12من األمر رقم  41 – 75المذكور أعاله لحمل
صاحب محل بيع المشروبات على تصحيح الوضعية غير القانونية التي وقع
فيها أو اإلخالل بالنظام العام فإنها تلجأ للجهات القضائية المختصة من أجل
استصدار حكم قضائي بالغلق المؤقت لمدة تفوق السنة ( )01الواحدة أو الغلق
النهائي إما بسبب مخالفة القوانين واألنظمة المتعلقة بمحالت بيع المشروبات
وإما بقصد المحافظة على النظا م العام أو الصحة أو اآلداب العامة ،وعندما
يصدر حكم قضائي يقضي بغلق المحل فإنه يجوز لصاحب هذا األخير أن يطعن
في هذا الحكم القضائي بطرق الطعن من معارضة أو إستئناف طبقا للقواعد
المقررة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (.)28
الخاتمة:
بعد دراستنا لموضوع الضوابط القانونية لغلق محالت بيع المشروبات من
خالل مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط فإننا خلصنا إلى مجموعة
من النتائج وجملة من التوصيات نتناولها تبعا فيما يلي:
 - 1النتائج:
 يعد نشاط محالت بيع المشروبات نشاط مقيد يخضع لضرورة الحصول علىرخصة إدارية مسبقة إما من قبل الوالي أو من قبر رئيس المجلس الشعبي
البلدي في مناسبة أعياد عمومية أو أسواق موسمية أو معارض بعد استصدار
رأي بالموافقة من قبل مدير األسواق الموسمية أو المعارض فيما يخص
المشروبات غير الكحولية.
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 يتعرض صاحب رخصة محل بيع المشروبات لغلق محله في حالة مخالفتهللقواعد القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا النشاط ال سيما األمر رقم 41 – 75
المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات ،أو في حالة إخالله باألمن العام أو
الصحة العامة أو السكينة العامة.
 غلق هذا النوع من المحالت يتخذ صورتين ،الصورة األولى وهي صورةا لغلق اإلداري الذي يصدر بموجب قرار من الوالي لمدة أقصاها ستة ()06
أشهر ،أو بموجب قرار من وزير الداخلية لمدة تتراوح ما بين ستة ( )06أشهر
وسنة ( ) 01واحدة ،أما الصورة الثانية فهي صورة الغلق القضائي الصادر عن
الجهات القضائية المختصة.
 تعتبر الجهات القضائية اإل دارية (المحكمة اإلدارية ومجلس الدولة) الجهاتالمختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن علق محالت بيع المشروبات ،على
أساس المعيار العضوي المنصوص عليه في المادتين  800و 801من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 إلغاء قرارات الغلق اإلداري عن طريق القضاء يكون بسبب وجود أحد عيوبالمشروعية الخارجية :عيب اإلختصاص وعيب الشكل واإلجراءات ،أو بسبب
أحد عيوب المشروعية الداخلية :عيب مخالفة القانون ،وعيب السبب ،وعيب
اإلنحراف بالسلطة  ،وذلك عن طريق دعوى اإللغاء التي يرفعها صاحب محل
بيع المشروبات.
 يجوز للمتضرر من قرار غلق محله أن يقدّم طلب التعويض عن األضرارالالحقة به إلى جانب طلب إلغاء القرار ،كما يجوز له أن يقدم طلب التعويض
بموجب دعوى القضاء الكامل كدعوى مستقلة.
 في حالة ما إذا لم تضع العقوبات اإلدارية حدا لمخالفة صاحب المحل للقوانينواألنظمة التي تنظم نشاط محالت بيع المشروبات ،أو لمساسها بمقتضيات
النظام العام (األمن العام ،الصحة العا ّمة ،السكينة العامة) فإنه يجوز للوالي أو
مجلة صوت القانون
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وزير الداخلية أن يرفع دعوى أمام الجهات القضائية للحصول على حكم أو
قرار بالغلق النهائي للمحل.
 لم يحظى موضوع المقال " الضوابط القانونية لغلق محالت بيع المشروبات "بالقدر الكافي من المناقشات والدراسات الفقهية ،بالرغم من أن هذا الموضوع
خلق منازعات كثيرة طرحت وال تزال تطرح أمام المحاكم اإلدارية ومجلس
الدولة عن طريق دعاوى اإللغاء والقضاء الكامل.
 - 2التوصيات:
 ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لمحالت بيع المشروباتعن طريق تعديلها أو وضع نصوص جديدة تتالئم وتطور المجتمع والنظام
السياسي واإلقتصادي الحالي.
 لم يوضح األمر رقم  41 – 75المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات والالمرسوم رقم  59 – 75المتعلق بالتنظيم اإلداري لمحالت بيع المشروبات
الشخص المؤه ل لمنح الرخصة اإلدارية المسبقة لفتح محل بيع المشروبات ما
عدا اإلستثناء الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي المتعلق باألعياد العمومية
أو األسواق الموسمية أو المعارض الوارد في المادة  06من المرسوم رقم 75
–  ، 59كما لم توضح هذه النصوص اإلجراءات المتبعة والملف الواجب إيداعه
ومكان اإليداع للفصل في طلب منح الرخصة ،وإنما نظم ذلك التعليمة رقم 485
الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ  12أفريل  1976المتعلقة بتنظيم محالت
بيع المشروبات المرسلة إلى رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية،
وهي تعليمة داخلية يصعب على طالب الرخصة اإلطالع عليها والحصول على
نسخة منها ،وبالتالي البد من تعديل هذه النصوص القانونية السارية أو وضع
نصوص جديدة توضح بدقة الجهة المختصة لمنح الرخصة والملف الواجب
إيداعه واإلجراءات المتبعة لقبول الطلب أو رفضه ،حتى يتم قبول الطلب أو
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رفضه في شفافية تا ّمة ،مع و ضع آليات جوازية للتظلم اإلداري في حالة صدور
قرار برفض منح الرخصة.
 ال بد من وضع نصوص قانونية تنص على إجراءات سابقة تتبعها السلطةاإلدارية المختصة قبل إصدار قرار الغلق اإلداري لمحل بيع المشروبات ،مع
توضيح األسباب القانونية للغلق بدقة ،وتوضيح التصرفات التي من شأنها
المساس بالنظام العام والتي في حالة مخالفتها يتم إتخاذ قرار الغلق.
 ضرورة إحترام السلطة اإلدارية للمدة الممنوحة لها من المشرع الخاصةبالغلق المؤقت لمحالت بيع المشروبات والمحددة لمدّة أقصاها سنة ()01
واحدة ،باعتبار أن أغلب المنازعات الناتجة عن غلق هذه المحالت متعلق بمدة
الغلق ،وفي حالة ما إذا كانت هذه المدة غير كافية تلجأ إلى الجهات القضائية
المختصة للحصول على أحكام وقرارات قضائية تقضي بالغلق النهائي حتى ال
تتعرض قراراتها لإللغاء بسبب عدم المشروعية.
 البد من تخصيص جانب من البحوث والدراسات القانونية والملتقياتوالندوات لموضوع غلق محالت بيع المشروبات باعتباره مادة دسمة تثير العديد
من المنازعات القضائية المطروحة أمام الجهات القضائية المختصة ،وذلك من
أجل إثراء الموضوع وتقديم اإلقتراحات المناسبة لتعديل النصوص المنظمة
لهاذا النشاط بصفة عامة وغلق محالت بيع المشروبات بصفة خاصة ،ومقارنتها
بالتطبيقات القضائية المعمول بها.
الهوامش:
( )1الجريدة الرسمية العدد  55لسنة  1975الصادرة بتاريخ  11جويلية .1975
( )2الجريدة الرسمية العدد  36لسنة  1975الصادرة بتاريخ  11جويلية .1975
( )3هذه التعليمة مشار إلى محتواها بالتفصيل في مؤلف تحت عنوان تطبيقات المنازعات
اإلدارية لصاحبه لحسين بن شيخ آث ملويا ،انظر :لحسين بن شيخ آث ملويا – سنة النشر
 – 2019تطبيقات المنازعات اإلدارية " الجزء الثالث " – الجزائر – دار هومه للطباعة
والنشر والتوزيع – ص  87وما بعدها.
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( )4انظر المادة  04من المرسوم رقم  59 – 75المؤرخ في  29أفريل  1975المتعلق
بالتنظيم اإلداري لمحالت بيع المشروبات.
( )5اشترطت المادة  03من األمر رقم  41- 75المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات
أال يكون مقدّم طلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاط بيع محالت بيع المشروبات مهما
كان صنفها أال يكون محكوم عليه /1 :لجناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد
 343 344و 346من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة الدعارة والجنح المرتبطة بها /2 ،أن
ال يكون محكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة شهر واحد على األقل لجنحة السرقة أو خيانة األمانة
أو إخفاء أشياء مسروقة أو اإلختالس أو إخفاء المجرمين أو الفعل العلني الفاضح أو إدارة
بيت للمقامرة أو المراهنة السرية على سباق الخيل أو بيع المواد الممزوجة أو الضارة
بالصحة أو مخالفة األحكام التشريعية أو التنظيمية في مادة المخدّرات ،وكذلك بالنسبة للعود
إلى اقتراف الضرب والجرح والسكر العلني .بحيث تكون مدّة عدم األهلية  10سنوات
بالنسبة لجميع األشخاص المذكورين في النقطة  ،1و 05سنوات بالنسبة لألشخاص
المذكورين في النقطة  2إذا لم يتعرضوا ألية عقوبة جزائية بالحبس ،وينقضي وضع عدم
األهلية في حالة إعادة اإلعتبار.
( )6الجريدة الرسمية العدد  48لسنة  1994الصادرة بتاريخ  27جويلية .1994
( )7انظر :لحسين بن شيخ آث ملويا – سنة النشر  – 2019تطبيقات المنازعات اإلدارية "
الجزء الثالث " – الجزائر – دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع – ص  96و.97
( )8انظر المادتين  02و 06من األمر رقم  41 - 75المتعلق باستغالل محالت بيع
المشروبات.
( )9لحسين بن شيخ آث ملويا – مرجع سابق – ص .95
( )10لحسين بن شيخ آث ملويا – مرجع سابق – نفس الصفحة.
( )11لحسين بن شيخ آث ملويا – مرجع سابق – ص .97
( )12انظر المادة  06من األمر رقم  41 – 75المتعلق باستغالل محالت بيع المشروبات.
( )13تنص المادة  343من قانون العقوبات على أنه " :يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
سنوات وبغرامة من  20.000دج إلى  100.000دج وما لم يكن الفعل المقترف أشد ،كل
من ارتكب عمدا أحد األفعال التالية – 1 :ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى
الغير على الدعارة وذلك بأي طريقة كانت – 2 .اقتسم متحصالت دعارة الغير أو أغرى
الغير على الدعارة وذلك بأي طريقة كانت – 3 .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة4 .
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– عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على عالقات معتادة مع
شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة – 5 .استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو
بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق– 6 .
ويعاقب بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد
يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافؤون الغير عليه – 7 .عرقل أعمال الوقاية أو اإلشراف
أ و المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو
يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها
المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.
( )14تنص المادة  342من قانون العقوبات على أنه " :كل من حرض قاصرا لم يكمل
ثمانية عشر ( ) 18سنة على الفسق أو فساد األخالق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة
عرضية يعاقب بالحبس من خمس ( )05سنوات إلى عشر ( )10سنوات وبغرامة من
 20.000دج إلى  100.000دج ،ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص
عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
( )15انظر :لحسين بن شيخ آث ملويا – مرجع سابق – ص .98
( )16انظر المادتين  10و 11من األمر رقم  41 – 75المتعلق باستغالل محالت بيع
المشروبات.
( )17للتفصيل فيما يخص عيوب تجاوز السلطة أو عيوب عدم مشروعية القرارات اإلدارية
انظر :لحسين بن شيخ آث ملويا – الطبعة الرابعة  – 2009دروس في المنازعات اإلدارية
" وسائل المشروعية " – الجزائر – دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع.
( )18قرار غير منشور – صادر عن القسم الثاني الغرفة األولى بمجلس الدولة.
( )19نصت الفقرة األولى من المادة  833من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه:
" ال توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية ،تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه ،ما لم
ينص القانون على خالف ذلك ".
وتتمثل أسباب وضع هذه القاعدة فيما يلي :السبب األول تاريخي مرتبط بظهور دعوى تجاوز
السلطة ودعوى القضاء الكامل ،باعتبار أن الرقابة القضائية كانت في السابق رقابة الحقة
يسعى فيها القاضي جاهدا لعدم التدخل في صالحيات اإلدارة إعماال لمبدأ الفصل بين اإلدارة
والقضاء ،أما السبب الثاني فهو مؤسس على نظرية مفادها أن نشاط اإلدارة يهدف إلى خدمة
الصالح العام ،وبالتالي فهو يكتسي طابع الضرورة واإلستعجال ،وال يعقل لمصالح فردية أن
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تعرقل هذا النشاط بواسطة طعون قد تكون مجرد طعون تسويفية ال غير ،أما السبب الثالث
فهو مؤسس على اعتبارات عملية ،ذلك أنه ال يمكن قبول إعاقة السير العادي لإلدارة بواسطة
طعون يتزايد عددها إذا ما اعترف لها باألثر الموقف .انظر في ذلك :بن ناصر محمد – سنة
النشر  – 2004اإلستعجال في المادة اإلدارية – مجلة مجلس الدولة  -العدد الرابع – ص
16و.17
( )20يرجع إقرار هذا اإلستثناء للتخفيف من القاعدة العامة المتعلقة بعدم إقرار األثر الموقف
للطعن القضائي المرفوع ضد القرارات اإلدارية ،وذلك تفاديا إلحداث القرار اإلداري المنفذ
أضرارا يصعب تداركها مستقبال ،إلى جانب توضيح الطالب في عريضته ألسباب جدية من
شأنها إحداث شك جدّي حول مشروعية القرار اإلداري .لمزيد من التفصيل انظر :بن ناصر
محمد – مرجع سابق – ص  17و 21و.22
( )21انظر المادة  835من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )22انظر المادتين  836و 837من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )23انظر نص المادة  919من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )24انظر نص المادتين  920و 921من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )25انظر المادتين  917و 918من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )26انظر :لحسين بن شيخ آث ملويا – مرجع سابق – ص  103و.104
( )27وذلك طبقا للقواعد العامة الواردة في نص المادة  182من القانون المدني التي جاء
فيها أنه " :إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو القانون فالقاضي هو الذي يقدّره ،ويشمل
التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ".
( )28انظر المادة  949وما بعدها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

قائمة المصادر والمراجع:
 قائمة المصادر:
 1 – 1 األوامر والقوانين:
 األمر رقم  156 – 66المؤرخ في  8يونيو  1966المعدّل والمتممالمتضمن قانون العقوبات.
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ملخص:
لقد أقر القانون رقم  12-05المتعلق بالمياه أسلوبا ً جديدا ً لتسيير خدمات التزويد بمياه
الشرب أال و هو التفويض ،إال أن هذا األخير يكتسي طابعا ً ُمتميزا ً بالنظر إلى ما يختلف فيه
عن تفويض المرفق العمومي وفقا ً لمفهومه العام أي في النظرية العامة .
وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز مظاهر هذا الطابع ال ُمتميز ،والمتمثلة
أساسا ً في كون النظام القانوني للتفويض بمفهوم قانون المياه هو غير واف وغير متكامل
باإلضافة إلى إنعدام وجود أشكال للتفويض و إختالف هذا األخير عن أسلوب اإلمتياز .
كلمات مفتاحية :تفويض المرفق العمومي ،الطابع ال ُمتميز ،قانون المياه ،إبرام التفويض
أشكال التفويض .

Abstract:
Law No. 05 - 12 relating to water has passed a new method of
managing drinking water supply services namely; delegation, but the
latter has a distinctive character on delegating a public utility
according to its general and theoretical concept .
Accordingly, this research paper aims to highlight the aspects of
this distinctive character representing,mainly, the fact that the legal
مجلة صوت القانون
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system for delegation in the concept of water law is inadequate and
incomplete, In addition to the absence of forms of delegation and the
latter is different from the concession method .
Keywords: public utility delegation, distinctive character, water law,
concluding a delegation, forms of delegation.
 -1المؤلف المرسل :أوكال حسين  ،اإليميلohcarret8019@gmail.com :
مقدمة :

لقد تيقنت الجزائر بأهمية تزويد السكان بمياه الشرب و تمكينهم من
الوصول لهذا المورد الحيوي ال سيما في المناطق الريفية ،فأكتست هذه المسألة
أهمية بالغة و هدفا ً رئيسيا ً في كل السياسات المائية ال ُمتخذة منذ اإلستقالل ،و
عليه فقد سعت السلطات العمومية لتحقيق هذا الهدف بتسخير الوسائل التنظيمية
الالزمة و توزيع األدوار في الجانب الهيكلي بين كل من؛ الدولة و الجماعات
المحلية و المؤسسات المائية لتحقيق التغطية الكافية لخدمات التموين بمياه
ً1
الشرب بصفتها مرفقا ً عموميا ً هاما.
بيد أن كل ما تم إتخاذه من سياسات في هذا الميدان لم ت ُحقق إال الجزء
اليسيير من األهداف ال ُمسطرة ،الشيء الذي دفع بالسلطات العمومية إلى تبني
سياسة جديدة للماء في سنة  1995م بمناسبة إنعقاد الجلسات الوطنية حول
2
الماء.
ويع ُد القانون رقم  12-05المؤرخ في  4أوت  2005المتعلق
بالمياه3،كتتويج لما تم تسطيره في  ،1995فعلى المستوى الكلي جسد هذا
القانون المبادىء الجديدة لتسيير الموارد المائية مثل وحدة المورد ،التشاور،
إقتصاد الماء ،اإليكولوجيا أي حماية البيئة و مبدأ الشمولية ،أما على المستوى
الجزئي أي ما يتعلق بمرفق التزويد بمياه الشرب فإن قانون المياه أعاد تنظيم
مجلة صوت القانون
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تدخل القطاع العام في تسيير هذا المرفق عن طريق كل من اإلستغالل المباشر
و المؤسسة العمومية و كذلك أسلوب اإلمتياز ،و وسع هذا التدخل ليشمل
الخواص و ذلك بتبني أسلوب جديد في التسيير أال و هو التفويض .
لكن و بقراءة مختلف األحكام الواردة في قانون المياه المذكور أعاله و
المتصلة بالتفويض ،تتأك ُد ُخصوصية و تميُز التفويض بمفهوم هذا القانون عن
تفويض المرفق العمومي بمفهومه العام (في النظرية العامة) .
وعليه فإن اإلطار العام لهذه الورقة البحثية هو تفويض المرفق العمومي
أما الهدف الخاص منها هو عمل موازنة بين مفهوم التفويض الوارد في قانون
المياه المذكور أعاله و مفهومه في النظرية العامة ،و ذلك بُغية كشف المظاهر
التي تُعبر عن الطابع ال ُمتميز للتفويض الذي جاء به قانون المياه ،فهذه الدراسة
تكتسي أهمية بالغة على الصعيد العلمي ،إذ تُشك ُل قيمةً مضافة للبحوث القانونية
ال ُمنجزة في هذا الباب  ،و كذلك على الصعيد التقني حينما تتيقن الجهات المعنية
أن مظاهر أو باألحرى مواطن الخصوصية و التميُز في التفويض بمفهوم قانون
المياه المذكور أعاله هي بمثابة نقائص و ليست حاالت صحية ،مما يفرض
عليها التدخل من أجل ضبط نظام قانوني فعال .
وانطالقأ من إطار هذه الدراسة و هدفها ال ُمعلن عليه أعاله يمكن تصور
اإلشكالية و طرحها في الصيغة التالية  :إذا كان القانون رقم  12 - 05المتعلق
بالمياه قد أقر بإمكانية تسيير الخدمة العمومية للمياه عن طريق التفويض ،فأين
يك ُمن الطابع ال ُمتميز لهذا األخير بمقارنته مع التفويض بمفهومه العام ؟
وإلنجاز هذه الدراسة تم سلوك المنهج اإلستداللي و ذلك من أجل تحليل
النصوص القانونية و التنظيمية و الفقهية للوصول إلى إستنتاجات على ضوئها .
وال يسع اإلجابة على اإلشكالية المطروحة أعاله ،إال بالتطرق إلى
المفهوم العام لتفويض المرفق العمومي كمحور أول ،و بعدها سيت ُم إبراز
مواطن الخصوصية و التميُز في التفويض بمفهوم قانون المياه المذكور أعاله.
مجلة صوت القانون
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 .1مقاربة مفاهيمية لتفويض المرفق العمومي .
يعد تفويض المرفق العمومي الصيغة المستحدثة إلدارة المرافق العمومية
وإن تعددت تعاريفه في األوساط القانونية إال أن الكل يُجمع على تمت ُعه
بخصائص معينة و بضوابط تحكم إبرامه و تنفيذه .
 .1.1مفهوم التفويض إنطالقا ً من معناه و خصائصه .
 . 1.1.1المقصود بتفويض المرفق العمومي .
لم يتوقف اإلهتمام بدراسة تفويض المرفق العمومي عند جمهور الفقهاء
فحسب ،و إنما عكفت النصوص القانونية على إبراز معناه ،و الذي سيتض ُح
أكثر بتمييز التفويض عن غيره من أساليب تسيير المرفق العمومي .
●  -عند الفقه .

لقد هم الفقهاء لتعريف تفويض المرفق العمومي ،و ال يسع إال ذكر
العينتين التاليتين ؛
فحسب كلود مارتيناند (  ) C - Martinandفإن » التفويض هو توكيل مهمة
تسيير المرفق بموجب عقد و خالل مدة محددة لمؤسسة خاصة أو شركة ذات
إقتصاد مختلط أو مؤسسة عامة «.4
أما كارول شينود فرازي (  ) C . C - Frazierفتعرفه على أنه » التقنية التي
تسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسيير مرفق عام حسب العقود المعروفة من
قبل « .5
●  -بمنظور النصوص القانونية .

لم يحظى إصطالح " تفويض المرفق العمومي " بمكانة في اللغة القانونية
إال بصدور القانون رقم  125 – 92المؤرخ في  6فيفري  1992م المتعلق
باإلدارة اإلقليمية للجمهورية ،و بعدئذ تدرج ذكره في بعض النصوص القانونية
مثل القانون رقم  122 - 93المؤرخ في  29جانفي  1993م المتعلق بالوقاية
من الفساد ،و شفافية الحياة اإلقتصادية واإلجراءات العمومية (  ،) loi Sapinو
مجلة صوت القانون
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كذلك القانون رقم  1168 - 2001المؤرخ في  11ديسمبر  2001م ال ُمتضمن
التدابير ال ُمستعجلة لإلصــــالحات ذات الطـــــابع اإلقتصادي و الــــــمالي ( loi
 ) MURCEFوالذي عرف تفويض المرفق العام في المادة  3منه كما يلي :
« une délégation de service public est un contrat par lequel une
personne morale de droit public confie la gestion d'un service
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou
privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats
de l'exploitation du service » .
●  -الفرق بين التفويض و غيره من أساليب تسيير المرفق العمومي .

إذا كان تفويض المرفق العمومي يستند في معناه على تخويل تسيير
المرفق لشخص آخر ،فال يوجد أي فرق بينه و بين أسلوبي اإلمتياز و المؤسسة
العمومية ،ألن عنصر التخويل المذكور أعاله يتحقق في هاذين األسلوبين ،بينما
يظهر اإلختالف جليا ً في هذا الباب بين التفويض و اإلستغالل المباشر ،فهذا
األخير ال يوجد فيه تفويض و إنما تظل مــــهمة تنظيم و تــسيير المرفق بكافة
مسؤولياتها و أعباءها على عاتق الشخص العام المسؤول عليه .
في حين و لما كان التفويض يتمتع بخصائص معينة و بنظام قانوني يبين
كيفيات إبرامه و تنفيذه ،فإنه بذلك يختلف عن كل األساليب األخرى لتسيير
المرفق العمومي .
 . 2 .1.1خصائص تفويض المرفق العمومي .
للتفويض خصائص معينة ت ُكون مفهومه و تُوضحه أكثر ،و تتمثل فيما يلي .
●  -التفويض مقترن بمرفق عمومي .

و هذا أكيد فبدون وجود مرفق عمومي  ،ال يمكن الحديث عن التفويض إال
و هو تقنية أ خرى في أدبيات النشاط اإلداري مثل تفويض التوقيع ،و ال يكفي
وجود المرفق كي يتحقق التفويض و إنما يتعينُ أن ينصب التفويض على تسيير
مجلة صوت القانون
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هذا المرفق ،ففي غياب كل هذه المعطيات يتعذر تكييف التفويض على أنه
تفويض مرفق عمومي.6
●  -التفويض هو عقد محدد المدة .

يكون تفويض المرفق العمومي مبدئيا ً بموجب عقد أو إتفاقية محددة المدة،
و بالتالي فهو يرتب حقوقا ً و إلتزامات متبادلة بين طرفيه ،و اللذان يختلفان
بحسب طبيعة التفويض ما إذا كان أصلي أم فرعي .
ففي التفويض األصلي يكون ال ُمفوض في كل األحوال شخص عام ( دولة
أو جماعة إقليمية أو حتى مؤسسات عمومية ) ألنه هو المسؤول على المرفق و
هو الذي يُبادر بتفويضه.7
أما في التفويض الفرعي فإن ال ُمفوض له األصلي يتحول إلى ُمفوض
عندما يُفوض إدارة جزء أو كل النشاط الذي يُمارسه لصالح شخص آخر ،و
بالتالي يمكن أن يكون كل من ال ُمفوض الفرعي و المفوض له الفرعي خواص.8
●  -أجر المف وض له في التفويض مرتبط بنتائج إستغالله للمرفق .

يع ُد األجر بمثابة اإلمتياز المالي الرئيسي الذي يتحصل عليه المفوض له
بمناسبة تسييره للمرفق ،و هو يتحد ُد بناءاً على نتائج إستغالله للمرفق بغض
النظـــر عـــن الــــجهة التي تمنـــ ُح هذا األجر للمفوض لــه سوا ًء المستعملين
أو الشخص المفوض.9
 . 2 . 1إبرام التفويض و تنفيذه يتطلب ضوابط يتعين التقيُد بها .
 . 1 . 2 . 1فيما يخص اإلبرام .
تخضع إتفاقيات تفويض المرفق العمومي في مراحل إبرامها لمتطلبات
اإلشهار و المنافسة من أجل إختيار المفوض لهم ،و لقد أدرك المشرع الفرنسي
ال سيما من خالل قانون سابان المذكور أعاله ضرورة وجود مثل هذه
اإلجراءات و سلوكها مهما كان الشكل الذي يتخذُه التفويض ،وأقر بإلزامية التقيد
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بعدة مبادئ في هذا الباب مثل حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في
معاملة المترشحين.10
●  -اإلشهار .

إستجاب ًة لمتطلبات الشفافية و النزاهة يتعينُ على الشخص المسؤول على
المرفق العمومي و الذي يُقرر تفويض تسييره لشخص أو أشخاص آخرين ،أن
يعلن عن ذلك و أن يُشهر إعالنه بكل وسيلة مناسبة ( جرائد خاصة ،منشورات،
صحف ،أنترنت  ،11) ...مما يسمح باستقطاب عدة مترشحين كمرحلة أولية ،و
لذلك يُعد اإلشهاربمثابة الخطوة األولى في تجسيد مبدأ حرية الوصول للطلبات
العمومية .
●  -المنافسة .

ينـــ ُجم عـــن ســلوك إجراء اإلشهار إستدراج عدة مترشحين مصحوبين
بعروضهم ،و هنا تبدأ المنافسة على ضوء العروض ال ُمقدمة و التي تُحا ُل عادةً
إلى لجنة متكونة من عدة أعضاء لدراستهاُ ،متقيدة ً في ذلك بضمان المساواة في
تطبيق معايير التقييم و الموضوعية في اإلنتقاء و النزاهة في إتخاذ القرار .
●  -إختيار المفوض له .

تنتهي عملية دراسة العروض المقدمة باختيار أحدها أو بعضها على
حسب العدد المطلوب من ال ُمفوض لهم ،و بطبيعة الحال تكون العروض ال ُمنتقاة
متفوقة عن غيرها في نظر من إختارها ،و ال ُمعبر عنها بأحسن العروض ،12و
ال ينتهي األمر هنا إذ يقوم الشخص المسؤول على المرفق قيد التفويض
بالتفاوض مع المترشح أو المترشحين أصحاب العروض التي تم إنتقاءها في
عدة مسائل تمهيدا ً لتوقيع إتفاقية التفويض .
 . 2 . 2 . 1فيما يخص التنفيذ .
تكتسي عملية تنفيذ التفويض أهمية بالغة في نظر طرفيه ،و كذلك بالنسبة
للمستعملين الذين يتطلـــعون لترقية و تـــحسين وظــيفة المرفق بنــجاح عملية
مجلة صوت القانون
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تفويضه ،هذا النجاح الذي ال يمكن تصوره إ ال بتنفيذ محتوى إتفاقية التفويض و
السهر على إحترام المبادئ الضابطة للمرفق العمومي .
●  -ضرورة تنفيذ محتوى إتفاقية التفويض .

لطرفي التفويض حقوق و إلتزامات متبادلة تقع على عاتقهم .
 بالنسبة للمفوض له  :يلتزم المفوض له بتسيير المرفق ال ُمفوض وفقا ً للـــــشروطالمتفق عليها ،و ال يسوغ  -مبدئيا ً  -أن يتنازل عن هذه المهمة لغيره نظراً لكون
تفويضات المرفق العمومي مبنية على اإلعتبار الشخصي ،و يُمكن أن يُكلف
المفوض له عالوة ً على تسيير المرفق بإنجاز منشآت ( مباني مثالً ) أو إقتناء
تجهيزات لصالح المرفق ،و يكون ذلك في الحالة التي يتخذُ فيها التفويض شكل
إمتياز.13
و بمقابل ما يلتزم به يتمتع المفوض له بحقوق معينة ،كحقه في تلقي األجر
سوا ًء من المستعملين مباشرةً أم من الشخص ال ُمفوض ،و حقه في اإلستفادة من
اإلمتيازات التي قد يتم اإلتفاق عليها ،مثل إمتياز إحتكار إستغالل المرفق
فوض ،اإلستفادة من التسهيالت في مجال التمويل  ...الخ و حقه في ضمان
ال ُم َ
التوازن المالي لمشروعه في حالة إختالله .
 بالنسبة لل ُمفوض  :أهم ما يلتزم به ال ُمفوض هو السهر على ضمان حقوقالمفوض له المذكورة أعاله ،و على توفير الشروط و المتطلبات الكفيلة بتسهيل
مهمته في التسيير ال سيما على الصعيدين التنظيمي و الهيكلي .
و مقابل ذلك يتمتع ال ُمفوض بعدة سلطات في مواجهة المفوض له ،كسلطته في
الرقابة و تعديل بنود إتفاقية التفويض أو حتى فسخها إنفراديا ً .
●  -إلزامية التقيد بمبادئ المرفق العمومي .

يحكم تنظيم و سير ا لمرفق العمومي عدة مبادئ يتعين إحترامها ال سيما
من طرف المفوض له ،ألنه هو الذي يُسير المرفق و يحتك بـــالمستعملين ،و

مجلة صوت القانون
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لعل أهم و أشهر هذه المبادئ هي  :إستمرارية المرفق ،المساواة ،التكيف الدائم
للمرفق .
فاإلستمرارية تقضي بأن يعمل المرفق بصفة مستمرة و منتظمة من دون
إنقطاع خارج عن ما هو ُمحدد قانونا ً.14
أما تطبيق مبدأ المساواة فهو مرهون بمعاملة جميع المرتفقين بالصيغ التي
ينـــص عـــــليها القانون سواءا ً في الـــنفاذ للمرفق (  ) ègalité d’accèsأم في
المعاملة ( .15) ègalité de traitement
في حين يتطلب تجسيد مبدأ تكيف المرفق العام ،ضمان مواكبة هذا األخير
و إستجابته لتطور الحاجات كما َ و نوعاَ ،و ذلك لكي يتالزم المرفق دوما ً مع
هدف خدمة المصلحة العامة بكل تحوالتها .
 . 2مواطن الخصوصية و التميُز في تفويض خدمات التموين بمياه الشرب
على ضوء القانون رقم  12 - 05المتعلق بالمياه .
لقد تبين من خالل ما تقدم من تحليل في إطار المحور األول أن تفويض
المرفق العمومي بمفهومه العام يمتاز بالتناسق و الوضوح و التكامل من حيث
نظامه القانوني ،في حين يطبع التفويض الذي تضمنهُ قانون المياه المذكور
أعاله ميزتين أساسيتين تجعله ُمغايرا ً لنظيره في المفهوم العام ،فباإلضافة إلى
كون النظام القانوني لتفويض خدمات المياه غير واف و غير متكامل ،فإن هذا
التفويض ال يضم أشكاالً معينة و يختلف عن أسلوب اإلمتياز .
 . 1 . 2وجود نظام قانوني غير واف و غير متكامل .
 . 1 . 1 . 2تصور لعناصر التفويض ال ُمتاحة في قانون المياه .
لقد عالج قانون المياه المذكور أعاله تفويض الخدمة العمومية للمياه في
المواد من  104إلى  110أي في  6مواد أو  7بإضافة المادة  101التي تنص
على مبدأ التفويض ،فهذا الكم من النصوص قد يتسع إلبراز و توضيح عناصر
التفويض ألنها تُشكل صلب نظامه القانوني ،بيد أنه و بمجرد قراءتها يتأكد عدم
مجلة صوت القانون
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إلمامها بـــكل العناصر و عـــدم توضيح العناصر الــ ُمشار إلـــيها ،مما يستدعي
ضرورة إستنباطها في ما يلي من نقاط .
●  -محل التفويض .

يقترن التفويض بالخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب ،فمحله األساسي
هو تسيير و إستغالل هذه الخدمة ،كما تُشير إليه المادة  ( 101فقرة ثانية ) من
قانون المياه المذكور أعاله ، 16و يمكن أن يشمل التفويض إنجاز منشآت الري أو
إعادة تأهيلها و كذا إستغاللها في إطار عمليات الشراكة ،كما تنص عليه المادة
 106من نفس القانون. 17
●  -أطراف التفويض .

تُبرم تفويضات الخدمة العمومية للمياه بين طرفين رئيسيين ؛
 ال ُمفوض  :و هو إما اإلدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة وإما صاحب اإلمتياز الذي يكون دائما ً شخص خاضع للقانون العام ( المادتين
 101و  104من قانون المياه المذكور أعاله ) .
 المفوض له  :إما أن يكون شخص خاضع للقانون العام أم شخص خاضعللقانون الخاص.18
●  -المدة التي يستغرقها التفويض .

لم يُحدد قانون المياه مدة التفويض و لم يُفصل في هذا العنصر ،بل أشار
له فقط في المادة  105منه عندما ذكر المدة باعتبارها من بين النقاط التي يتم
تحديدها في مرحلة المنافسة .
●  -أجر المفوض له .

على غرار المدة لم يتضمن قانون المياه المذكور أعاله أي توضيح
بخصوص المقابل المالي أو األجر الذي يقبضه ال ُمفوض له بمناسبة تسييره
للمرفق ،و ذلك فيما إذا كان سيتحد ُد بناءا ً على نتائج هذا التسيير أم إنطالقا ً من
معايير أخرى ،و فيما إذا كان سيتلقاه من الشخص ال ُمفوض أم من المستعملين
مجلة صوت القانون
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ُمباشرةً ،و كل ما هو موجود هو إشارة فقط لعنصر كيفيات دفع أجر المفوض له
و ذلك في المادة  105ال ُمشار إليها أعاله .
 . 2 . 1 . 2عرض لصور و إجراءات التفويض .
على الصعيد العام تُع ُد آليات و إجراءات اإلبرام جزءا ً محوريا ً من النظام
القانوني لتفويض المرفق العمومي ،و عامالً حاسما ً في تمييزه عن أساليب
التسيير األخرى ،و لعل المشرع الجزائري من خالل قانون المياه لم يدرك هذه
األهمية حينما لم يمنح إجراءات ا لتفويض حقها من التوضيح و الترتيب و
التفصيل .
و أقل ما يمكن كشفه في هذا الباب إنطالقا ً من النصوص ذات الصلة هو
صور التفويض التي تختلف باختالف الشخص ال ُمفوض ،باإلضافة إلى بعض
الكيفيات ال ُمتبعة في إبرام إتفاقية التفويض .
●  -صور التفويض .

 التفويض الذي ت ُبرمه الدولة  :إنطالقا ً مما تنص عليه المادة  104من قانون المياهيمكن للدولة أن تبرم تفويض خدمات المياه ،و لكنها ال تتصرف في هذه الحالة
بنفسها بل تُمثلها في ذلك اإلدارة المكلفة بالموارد المائية ،و التي  -مما ال شك
فيه  -تتمثل في الوزارة المكلفة بالموارد المائية .
 التفويض الذي يُبر ُمه صاحب اإلمتياز  :لقد أجازت المادة  104المذكورة أعالهلصاحب اإلمتياز الذي يكون دوما ً شخص عام ،19بأن يقوم بتفويض كل أو جزء
من خدمات المياه لصالح شخص آخر أو لفرع أو لعدة فروع ُمنشأة لهذا
الغرض ،و ذلك شريطة حصوله على الموافقة ال ُمسبقة من اإلدارة المكلفة
بالموارد المائية قبل أن يعرض التفويض على المنافسة.20
●  -إجراءات التفويض .

من المفروض أن تكون إجراءات التفويض ُمرتبة خطوة بخطوة ،فتبدأ
باإلشهار لتصل إلى مرحلة إختيار المفوض له و إبرام اإلتفاقية مرورا ً بإجراء
مجلة صوت القانون
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المنافسة ،و ذلك على شكيلة ما هو معمول به في النظرية العامة للتفويض ،إال
أن قانون المياه لم يُنظم هذه اإلجراءات بدقة و حتى أنه أغفل النص على
اإلشهار كإجراء ضروري في عملية التفويض و أشار فقط إلجراء المنافسة في
المادة  105منه و التي أقرت بأن تفويض الخدمة العمومية يتم عن طريق
عرضها للمنافسة ،و تحدث كذلك عن إتفاقية التفويض و التي يتعين أن تحظى
بموافقة الوصاية وفقا ً للكيفيات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 275 - 10
المؤرخ في  4نوفمبر  2010م الذي يُحدد كيفيات ال ُموافقة على إتفاقية تفويض
الخدمات العمومية للمياه و التطهير.21
 . 2 . 2وجود تفويض يفتقر ألشكال معينة و يختلف عن اإلمتياز .
 . 1 . 2 . 2التفويض بمفهوم قانون المياه ال يضم أي شكل أو صيغة .
قبل صدور قانون سابان المذكور أعاله كانت المرافق العمومية في فرنسا
ُمسيرة ً بعدة طرق ،فعالوة ً على أسلوبي اإلدارة المباشرة (  ) régie directeو
المؤسسة العمومية تم تسيير مختلف المرافق ال سيما الصناعية و التجارية بعدة
صيغ مستقلة عن بعضها البعض من حيث مضمونها و إجراءات إبرامها ،فجاء
قانون سابان و قام بوضع نظام تفويض المرفق العمومي كإطار عام يشمل
مجموع تلك الصيغ و التي تُعتبر كأشكال التفويض ،و من أشهرها و أكثرها
تداوالً يوجد ؛ اإلمتياز ،اإليجار ،مشاطرة اإلستغالل ،التسيير.22
في حين يظهر التفويض بمفهوم قانون المياه المذكور أعاله ُمفرغا ً من أي
شكل يُذكر و ال يضم أي تقنية قانونية .
●  -إنتفاء أشكال التفويض و إرتقاء اإلتفاقية كصيغة شكلية لإلبرام .

كما سبق ذكره لم يتضمن التفويض بمفهوم قانون المياه أي شكل أو صيغة
قانونية  ،في حين تناول نفس هذا القانون إتفاقية التفويض كصيغة شكلية و
إجرائية بحتة ،إذ أقرت المادة  ( 101فقرة ثانية ) منه مبدأ ً عاما ً يقضي بأن
مجلة صوت القانون
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التفويض يكون بموجب إتفاقية ،من دون النص على تعريفها و مضمونها و
صب فيه .
القالب أو النموذج الذي ت ُ
هذا و يمكن تعديل إتفاقية التفويض أو تمديد مدتها أو حتى إلغاءها طبقا ً
لما تنص عليه المادة  107من قانون المياه المذكور أعاله .
●  -واقع أشكال التفويض من خالل تجارب تفويض خدمات المياه في بعض المدن الكبرى
للوطن .

شرعت السلطات العمومية إبتداءاً من  2006م في تفويض خدمات المياه
لصالح شركات أجنبية ،23عن طريق إسنادها مهمة تسيير الشركات المائية
الجزائرية ال ُمنشأة ، 24و لذلك تم إعتماد الصيغة الموافقة لهذا المحل في إبرام كل
إتفاقية تفويض ،أال و هي عقد اإلدارة (  ) contrat de managementو الذي
ينصرف معناه في كونه إتفاق تتعاقد من خالله هيئة أو مؤسسة حكومية مع
شركة خاصة محترفة إلدارة المؤسسة الحكومية و تسيير شؤونها ،و بذلك ال
تنتقل إال حقوق التشغيل و الصيانة إلى الشركة الخاصة ،هذه األخيرة تتحصل
على تعويض مادي مقابل خدماتها.25
و بالتالي فإن تبني عقد اإلدارة كشكل لتفويض خدمات المياه هو قرار
ليس بغريب  ،ما دام قــــانون الــــمياه لم ينص على أي شكل أو أشكال معينة
يتوجب إتباعها.26
للتفويض
ُ
 . 2 . 2 . 2إختالف التفويض عن أسلوب اإلمتياز .
إذا كان اإلمتياز هو شكل من أشكال التفويض في النظرية العامة فإنه يُع ُد
أسلوب آخر للتسيير ينفصل عن التفويض في مفهوم القانون رقم 12 - 05
المتعلق بالمياه .
●  -اإلمتياز هو شكل من أشكال التفويض بمفهومه العام .

ُعرف على أنه ذلك العقد
بل هو من أشهرها كما سبقت اإلشارة إليه ،و ي
ُ
الذي يتم بموجبه تكليف شخص خاص أو شركة ب ُمهمة تنفيذ مشروع عام أو
مجلة صوت القانون
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ضمان تسيير مرفق عام بتكاليفه ،ب ُمساعدات أو بدونها ،و بضمانات فوائد أم
بدونها ،و يأخذ ُمقابله عن طريق تلقي األتاوة من ُمستعملي المشروع العام أو
من الذين يستفيدون من المرفق العام.27
●  -التفويض و اإلمتياز؛ أسلوبان ُمختلفان للتسيير بمفهوم القانون رقم  12 - 05المتعلق
بالمياه .

تتعد ُد المظاهر التي تبين إختالف التفويض عن اإلمتياز في ظل قانون
المياه ،فيوجد من هذه المظاهر ما هو شكلي و ما هو موضوعي .
 ما هو شكلي  :بقراءة المادة  ( 101فقرة ثانية ) من قانون المياه يتأك ُد بأنالمشرع قد فصل بين التفويض و اإلمتياز حينما أقر بإمكانية سلوك الدولة
ألسلوب اإلمتياز و أسلوب التفويض بصفة منفصلة من أجل تسيير خدمات
المياه ،و الدليل على ذلك هو إستعمال عبارة »  ...كما يمكنها تفويض  «...في
نفس المادة .
ضف إلى ذلك أن المشرع قد فصل بين األسلوبين في ما يخص األحكام ،حينما
خصص لكل أسلوب قسم خاص به.28
 ما هو موضوعي  :يظهر اإلختالف بين أسلوبي التفويض و اإلمتياز في عنصرأطراف العالقة  ،فالشخص المفوض في التفويض يكون إما الدولة أم صاحب
اإلمتياز في حين ال يمكن للبلدية أن تُفوض خدمات المياه بمقتضى قانون
المياه.29
بينما يكون المفوض له إما شخص عام أم شخص خاص .
أما فيما يتعلق باإلمتياز ،فمانح اإلمتياز يكون إما الدولة أم البلدية ،في حين
يكون صاحب اإلمتياز شخص خاضع للقانون العام في كل الحاالت .
هذا و يختلف التفويض عن اإلمتياز كذلك في مسألة ضوابط و كيفيات اإلبرام أو
المنح ،ففي إطار التفويض يتم سلوك ما تيسر إبرازه سابقا ً من إجراءات على
ضوء قانون المياه المذكور أعاله ،ما دام هذا األخير لم يُفصل و لم يُوضح و لم
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يضبط النظام القانوني للتفويض ،األمر الذي ال نُصادفه في اإلمتياز ،فحتى و إن
كان قانون المياه المذكور أعاله لم يُنظم بدقة محتوى اإلمتياز و إجراءات منحه،
إال أنه يمكن اإلستعانة بالنظرية العامة في هذا الباب باإلضافة إلى ما جاء في
النصوص التطبيقية لقانون المياه من أحكام ذات صلة بامتياز الخدمات العمومية
للمياه.30
الخاتمة .
في ختام هذه الدراسة المتواضعة و كبطاقة تلخيصية لما ورد فيها ،يمكن
القول بأن التفويض بمفهوم القانون رقم  12 - 05المتعلق بالمياه يكتسي طابعا ً
ُمتميزا ً يجعلُهُ بمثابة نوع خاص من التفويض اإلتفاقي ،و ذلك لكونه يختلف عن
تفويض المرفق العمومي بمفهومه العام في نُقطتين أساسيتين ؛ النظام القانوني و
أشكال التفويض.
فلما كان التفويض في مفهومه العام يتمت ُع بنظام قانوني ُمحكم و ُمتكامل
يتضمن معنى التفويض و مضمونه و العناصر أو األركان التي تُكونُه و كذلك
أشكاله المختلفة ،باإلضافة إلى الضوابط المتعلقة بكيفيات إبرامه و تنفيذه و
اآلثار المترتبة عن ذلك ،فإن التفويض على ضوء قانون المياه المذكور أعاله
ضم أشكال أو صيغ
يفتقر إلى نظام قانوني كامل و متكامل و مضبوط و ال ي ُ
قانونية ُمعينة ،و يختلف عن أسلوب اإلمتياز الذي هو شكل للتفويض بمفهومه
العام .
و إذا حدث و إن تم إعتبار مظاهر التميُز المذكورة آنفا ً على أنها نقائص،
تداركها و تصحيح الوضع ،و يكون ذلك إما ﺒ :
فيتعينُ إذن ُ
 ضبط النظام القانوني لتفويض الخدمة العمومية للمياه بتعديل األحكام الواردةفي النصوص الحالية و  /أو تتميمها ،و تدعيم ذلك بالنصوص التطبيقية الالزمة.
 إلغاء األحكام الواردة في قانون المياه و المتعلقة بالتفويض و تطبيق األحكامالعامة للتفويض و التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم  ( 247 – 15المذكور
مجلة صوت القانون
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أعاله ) 31في تفويض الخدمات العمومية للمياه ،ألن المنظم الجزائري من خالل
هذا المرسوم قد أخذ إلى حد ما بالنظرية العامة لتفويض المرفق العمومي .
التهميش و اإلحاالت :
 - 1لقد تعددت تعاريف المرفق العمومي ال سيما الفقهية منها ،إال أنها تتح ُد كلها في معنى
واحد لخصه الفقيه أندري دولوبادير (  ) A – De laubadereالذي يرى بأن المرفق
العمومي » هو كل نشاط يُباشره شخص عام بقصد إشباع حاجة تدخل ضمن المنفعة
العامة «.
 - 2غيالني عبد السالم و عثماني أحسين 2018 ،م  ،التسيير المفوض كآلية لتحسين خدمات
المياه و التطهير في الجزائر ،مجلة التكامل اإلقتصادي ،المجلد  ، 6العدد  ، 1ص . 49
 - 3الصادر في الجريدة الرسمية لسنة  2005م ،عدد  ، 60ص  ، 3ال ُمعدل و ال ُمتمم في كل
من الجريدة الرسمية لسنة  2008م  ،عدد  ، 4ص 7و الجريدة الرسمية لسنة  2009م ،
عدد  ، 44ص . 26
- conseil économique et social, la maîtrise des services publics urbains

4

organisés en réseaux ; avis présenté par Claude Martinand , les éditions des
journaux officiels , p 26 .

 - 5ضريفي نادية 2008 – 2007 ،م ،تسيير المرفق و التحوالت الجديدة  ،مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع ؛ الدولة و المؤسسات العمومية  ،قسم الحقوق ،كلية
الحقوق بجامعة الجزائر  ،ص . 83
 - 6مروان محي الدين القطب 2009 ،م ،طرق خصخصة المرافق العامة ،اإلمتياز –
الشركات المختلطة  - BOT -تفويض المرفق العام ،دراسة ُمقارنة ،لبنان ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،ص . 442
 - 7أنظر كل من :
- Stéphane Braconnier, 2003, droit des services publics, France, édition presse
universitaire de France, 06 avenue Reille 75014, Paris, p 479 .

 -مروان محي الدين القطب ،المرجع السابق ،ص . 446
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 - 8و لذلك ثار سجال في فرنسا حول مسألة قبول مثل هذه اإلتفاقات ضمن تفويضات المرفق
العام من عدمه ،و انتهى األمر بقبولها و لكن مقابل شروط يتعين أن تتوفر فيها لكي تدخل في
إطار تفويض المرفق العام  ( .للتفصيل في هذه الشروط أنظر بوهالي نوال ،التسيير ال ُمفوض
في ظل المرسوم الرئاسي رقم  247 - 15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
المرفق العام ،مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية  ،العدد الثاني عشر ،ص 336
 . ) 337 - 9أنظر كل من ؛
- Pierre Brunet , 2007 « le contrat de gestion par transparence ou le service
public culturel allegro vivace ! » , Revue des contrats – N 3 , p 872 .

 ضريفي نادية ،المرجع السابق ،ص . 103 - 10لمزيد من التفاصيل في هذا السياق أنظر مروان محي الدين القطب ،المرجع السابق،
ص . 477
 - 11لقد كرس المنظم الجزائري شرط سلوك إجراء اإلشهار من أجل إبرام إتفاقيات
التفويض ،و يظهر ذلك بوضوح في المادة  25من المرسوم التنفيذي رقم 199 - 18
المؤرخ في  2أوت 2018م المتعلق بتفويض المرفق العام ( الجريدة الرسمية لسنة  2018م
 ،عدد  ، 48ص . ) 4
 - 12و تتعد ُد المظاهر التي تُعبر عن أحسن عرض )  ( le mieux disantمثل جودة
الخدمات ال ُمقترحة من طرف المترشح ،حيازة هذا األخير لضمانات مالية و تقنية و بشرية
كافية تُمكنه من تسيير المرفق العمومي ،قدرته على إنجاز منشآت المرفق و تجهيزها خالل
ظرف مناسب في نظر الشخص العام المسؤول على المرفق قيد التفويض .
 - 13و قد أورد المنظم الجزائري هذه الحالة في المادة  210من المرسوم الرئاسي رقم 15
–  247المؤرخ في  16سبتمبر  2015م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات
المرفق العام ( الجريدة الرسمية لسنة  2015م ،عدد  ، 50ص  ) 3و المادة  53من
المرسوم التنفيذي رقم  ( 199 - 18المذكور أعاله ) ،حينما عرف اإلمتياز كشكل من أشكال
التفويض .
 - 14بوهالي نوال ،المرجع السابق ،ص . 339
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- Jean - François Auby , 1997 , la délégation du service public , guide
pratique , France, édition Dalloz , 31 – 35 rue Froidevaux , 75685 Paris cedex
14 , p 89 .

 - 16كما يمكن أن يكون هذا التفويض كلي يشمل كافة النشاطات المرتبطة بخدمات المياه أو
جزئي ينصب على جزء محدد من تلك النشاطات .
 - 17و هذا بهدف إشراك المفوض له في عمليات التجهيز و اإلستثمار من أجل ترقية خدمات
التزويد بمياه الشرب .
 - 18و لذلك يعد التفويض بمثابة السبيل الوحيد إلشراك الخواص في تسيير خدمات المياه .
 - 19و أحسن مرشح لذلك هو المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير خدمات المياه سواءأ كانت
وطنية أو محلية .
 - 20و هنا تتجلى سلطة الشخص المسؤول على المرفق قيد التفويض في ممارسة الرقابة
القبلية على عمليات التفويض التي يُجريها صاحب اإلمتياز  ( .أنظر في هذا السياق بوهالي
نوال 2008 – 2007،م الجزائرية للمياه  -مرفق عامُ ،مذكرة من أجل الحصول على شهادة
الماجستير في القانون ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق بجامعة الجزائر ،ص . ) 30
 - 21الجريدة الرسمية لسنة  2010م  ،عدد  ، 68ص. 15
 - 22و تجدر اإلشارة إلى أنه توجد صيغ أخرى محل إختالف بين الفقهاء في مسألة إدراجها
ضمن أشكال التفويض من عدمه ،كصيغة البي أو تي )  ( B.O.Tمثالً .
 - 23و تتمثل في ؛  Agua Agbar ،Gelsen Wasser ،Suez environnementو
. La Marseillaise des eaux
 - 24و هي ؛ شركة الـــمياه و الـــتطهير للــــجـــزائر الــــــعاصـــمــــة ( ،( SEAAL
شركة المياه و التطهير لعنابة و الطارف )  ، ) SEATAشركة المياه و التطهير لوهران
)  (SEORو شركة المياه و التطهير لقسنطينة ) . ( SEACO
و تم إنشأءها من أجل توفير مياه الشرب في المدن التالية ؛ الجزائر العاصمة ،وهران ،عنابة
و الطارف ،قسنطينة و تيبازة ُمؤخرا ً  ( .لمزيد من التفاصيل في هذا الباب أنظر غيالني عبد
السالم و عثماني أحسين ،المرجع السابق ،ص . ) 62 - 61 - 60
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 - 25تي أحمد و بن عمر األخضر و بوغزالة محمد عبد الكريم 2019 ،م ،التسيير ال ُمفوض
من خالل عقود اإلدارة كأداة لتحسين الخدمة العمومية للمياه في الجزائر ،مجلة الدراسات
اإلقتصادية و المالية ،المجلد  ،12العدد  ، 1ص . 74
 - 26فحتى من الناحية اإلجرائية فإن إبرام إتفاقيات التفويض مع الشركات األجنبية كان بناءاً
على إجراءات المناقصة و التراضي (  ) gré a gréالمنصوص عليها في التنظيم الخاص
بالصفقات العمومية المعمول به آنذاك .
- Conclusion sous conseil d’Etat , 30 Mars 1961, l’affaire de compagnie
d’éclairage de Bordeaux , recueil , p 123, citée par Yves DELAIRE , 2006, la
délégation des services publics locaux , France, édition Berger levrault – 03
rue Ferrus 75014 Paris , p 107.
27

 - 28فالقسم الخاص بامتياز الخدمة العمومية للمياه يضم المادتين  102و  ،103و القسم
الخاص بأسلوب التفويض يمتد من المادة  104إلى المادة . 110
 - 29و يُفه ُم ذلك ضمنا ً من خالل قراءة الفقرة الثالثة من المادة  101من قانون المياه المذكور
أعاله .
 - 30ال سيما المرسوم التنفيذي رقم  54 - 08المؤرخ في  09فيفري 2008م الذي يتضمن
ال ُم صادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير باإلمتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء
الشروب و نظام الخدمة المتعلق به ( الجريدة الرسمية لسنة  2008م  ،عدد  ، 8ص . ) 15
 - 31و كذلك نصوصه التطبيقية ال سيما المرسوم التنفيذي رقم  ( 199 - 18المذكور
أعاله ) .

قائمة المراجع :
●  -المؤلفات :
 -1محي الدين القطب ،مروان ،) 2009( ،طرق خصخصة المرافق العامة ،اإلمتياز –
الشركات المختلطة  - BOT -تفويض المرفق العام ،دراسة ُمقارنة ،لبنان ،منشورات الحلبي
الحقوقية .
2

- conseil économique et social, la maîtrise des services publics urbains
organisés en réseaux ; avis présenté par Claude Martinand , les éditions des
journaux officiels .
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3 - Stéphane Braconnier, 2003, droit des services publics, France, édition
presse universitaire de France, 06 avenue Reille 75014, Paris .
4 - Jean - François Auby , 1997 , la délégation du service public , guide
pratique , France, édition Dalloz , 31 – 35 rue Froidevaux , 75685 Paris cedex
14 .
5
- Conclusion sous conseil d’Etat , 30 Mars 1961, l’affaire de compagnie
d’éclairage de Bordeaux , recueil , p 123, citée par Yves DELAIRE , 2006, la
délégation des services publics locaux , France, édition Berger levrault – 03
rue Ferrus 75014 Paris .

●  -األطروحات :
 – 1ضريفي ،نادية ،) 2008 – 2007( ،تسيير المرفق و التحوالت الجديدة  ،مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع ؛ الدولة و المؤسسات العمومية  ،قسم الحقوق ،كلية
الحقوق بجامعة الجزائر .
 – 2بوهالي ،نوال ،) 2008 –2007( ،الجزائرية للمياه  -مرفق عامُ ، -مذكرة من أجل
الحصول على شهادة الماجستير في القانون ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق بجامعة الجزائر .
●  -المقاالت :
 - 1غيالني عبد السالم ،وعثماني أحسين ، )2018( ،التسيير المفوض كآلية لتحسين خدمات
المياه و التطهير في الجزائر ،مجلة التكامل اإلقتصادي ،المجلد  ، 6العدد . 1
 – 2بوهالي ،نوال ،التسيير ال ُمفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم  247 - 15المتضمن
تنظيم الصفقات العمو مية وتفويضات المرفق العام ،مجلة البحوث والدراسات القانونية
والسياسية  ،العدد الثاني عشر .
 - 3تي أحمد ،وبن عمر األخضر ،وبوغزالة محمد عبد الكريم ،)2019( ،التسيير ال ُمفوض
من خالل عقود اإلدارة كأداة لتحسين الخدمة العمومية للمياه في الجزائر ،مجلة الدراسات
اإلقتصادية و المالية ،المجلد  ،12العدد . 1
4 - Pierre Brunet , 2007 « le contrat de gestion par transparence ou le service
public culturel allegro vivace ! » , Revue des contrats – N 3 .
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The impact of measures to tackle the Corona 19 virus on
economic freedom
1

شمون علجية  ،استاذة محاضر "ب"
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة امحمد بوقرة بومرداس
a.chemoune@univ-boumerdes.dz
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تاريخ النشر2021/ 11 / 30:

ملخص:
يشكل فيروس كورونا  19المستجد خطر على الصحة العمومية بسبب عدم التوصل
لعالج له ،ويعتبر التباعد االجتماعي أهم اجراء وقائي حسب منظمة الصحة العالمية،
وباعتبار الجزائر من دول العالم التي مسها هذا الفيروس اتخذت تدابير مع تسجيل اولى
حاالت االصابة به للوقاية منه ومنع انتشاره ،غير أن مضمون هذه التدابير يمس بحرية من
الحريات المكفولة دستوريا وهي حرية ممارسة التجارة واالستثمار ،وهذا ما أثر سلبا على
االقت صاد الوطني خاصة مع تمديد فترات الحجر الصحي بالنظر الستمرار انتشار الوباء،
فتفعيل الحرية االقتصادية ضروري للحفاظ على االقتصاد الوطني وتقييدها مطلب للحفاظ
على الصحة العمومية.
كلمات مفتاحية:اجراءات وقائية ،فيروس كورونا ،19حرية التجارة واالستثمار ،الصحة
العمومية  ،المصلحة الخاصة.

Abstract:
The corona virus disease poses a risk to the public health
because of the lack of treatment, according to WHO the social
distancing is the most important preventing measure. The
government in Algeria has taken measures since the registration of
مجلة صوت القانون
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the first cases in order to prevent and avoid its transmission,
However, the content of these measures violates one of the
freedoms guaranteed by the Constitution, which is the freedom to
practice trade and investment, This has negatively affected the
national economy. Thus, the activation of economic freedom is
necessary to preserve the national economy and its restriction is a
requirement to maintain public health.
Key words: preventive measures, covid 19, Freedom of trade and
investment, public health, Own interest
 -1المؤلف المرسل :شمون علجية a.chemoune@univ-boumerdes.dz :

مقدمة :
تعتبر الحرية اإلقتصادية من الحريات المكفولة دستوريا ،حيث تنص
المادة  43من التعديل الدستوري لسنة " 2016حرية اإلستثمار والتجارة
معترف بها ،وت مارس في اطار القانون" وينتج عن هذه الحرية حق أي شخص
في ممارسة التجارة والصناعة واالستثمار ودون تدخل من جانب السلطات
العمومية ،إ ال في اطار ضيق يتمثل في تحديد شروط ممارسة هذه الحريات وفق
ما ينص عليه الدستور "و تمارس في اطار القانون " أو في اطار الضبط
االقتصادي كدور جديد لها.
غير أن األزمة الصحية العالمية التي تسبب فيها فيروس كورنا  19الذي
ظهر في مدينة ووهان الصينية والمعروف علميا بسرعة انتشاره وشراسته في
مواجهة البشر ،ومع عدم التوصل لعالج له ما عدا استخدام الكلوروكين
المخصص لداء المالريا ،جعل منظمة الصحة العالمية تطلق عليه اسم الجائحة
وتحث الدول التي انتقل اليها الفيروس بإتخاذ إجراءات للوقاية منه أهمها التباعد
اإلجتماعي والحجر الصحي لمنع انتشاره .
وباعتبارالجزائر من الدول التي انتقل إليها الوباء حيث سجلت أولى
حاالت االصابة في مارس،فقد سارعت إلى إتخاذ اجراءات للوقاية من الفيروس
ومنع انتشاره ،بعضها اتخذت من طرف رئيس الجمهورية ،واآلخر من طرف
مجلة صوت القانون
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الوزير األول بموجب المرسومين التنفيذيين المرسوم التنفيذي رقم 69-20
والمرسوم التنفيذي رقم  70-20المعدل والمتمم ،يتضمن تدابير الوقاية من
فيروس كورونا(كوفيد  )19والحد من إنتشاره ،كما سمح للوالة بإتخاذ
اإل جراءات المناسبة في مراحل الحقة من انتشاره من أجل الحفاظ على الصحة
العمومية .
لقد مست هذه التدابير بالحرية اإلقتصادية التي تعتبر من الحريات العامة
المكفولة دستوريا .لذلك يطرح التساؤل إن كان الظرف الذي احدثه هذا الفيروس
يسمح للدولة بتقييد هذه الحرية؟ وكيف ذلك؟ ثم إن المساس بالحرية االقتصادية
ال يؤثر فقط على المصلحة الخاصة المتمثلة في تحقيق األرباح وإنما يؤثر بشكل
مباشر أيضا على اإلقتصاد الوطني الذي يجب على الدولة الحفاظ على توازنه،
لتجد الدولة نفسها أمام ثالث إلتزامات كل واحد ال يقل اهمية عن اآلخر ،كفالة
الحقوق والحريات للمواطنين  ،الحفاظ على الصحة العمومية ،الحفاظ على
اإلقتصاد الوطني؟ فكيف يمكن لها الموازنة بين هذه المتطلبات الثالث؟
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دو ر السلطات العمومية في مواجهة األزمة
الصحية التي أحدثها الفيروس للحفاظ على الصحة العمومية من جهة ومن جهة
أخرى ضرورة تفعيل الحرية االقتصادية المكفولة دستوريا للحفاظ على
االقتصاد الوطني ،وأعتمدنا في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وقسمنا
الورقة البحثية إلى نقطتين:تدرس النقطة األولى تكييف تدابير مواجهة الوباء أما
الثانية فتدرس تأثير االجراءات على الحرية االقتصادية.
 .01تكييف تدابير الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره
مع تسجيل أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا  19سارعت الدولة
الجزائرية إلى إتخاذ تدابير وإجراءات لمواجهته ،وأصدرت مرسومين تنفيذيين
يحددان كيفيات تطبيق اإلجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية ،والرامية إلى
مكافحة إنتشار الوباء والوقاية منه 1دون إعالن أي حالة من الحاالت االستثنائية،
فما هو التكييف القانوني لهذه االجراءات ؟
 .01.01مدى إمكانية إعتبار الظروف التي أحدثها الفيروس ظرف استثنائي .
إن الظرف الصحي الذي أحدثه الفيروس في بعض الدول دفعها إلعالن
حالة الطوارئ ،ومنها المشرع الفرنسي الذي أصدر قانون الطوارئ رقم
 290/2020المؤرخ في  2020/03/23لمواجهة هذا الفيروس ،وأصدر
مجلة صوت القانون
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المشرع المغربي نصوص قانونية كالمرسوم بقانون رقم  292-20-02بتاريخ
ّ
 2020/03/23يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها ،والمرسوم رقم  293-20-02بتاريخ  2020/03/24بإعالن
حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس
كورونا كوفيد  2،19بينما أعلنت دول أخرى حالة التعبئة العامة كلبنان مثال .
لقد سمح لجوء الدول إلى إعالن حالة الطوارئ بمنح صالحيات واسعة
للسلطات العليا للبالد إلتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة الجائحة ،وغالبا ما تؤدي
إلى تعطيل أو تضييق أكثر على الحقوق والحريات المقررة في الدستور ،ومع
ذلك تعتبر هذه اإلجراءات مشروعة لصدورها في ظل الظروف اإلستثنائية
وذلك حفاظا على األمن والنظام العام ،وبالتالي هناك مشروعية استثنائية تعد
3
أساسا خروجا عن الحدود التي وضعها الدستور والقوانين العادية.
وبالتالي يمكن في حالة إعالن الظروف االستثنائية أ ن يتم تقييد الحقوق
والحريات للحفاظ على النظام العام واألمن العام ،لكن الجزائر اتخذت تدابير
لمواجهة الوباء دون إعالن الظرف االستثنائي فهل الظروف الوبائية ال تتطلب
إعالن أي حالة من الحاالت االستثنائية ؟وإن كانت كذلك كيف تكيف هذه
التدابير من الناحية القانونية؟
حصر المؤسس الدستوري حاالت الظروف اإلستثنائية في كل من حالة
الحصار وحالة الطوارئ ،وحالة التعبئة العامة ،الحالة االستثنائية وحالة الحرب
كما أشار إلى شروطها وكيفية إعالنها.
بداية يستبعد أن تشكل الجائحة حالة إستثنائية ،فهي ليست خطر داهم
4
سسات الدّستوريّة للدولة أو إ ستقاللها أو سالمة ترابها.
يوشك أن يصيب المؤ ّ
كما يستبعد أن تعتبر حالة حرب فهي ليست عدوان فعلي وقع أو يوشك أن
يقع5،فهل تشكل الجائحة حالة طوارئ أو حصار؟
نص المؤسس الدستوري على حالتي الحصار والطوارئ في آن واحد
وربطهما بحالة الضرورة الملحة دون أن يورد أي تمييز بينهما 6،وبالتالي فإن
الفرق بين الحالتين ال يتضح إال من خالل دراسة التشريع الخاص بتطبيقات كل
حالة منهما ،فالبنسبة لحالة الحصار تم اعالنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 196-91المؤرخ في  04جوان 7،1991وعرفها على أنها حالة تسمح لرئيس
مجلة صوت القانون
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الجمهورية بإتخاذ كافة اإلجراءات (القانونية والتنظيمية) بهدف الحفاظ على
8
استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسير العادي للمرافق العمومية.
وقد تم اإلعالن عن حالة الحصار سنة  1991من طرف رئيس
الجمهورية بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في نص المادة  91من دستور
.1989
أما عن السلطة المكلفة بتسيير حالة الحصار ،فإنه حسب المادة  3و 4
من المرسوم الرئاسي  196-91تتولى السلطة العسكرية صالحية الشرطة ،أي
أن الضبط تحول من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية ،هذه األخيرة حسب
المادة  04و  8من نفس المرسوم يجوز لها اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستتباب
الوضع وعلى الخصوص أ ن تقوم بإجراءات االعتقال اإلداري ،واإلقامة الجبرية
ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو السير العادي
للمرافق العمومية ،باإلضافة إلى صالحيات أخرى تسمح لها بالمساس بالحقوق
والحريات العامة.
فحالة الحصار هي حالة إ ستثنائية صارمة تتضح من الصالحيات المخولة
للسلطة العسكرية وفي إجراءاتها الماسة بالحريات ،وهي صالحيات ال تتمتع بها
اإلدارة في الظروف العادية ،ألنها تشكل مساس بحريات دستورية.
بينما حالة الطوارئ فتم اعالنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -92
44المؤرخ في 9.1992/02/09وفيما يخص المبررات التي دفعت بالسلطات
إلى إعالنها نجد أن المرسوم الرئاسي يعتمد على نفس المبررات التي أعلنها
مرسوم الحصار وهي مبررات النظام العام واستقرار عمل المؤسسات ،حيث
جاء في تأشيراته "واعتبارا للمساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في
العديد من نقاط التراب الوطني ،واعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار
المؤسسات ،والمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني" .
أما عن اإلجراءات فهي نفسها كون أن الدستور نص على الحالتين
معا10،لكن من حيث التسيير فالسلطات المدنية (وزير الداخلية والجماعات
المحلية والوالي) هي التي تتولى تسيير الحالة االستثنائية وليس السلطة
11
العسكرية ،كما يجوز لها فرض قيود على الحقوق والحريات العامة .
واذا رجعنا للظروف التي أحدثها فيروس كورونا  19بإعتباره خطر يهدد
الصحة العمومية12،تشكل ضرورة ملحة لكنها ال تمس بإستقرار مؤسسات
مجلة صوت القانون
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الدولة ،وإن أحدثت خلل في السير العادي لبعض المرافق العمومية بسبب
التدابير وليس الوباء في حد ذاته ،فالوضع ال يتطلب نقل الصالحيات إلى
السلطة العسكرية لذلك فهي ال تتطلب إعالن حالة الحصار بل تتطلب اعالن
حالة الطوارئ.
لكن الدولة الجزائرية فضلت عدم إعالن حالة الطوارئ ،وربما يعود ذلك
إلى عدم تسجيل عدد كبير من اإلصابات بالفيروس ،كما أنها اتخذت إجراءات
وقائية في وقت مبكر ساهمت بشكل كبير في السيطرة المبكرة على إنتشار
الوباء.
بالنسبة للمملكة المغربية وبالرغم من أن الوضعية الوبائية مشابهة
للجزائر إال أنها لجأت إلى إعالن حالة الطوارئ مضفية مشروعية استثانئية
على التدابير التي إتخذتها لمواجهة الجائحة .
 : 02 .01إجراءات الوقاية ومكافحة الوباء تدابير ضبط عادية
إن التدابير المتخذة لمواجة الوباء تندرج في إطار أداء السلطات اإلدارية
لوظيفتها المتمثلة في الضبط اإلداري ،حيث يمكنها فرض قيود على الحقوق
والحريات ومن بينها الحرية اإلقتصادية من أجل الحفاظ على النظام العام والتي
تعتبر الصحة العامة أحد أهم عناصره.
ويقصد ب الضبط من الناحية اللغوية حفظ الشيء بالحزم ،ورجل ضابط أي
13
حازم ،ويقال أيضا الضبط لزوم الشيء وحبسه وال يفارقه في كل شيء.
أما من الناحية القانونية فلم يتم تعريف الضبط في أي نص تشريعي
تعرض للضبط اإلداري ،على الرغم من أنه يم ثل أحد أهم نشاطات السلطات
اإلدارية ،بينما عرفه الفقيه أندري دي لوبادير بقوله "أن البوليس هو شكل من
أشكال تدخل بعض السلطات اإلدارية يتضمن فرض حدود على حريات األفراد
14
بغرض ضمان حماية النظام العام.
بالرجوع الى تدابير مواجهة فيروس كورونا  19فإنها اتخذت من أجل
الحفاظ على الصحة العمومية أحد أهم عناصر النظام العام والذي يعتبر من
الواجبات الملقاة على عاتق الدولة بحسب المادة  66من التعديل الدستوري لسنة
 2016التي نصت على أن "الرعاية الصحية من حق المواطنين.تتكفل الدولة
بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها"....
مجلة صوت القانون
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ففي البداية نالحظ أن إجراءات الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره أتخذت
من طرف السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية ،بعض هذه االجراءات
تعتبر من أ عمال السيادة كقرار غلق الحدود ،أما االخرى فهي لوائح ضبط
 .فالعرف الدستوري يقضي بأن السلطة التي تمارس الضبط اإلداري العام بإسم
الدولة تتمثل في رئيس الجمهورية ،مع أنه ال يوجد نص صريح في الدستور
يمنح لرئيس الجمهورية هذا االختصاص لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة
15
التنظيمية التي يمارسها رئيس الجمهورية.
أما السلطة اإلدارية الثانية فهي الوزير األول ،والذي وإن لم تشر كذلك
األحكام الدستورية إلى صالحياته في مجال الضبط اإلداري فهو يمارسها على
أساس اختصاصه التنظيمي المحدد في المادة  2/143من الدستور ،وهذا ما
يؤكده المرسوم التنفيذي  69-20الذي أشار في تأشيراته إلى نص المادة
 2/143والمادة  4/99من الدستور ،ويضيف نفس المرسوم في المادة  10منه
إلى إمكانية الوالي اتخاذ أي إجراء للوقاية من الفيروس ومكافحته.
يظهر إذن أن تدابير الضبط لمواجهة الجائحة أتخذت عن طريق لوائح
الضبط وهي عبارة عن قرار إداري تنظيمي اتخذه الوزير األول في شكل
مرسوم تنفيذي ،تضمن قواعد للمحافظة على الصحة العمومية وهي عبارة عن
قيود على الحريات الفردية ،كما تضمن عقوبات جزائية على كل من يخالف
أحكامها ،باإلضافة إلى قرارات غلق المحالت التجارية.
غير أن تمديد العمل بنظام الحجر بسبب عدم التوصل لعالج للفيروس
المستجد رتب أ ضرار واضحة من الناحية االقتصادية والتي انعكست بشكل
واضح على الجانب اإلجتماعي ،من جهة أخرى أصبح األخصائيون في علم
الفيروسات يرون ضرورة التعايش مع هذا الفيروس واإللتزام بارشادات الوقاية
والتباعد قدر االمكان ألن تاريخ ايجاد العالج قد يطول وال يمكن االبقاء على
اجراءات الحجر ألنها ستؤدي إلى انهيار في االقتصاد العالمي والمحلي ،لذلك
شرعت الجزائر في التخفيف من اجراءات الحجر بداية من ،2020/06/07
وفي المقابل منح كامل الصالحيات للوالة مع استشارة السلطات المختصة إلتخاذ
التدابير لمنع انتشار الوباء وتفشيه ،ويعود سبب التعويل على السلطات المحلية
إلى الظروف الوبائية ،كون الفيروس يمس بعض االحياء أو البلديات على
مجلة صوت القانون
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مستوى الواليات وبالتالي فإن السلطات المحلية هي االنسب إلتخاذ االجراءات،
ومن جهة اخرى حتى ال تتضرر المناطق التي لم يمسها الفيروس.
وبما أن تدابير الوقاية من إنتشار الفيروس هي تدابير ضبط اتخذت في
ظروف عادية لعدم إعالن الجزائر أي حالة من الحاالت االستثنائية ،فهي ال
تستفيد من اإلمتيازات التي تمنحها ،خاصة توسيع مبدأ المشروعية العادية
وتفعيلها بما يتالءم مع ما تمليه هذه الظروف من أحكام ،وخضوعها لرقابة
قضائية ضيقة ،وعليه فإن تدابير الوقاية من الفيروس تخضع لقيود تتمثل في
احترام مبدأ المشروعية  ،وإحترام الحقوق والحريات وكذلك خضوعها لرقابة
16
قضائية موسعة إلغاء وتعويضا.
 .02تأثير تدابير الوقاية على الحرية االقتصادية
تضمنت تدابير الوقاية من كوفيد  19فرض قيود على الحقوق والحريات
العامة من بينها الحرية االقتصادية التي تعتبر أكثر الحريات تأثرا نظرا
لألضرار المادية التي لحقت بمختلف المتعاملين االقتصاديين ،وأيضا نتائجها
على اإلقتصاد الوطني وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العمومية
 01 .02مظاهر التأثير على الحرية اإلقتصادية
أثرت التدابير المتخذة لمواجهة الوباء على الحرية االقتصادية بتقييدها
أوتعليقها لفترة معينة ،أو بفرض استمرارية بعض األنشطة الالزمة لمواجهة
الوباء ،كما خلفت أضرار معتبرة .
 01 . 01 .02مضمون الحرية اإلقتصادية
تعتبر الحرية االقتصادية ونظام اقتصاد السوق أهم مظاهر اإلقتصاد
الليبرالي الذي يفرض على الدولة اعتماد مبدأ المبادرة الخاصة والمنافسة الحرة
في نظامها االقتصادي17 .وهي من الحريات المكفولة دستوريا والتي تجد
أساسها في مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي نصت عليه المادة  37من دستور
 ، 1996المعدل والمتمم":حرية التجارة والصناعة مضمونة ،وتمارس في إطار
القانون " ،وبعد ذلك تم توسيع المبدأ ليش مل العديد من المجاالت ليصبح مبدأ
حرية االستثمار والتجارة ،بموجب نص المادة  43من التعديل الدستوري لسنة
18
" 2016حرية االستثمار والتجارة معترف بها ،وتمارس في إطار القانون ".
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والمقصود بها الحرية المطلقة في الوصول إلى مختلف النشاطات والمهن
لممارستها ،من طرف الخواص ،أما الدولة فال تتدخل في اإلقتصاد إال للتوجيه
والتنسيق ،على سبيل اإلستثناء.
ويعطي مبدأ حرية التجارة حق ممارسة األعمال التجارية ،فللتاجر الحق
في عرض سلعه وخدماته إلى الجمهور ويعني ذلك حق الدخول إلى السوق
وممارسة حرية العرض دونما قيود أي حرية المنافسة التي تعتبر من الحريات
االقتصادية .من جانب آخر يعطي مبدأ حرية التجارة العمالء الحق في طلب
البضائع والخدمات التي توفر إليهم بأفضل األسعار والمواصفات والشروط
19
ويعني ذلك حرية الطلب.
بينما يتجسد الحق في االستثمار عن طريق ممارسة األنشطة االقتصادية
التقليدية من إنتاج وتوزيع وخدمات ،والحديثة كنشاط االستيراد ،نشاطات
الصناعة التقليدية وكذا الصيد البحري.
األصل أنه ال يجوز لهيئات الضبط اإلداري تقييد الحرية االقتصادية إال
ألهداف تتعلق بالنظام العام بمفهومه التقليدي ( المحافظة على النظام العام
بجميع عناصره منها الصحة العمومية ) ،إال أن هناك من الفقهاء من يذهب إلى
اإلعتراف بتدخل هيئات الضبط بتقييد النشاطات االقتصادية حفاظا على النظام
العام الذي إتسع لي شمل النظام العام االقتصادي الذي يهدف إلى تلبية حاجيات
ضرورية ملحة ،أي لتحقيق بعض المصالح اإلقتصادية التي تهم النظام العام
20
كإجراءات التموين وتوفير المواد الغذائية.
لنصل إلى أن تدابير الضبط االداري التي اتخذت لمواجهة الوباء مست
الحرية االقتصادية للحفاظ على النظام العام من زاويتين االولى ،الحفاظ على
الصحة العمومية والثانية ضمان التموين وتوفير المواد الغذائية ومختلف المواد
واألجهزة الموجهة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.
 02.01.02مظاهر مساس التدابير بالحرية االقتصادية
لقد تم المساس بالحرية االقتصادية من خالل تعليق أو تقييد ممارسة
بعض االنشطة التجارية و اإلقتصادية لفترة من الزمن ،كما تم فرض استمرارية
بعض األنشطة اإلقتصادية الضرورية الخاصة بالتموين وذلك من خالل :
 المساس بقطاع إقتصادي خدماتي وهو النقل الذي يعتبر شريان الحياةاإلقتصادية كونه يؤثرعلى بقية النشاطات اإلقتصادية من خالل تعليق الخدمات
مجلة صوت القانون
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الجوية للنقل العمومي للمسافرين ،النقل البري في كل االتجاهات ،النقل الموجه،
الميترو ،الترامواي والنقل بالمصاعد الهوائية ،النقل الجماعي لسيارات األجرة (
المادة 3من المرسوم التنفيذي  ،)69-20مع اإلبقاء على حد من الخدمات لنقل
المستخدمين الذين لم تشملهم التدابير.
 على مستوى المدن الكبرى تم توقيف بعض األنشطة التجارية ،محالتبيع المشروبات والمطاعم ما عدا التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.
كما تم تدعيمها بإجراءات تكميلية بالمرسوم التنفيذي  ،70-20ومن بين
ما تضمنته تأطير األنشطة التجارية وتموين المواطنين ،فحسب المادة  11منه
تم توسيع غلق المطاعم ومحالت بيع المشروبات إلى كافة التراب الوطني ،كما
تم غلق جميع أنشطة تجارة التجزئة ما عدا تلك التي تضمن تموين السكان
بالمواد الغذائية ،مواد التنظيف ،المواد الصيدالنية والشبه الصيدالنية ،أي تم
اإلبقاء على األنشطة الحيوية لمواجهة الوباء.
وفي المقابل تم إلزام المؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن الخدمات
العمومية األساسية كالنظافة والمياه والكهرباء والبريد ببقاء نشاطها ،وكذا
المؤسسات الخاصة للصحة ،األنشطة المرتبطة بالمنتجات الصيدالنية
والمستلزمات الطبية ،مؤسسات توزيع الوقود والمواد الطاقوية ،واألنشطة
الحيوية مثل أسواق الجملة .
وتطبيقا لهذا المرسوم تم وضع  % 50من مستخدمي القطاع االقتصادي
والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة األجر ،وتعليق نشاط سيارات األجرة
(المادة  14و .) 15
 وضع  % 50على األقل من مستخدمي كل مؤسسة في عطلة استثنائيةمدفوعة األجر لمدة  14يوم مع إمكانية تمديها ،هذا اإلجراء أثر على
اليد العاملة وبالتالي على قدرة المؤسسة على مزاولة النشاط
االقتصادي وإن تم في المقابل تشجيع العمل عن بعد بحسب ما ينص
عليه القانون ( المادة .)6
وبتاريخ  26مارس  2020وجه الوزير األول تعليمة إلى أعضاء
الحكومة والوالة توضح كيفية تطبيق اإلستثناءات الضرورية ،والتي كانت
تهدف إلى الحفاظ على االقتصاد الوطني من جهة ،وتلبية الحاجات الضرورية
للمواطن من جهة أخرى .مع استثناء نقل البضائع مهما كانت طبيعتها من
مجلة صوت القانون
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تدابير الوقاية من الفيروس ،واإلبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية
وغيرها من المواد الممونة للمحالت التجارية المرخص بها ،استمرارية أسواق
الجملة للمو اد الغذائية للخضر والفواكه والمذابح كما يرخص بتنقل البضائع من
21
وإلى األماكن المرخص بها.
والمالحظ أن هذه اإلجراءات األولية طغى عليها الحفاظ على الصحة
العمومية ،لكن أثرت سلبا على اإلقتصاد ،ما أقتضى التفكير في كيفية الحفاظ
على اإلقتصاد الوطني ،فأطلق الوزير األول في  14افريل 2020مشاورات مع
أرباب العمل والمنظمات المهنية في هذا اإلطار ،وبتاريخ  15افريل 2020
أصدر تعليمة تتعلق بكيفية تخفيف اآلثار المالية لهذه األزمة على مؤسسات
اإلنجاز العمومية والخاصة على التشغيل.وبتاريخ  2020/04/18صدرت
تعليمات الوزير األول إلى أعضاء الحكومة والوالة ،الهادفة إلى الحفاظ على
استمرارية النشاط االقتصادي ،ثم صدرت بتاريخ  2020 /04/25تعليمة
الوزير األول المتعلقة بتوسيع قطاعات النشاط وفتح المحالت التجارية ،غير أنه
نظرا لعدم احترام اجراءات الوقاية والتي نتج عنها ارتفاع في عدد االصابات
بالفيروس أصدر الوزير األول بتاريخ  2020/05/02تعليمة للوالة إلمكانية
غلق المحالت التجارية.
لكن بالنظر لتداعيات هذه االجراءات اقتصاديا وحتى اجتماعيا الزم
الحكومة اتخاذ اجراءات أخرى للحفاظ على استمرارية الحياة االقتصادية
بموجب المرسوم التنفيذي  22145-20جاء في نص المادة  2منه أن
اإلجراءات التي تضمنها تستهدف االستئناف التدريجي والمكيف لبعض األنشطة
التجارية والخدماتية ،بموجب المادة  04و  07تم السماح باستئناف النشاطات
االقتصادية وعدد معتبر من األنشطة التجارية والخدماتية.
23
وتم تدعيم هذه االجراءات بموجب المرسوم التنفيذي  159-20حيث تم
النص على استئناف انشطة تجارية أخرى حسب المادة  07منه ،واهم ما جاء
فيه هو السماح بإ ستئناف نشاط النقل الحضري والشبه حضري للمسافرين
بالحافالت ،وبالترمواي عبر كامل واليات الوطن ،وكذا الترخيص باستئناف
النقل الفردي ،وكذلك رفع وضع  %50من مستخدمي القطاع العمومي
واالقتصادي التي لها ضما ن نقل المستخدمين في عطلة استثنائية مدفوعة األجر
باستثناء الحوامل والنساء الالتي لديهن اطفال(المواد  9و  10و  14و  15من
مجلة صوت القانون
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المرسوم التنفيذي ،)159-20وتم السماح للمقاهي والمطاعم األنشطة األكثر
تضررا من البيع على األرصفة أو عن طريق حملها.
إن استئناف الحياة االقتصادية ال يعني التفريط في الصحة العمومية وإنما
تم فرض اجراءات صارمة للوقاية من الوباء خا صة بكل نشاط ،وفرض
عقوبات مشددة على مخالفيها تصل إلى الغلق الفوري أو سحب السجل
24
التجاري.
كما أنه ونظرا الختالف الوضعية الوبائية من والية إلى اخرى وقصد
التخفيف من أثار اإل جراءات تم التعويل على السلطات المحلية متمثلة في الوالي
باعتباره ممثال للدولة ،ومنحه صالحية اقرار حجر جزئي أو كلي بعد موافقة
25
السلطات المختصة.
كخالصة إن السلطات العمومية في البداية غلبت الحفاظ على الصحة
العمومية على حساب المصلحة الخاصة وحتى على االقتصاد الوطني ،لكن
نظرا الستمرارية الوباء كان بد تخفيف األضرار خاصة على المتعاملين
اإلقتصاديين والحفاظ على االقتصاد الوطني بوضع اجراءات وقائية تتناسب مع
كل نشاط للحفاظ على الصحة العمومية.
 03.01.02األضرار التي خلفتها االجراءات
إن عدم التوصل لعالج لفيروس كورونا أدى إلى تمديد العمل بإجراءات
الوقاية إلى فترات متتالية ،ما أثر سلبا على اإلقتصاد الوطني وكذلك التجار
والمتعاملين اإل قتصاديين الذين تم تعليق نشاطهم أو تقلصت قدرتهم في مزاولة
النشاط اإلقتصادي بسبب تقليص اليد العاملة وتعليق النقل ولحقتهم أضرار مالية
هامة تتمثل في عدم تحقيقهم ألرباح خالل فترة الحجر باإلضافة الى الخسائر
التي لحقت بعض األنشطة نتيجة كساد السلع ،بدالت اإليجار ،فقدان العمالء ،...
باإلضافة إلى أن المرسوم التنفيذي  70-20اعتبر المستخدمين في عطلة
مدفوعة األجر وهذا ما يكلف المؤسسات االقتصادية أعباء إضافية أخرى.
إ ن هذه األضرار تتوفر فيها شروط الضرر القابل للتعويض والتي تتمثل
في أن يكون الضرر مادي أو معنوي وهي أضرار واضحة وسهلة اإلثبات
بالرجوع إلى مختلف الدفاتر التجارية والتصريحات الجبائية ،كما أن هذه
األضرار م حققة كونها وقعت فعال وهي مباشرة ،ونتجت عن مختلف التدابير
المتخذة لمواجهة أزمة إنتشار وباء كورونا .وأن مبادئ العدالة واإلنصاف تلزم
مجلة صوت القانون
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كل من تسبب في الضرر بتعويضه ،بشرط أن يكون المتضرر يمارس النشاط
بطريقة مشروعة.
 .02.02التعويض ضرورة لجبر األضرار والحفاظ على االقتصاد الوطني
إن المطالبة بالتعويض عن األضرار المترتبة عن تدابير الوقاية من
الجائحة يحقق المصلحة الخاصة للمتعاملين االقتصادين بجبر أضرارهم  ،كم
يسمح باستمرارهم في ممارسة األنشطة اإلقتصادية والمنافسة وهذا ما يؤدي
الى الحفاظ على اإلقتصاد الوطني،فما هو أساس الحصول على التعويض؟
 .01 .02.02الخطأ كأساس للمطالبة بالتعويض
إن األساس القانوني لتحميل سلطات الضبط االداري مسؤولية بالتعويض
عن األضرار التي أحدثتها يتمثل في الخطأ باعتباره األساس القانوني الرئيسي.
وعليه يمكن للتجار والمتعاملين االقتصاديين الذين لحقتهم أضرار المطالبة
بالتعويض على أساس الخطأ  ،بشرط أن يثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة
تصرف خاطئ من اإلدارة ،وإن كان من الصعب إثبات الخطأ ،حتى أن مجلس
الدولة الفرنسي لم يضع معيار واحد يمكن الرجوع إليه لقياس الخطأ المنسوب
لإلدارة ،بل اعتمد أساسا على فحص وتقدير كل حالة نظرا لالعتبارات الواقعية
26
والظروف المحيطة بالخطأ.
كما يمكن رفع دعوى التعويض إلى جانب دعوى اإللغاء ،إذا نتج عن
القرار أضرار أصابت الغير وكل معني بالقرار ،وهذا ما أقره الدستور في
المادة  24من التعديل الدستوري لسنة  "2016يعاقب القانون على التعسف في
استعمال السلطة " ،كما أن المادة  39من المرسوم  131/88المنظم لعالقة
اإلدارة بالمواطن 27أقر مسؤولية اإلدارة عن فعل قراراتها دون تمييز بين
المشروعة منها وغير المشروعة إذا تسببت في حدوث ضرر للمواطن ،والخطأ
يتمثل في التعسف في استعمال السلطة.
من خالل التطبيقات القضائية يتضح أن الحكم بإلغاء القرار لعدم
مشروعيته ال يؤدي في جميع الحاالت إلى الحكم بالتعويض وإنما تختلف من
عيب إلى آخر  ،فعلى سبيل المثال القرار المعيب بعيب عدم االختصاص يحكم
بالتعويض فقط اذا كان العيب الجسيم  ،وبالنسبة لعيب الشكل يشترط أن يكون
الشرط جوهريا والذي يؤدي تخلفه إلى اإللغاء والتعويض ،أما إذا كان ثانويا فال
مسؤولية عليه.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

شمون علجية

تأثير تدابير مواجهة فيروس كورونا 19على الحرية االقتصادية
60

أما عيب السبب ،فإذا تم إتخاذ قرار ضبطي دون وجود وقائع مادية أ و
قانونية أعتبر غير مشروع  ،وإذا ترتب عنه ضرر للغير انعقدت المسؤولية
اإلدارية ،أما عيب مخالفة القانون ،فزيادة على إلغاء القرار الضبطي يؤدي إلى
28
انعقاد مسؤولية اإلدارة على أساس وجود خطـأ مرفقي.
أما عيب اإلنحراف بالسلطة ،فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي أن الجهة
29
اإلدارية ملزمة بالتعويض لبعدها عن استهداف تحقيق النظام العام.
02.02.02المطالبة بالتعويض على أساس المساواة امام األعباء العامة
تكون في غالب األحيان تدابير الضبط التي تتخذ للحفاظ على النظام العام
مشروعة ،ومع ذلك يمكن أن ترتب أضرار لألشخاص ،كما هو الحال بالنسبة
للتجار ومختلف المتعاملين االقتصاديين الذين لحقتهم أضرار متفاوتة الخطورة
نتيجة تدابير مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ومن أجل جبر هذه األضرار تقوم مسؤولية الدولة دون خطأ ،وهي أسهل
من الناحية العملية كونها تتطلب توفر شرطين وهما  :ركن الضرر ،وركن
العالقة السببية بين الضرر والتدبير الضبطي.
والمسؤولية اإلدارية عن فعل القرارات اإلدارية المشروعة هي مسؤولية
أسسها قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أساس المساواة أمام األعباء العامة،
فإذا كان القرار اإلداري المشروع يسبب ضررا لشخص أو عدة أشخاص بينما
يستفيد الكثير منه  ،فإن األشخاص المعنيين بإمكانهم طلب التعويض ،بشرط أن
يكون الضرر خاصا بالمدعي ويكتسي خاصية الجسامة أو غير اإلعتيادية،
30ويمكن اإلستناد إلى المادة  39من المرسوم الذي ينظم عالقة االدارة
بالمواطن.
وباإلضافة إلى ذلك هناك إمكانية المتضررين المطالبة بالتعويض على
أساس نص المادة  16من المرسوم التنفيذي  70-20والمتعلق بالتدابير التكميلية
للوقاية من انتشار وباء كورونا والتي تنص " تحدد كيفيات تعويض األضرار
المحتملة الناجمة عن التدابير الوقائية بموجب نص خاص" و هو أساس قانوني
لترتيب مسؤولية الدولة والحصول على التعويض.
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 : 03.02.02مدى إمكانية إعفاء الدولة من المسؤولية
إن الحصول على التعويض ليس بهذه السهولة ،ألن القضاء أقر إمكانية
إعفاء الدولة من المسؤولية بدون خطأ في حالة القوة القاهرة أو خطأ المضرور،
تضاف إليها حالة الظرف الطارئ وخطأ الغير لإلعفاء من المسؤولية على
أساس الخطأ  ،فهل تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة أو ظرف مفاجئ تسمح
بإعفاء الدولة من دفع التعويض؟
مع العلم أنه ال تعفى الدولة من المسؤولية إذا تم تأسيسها على نص المادة
 10من المرسوم التنفيذي  ،70-20ألن أساسها قانوني.
تعرف القوة القاهرة على أنها كل حادث خارجي غريب عن اإلدارة ال
يمكن توقعه ،وال دفعه ،وال مقاومته ينتج عنه أضرار لألشخاص ،وقد أشارت
الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى إلى خصائص القوة القاهرة في قرارها بتاريخ
" 1972/01/07حيث أنه ال تتحقق القوة القاهرة إال بعد توافر ثالث شروط
31
هي :أن يكون الفعل المتسبب خارجي ،غير متوقع وغير مقاوم.
فهل تتوفر شروط القوة القاهرة في أزمة وباء كورونا؟
عدم التوقع :الحادث غير متوقع الحدوث ال يدخل في دائرة المسائل التي
تقبل التنبؤ أو التوقع من طرف اإلنسان32،وبالنسبة للجائحة وإن لم يمكن توقعها
عند ظهورها في الصين ،غير أن إنتشار الفيروس وانتقاله إلى خارج الصين
متوقع نظرا ألنه ينقل عبر األشخاص الذين هم في حالة تنقل عبر العالم .
عدم القدرة على الدفع  :والمقصود به عدم القدرة على منع نشوء الواقعة
المكونة للقوة القاهرة ،وعدم إمكانية التصدي لآلثار المترتبة عنها33،وبالنسبة
للجائحة كان من الممكن منع نشوء هذه الواقعة في الجزائر وذلك بإتخاذ تدابير
أكثر صرامة أما بالنسبة لعدم إمكانية التصدي لآلثار المترتبة عنها فتطرح نظرا
لعدم التوصل إلى حد اليوم لعالج أو لقاح فعال للفيروس المستجد.
أن يكون المتسبب فعل خارجي :ويقصد به أن يكون الحادث قادما من
خارج دائرة نشاط المتحمل المسؤولية ،وإن كان الفيروس خارج عن نشاط
الدولة غير أن انتشاره في صميم نشاطها ،حيث أن القانون يخول للدولة بمختلف
سلطاتها اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار األوبئة.
34
من وجهة نظرنا ال تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة ،أما عن مدى
إمكانية اعتبار الجائحة ظرف طارئ يعفي الدولة من المسؤولية على أساس
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الخطأ ،فنجد أن كال من القوة القاهرة والحادث الطارئ ال يمكن توقعهما وال
يمكن دفعهما ،وتختلفان في كون القوة القاهرة خارجة عن نشاط االدارة بينما
الظرف الطارئ داخل نشاط االدارة ،ثم أن القوة القاهرة سببها معلوم أما الحادث
الطارئ سببه مجهول 35.وبالنسبة للجائحة ال يمكن إعتبارها حالة طارئة كون
أن انتقال وانتشار الفيروس كان متوقع ،باإلضافة إلى أنه معلوم وليس مجهول
وبذلك ال تعتبر من وجهة نظرنا الجائحة قوة قاهرة أو ظرف مفاجئ يعفي
الدولة من مسؤوليتها ،بل تبقى قائمة ،ويبقى لكل متضرر الحق في المطالبة
بالتعويض ،إما على أساس الخطأ أو دون خطأ ،أو على أساس المادة  10من
المرسوم التنفيذي .70-20
الخاتمة:
إن استمرار انتشار فيروس كورنا  19والتأخر في انتاج لقاح له  ،جعل
السلطات العمومية تمدد العمل بالتدابير الوقائية المتخدة لمواجهته ومنع انتشاره،
لكن وبالنظر إلى األضرار االقتصادية الواضحة على المتعاملين االقتصادين
وعلى االقتصاد الوطني والتي انعكست سلبا على الجانب االجتماعي  ،كان ال بد
من تخفيف اجراءات الحجر والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ،فالسلطات
العمومية بواسطة سلطتها التقديرية في اتخاذ القرار حاولت الموازنة بين الحفاظ
على الصحة العمومية وبين الحفاظ على االقتصاد الوطني وتخفيف
االضرارعلى المتعاملين االقتصادين وكفالة ممارسة الحقوق والحريات المكفولة
دستوريا  .إن دراسة هذا الوضع سمح بتسجيل عدة مالحظات مع جملة من
التوصيات نوجزها فيما يلي.
 إن االجراءات التي اتخذتها الجزائر كغيرها من بلدان العالم كان لهاطابع االستعجال فرضها الخطر الذي يهدد الصحة العمومية ،غير أنها مست
العديد من الحقوق والحريات ولفترة معتبرة من الزمن فكان من المستحن اعالن
حالة من الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في الدستور بما يسمح لها
بتوسيع مبدأ المشروعية وبالتالي مشروعية اكثر على هذا التقييد ،مع االشارة
إلى ضرورة اعادة النظر في مواد الدستور التي تنطم هذه الحاالت وتوضيح
شروط واجراءات اعالن كل حالة على حدى نظرا للتداخل والغموض الذي
يعتريها.
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 كشفت االزمة الصحية انعدام نظام تأمين لحماية المتعامليناالقتصادين ،لذلك ال بد من التفكير بنظام قانوني خاص للتأمين عن األضرار
التي تلحق بالمتعاملين بسبب األزمات أي كان نوعها يوضح كيفية جبر
األضرار لتخفيف العبئ على الدولة في دفع التعويضات وحماية االقتصاد
الوطني ،كأن يتم انشاء صندوق للمتعامل االقتصادي يمول من اشتراكات
المتعاملين.
 تميزت مختلف التدابير التي اتخذت لمواجة الفيروس بالسرعةوالتقليد ،كما أ نها اتخذت من طرف السلطات اإلدارية العمومية خاصة المركزية
وعلى رأسهم الوزير األول دون أن يتم اشراك الجهات المعنية بالحياة
االقتصادية ،لذلك ال بد من اعادة النظر في الهياكل المؤطرة للحياة االقتصادية
وتفعيلها ،فقد أبانت االزمة ضعف في الهياكل الموجودة كمنظمة ارباب العمل
التي كانت مشاركتها في قرارات تسيير األزمة الصحية محتشفة إن لم تكن
معدومة .
 كشفت الوضعية الوبائية عن سيطرة السلطة المركزية في اتخاذالقرارات أما الهيئات الالمركزية فاقتصر دورها على السهر على تنفيذ
القرارات المركزية وإن كان في مراحل الحقة تم منح صالحيات هامة للوالة ،
لذلك البد من منح الجماعات المحلية الفرصة ألداء دورها ،خاصة وأن
الوضعية ال وبائية كانت تختلف من والية الى أ خرى ومن بلدية إلى أخرى ،مع
أن كل من قانون البلدية والوالية منحا الضبطية االدارية لرئيس المجلس الشعبي
البلدية والوالي .
التهميش
 -1مرسووم تنفيذي رقم  69-20مؤرخ في 21مارس  ،2020يتعلق بتدابير الوقاية من
انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحته ،ج ر عدد  15مؤرخ في 21مارس
/ 2020مرسووم تنفيذي رقم  70-20مؤرخ في  24مارس  ،2020يحدد تدابير تكميلية
للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحته ،ج ر عدد  16مؤرخ في
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 24مارس  ،2020معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  127-20مؤرخ في
 ،2020/05/16ج ر عدد  30مؤرخ في .2020/05/21
 - 2منشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد  6867مكرر بتاريخ . 2020/03/24
 - 3خاموش عمر عبد هللا  ،تأثير قوانين الطوارئ على حريات االفرا د في الدساتير ( دراسة
مقارنة ) ،منشورات مركز كردستان للدراسات االستراتيجية ،2008 ،ص 4
 - 4المادة  107من القانون رقم  01-16مؤرخ في  ،2016/03/06يتضمن التعديل
الدستوري  ،ج ر عدد  14مؤرخ في . 2016/03/07
 - 5المادة  109القانون رقم  ،01-16المرجع نفسه.
 -6المادة  105القانون رقم  ،01-16المرجع نفسه.
 -7مرسوم رئاسي رقم  196-91مؤرخ في  04يونيو  ،1991يتضمن تقرير حالة
الحصار ،ج ر عدد  29مؤرخ في  12يونيو . 1991
 - 8المادة  02من المرسوم الرئاسي رقم  196-91المرجع نفسه.
 -9مرسوم رئاسي رقم  44-92مؤرخ في  09فبراير  1992يتضمن اعالن حالة الطوارئ،
ج ر عدد  10مؤرخ في  09فبراير .1992
 - 10المادة  01من المرسوم الرئاسي رقم  ، 44-92مرجع سابق.
 - 11المواد 04و  5و  6و 7و المادة  9من المرسوم الرئاسي رقم  ، 44-92مرجع سابق.
مسعود شيهوب،الحماية القضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائية،المجلة الجزائرية
للعلوم القانونية السياسية واالقتصادية 35v ،عدد  05بتاريخ ،1998/03/15ص . 40
 -12حسب منظمة الصحة العالمية فيروس كورنا 19مرض معد وأخر فيروس تم اكتشافه
من ساللة فيروسات كرونا ،قد يصيب الحيوان او االنسان وان عدد منها يسبب اعراض
امراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى االمراض االشد مثل متالزمة
الشرق االوسد النفسية (ميرس) والمتالزمة التنفسية الحادة (سارس)
www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 13عبد السميع بلعيد محمد بلعيد العجرم ،مسؤولية الدولة عن تفشي فيروس كورونا وسب
مواجهته والحد منه دراسة فقهية مقارنة –ليبيا نموذجا ،-مجلة الفقه والقانون ،العدد /04/ 90
 ، 2020ص .9
 -14ناصر لباد ،الوجيز في القانون االداري ،دار المجدد للنشر والتوزيع ،سطيف،2010،
ص .162
-15ناصر لباد ،مرجع سابق ،ص .164
 -16قروف جمال ،الرقا بة القضائية على أعمال الضبط االداري ،مذكرة ماجستير ،شعبة
القانون االداري والمؤسسات الدستورية ،كلية الحقوق ،جامعة عنابة ،د ت  ،ص 46

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

شمون علجية

تأثير تدابير مواجهة فيروس كورونا 19على الحرية االقتصادية
65

 - 17د /محمد الشريف كتو ،قان ون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لالمر 03-03
والقانون  ، 02-04منشورات بغدادي ،الجزائر،دت ،ص4
 - 18قانون رقم  01-16مؤرخ في ، 2016/03/06مرجع سابق.
 - 19د /تورسي محمد ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ،دار هومة ،الجزائر،
 ،2013ص .103
 20قروف جمال ،مرجع سابق ،ص .38
21
http://www.premier-ministre.gov.dz
بتاريخ  2020/04/07اصدر الوزير االول تعليمة لضمان تموين المواطنين بعد أن فضل
بعض التجار توقيف النشاط رغم ترخيصه " الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى
مستمرة في النشاط من خالل إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها".....
 22مرسوم تنفيذي رقم  145-20مؤرخ في  2020/06/07يتضمن تعديل نظام الوقاية من
انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19ومكافحته ،ج ر عدد  34مؤرخ في 2020/06/07
23مرسوم تنفيذي  159-20مؤرخ في  2020/06/13يتمضن تعديل الحجر المنزلي
والتدابير المتخذة في اطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19ومكافحته
 ،ج ر عدد  35مؤرخ في .2020/06/14
 24المادة  06من المرسوم التنفيذي  168-20مؤرخ في  2020/06/29يتمضن تمديد
الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد )19
ومكافحته  ،ج ر عدد 38مؤرخ في 2020/06/30
 25المادة  03من المرسوم التنفيذي  ،168-20المرجع نفسه .
 26عمار عوابدي  ،نظرية المسؤولية االدارية ،د م ج  ،الجزائر ،1994 ،ص .156
-27مرسوم رقم  131-88مؤرخ في  ،1988/07/04المنظم للعالقات بين االدارة
والمواطن ،ج ر عدد  27مؤرخ في .1988/07/06
- 28عمار عوابدي ،مرجع سابق ،ص .158
 29قروف جمال  ،مرجع سابق ،ص .155
 - 30مسعود ش يهوب ،المسؤولية عن االخالل بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون االداري،
دراسة مقارنة ،د م ج  ،الجزائر، 2000،ص12
- 31خلوفي رشيد  ،قانون المسؤولية االدارية  ،د م ج ،1992 ،ص .130
 - 32مروان بوسيف ،مآل تنفيذ االلتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا -كوفيد  19بين
اعتباره قوة قاهرة ام ظرف طارئ :تحت اشراف د  /نبيل محمد بوحميدي و د  /عبد المهيمن
حمزة  ،الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا ،سلسلة احياء علوم القانون ،مجلة دولية
علمية محمكمة ،ماي  ، 2020ص .317
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 - 33مروان بوسيف ،المرجع نفسه  ،ص 318
- 34العديد من االوبئة لم يعتبرها القضاء العادي الفرنسي قوة قاهرة بل مجرد ازمات صحية:
chikungunyسنة  2006انفلونزا الخنازير H1N1سنة  2009ايبوال سنة .2013
Pascale-Guiomard; La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts,
le droit en débat, Dalloz 2020.https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/
 - 35لحسين بن شبخ اث ملويا ،دروس في المسؤولية الدارية  ،الكتاب الثالث ،نظام التعويض
في المسؤولية االدارية ،دار الخلدونية ،الجزائر  ،2007،ص .81
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 مرسوم تنفيذي رقم  69-20مؤرخ في 21مارس  ،2020يتعلق بتدابير الوقاية من انتشاروباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحته ،ج ر عدد  15مؤرخ في 21مارس 2020
*مرسووم تنفيذي رقم  70-20مؤرخ في  24مارس  ،2020يحدد تدابير تكميلية للوقاية من
انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19-ومكافحته ،ج ر عدد  16مؤرخ في  24مارس
 ،2020معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  127-20مؤرخ في ،2020/05/16
ج ر عدد  30مؤرخ في .2020/05/21
 مرسوم تنفيذي  159-20مؤرخ في  2020/06/13يتمضن تعديل الحجر المنزليوالتدابير المتخذة في اطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد )19ومكافحته
 ،ج ر عدد  35مؤرخ في .2020/06/14
 مرسوم تنفيذي  168-20مؤرخ في  2020/06/29يتمضن تمديد الحجر المنزلي وتدعيمتدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا( كوفيد  )19ومكافحته ،ج رعدد
38مؤرخ في 2020/06/30
 المؤلفات:
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 بوحميدي ،نبيل محمد و د  ،عبد المهيمن حمزة  ،)2020(،الدولة والقانون في زمنجائحة كورونا ،مؤلف جماعي  ،سلسلة احياء علوم القانون ،مجلة دولية علمية محمكمة.
 تورسي ،محمد ،)2013(،الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر ،دار هومة،الجزائر.
 خلوفي ،رشيد  ،)1992(،قانون المسؤولية االدارية ،د م ج ،الجزائر. عوابدي  ،عمار ،)1994(،نظرية المسؤولية االدارية ،د م ج  ،الجزائر. كتو ،محمد الشريف ،قان ون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لالمر  03-03والقانون ، 02-04منشورات بغدادي ،الجزائر،د ت.
 لحسين بن شبخ اث ملويا )2007(،دروس في المسؤولية االدارية  ،الكتاب الثالث ،نظامالتعويض في المسؤولية االدارية ،دار الخلدونية ،الجزائر .
 ناصر لباد)2010( ،الوجيز في القانون االداري ،دار المجدد للنشر والتوزيع ،سطيف.- Pascale-Guiomard ; La grippe, les épidémies et la force majeure en dix
arrêts, le droit en débat, Dalloz 2020.https ://www.dalloz-actualite.fr/auteur/

 االطروحات:
 قروف جمال ،الرقابة القضائية على أعمال الضبط االداري ،مذكرة شهادة ماجستير،شعبة القانون االداري والمؤسسات الدستورية ،كلية الحقوق ،جامعة عنابة ،د ت.
 المقاالت:
 خاموش ،عمر عبد هللا ،)2008(،تأثير قوانين الطوارئ على حريات االفراد في الدساتير(دراسة مقارنة ) ،منشورات مركز كردستان للدراسات االستراتيجية.
 شيهوب ،مسعود ،)1998( ،الحماية القضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،السياسية واالقتصادية ،عدد  05بتاريخ.1998/03/15
 عبد السميع بلعيد ،محمد بلعيد العجرم )2020( ،مسؤولية الدولة عن تفشي فيروس كوروناوسبل مواجهته والحد منه دراسة فقهية مقارنة –ليبيا نموذجا ،-مجلة الفقه والقانون ،عدد 90
/افريل . 2020

12 -hhttp://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/dossiers-de-lheure/covid19-ar. 23/05/2020 et 15/06/2020.
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/q-a-coronaviruses 26/06/2020.
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االلتزام باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد في ظل جائحة كورونا.
Commitment to electronic media before contracting in light of the
Corona Pandemic.
2

2

ط.د .بوعمامة عصام  ،1د .شارف بن يحي
 1ط.د وعضو مخبر تشريعات حماية النظام البيئي بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة ابن خلدون تيارت isam.bouamama@univ-tiaret.dz ،
أستاذ محاضر "أ" وعضو مخبر تشريعات حماية النظام البيئي بكلية الحقوق والعلوم
السياسية جامعة ابن خلدون تيارتchareufbenyahia@gmail.com ،

تاريخ اإلرسال2021/ 09/ 20 :



تاريخ القبول2021/ 10/ 27 :

تاريخ النشر2021/ 11 / 30 :

ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد االلتزام باإلعالم قبل التعاقد االلكتروني في ظل
جائحة كورونا الفتاكة ومدى تأثير هاته األخيرة على هذا االلتزام الجوهري ،خاصة لما
فرضته دول العالم من اجراءات حجر منزلي ولما لعبته هاته الجائحة في التأثير على
االلتزامات ،ولما لهذا االلتزام من دور في حماية المستهلك االلكتروني وتنوير رضاه في ظل
انعدام التوازن المعرفي في العقد بينه وبين المورد االلكتروني ،لذلك فأي اخالل بهذا االلتزام
يؤدي الى قيام مسؤولية المدنية والجزائية.
كلمات مفتاحية :االلتزام باالعالم االلكتروني ،جائحة كورونا ،عقود التجارة االلكترونية.
Abstract:
This study aims to determine the commitment to the media
before electronic contracting in light of the deadly Corona pandemic
and the extent of the impact of the latter on this fundamental
commitment, Especially because of the home quarantine measures
imposed by the countries of the world and what this pandemic has
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

68

ط/د .بوعمامة عصام ،د .شارف بن يحي االلتزام باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد في ظل
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played in affecting obligations, and because of the role of this
commitment in protecting the electronic consumer and enlightening his
satisfaction in light of the lack of knowledge balance in the contract
between him and the electronic resource, Therefore, any breach of this
obligation leads to civil and penal liability.
;Keywords: Corona pandemic; Commitment to electronic media
Electronic commerce contracts.
 -1المؤلف المرسل :ط.د .بوعمامة عصامisam.bouamama@univ-tiaret.dz :

مقدمة:
وسائل االتصاال عان بعاد ،وفاي مقادمتها "شابكة االنترنات" تعاد ساالحا ذو
حدين ،فعلى الرغم مما أتاحته هذه الوسائل لمستخدميها بتسهيل التعاقاد عان بعاد،
إالا أن ذلك ال يبعد الخطر الذي يشوب مثال هاذه التعاقادات وماا يمكان أن تنطاوي
عليااه ماان غاااا أو خاادا  ،وممااا ال شاااك فيااه أن هااذا الناااو ماان العقااود تجعااال
المستهلك االلكتروني يقف حائرا في اختيار السال والخادمات المناسابة مان جهاة،
ومن جهة أخرى فإن طبيعة هذه العقاود الالمادياة تفار علياه عادم القادرة علاى
معاينة ومالمسة المنتوج محل الطلب بكل تفاصليه وخصائصه الدقيقاة أو التحقا
من أي عيب فيه خاصة في ظل جائحة كورونا التي أحدثت تغيرات عادة فاي كال
المجاااالت بمااا فيهااا الجانااب القااانوني أياان أحاادثت اشااكاالت قانونيااة فااي مجااال
االلتزامات.
وقد زاد االهتمام العالمي بفيروس كورونا ومدي تأثيره على االلتزامات،
وبناء على ما سب يمكن طرح اإلشكالية التالية :كيف نظم المشر الجزائري
أحكام االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود التجارة االلكترونية؟ وما مدى
تأثير فيروس كورونا عليه؟
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لالجابة على هذه االشكالية تم اتبا المنهج الوصفي التحليلي المقارن
المناسب لطبيعة الموضو الذي يهدف الى تحديد المقصود بااللتزام باالعالم ما
قب ل التعاقدي في ظل جائحة كورونا وتحديد الطبيعة القانونية لهذه األخيرة
ومدى تأثيرها على هذا االلتزام والمسؤولية المترتبة على عات المورد
االلكتروني في حالة إخالله بهذا االلتزام القانوني المهم والجوهري الذي يهدف
إلى حماية المستهلك االلكتروني.
 .1المبحث األول :االطار المفاهيمي لاللتزام باإلعالم قبل التعاقدي في عقود التجارة
االلكترونية.

ضمانا لحماية المستهلك االلكتروني من احترافية المورد االلكتروني
في هذا المبحث الى مفهوم هذا االلتزام وتحديد طبيعته القانونية
سنتعر
وخصوصيتة في عقود التجارة االلكترونية.
.1.1

المطلب األول :مفهوم االلتزام باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد

سنتطرق في هذا المطلب الى تعريف االلتزام باالعالم االلكتروني الساب
للتعاقد في عقود التجارة االلكترونية ثم الى الطبيعة القانونية لهذا االلتزام.
 .1.1.1الفرع األول :تعريف االلتزام باإلعالم في عقود التجارة االلكترونية

االلتزام باال عالم الساب للتعاقد في عقود التجارة االلكترونية يحمي
المستهلك اال لكتروني من الكثير من المخاطر والتالعبات بخصوص السلعة
والخدمة محل عقد االستهالك ،ويعد هذا االلتزام حديث النشأة ،اذ يعود الفضل
في تقريره إلى القضاء الفرنسي.
اذ يعرف االلتزام باالعالم قبل التعاقد في العقود التقليدية بأنه قيام أحد
المتعاقدين الذي يكون في مركز أقوى من المتعاقد اآلخر بإخطار الطرف اآلخر
بكافة البيانات عند تكوين العقد 1،إليجاد رضا حر سليم كامل على علم بكافة
تفصيالت هذا العقد و طبيعة طرفيه و طبيعة محله ،أو أي اعتبار أخر يجعل من
المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة
2
للطرف اآلخر والذي يلتزم بناء على جمي هذه االعتبارات باالدالء بالبيانات.
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بينما االل تزام باإلعالم ما قبل التعاقد االلكتروني فهو التزام يق على
عات المورد االلكتروني الذي عليه أن يمد المستهلك االلكتروني بالمعلومات
الالزمة لمساعدته في اتخاذ قراره بالتعاقد سلبا أو ايجابا ،فهو التزام قانوني
ساب على ابرام العقد االلكتروني ،يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك
معلومات جوهرية تتعل بمحل العقد وشخصية المنتج والمورد 3،تقدم بوسائط
الكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمان للطرف اآلخر الذي ال يمكنه
العلم بها بوسائله الخاصة 4،بحيث يتمكن المستهلك من التمييز بين ما هو
5
معرو والتعرف على أفضل ما يحتاجه.
ولقد اهتم المشر الجزائري بح المستهلك في اإلعالم سواء كان
مستهلكا عاديا أو الكترونيا ،بداية بالح في العلم الكاف في نص المادة 352
مدني جزائري والتي أصبحت قاصرة على تنظيم االلتزامات المفرو اليوم
على المنتج ،مما دف بالمشر الجزائري الى تنظيم هذا االلتزام في نصوص
خاصة منها القانون رقم  02-04المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات
التجارية 6،والقانون رقم  03-09المتعل بحماية المستهلك وقم الغا 7،الذي
تضمن الزامية إعالم المستهلك في المادتين 1/17و  18منه ،كما نص المرسوم
التنفيذي رقم  378 -13في المادة  15/3أن "اإلعالم حول المنتوجات هو كل
معلومة متعلقة بالمنتوج موجهة للمستهلك..أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في
8
ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خالل االتصال الهاتفي".
ولم تنص المادة  5من ذات المرسوم صراحة على االلتزام باإلعالم ما
قبل التعاقد االلكتروني إالا أنها أشارت إليه من خالل عبارة "قبل اتمام الشراء
فرق
وتظهر على دعامة البي عن بعد" ،وهو ما يدل على أن المشر الجزائري ا
بين المعلومات والبيانات الواجب تقديمها قبل التعاقد وبعده من خالل اجبارية
تقدم كل البيانات وقت التسليم ،وهو ما يمكن اعتباره اعترافا قانونيا بااللتزام
باإلعالم قبل التعاقد االلكتروني.
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غير أنه بإصدار المشر الجزائري للقانون رقم  05 -18المتعل
بالتجارة اإللكترونية  9نجده قد نص على االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد
االلكتروني ،إذ إذ ألقى على عات المورد اإللكتروني مسؤولية إعالم المستهلك
اإللكتروني بكل الشروط التعاقدية وبكل المعلومات والمواصفات الخاصة
بالمنتوج محل الطلب ،وذلك بموجب نصوص المواد  12 ،11و 13منه.
أسباب هذا القانون ان الهدف منه هو حماية
هذا وقد جاء في عر
المستهلك من خالل تجسيد جملة من المبادي منها االلتزام باعالم المستهلك
10
االكتروني والتأكيد على مسؤولية المورد االلكتروني بقوة القانون..
 .2.1.1الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود التجارة
االلكترونية

اختلف االراء بين اعتباره التزام عقدي أم التزام غير عقدي أو اعتباره
التزام ببذل عناية أم التزام بتحقي نتيجة.
أوال :طبيعة االلتزام باإلعالم من حيث الطبيعة العقدية لاللتزام

اختلفت اآلراء حول التكييف القانوني لهذا االلتزام هل هو التزام عقدي أم
التزام غير عقدي ،اذ يرى أصحاب االتجاه االول أن االلتزام باالعالم ذو طبيعة
عقدية يترتب عند االخالل به قيام مسؤولية عقدية ،مستندين إلى نظرية الخطأ
11
في تكوين العقد ،فااللتزامات التي تكون قبل التعاقد هي التزامات عقدية،
وباعتبار االلتزام بالتبصير التزام عقدي يمكن للمستهلك أن يستفيد من قواعد
12
االثبات وفي ذلك توفير حماية أكبر للمستهلك.
بينما في المقابل هناك اتجاه ثان يري أن االلتزام باإلعالم التزام غير
عقدي يترتب عند االخالل به قيام المسؤولية التقصيرية ال العقدية ،مؤسسين
موقفهم الى الرضا باعتباره أحد أركان العقد 13 ،وتقوم هذه المسؤولية بحكم
القانون بمجرد اثبات أركانها مما تستوجب التعوي المناسب ،علما أن االلتزم
باالعالم قبل التعاقدي يندرج ضمن المرحلة السابقة للتعاقد.
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ثانيا :طبيعة االلتزام باإلعالم من حيث الهدف من هذا االلتزام

اختلفت آراء الفقهاء بخصوص الطبيعة القانونية لاللتزام باإلعالم
االلكتروني من حيث الهدف هل هو التزام بب ذل عناية أم التزام بتحقي نتيجة،
ذهب جانب من الفقه الى القول بأن االلتزام باإلعالم هو التزام ببذل عناية
وعلى المدين بااللتزام باإلعالم االلكتروني قبل التعاقدي أن يبذل في سبيل تنفيذ
التزامه عناية المهني المتوسط الحريص الذي يعمل في ذات المهمة التي ينتمي
إليها ،فيكون قد قام بالتزامه حتى ولو لم يستفد المستهلك من هذه البيانات
والمعلومات ،دون أن يضمن اتبا المستهلك لما أبداه له من نصائح ومعلومات.
في حين جانب آخر يعتبر أن االلتزام باإلعالم هو التزام بتحقي نتيجة،
ومن ثمة ال يكفي بذل العناية الالزمة في ايصال المعلومات والبيانات للمستهلك
ألن األ مر يتعل ببيانات إجبارية منصوص عليها في نصوص قانونية وتنظيمية
يجب تنفيذها  ،وبناء على ذلك فإن مسؤولية المهني تترتب لمجرد ثبوت عدم
تحق النتيجة ،وال يستطي المهني التخلص من مسؤوليته إالا بإثبات وجود
14
السبب األجنبي الذي حال دون تحق النتيجة المرجوة من إبرام العقد.
كما أن المنط القانوني يقضي بتكييف االلتزام باإلعالم بأنه التزام
بتحقي نتيجة قياسا على االلتزام بالسالمة 15 ،فالرابط بينه وبين االلتزام
باإلعالم أن ينطب على كال االلتزامين وصف قانوني واحد لتحقي غاية واحدة
16
وهي حماية المستهلك.
ولعل هذا الموقف هو االجدر باالتبا لما يحق من المزايا منها توحيد
القواعد التي تحكم المسؤولية عن األضرار الناشئة عن المنتوج الصناعي وكذا
ضمان حماية أكبر للمستهلك الضعيف في مواجهة المهني الذي يملك النفوذ
االقتصادي 17 ،اضافة إلى تخفيف عبء االثبات على المستهلك عند اخالل
المهني بهذا االلتزام ،اذ يكفي على الدائن اثبات عدم تحقي النتيجة المرجوة دون
االلتزام با ثبات تقصير المهني أي أنه لم يبذل عناية الشخص المعتاد.
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هذا وقد حسم المشر الجزائري الخالف بموجب القانون رقم 03-09
المتعل بحماية المستهلك وقم الغا الساب الذكر ،واعتبره التزام بتحقي نتيجة
مرتبا عن مخالفته جزاء جزائي على عات المتدخل حتى ولو لم يرتب أي
ضرر للمستهلك  ،أما في حالة وقو ضرر فتتقرر بذلك المسؤولية المدنية
باإلضافة إلى المسؤولية الجزائية.
 .2.1المطلب الثاني :خصوصية االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود التجارة
االلكترونية

ترج مبررات نشأة االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد اإللكتروني الى تحقي
المساواة في العلم بين المتعاقدين وبذلك فإنه لقيام االلتزام باإلعالم يجب تحديد
نطاقه وكذا شروط لقيامه.
 .1.2.1الفرع األول :نطاق االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في عقود التجارة االلكترونية.

عقد التجارة االلكتروني هو عقد مبرم عن بعد بواسطة وسائل الكترونية
يتميز بالطاب التجاري واالستهالكي 18،أين تقتضى تبادل المعلومات حسب
لجنة االونسترال من خالل النقل االلكتروني للبيانات بين جهازين باستخدام نظام
متف عليه العداد المعلومات 19،ولذلك سنتطرق الى المركز القانوني لكل من
المورد االلكتروني والمستهلك االلكتروني في عقود التجارة االلكترونية.
أوال :المدين بااللتزام باإلعالم قبل التعاقدي في عقود التجارة االلكترونية.

عرف المشر الجزائري المحترف والذي يقصد به المهني في المادة 2
من المرسوم التنفيذي رقم  366-90المتعل بضمان المنتوجات والخدمات
(الملغی) 20معتبره اياه المنتج ،أو الوسيط أو الحرفي أو التاجر أو المستورد أو
الموز وعلى العموم كل متدخل ضمن اطار مهنته ،في عملية عر المنتوج
أو الخدمة لالستهالك ،بينما تضمن القانون رقم  02-04الساب الذكر تعريفا
للعون االقتصادي (الذي يقصد به أيضا المهني) بأنه كل منتج أو تاجر أو حرفي
أو مقد م خدمات أيا كانت صفته القانونية ،يمارس نشاطه في اإلطار المهني
العادي أو بقصد تحقي الغاية التي تأسست من أجلها.
مجلة صوت القانون
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في حين نجده استخدم لفظ المتدخل بدل المهني في نص المادة  7/3من
القانون  03-09المتعل بحماية المستهلك وقم الغا المذكور أعاله ،أما المادة
 3من القانون رقم  05-18المتعل بالتجارة االلكترونية فقد عرفت المورد
االلكتروني في مجال عقود التجارة االلكترونية بأنه كل شخص طبيعي أو
معنوي يقوم بتسوي أو اقتراح توفير السل أو الخدمات عن طري االتصاالت
االلكترونية.
وبتحليل هذه النصوص القانونية يتضح أن واجب اإلعالم ال يق على
عات المنتج االول فقط وانما يشمل جمي المتعاملين بالمنتجات ،فقد يكون الملزم
بإعالم المستهلك منتجا أو موزعا أو مقدم خدمة ...الخ ،األمر الذي يعمل على
تحقي حماية فعالة للمستهلك بصفة طرفا ضعيفا في العالقة العقدية.
وغني عن البيان المشر ذكر هؤالء المهنين على سبيل المثال ال
الحصر ،لذا يمكن تقسيم المدينين بهذا االلتزام إلى الفئات التالية:
أ -المنتج :ويقصد به صان السلعة المعدة في شكلها النهائي ،ويدخل في مفهومه
21
كل صغار المنتجين وأرباب الحرف الحرة.
ب -التاجر اإللكتروني :وهوالوسيط بين المنتج والمستهلك الذي يقوم بشراء السلعة
من المنتج إلعادة بيعها للمستهلك ،يكون ملزما بإعالم المستهلك بكل الخصائص
22
والمعلومات المحيطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد.
ج -المستورد :هو الشخص الذي يقوم بجلب المنتوجات الصناعية من الخارج إلى
أر الوطن ويقوم بعرضها للبي للمستهلك 23،ويق على عاتقه االلتزام بإعالم
المستهلك حول المعلومات وطبيعة السلعة محل التعاقد.
د -مقدم الخدمة :اقتصر المشر على تعريف الخدمة في المادة  03من القانون
 03-09المتعل بحماية المستهلك وقم الغا الساب الذكر بأنها كل عمل مقدم
غير تسليم السلعة حتى و لو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة،
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دون تعريفه لمقدم الخدمة غير أنه ألزمه بإعالم المستهلك بالخصائص األساسية
للخدمة المقدمة قبل إبرام العقد.
ويمكن القول بأن كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستخدم
االتصاالت االلكترونية لتسوي السل أو الخدمات فهو ملزم بإعالم المستهلك
قبل التعاقد بخصوص المعلومات األساسية والجوهرية للسلعة أو الخدمة محل
التعاقد سواء كان منتجا ،موزعا ،تاجرا الكترونيا أو مقدم خدمة.
ثانيا :الدائن بااللتزام باإلعالم قبل التعاقدي في عقود التجارة االلكترونية.

يعتبر المستهلك بصفة عامة والمستهلك االلكتروني بصفة خاصة مفهوما
يثير العديد من اإلشكاالت الفقهية والتشريعية خاصة م ارتباط هذا المفهوم
بالتجارة االلكترونية والتي تعد موضو جديد نظمه المشر الجزائري بموجب
القانون  05-18الساب الذكر ،لذلك ومن الضروري تحديد المقصود بالمستهلك
االلكتروني.
م االشارة أن التشريعات المقارنة لم تض مفهوما خاصا للمستهل ك
اإللكتروني لعدم وجود فرق كبير بينه وبين المستهلك العادي ،إذ أن الفرق فقط
في الوسيلة التي يستخدمها كل منهما للتعاقد 24 ،واختلف الفقه بخصوص تعريف
المستهلك فهنالك اتجاه يعرف باالتجاه الضي عرفه على أنه كل شخص يتعاقد
بهدف تلبية واشبا حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية  25،واالتجاه الموس
الذي يهدف إلى توسي مفهوم المستهلك عرفه بأنه كل شخص يستخدم السل
والخدمات بغ النظر عن استعماله لغر شخصي أو مهني 26،أما بالنسبة
للمشر الجزائري فقد عرفه في القانون رقم  03-09المتعل بحماية المستهلك
وقم الغا الساب على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بالمقابل أو
بالمجان سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي من أجل تلبية حاجة شخص
أخر أو حيوان متكفل به.
بينما عرفت المادة  3/6من القانون رقم  05-18الساب الذكر المستهلك
االلكتروني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعو أو بصفة مجانية
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

76

ط/د .بوعمامة عصام ،د .شارف بن يحي االلتزام باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد في ظل
جائحة كورونا.

سلعة أو خدمة عن طري االتصاالت اإللكترونية من المورد اإللكتروني بغر
االستخدام النهائي.
ويتبين مما سب أن المستهلك االلكتروني هو ذلك الشخص الذي يبرم
العقود االلكترونية من أجل توفير كل ما يحتاجه من سل وخدمات دون أن
يقصد من ذلك إعادة تسويقها ودون أن تتوافر له الخبرة الفنية لمعالجة هذه
األشياء واصالحها ،وبمعنى آ خر هو كل من يحصل بواسطة التعاقد بالوسائل
االلكترونية على سلعة أو خدمة بالمقابل أو بالمجان إشباعا لحاجاته الشخصية.
كما يالحظ أن المشر الجزائري توس في تحديده لمفهوم المستهلك
االلكتروني دون أن يحدد طبيعة استخدام المستهلك للسلعة أو الخدمة استخداما
شخصيا أم عائليا آخذا بغر االستخدام النهائي.
 .2.2.1الفرع الثاني :شروط قيام االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود التجارة
االلكترونية

هناك شروط خاصة وضعها المشر في مجال التجارة االلكترونية إلى
جانب الشروط العامة لاللتزام العام باإلعالم ،سنبينها فيما يلي:
أوال :بالنسبة للمورد االلكتروني.

نص القانون رقم  05-18المتعل بالتجارة االلكترونية الساب الذكر في
مادته  8على ضرورة تحديد المورد االلكتروني لهويته من خالل السجل
التجاري مثال وايدا اسم النطاق المركز الوطني للسجل التجاري ونشر البطاقية
الوطنية للموردين االلكترونيين عن طري االتصاالت االلكترونية وتكون في
متناول المستهلك اإللكتروني حسب المادة  ، 9بينما نصت المادة  2/11على
وجوب أن يقدم المورد االلكتروني العر التجاري االلكتروني بطريقة مرئية
ومقروءة ومفهومة ،ويجب أن يتضمن على األقل ،وليس على سبيل الحصر
التعريف الجبائي ،والعناوين المادية واإللكترونية ،ورقم هاتف المورد
اإللكتروني ،رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي.
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ويتبين مما سب أن المشر الجزائري يهدف الى حماية المستهلك
االلكتروني من خالل تمكينه من معرفة التاجر االلكتروني المتعامل معه ،ليتسنى
له قبل أن يتعاقد م المورد اإللكتروني التأكد ان كان المورد حقيقي أو وهمي.
ثانيا :بالنسبة للمستهلك االلكتروني

يجب لقيام التزام المدين بإعالم المستهلك االلكتروني ما قبل التعاقد
بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمضمون العقد االلكتروني أن يكون المستهلك
"جاهال" غير عالما بها ،ويتضح جهل الدائن بالمعلومات العقدية في الجهل
المستند إلى استحالة العلم 27،واالستحالة المقصودة هنا هي االستحالة
الموضوعية عندما تكون البيانات مرتبطة بالشيء محل التعاقد ،أو االستحالة
التى ترج ألسباب شخصية كأن يكون الدائن قليل الخبرة بموضو المعاملة الى
الحد الذي ال يمكنه من االحاطة بهذه المعلومات خاصة في عقود التجارة
االلكترونية.
 .2المبحث الثاني :أثر فيروس كورونا على االخالل بااللتزام باإلعالم االلكتروني قبل
التعاقد

سنبين في هذا المبحث أثر جائحة كورونا على هذا االلتزام في
بالتعر للطبيعة القانونية لهذه الجائحة وكذا مدى تأثيرها على هذا االتزام فيما
يخص كل المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة عن االخالل به.
 .1.2المطلب األول :الطبيعة القانونية لجائحة كورونا

ان مسألة التكييف القانوني لجائحة كورونا ال تعتبر مسألة مستقلة بذاتها
بل ان تكييفها مرتبطة بحسب ما أحدثته الجائحة عند تنفيذ العقد.
.1.1.2الفرع األول :جائحة كورونا قوة القاهرة

تعرف القوة القاهرة بأنها كل أمر غير متوق وال يمكن تالفيه ويؤدى
ثبوته إلى انتفاء مسؤولية صاحب الشأن 28،ويترتب عليها استحالة تنفيذ االلتزام
29
على أن يكون بسبب وجود هذه القوة القاهرة ال أن يكون منسوبا للمدين.
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وقد نص المشر الجزائري عليها في المادتين 127و 307مدني وهي
تتطلب توفر العناصر منها حادث من غير المستطا توقعه عقال ،وتعتبر جائحة
كورونا من هذا القبيل ،وال يمكن مقاومة حصوله أوتحمل نتائجه ،ففي بع
30
العقود االلكترونية لم يستط المتعقدين تنفيذ التزامهما بسسب الجائحة.
كما يجعل هذا الحادث (جائحة كورونا) تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة
مطلقة ،أي انفساخ العقد االلكتروني ،هذا وقد اعتبر القضاء الفرنسي وباء
كورونا قوة قاهرة وهو ما أكدته محكمة كولمار في حكم لها في  12مارس
31
.2020
 .2.1.2الفرع الثاني :جائحة كورونا ظروف طارئة

لقد أخذ المشر الجزائري بنظرية الظروف الطارئة في المادة 3 /103
والتي تتلخص في وجود عقود يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو آجال( 32كالعقد
الكتروني مثال) ويحدث أن تكون الظروف االقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم
يكن متوقعا ً (كفيروس كورونا) ،33فيصبح ب ذاك التزام المدين شاق عليه ومره
34
له إلى الحد الذي يجعله مهدد بالخسارة الفادحة.
والحقيقة أ نه هناك مقومات العتبار جائحة كورونا ظرفا طارئا منها
االستثنائية 35،العمومية 36 ،عدم التوق أو امكانية الدف  37،والبد ان تؤدي هذه
الشروط الى ارهاق شديد وخسارة فادحة  38على أن ال تصل إلى حد استحالة
39
التنفيذ.
40
فهذا الفيروس استثنائي يق حادث خارج ارادة المدين ،ال يمكن دفعه
أو حتى وجود فرضية دفعه أو القيام بما يلزم لدفعه ويؤثر على تنفيذ االلتزام
التعاقدي وعلى االلتزامات بشكل عام إما بشكل يجعل تنفيذه مرهقا على المدين
أو يجعل تنفيذه مستحيال 41،فاذا كان التنفيذ مرهقا للمدي ن تصبح عندئذ جائحة
كورونا ظرفا طارئا بينما اذا كان التنفيذ مستحيال فإن جائحة كورونا تكياف على
42
أنها قوة قاهرة.
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وبذلك تعتبر نظرية القوة القاهرة من أقرب النظم القانونية إلى نظرية
الظروف الطارئة فقد يكون نفس الحادث (جائحة كورونا) هو الداف لألخذ
بهذه النظرية أو تلك فقط ننظر إلى استحالة التنفيذ وبالتالي انفساخ العقد أو
43
ارهاقه (تعديله).
 .2.2المطلب الثاني :مدى تأثير جائحة كورونا على االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في
عقود التجارة االلكترونية.

سنتعر في هذا المطلب الى مدى تأثير جائحة كورونا على هذا االلتزام
السيما فيما يخص تقرير المسؤولية المدنية أو الجزائية عند االخالل به.
 .1.2.2الفرع األول :تأثير جائحة كورونا على االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود
التجارة االلكترونية في مجال المسؤولية المدنية.

إن مسؤولية المورد االلكتروني عندما يخل بالتزامه باإلعالم قبل التعاقدي
باإلعالم هي مسؤولية تقصيرية وفقا ألحكام المادة  124من القانون المدني،
على أساس إخالله بالتزام قانوني ال عقدي ،كون الخطأ المتمثل بإخالل المدين
بالتزامه باإلعالم هو خطأ ساب على وجود العقد ،ومن ثم يكون للمتعاقد أن
يطالب بالتعوي عن الضرر الذي لح به ،وتنعقد هذه المسؤولية بتحق فكرة
الخطأ الذي تتعدد صوره ،بتعدد صور اخالل المدين بااللتزام باإلعالم
اإللكتروني الساب للتعاقد ،فقد يتم بسلوك ايجابي كما في حال االدالء ببيانات
خاطئة متعلقة بالسلعة أو الخدمة لدف المستهلك للتعاقد ،وقد يتم بوسائل سلبية
المعلومات المهمة فيكتمها المدين بالرغم من
كالسكوت عن اال دالء ببع
أهميتها بالنسبة للدائن وعلمه بذلك.
إلى جانب الخطأ وجب أن يتحق الركن الثاني الضرر المتمثل في األذى
الذي يصيب المستهلك جراء اخالل المهني بالتزامه باإلعالم ،وإن كان فر
االلتزام باإلع الم قانونا سهل مهمة إثبات الخطأ بالنسبة للدائن فهو يجعل إثبات
الضرر أكثر صعوبة ،فضال عن ذلك وجب عليه إثبات عالقة السببية بين الخطأ
والضرر وللمدين التخلص منها بقطعها بوجود السبب األجنبي.
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وفي مجال عقود التجارة اإللكترونية ،وبما أن المستهلك االلكتروني
للوقو في عيب من عيوب اإلرادة نتيجة اخالل المورد االلكتروني
معر
بالتزامه المتمثل في تنوير ارادته نجد أن المشر الجزائري قد خول للمستهلك
عما أصابه من ضرر
االلكتروني الح في أن يطلب إبطال العقد والتعوي
بموجب المادة  14من القانون  05-18للمستهلك االلكتروني والذي وق في
عيب من عيوب اإلرادة.
وبالتالي فإن الهدف من اقرارالمسؤولية المدنية المترتبة عن االخالل
بااللتزام باال عالم ،هو جبر الضرر الذي يلح بالمضرور (المستهلك) وذلك
بتعوي الضرر اما نقدا وهو الصورة الغالبة واما أن يكون عينا بإعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل وقو الفعل الضار.
ولكن هل يمكن تطبي نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة
على هذا االلتزام القانوني؟ نقول بأنه يمكن لجائحة كورونا أن تؤثر على هذا
االلتزام القانوني طبقا لنظرية القوة القاهرة و/أو نظرية الظروف الطارئة بحسب
درجة االستحالة كما سب توضيحه.
في األخير يمكننا القول بأن السلطة التقديرية للقاضي لها دور في التكييف
القانوني لكل واقعة وبإسقاط ما تكلمنا عنه سابقا على جائحة كورونا ،فإذا رأى
القاضي أن هناك استحالة مطلقة في تنفيذ االلتزام في ظل هذه االجراءات
االحترازية الت ي اتخذتها الدول للحد من الفيروس ،عندئذ يمكنه إعمال نظرية
القوة القاهرة ويكون األثر القانوني هو انفساخ العقد ،أما إذا رأى القاضي أنه
ليس هناك استحالة في تنفيذ االلتزامات التعاقدية لكن هناك إرهاق في تنفيذها في
ظل هذه الجائحة بحيث من شأن ذلك أن يهدد المدين بخسارة فادحة ،فال مجال
هنا لتطبي القوة القاهرة بل يقتضي األمر هنا ا عمال نظرية الظروف الطارئة
وفي هذه الحالة من الممكن أن يرد القاضي االلتزامات المرهقة إلى الحد
المعقول ،أما في حالة عدم تأثر العقد مطلقا بهذا الوض فهنا يتعين على المورد
مجلة صوت القانون
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االلكتروني تنفيذ التزامه القانوني باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد على أتم
44
وجه.
 .2.2.2الفرع الثاني :تأثير جائحة كورونا على االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود
التجارة االلكترونية في مجال المسؤولية الجزائية

يتضح مما سب أن الجزاءات المدنية غير كافية لرد المهني عند
اإلخالل باإللتزام باإلعالم ،لذلك أقر المشر جزاءات أخرى جنائية.
أوال :جزاء عدم اإلعالم باألسعار وعدم وسم المنتوج:

من أهم العناصر األساسية التي يرتكز عليها المستهلك عند رغبته في
اقتناء سلعة أو االستفادة من خدمة هو الثمن الذي سيدفعه مقابلها عليها ،لهذا فإن
السعر (الثمن) يعتبر عنصر أساسي في عقد االستهالك فبالتالي يق على عات
المتدخل التزام باإلعالم عن األسعار ،وذلك بطرق وكيفيات مختلفة وردت على
سبيل المثال  ،وعليه فالمتدخل له الحرية في اختيار الطريقة المناسبة إلعالم
المستهلك ،وبذلك فإن امتنا المتدخل عن تنفيذ التزامه باإلعالم عن األسعار
يرتب جزاء جنائيا نصت عليه المادة  31من القانون رقم " 02-04يعتبر عدم
اإلعالم باألسعار والتعريفات ،مخالفا ألحكام المواد  4و 6و 7من هذا القانون،
ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آالف دينار 5.000دج إلى  100.000دج "،
أما في مجال العقود اإللكترونية ،فإذا أخل المورد اإللكتروني بالتزامه تجاه
المستهلك باإلعالم عن األسعار ،فإنه يعاقب بغرامة من 50.000دج إلى
 500.000دج .وفقا لنص المادة  39من القانون .05 -18
بالنسبة للوسم فيجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكافة المعلومات
المتعلقة بالمنتوج محل االستهالك بواسطة الوسم ووض العالمات أو بأية وسيلة
أخرى مناسبة المشر رتب جزاء جنائية على كل من يخل بهذا االلتزام .وذلك
وفقا ما نصت عليه المادة  78من القانون  ،03-09التي جاء فيها بأنه" :يعاقب
بغرامة من مائة ألف دينار  100.000دج الى مليون دينار 1.000.000دج ،
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كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين  17و 18
من نفس القانون" .
ثانيا :جزاء عدم اإلعالم بشروط البيع:

ألزم المشر الجزائري المورد االلكتروني بإعالم المستهلك قبل اختتام
عملية البي االلكتروني ،وبأية طريقة كانت ،بالمعلومات النزيهة والصادقة
المتعلقة بمميزات المنتوج وشروط البي فإذا امتن عن ذلك يكون قد أخل
بالتزامه باإلعالم االلكتروني قبل التعاقد ،ويكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها
القانون يترتب عليها جزاء جنائي ،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  32من
قانون الممارسات التجارية  02-04التي حددت العقوبة بغرامة من عشرة آالف
دينار الى مائة ألف دينار 100.000دج عند عدم االعالم بشروط البي .
أما في مجال المعامالت التجارية اإللكترونية ،فقد ألزم المشر المورد
اال لكتروني بتقديم عدة معلومات متعلقة بعرضه التجاري ،من بينها الشروط
العامة للبي السيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطاب الشخصي
كيفيات واجراءات الدف  ،وبذلك فإن عدم قيام المورد اإللكتروني بتنفيذ التزاماته
الواردة في المادة  11يعتبر أنه أخل بالتزام باالعالم ،ويعاقب حسب المادة 39
من القانون رقم  05-18المذكور أعاله بغرامة من  50.000دج إلى
 500.000دج  ،كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر
بتعلي نفاذه إلى جمي منصات الدف اإللكتروني لمدة ال تتجاوز ستة ( )6أشهر.
الخاتمة:
يعد االلتزام باإلعالم ما قبل التعاقد في عقود التجارة االلكترونية التزاما
قانونيا يق على عات المورد االلكتروني في كل زمان حتى في ظل جائحة
كورونا التي شهدت الت جارة االلكترونية انتعاشا فيها ولكن يبقى لهاته الجائحة
المستجدة خصوصية في القانون ،ويمكن أن نستخلص من خالل هذه الدراسة
مايلي:
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 عقود التجارة االلكترونية تعد عقودا عن بعد تتميز بالطاب التجارياالستهالكي وتتم عبر وسائط الكترونية وااللتزام باإلعالم ما قبل التعاقد فيها
يكون التزام بتحقي نتيجة واإلخالل به يرتب مسؤولية تقصيرية م إمكانية
إبطال العقد م التعوي لجبر الضرر الحاصل للمستهلك االلكتروني ،إذ يعد
من أهم الضمانات القانونية له.
 المشر الجزائري وإن تأخر نوعا ما في إصدار قانون التجارةااللكترونية إالا أنه قد تدارك ذلك من خالل تأكيده لضرورة ذكر المعلومات
المتعلقة بالمورد االلكتروني ليتأكد المستهلك االلكتروني من أنه ليس موردا
وهميا.
 لحاحة كورونا أثر كبير على التجارة االلكترونية فقد ساهمت بشكلكبير في انتعاشها وامتدادها ويخض تكييفها للسلطة التقديرية للقاضي بحسب
درجة االستحالة اما قوة قاهرة او ظرف طارئ.
ومما سب نقترح التوصيات اآلتية:
 بالرغم من تنظيم المشر ألحكام االلتزام باإلعالم في القانون 05-18إالا أننا نرى ضرورة تنظيم هذ االلتزام في قانون خاص به لما له من أهمية
كبيرة.
 ضرورة تفعيل الرقابة من طرف مختصين على الموردين االلكترونيينبخصوص صحة تنفيذهم لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في عقود التجارة
االلكترونية.
 ا عداد أيام دراسية وندوات علمية من طرف أهل الخبرة واالختصاصلشرح حقوق المستهلك االلكتروني وآليات حمايته حتي ال يق بسهولة كفريسة
لإلعالنات المضللة .
 ضرورة سن نصوص قانونية تحدد مسؤولية المورد االلكتروني فيحالة إخالله بالتزامه القانوني باإلعالم بسبب جائحة كورونا.
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المسؤولية الدولية عن انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاتها
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ملخص:
إن القانون الدولي شأنه في ذلك شأن كافة القواعد القانونية يتطور بتطور المجتمع،
ومن ثم فإن تالزم المسؤولية الدولية مع القانون الدولي العام وتطورهما معا أدى إلى فتح
مجاالت واسعة للنظام القانوني لقواعد المسؤولية الدولية ،وقد كان لتطور القانون الدولي أن
عرفت قواعد المسؤولية عدة مضامين حسب العالقات الدولية التي سادت المجتمع الدولي في
فترة ما ،سواء أكانت هذه العالقات قائمة على أساس نظام استعمال القوة المسلحة أو عصر
المنظمات الدولية وازدياد العالقات الدولية وتشعب المصالح بين الدول وظهور أشخاص جدد
يمنحها القانون الدولي حقوقا ويفرض عليها التزامات.
وتعد مسألة مراقبة مدى احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني أمرا ضروريا ولها
م ا يبررها في الوقت ذاته ،فالمدنيين األمينين في شتى بقاع الكون يواجهون أوضاعا قصوى
من العنف والمشقة نتيجة النزاعات المسلحة ،ويؤثر مدى احترام قواعد القانون الدولي
اإلنساني على أوضاع هؤالء بشكل واضح ومباشر.
كلمات مفتاحية :القانون اإلنساني ،ضحايا النزاعات المسلحة ،االنتهاكات الجسيمة ،األمن
اإلنساني ،المسؤولية الدولية.
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Abstract:
The International law as all legal norms evolves through the
development of society. Thus, the interdependence and
development of international liability with international public
law has opened up broad areas of the legal regime of
international liability. The international liability has known
several aspects according to the international relations that
prevailed in the international community at a certain period of
time, whether these relations were based on the use of armed
force or after the emergence of international organizations which
increases the international relations, the divergence of interests
between States or with new entities that have rights and
obligations under international law.The issue of monitoring the
respect of the international humanitarian law is necessary and
justified at the same time, civilians in various parts of the world
faced extreme situations of violence and hardship as a result of
armed conflicts. It is obvious that the respect of international
humanitarian law has direct or indirect repercussions over
civilians.
Keywords: Humanitarian law, victims of armed conflicts, serious
violations, Human security, international responsibility.
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إن القانون الدولي شأنه في ذلك شأن كافة القواعد القانونية يتطور بتطور
المجتمع ومن ثم فإن تالزم المسؤولية الدولية مع القانون الدولي العام وتطورهما
معا أدى إلى فتح مجاالت واسعة للنظام القانوني لقواعد المسؤولية الدولية ،وقد
كان لتطور القانون الدولي أن عرفت قواعد المسؤولية عدة مضامين حسب
العالقات الدولية التي سادت المجتمع الدولي في فترة ما سواء أكانت هذه
العالقات قائمة على أساس نظام استعمال القوة المسلحة أو عصر المنظمات
الدولية وازدياد العالقات الدولية وتشعب المصالح بين الدول وظهور أشخاص
جدد يمنحها القانون الدولي حقوقا ويفرض عليها التزامات ،كل هذه العوامل
أحدثت تغييرات هيكلية على مجتمع الدول ،وأدت إلى التمهيد لالنتقال بالمجتمع
الدولي من الفكرة التقليدية التي كانت تؤسس القانون الدولي على أساس سيادة
الدول وقبول ها الرضا واالختيار للخضوع لبعض القواعد القانونية إلى مرحلة
1
جديدة تخضع فيها الدولة لهيمنة القانون الدولي المعاصر.
ومن السمات البارزة كذلك للنظام القانوني الدولي تطور نظرية المسؤولية
الدولية الجنائية الناشئة عن ارتكاب الجرائم الدولية من جانب ممثلي الدول
واأل شخاص المتمتعين بصفة رسمية داخل دولهم ،ومن أهم الجرائم الدولية التي
استرعت انتباه المجتمع الدولي جرائم الحرب ،جرائم اإلبادة الجماعية ،الجرائم
ضد اإلنسانية ،جريمة العدوان ،وهي جرائم دولية باتت اليوم داخلة في
االختصاص النوعي للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة أو المؤقتة (المحكمة
2
الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا).
وانطالقا مما تقدم رأينا أن نقسم هذا البحث إلى مبحثين في المبحث األول
نتناول المسؤولية الجنائية الدولية للدول على انتهاك قواعد القانون الدولي
اإلنساني أما المبحث الثاني فهو يتعلق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على
انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني .وسنحاول من خالل هذا الموضوع
اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:
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كيف يمكن لقواعد القانون الدولي اإلنساني أن تكون فاعلة في مواجهة
تحديات النزاعات المسلحة وما ينجم عنها من خروقات جسيمة لقواعد معاملة
المدنيين بالتعاون مع هيئات المجتمع الدولي؟
ـ هل إقرار قواعد المسؤولية الدولية للدول عبر مراحلها المتعددة كانت
فعالة وكافية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة في مجال تطور القانون الدولي
اإلنساني؟
ـ ما مدى إمكانية تفعيل قواعد المسؤولية الدولية في مواجهة الفرد للحد
من انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني؟ ولمعالجة هذه اإلشكالية ارتأينا إتباع
الخطة اآلتية:
حيث قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين يسبقهما مقدمة عامة
ومذيلة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات.
 .1المسؤولية الجنائية للدول على انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني

كان سائدا في القانون الدولي التقليدي بأن الحرب تنطلق من إرادة الدولة
ومبدأ السيادة المطلقة تمارسها الدول كما شاءت وبالوسائل التي تراها مناسبة
وخاصة التي تسبب آالما ً جسيمة ال تقتضيها الضرورات العسكرية أو التي تلحق
أضرارا بالمدنيين الذين ليس لهم عالقة بسير العمليات العسكرية أو األشخاص
الذين تحميهم االتفاقيات الدولية لعدم قدرتهم على المشاركة في العمليات القتالية،
كاألسرى والجرحى والمرضى من المقاتلين ولذلك لم يكن هناك مسؤولية جنائية
3
في القانون الدولي تذكر.
وقد أشارت اتفاقية الهاي لعام  1907الخاصة بقوانين وعادات الحرب
البرية إلى مسؤولية الدولة الطرف في االتفاقية عن األفعال التي ترتكب من
أفراد قواتها المسلحة والتي تمثل انتهاكا لالتفاقية حيث نصت في مادتها الثالثة
على أن " :الطرف المحارب الذي ينتهك نصوص هذه االتفاقية يكون مسؤوال
عن دفع التعويض كما يكون مسؤوال عن جميع األعمال التي ترتكب من أفراده
التابعين لقواته المسلحة" وتبدو أهمية هذا النص في مجال حماية ضحايا
مجلة صوت القانون
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النزاعات المسلحة في أنه قد قرر مسؤولية الدولة عن انتهاك أحكام االتفاقية
التي تتضمن نصوصا تعنى بحماية المدنيين ،منها القاعدة التي تنص على أن
4
حق المقاتلين في اختيار وسائل القتال ليس غير محدد.
ونظرا ً ألهميتها من حيث تحديد أهم عناصرها وأثارها فقد عرفت
المسؤولية الدولية بتعريفات متعددة من هذه التعريفات ،تعريف الفقيه "شارل
روسو" المسؤولية الدولية بأنها" :نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي
ارتكبت عمالً يجرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة
المعتدى عليها" 5.ويعرفها الدكتور "محمد طلعت الغنيمي" بقوله ":تعني
المسؤولية الدولية في القانون الدولي االلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على
الدولة التي ينسب إليها تصرف أو امتناع يخالف التزاماتها الدولية بأن تقدم
للدولة التي كانت ضحية هذا التصرف أو االمتناع ذاتها أو لشخص أو أموال
6
رعاياها ما يجب من إصالح".
وعرفها الدكتور "رشاد عارف السيد"" :بأن المسؤولية الدولية هي
المسؤولية التي تترتب عندما يأتي أحد أشخاص القانون الدولي فعال إيجابيا
محظورا أو يمتنع عن القيام بواجب تفرضه قواعد القانون الدولي عليه ويترتب
7
عن ذلك ضرر لشخص آخر".
وتستند المسؤولية الدولية إلى نفس القاعدة القانونية التي تستند إليها
المسؤولية في القانون الخاص ومؤداها أن كل فعل غير مشروع يتسبب عنه
ضرر للغير يوجب التزام فاعله بإصالح هذا الضرر 8وبنا ًء على ذلك يقتضي
توافر شروط ثالثة لقيام المسؤولية الدولية وهي:
ــ الفعل الضار أو العمل غير المشروع طبقا ألحكام القانون الدولي.
ـ ـ أن ينتج عن هذا الفعل ضرر يصيب أحد أشخاص القانون الدولي.
ــ نسبة هذا الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي سواء الدول أو
المنظمات الدولية أو األفراد.
 .1.1األساس القانوني للمسؤولية الدولية:
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د ،الطاهر يـــاكر المسؤولية الدولية عن إنتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاتها
96

نعني بأساس المسؤولية الدولية األركان والعناصر والشروط التي يجب
أن تتوافق لبناء المسؤولية الدولية سواء تعلقت بالدولة أو بالفرد الطبيعي 9،ولقد
وضع الفقه الدو لي ثالثة نظريات يمكن بموجبها تحديد مسؤولية الدولة عن
أفعالها الغير مشروعة وهذه النظريات هي نظرية الخطأ التي تعتبر األساس
األول للمسؤولية الدولية ،نظرية التعسف في استعمال الحق وقد ظهرت بعد
ذلك ،ونظرا ً لتشابك العالقات فيما بين أشخاص القانون الدولي وللتقدم العلمي
الهائل في شتى الميادين ظهرت نظرية تحمل المخاطر استجابة للحاجات الملحة
ولمواجهة المشاكل العديدة التي ترتبت على التطور والتقدم في سائر المجاالت،
وحيث أن نظريتي الخطأ والتعسف في استعمال الحق هما النظريتان اللتين يمكن
تطبيقهما كمعيار لتحديد مسئولية الدولة عن أفعالها الغير مشروعة أبان
النزاعات المسلحة 10.وسنتناول النظريتين بشيء من التفصيل مع اإلشارة
الموجزة للنظرية الثالثة تكملة للبحث وذلك على النحو التالي:
 .1.1.1مسؤولية الدولة ونظرية الخطأ:

تقوم المسؤولية الدولية على أساس نظرية الخطأ عندما يصدر فعل خاطئ
م ن طرف الدولة يضر بغيرها من الدول ،هذا الفعل الخاطئ قد يكون نتيجة فعل
أو امتناع في صورة إهماال أو غشا أو تقصيرا...الخ ،ويعد الفقيه الهولندي" :
جروتيوس " من أبرز الكتاب الذين تبنوا هذا النظرية حيث أنه قام في نهاية
القرن الثامن عشر بنقل نظرية الخطأ في القانون الداخلي إلى مجال القانون
الدولي ،حيث بنى جروتيوس في كتابه الحرب والسالم مسؤولية الدولة على
أساس توافر الخطأ من جانب األمير ،وقد حدد الحاالت التي يمكن أن يتحقق
فيها الخطأ على النحو األتي:
 1ـ أن األمير لم يتخذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع هذه
األعمال وبذلك أصبح شريكا فيها.
 2ـ أن األمير بعد وقوع األعمال لم يتخذ اإلجراءات الكفيلة بمعاقبة من
قاموا بالتصرف وبذلك يكون قد أجاز تصرفهم ،وقد ألحق جروتيوس بنظريته
مجلة صوت القانون
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فكرة الحرب غير العادلة حيث اعتبرها خطأ وأن من واجب الدول األخرى
11
مساندة الدولة المتضررة.
 .2.1.1مسؤولية الدولة ونظرية التعسف في استعمال الحق":"L’abus de droit

ويعني مضمون هذه النظرية في مجال العالقات الدولية عدم إساءة
استخدام الدول لحقها بغرض إلحاق ضرر بالدول األخرى أو مواطنيها ،وطبقا
لهذه النظرية يمكن مساءلة الدولة عند استعمالها لحقوقها ولكن بطريقة تعسفية
قاصدة بها األضرار بالدول األخرى أو األجانب وأن تكون الفائدة الكلية التي
تعود عليها من استعمالها لحقها من الضآلة بحيث ال تتناسب مع األضرار البالغة
التي تلحق باألجانب.
 .3.1.1مسؤولية الدولة ونظرية المخاطر أو التبعية:

لقد كان من أول من ناقش فكرة المسؤولية الناتجة عن المخاطر وضرورة
نقلها إلى القانون الدولي الفقيه " Poual Fouchille" :وذلك في دورة معهد
القانون الدولي عام  1900في سويسرا ،إذ حاول أن يضع قاعدة ليحصل
بموجبها األجانب الذين يتضررون من جراء الحروب األهلية على أقاليم الدول
التي يجدون فيها على التعويض المناسب ثم اتجهت القوانين واالتفاقيات الدولية
إلى األخذ بالمسؤولية المطلقة ،مثل اتفاقية روما لعام  1925المتعلقة بالمسؤولية
عن األضرار التي تصيب الغير على سطح األرض من الطائرات التي تحلق في
الجو ،وكذلك اتفاقية بروكسل لعام  1962الخاصة بالمسؤولية عن السفن
النووية كما أخذت بها اتفاقية فيينا لعام  1963الخاصة بالمسؤولية عن
12
األضرار النووية.
وتتلخص مضمون هذه النظرية في أن الشخص يجب أن يتحمل
المسؤولية في بعض األحيان دون حاجة إلى إقامة الدليل على خطأ الشخص
المسؤول وذلك على افتراض وقوع مثل هذا الخطأ أو على افتراض وجود
عالقة سببية بين الخطأ والضرر ،فالمسؤولية طبقا ً لهذه النظرية إنما تبنى على
مجرد وجود عالقة السببية التي تقوم بين نشاط الدولة وبين الفعل المخالف
مجلة صوت القانون
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للقانون الدولي فهي مسؤولية ذات صفة موضوعية وتستند إلى فكرة أن المستفيد
من النشاط الخطر يجب أن يتحمل مسؤولية األضرار الناجمة عن هذا النشاط
13
حتى ولو كان الفعل المقترف مشروعا.
 .2.1اآلثار القانونية المترتبة على المسؤولية الدولية

يترتب على قيام المسؤولية الدولية نشوء التزام أو عالقة قانونية جديدة
بين مرتكب الفعل غير المشروع والشخص المتضرر وموضوع هذه العالقة
يتجلى في االلتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي على الفاعل في إزالة
اآلثار الضارة التي ترتبت على فعله وذلك بصرف النظر عن الوسيلة المتبعة
في هذا الخصوص ،وقد أوضحت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية الدائمة في
قضية " "Chrozow Factory Caseعام " :1927بأن من مبادئ القانون
الدولي وكذلك من المبادئ العامة للقانون أن خرق أي التزام يترتب عليه التزام
بالتعويض وعليه فالتعويض هو البديل لإلخالل باتفاقية ما ولو لم ينص في
االتفاقية على ذلك" كما وأن التعويض يعتبر أيضا النتيجة الطبيعية لإلخالل
بالتعهد القائم ما بين الدول.
وتتنوع اآلثار القانونية المترتبة على مخالفة قواعد القانون الدولي
اإلنساني وفي اإلمكان أن تصيب ليس فقط الدولة المخالفة وإنما أيضا الدولة
ضحية المخالفة ودوال أخرى بل حتى المنظمات الدولية ،ومن شأن هذه اآلثار
تبعا لطبيعة المخالفة أن تلقى على كاهل الدولة المذنبة التزاما بالتعويض عن
الضرر الواقع وتعطي للدولة الضحية الحق في أن تتخذ حيال الدولة األخرى
إجراءات القسر التي يجيزها القانون الدولي ولسائر الدول الحق في تقديم
المعونة للدولة الضحية وللمنظمة الدولية الحق وربما أيضا يقع عليها الواجب
14
في اتخاذ بعض التدابير ضد الدولة المعتدية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الممارسة الحديثة العهد تؤيد تقديم جبر الضرر
لضحايا الحرب ويبدو هذا األمر جليا في المادة ( )02/75من النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص "جبر أضرار المجني عليهم" والتي تعطي
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د ،الطاهر يـــاكر المسؤولية الدولية عن إنتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاتها
99

المحكمة صالحية أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فيه أشكاال
مالئمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم أو في ما يخصهم بما في ذلك رد
الحقوق والتعويض ورد االعتبار15."،وعليه فإن طرق إصالح الضرر تتمثل في
الصور التالية:
 .1.2.1إعادة الحال إلى ما كنت عليه( ،التعويض العيني):

يعني ذلك إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل اقتراف العمل غير
المشروع وتعتبر هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل التقديرية للتعويض الكامل ،وقد
أقرت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع ، Chrozow
حيث بينت المحكمة أن من أولى الوسائل التي يجب اللجوء إليها في حالة مخالفة
أحد األطراف اللتزامات ه المنصوص عليها في المعاهدة هو إعادة الحال إلى ما
16
كانت عليه الذي يعتبر بمثابة التعويض الطبيعي.
 .2.2.1الترضية":"Satifaction

عرفت لجنة القانون الدولي في تعليقها على مشروع المواد المتعلقة
بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة ،الترضية بأنها وسيلة لجبر الضرر
في حاالت الخسائر غير المادية التي تلحق بالدولة والتي ال يمكن تحديد مقابل
مادي لها إال بطريقة نظرية وتقريبية ،أو جبر الضرر عن الخسائر غير القابلة
17
للتقييم المادي والتي قد ترقى إلى درجة اإلهانة للدولة.
ويأخذ التعويض عن األضرار المعنوية شكل الترضية عندما تكون هذه
األخطار هي فقط التي تترتب على األفعال غير المشروعة الضارة فلم تمس
المصالح المالية أو االقتصادية للدولة المتضررة ،ومن ثم تعني الترضية مجرد
قيام الدولة المسؤولة باإلعالن عن عدم إقرار التصرفات الضارة باالعتذار عنها
18
أو معاقبة مرتكبيها،
 .3.2.1التعويض المالي:

يعتبر التعويض عن االنتهاكات الجسيمة التي ترتكب في مجال القانون
الدولي اإلنساني قاعدة عرفية متعارف عليها وطبقتها الدول في كثير من
مجلة صوت القانون
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تصرفاتها وأول نص قانوني تحدث عن التعويض ورد باتفاقية الهاي الرابعة
الخاصة باحترام عادات وأعراف الحرب البرية لعام  1907حيث نصت المادة
( ) 03من االتفاقية على أن يقوم الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام الالئحة
المذكورة بالتعويض ـ إذا دعت الحاجة ـ كما يكون مسؤوال عن جميع األعمال
التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة وقد أعيد النص على ذلك في
البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977وبدأت الدول تمارس هذا األمر من
19
خالل العديد من تسويات ما بعد النزاعات المسلحة.
 .2المسؤولية الجنائية الدولية للفرد على انتهاك القانون الدولي اإلنساني

يتجه القانون الدولي العام المعاصر إلى أن المسؤولية الدولية ترتب ـ
باإلضافة إلى إصالح الضرر عن طريق إعادة الحال إلى ما كانت عليه،
والتعويض المالي ،والترضية ـ أثرا جنائيا يتمثل في توقيع العقوبة على االنتهاك
الخطير لقواعد القانون الدولي والذي يكون جريمة دولية ،وقد ظهر هذا االتجاه
في أعقاب الحرب العالمية األولى والثانية وقد برز االهتمام بالمبادئ التي
تؤسس عليها ا لجرائم الدولية والعقاب عليها في جهود الفقهاء والهيئات الدولية
20
وعمل الدول في الفترة التي أعقبت الحرب الثانية.
والتساؤل الذي يطرح في مثل هذه الحالة هل تعتبر الدولة مسؤولة جنائيا
عن هذه الجرائم أم األفراد هم الذين يسألون؟ وهل يعد الشخص الطبيعي شخصا
من أشخاص القانون الدولي العام؟ ومن ثم بحث الفقه الدولي في مسألة هل
يجوز تقرير المسؤولية الدولية الجنائية للفرد تمهيدا لمحاكمته؟ ومن سيحاكم
الفرد المتهم بارتكاب جريمة دولية؟ وما هو القانون الذي ستطبقه المحكمة؟ وقد
عرفت هذه اإلشكاليات إطارا تجريبيا من خالل المحاكمات التي جرت في
أعقاب الحربين العالميتين األولى والثانية وعبر المحاكم الدولية الخاصة إلى
حدود التصديق على نظام روما وهو ما سنتناوله من خالل التقسيم األتي:
المطلب األول :مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ،المطلب الثاني :تطبيقات
مجلة صوت القانون
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المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في القضاء الدولي الجنائي ،المطلب الثالث:
تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
 .1.2مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد:

ال يمكن ألي مجتمع ـــــ بما في ذلك المجتمع الدولي ــــ أن يتغاضى عن
الجرائم التي تشكل تهديدا ألهم األسس والركائز التي يقوم ويؤسس بنيانه عليها
لذلك تقرر قواعد القانون الدولي (العرفية والمكتوبة) مسؤولية الفرد عن الجرائم
التي يرتكبها إذا شكلت اعتداء على األسس التي تقوم عليها الجماعة الدولية،
وهكذا لم تعد المسؤولية عالقة بين الدول وحدها (أي مسؤولية دولة تجاه أخرى)
وإنما من المتصور وجو د حاالت أخرى للمسؤولية الدولية ،منها المسؤولية
21
الجنائية للفرد على الصعيد الدولي.
وحيث أنه ومما ال خالف عليه أن القانون الدولي العام قد وضع حماية
خاصة للفرد أثناء النزاعات المسلحة وخاطبته بصفته هذه وجعلت له حقوقا
والتزامات وحظرت عليه بعض التصرفات لحماية المجتمع منه وهذه النقلة في
مركز الفرد في القانون الدولي جعل الفقهاء يتساءلون إن كان الفرد يتمتع بهذه
العناية الدولية لذاته وباعتباره شخصية دولية أم أنه ليس من أشخاص القانون
الدولي؟ وفي هذا انقسم الفقه الدولي إلى ثالث اتجاهات رئيسية:
 .1.1.2المذهب اإلرادي:

ير ى أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن الجريمة الدولية ويعني ذلك في
رأي المشايعين لهذا المذهب أن الدولة في نظرهم تعتبر المسؤول الوحيد عن
الجريمة الدولية ،وينكر أصحاب هذا المذهب تمتع الفرد بالشخصية القانونية
الدولية ويرون أن الحقوق التي يمنحها القانون الدولي العام لألفراد إنما تمنحها
لهم القوانين الداخلية ألن مباشرتها تكون بالنص عليها في القانون الداخلي ودور
القانون الدولي العام في نظرهم ال يتجاوز إلزام الدول لتقرير هذه الحقوق في
قوانينها الداخلية ،واألمر كذلك بالنسبة إلى الواجبات فالذي يفرضها القانون
22
الداخلي وليس الدولي العام.
مجلة صوت القانون
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 .2.1.2المذهب الموضوعي:

يذهب أصحاب هذا االتجاه إلى اعتبار الفرد شخص من أشخاص القانون
الدولي العام بل يرون أنه الشخص الحقيقي الوحيد المخاطب بكل القواعد
القانونية الداخلية والدولية ،والدولة في نظرهم مجرد وسيلة قانونية إلدارة
المصالح الجماعية لشعب معين ،ويري أنصار هذا االتجاه أن الشخص الطبيعي
هو المحل الوحيد للمسؤولية الدولية الجنائية فمن المسلم به سواء في القانون
الداخلي أو في القانون الدولي أن الشخصية المعنوية هي صورة من صور
الحيل القانونية " " Fictionالتي يستعين بها القانون على تيسير تطبيق
23
أحكامه.
 .3.1.2االتجاه الحديث:

وهو السائد في مجال التطبيق العملي الدولي ويرون أن الفرد أصبح محال
لالهتمام من جانب القانون الدولي وليس فردا من أفرادها ،ويرون أن مخاطبة
القانون الدولي للفرد في بعض الحاالت مباشرة وكأن له شخصية دولية قانونية
بالمعنى الصحيح ،ال يـعني أنـه أقــر به كـشخصية دولية قانونية ويقررون أن
الحاالت االستثنائية الـتي يُـخاطب فيها مباشرة ال تعطي الفرد صفة الشخصية
الدولية وال يؤثر على مركزه باعتباره من غير أشخاص القانون الدولي العام
وإن كان محال الهتمام هذا القانون في كثير من األحيان.
 .2.2تطبيقات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في القضاء الدولي الجنائي:

تقع مسؤولية مالحقة مرتكبي االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني
في المقام األول على عاتق الدول ويبدو هذا األمر واضحا بجالء في حالة
"االنتهاكات الجسيمة" حيث تذهب المتطلبات إلى حد إلزام الدول بتعقب جميع
األشخاص الذين ار تكبوا انتهاكا خطيرا أو أعطوا اآلخرين أوامر الرتكاب
انتهاك خطير ومعاقبتهم بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو المكان
الذي ارتكبت فيه الجريمة ،وتشكل القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني كما
تقبل بذلك محكمة العدل الدولية القواعد القطعية للقانون الدولي ،وقد الحظت
مجلة صوت القانون
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لجنة القانون الدولي بالفعل في هذا المجال أنه في ضوء وصف المحكمة الدولية
للقواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني المطبقة في النزاعات المسلحة بأنه":
ال يمكن التعدي عليها بطبيعتها في كل الظروف واألحوال" فمن المبرر معاملتها
24
على أنها قطعية.
وقد جاء مي ثاق األمم المتحدة كأهم وثيقة دولية بشأن تحريم الحرب في
العالقات الدولية ولم يكتف الميثاق بتحريم استعمال القوة في العالقات الدولية
وإلغاء حق الدول في شن الحرب كوسيلة لفض منازعاتهم بل حظر مجرد
التهديد باستخدام القوة في المادة ( )4/02منه مما يعد تطورا كبيرا في قواعد
القانون الدولي إال أنه لم يتضمن آلية ملزمة لمحاكمة مجرمي الحرب ،وقد مثل
توقيع االتفاقية الدولية لمنع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها في  9ديسمبر
 1948أحد هذه اآلليات حيث دعت االتفاقية إلنشاء محكمة جنائية دولية
لمحاكمة األفراد المتهمين بارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ،وأكدت على مبدأ
المسؤولية الجنائية الفردية وأكدته اتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في 12
أغسطس ،1949ومن أجل ردع المجرمين المحتملين مستقبال ومنح األجيال
القادمة أفضل اآلمال في عالم متحرر من فظاعات اإلبادة واالنتهاكات الخطيرة
فإن منظمة األمم المتحدة ومن خالل جمعيتها العامة ساهمت في إقرار أمرين
أساسين :األول هو العمل على تقنين القانون الدولي الجنائي وثانيا التأكيد على
أهمية ما جاءت به المحاكم العسكرية الدولية لنورمبرج وطوكيو من قرارات
25
وأحكام قضائية خالل توصيتها رقم ( )1/95لعام .1946
وتعتبر محاكمات يوغسالفيا ورواندا أول محاكمات تنشأ منذ محاكم
نورمبرج  1945وطوكيو  1946لمحاكمة مجرمي الحرب تطبيقا لمبدأ
المسؤولية الجنائية الفردية التي ال تجيز الدفع بطاعة األوامر العليا أو بعدم
26
مسؤولية القادة أو حصانة رؤساء الدول أو المسؤولين.
 :3.2تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:
مجلة صوت القانون
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في  17ديسمبر عام  1996أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة
قرارها رقم ( )207/51بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998
لغرض اعتماد اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،وينصرف تعبير المحكمة
الجنائية الدولية كما برز أثناء إعداد وثيقة نظامها األساسي للداللة على بنية
الجهاز القضائي الدولي واألجزاء المكونة له ،حيث يمكن تعريفها بأنها هيئة
قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية
أنشأت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية الجنائية الوطنية أنشأت باتفاقية
دولية لتمارس سلطتها القضائية على األشخاص الطبيعيين المسؤولين عن
27
ارتكاب الجرائم الدولية األشد خطورة في نظامها األساسي.
ويمثل صدور "نظام روما " عام  1998وتطبيق الدول للوالية القضائية
العامة من بين العالمات البارزة على طريق النضال ضد اإلفالت من العقاب،
حيث ي مكن تلخيص الدوافع الرئيسية في تطور المركز القانوني الدولي للفرد
وتطور االهتمام الدولي بقضايا حقوق اإلنسان ثم تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان،
إذ بدا واضحا قصور نظام الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في صورته الحالية.
وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في األول من
يوليو  2002دعائم المسؤولية الجنائية الفردية في نظامها األساسي كأول نظام
قضائي جنائي دائم على شكل معاهدة ملزمة للدول األطراف وقد أكدت في
ديباجتها أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أال تمر
دون عقاب ومقاضاة مرتكبيها ،و قد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبي
هذه الجرائم من العقاب وعلى اإلسهام بالتالي في منع الجرائم مما قد يدعم أسس
النظام العالمي ويسهم في إرساء أسس السالم واألمن وإضفاء القيم اإلنسانية في
العالقات الدولية ،ويقتصر اختصاص المحكمة على األشخاص الطبيعيين.
ويكون الشخص مسؤوالً عن الجرائم بصفته الشخصية سواء ارتكبها
بنفسه أو باالشتراك مع غيره أو عن طريق شخص أو أشخاص آخرين سواء
بإعطاء األمر أو باإلغراء على ارتكابها وهذا هو االختصاص الشخصي
مجلة صوت القانون
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للمحكمة ،وبالنسبة لالختصاص الموضوعي للمحكمة فقد ورد في المادة
الخامسة من نظامها األساسي وهي جرائم ال تسقط بالتقادم ،وتتمثل في جريمة
28
اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وترتيبا على ما سبق فقد ثبتت في القانون الدولي المسؤولية الجنائية
الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية حتى أصبحت من النظام العام الدولي أي من
القواعد اآلمرة التي ال يجوز مخالفتها وال االتفاق على مخالفتها ،فأصبح نطاق
المسؤولية الدولية يشمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة خالفا
لقوانين وأعراف الحرب بميالد معاهدة فرساي عام  1919وتقريرها المسؤولية
الشخصية لإلمبراطور األلماني غليوم الثاني بنص المادة ( )227عن إثارة
الحرب.
وأكدته اتفاقيات جنيف األربعة بنص المواد المشتركة الخاصة بالعقوبات
الجنائية ،والمادة ( )07من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا،
والمادة ( )06من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،وأيضا
ا لحكم الذي أصدره مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية بريطانية باعتباره سابقة
قانونية في منع مرتكبي الجرائم الدولية من اإلفالت من العقاب وعدم منحهم
الحصانة القضائية بنا ًء على طلب تقدمت به أسبانيا عام  1998لتسليمه الرتكابه
29
جرائم ضد اإلنسانية.
وقد الحظنا أن اتفاقيات جنيف األربعة أوجبت على الدول الموقعة أن
تعدل تشريعاتها لمعاقبة مرتكبي االنتهاكات ضد القانون الدولي اإلنساني ومن
هذه الدول من اكتفت بنص عام يعتبر انتهاك قواعد القانون الدولي جريمة ومنها
من عملت على تعديل قانونها الجزائي إذا كان دستورها ال يسمح بمعاقبة أحد إال
إذا قضي نص صريح بمعاقبته أي أنها ال تقبل التطبيق المباشر للقانون الدولي
30
بسبب قانونية الجرائم والعقوبات.
وبسبب وجود نص في اتفاقيات جنيف يلزم الحكومات الموقعة بتعديل
قوانينها كما تعهدت بذلك صراحة فإن عددا من الدول أنجزت هذا التعديل وأن
مجلة صوت القانون
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عددا آخر في صد د إجرائه ،لكن غير هؤالء وأولئك وقعوا على االتفاقيات
والتزموا بوجوب تعديل تشريعهم غير أنهم لم يفعلوا شيئا حتى اآلن وأنهم
صدروا تشريعات معينة لكن محاكمهم ما تقيدت بها أو أن أحكام هذه المحاكم
ألغيت بقرارات من المراجع العسكرية العليا فكانت أن مرت جرائم مجرمي
ا لحرب دون عقاب فعلي ،وهذا ما يحدث بصورة منظمة في العراق وأفغانستان
والشيشان وخاصة في إسرائيل ،فهناك وبعد بضعة أشهر فقط من التوقيع على
البروتوكوليين اإلضافيين لعام  1977حكم ضابط إسرائيلي أتهم بتعذيب وقتل
أربعة من أسرى الحرب خالل االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان في مارس
 .1978غير أن الجنرال "إتيان" رئيس األركان العامة ألغى الحكم وعفى عن
مجرم الحرب هذا بكل بساطة ،وهذا مجرد مثل لسلسلة متالحقة من هذه
31
التصرفات المنافية لروح ونص القانون الدولي اإلنساني.
الخاتمة:
يمكن القول أن القانون الدولي اإلنساني هو أكثر فروع القانون الدولي
تعرضا لالنتهاك وعدم االمتثال ألحكامه فهو قانون ال يُحترم على الدوام ويرجع
العامل الرئيسي في ذلك إلى عدم فعالية قواعد المسؤولية المقررة في هذا القانون
لمواجهة انتهاك قواعده ،فاالتفاقيات الدولية اإلنسانية ال تتضمن أحكاما تفصيلية
حول مسؤولية أطراف النزاع المسلح في حالة انتهاكها أو مخالفتها لقواعده ،كما
أنها لم تحدد نوع ومقدار العقوبة الجنائية التي تفرض على المنتهكين لقواعده
وأحالت ذلك إلى التشريعات الجنائية الوطنية.
وتعد مسألة مراقبة مدى احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني أمرا
ضروريا ولها ما يبرر ها في الوقت ذاته ،فالمدنيين األمينين في شتى بقاع الكون
يواجهون أوضاعا قصوى من العنف والمشقة نتيجة النزاع المسلح ويؤثر مدى
احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني على أوضاع هؤالء بشكل واضح
ومباشر .وكل ذلك أظهر لنا عدم فعالية القواعد الدولية اإلنسانية في حماية
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د ،الطاهر يـــاكر المسؤولية الدولية عن إنتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني وتطبيقاتها
107

ضحايا النزاعات المسلحة ،ومن ذا الذي يضمن أن تقوم المحاكم الوطنية
بمحاكمة وطنيي دولة ما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حين أنهم قد يعتبرون
أبطاالً وطنيين من وجهة نظر الرأي العام في دولتهم أو لنقل غالبية هذا الرأي
العام ،هذا وذاك من األسئلة يشكل جوهر المشكلة الحقيقية للطبيعة الحقوقية
للقانون الدولي الجزائي بما فيه هذا الجزء الذي يتعلق بمعاقبة الجرائم التي ينص
عليها القانون اإلنساني فحين يتقزم الجزاء أو المؤيد أو ينعدم يثور السؤال جديا
حول طبيعة االلتزام المفتقر إلى هذا المؤيد لجهة كونه التزاما قانونيا أم مجرد
التزام أخالقي أدبي؟.
وعندما تحدث االنتهاكات الواسعة لحقوق ضحايا النزاعات المسلحة فال
يمكن لضوابط المسؤولية الدولية بنوعيها أن تتحكم في الوحشية الناتجة عن
النزاعات المسلحة ،ولكنها قد تساعد حكما على توعية وتطهير صور "الضمير
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ملخص:
أصبحت الجرائم البيئية واحدة من أخطر الجرائم تهديدا لمستقبل االنسان وديمومة
الحياة ،ولقد تخطت تداعيتها الحدود الوطنية لتصبح بذلك الجريمة البيئية مشكلة دولية،
و تدخل المحكمة الجنائية الدولية في مجال التصدي للجرائم البيئية وهو ما يشكل نقلة نوعية
إلختصاصها خاصة وأنها ال تقل خطورة عن باقي الجرائم ،وتهدف هذه الورقة البحثية
الوقوف على دراسة الجريمة البيئية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كلمات مفتاحية :البيئة ،الجريمة البيئية ،المحكمة الجنائية الدولية.

Abstract:
Environmental crimes have become one of the most serious
crimes threatening the human future and the sustainability of life, and
its repercussions have crossed national borders, thus environmental
crime has become an international problem,and the intervention of the
International Criminal Court in the field of addressing environmental
crimes is a qualitative leap in its jurisdiction, especially as it is no less
dangerous than the rest Crimes,This research paper aims to study
environmental crime In light of the statute of the court.
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 -1المؤلف المرسل :فصيح خضرة  ،اإليميلkhadra.fecih@univ-djelfa.dz :
مقدمة:

بات مستقبل الحياة على األرض مهددا بأخطار جسيمة نتيجة لتصرفات
االنسان واعتداءاته المستمرة على البيئة ،وتلقى البيئة اليوم إهتماما متزايدا
واستثنائيا ،وترتب عن هذا التطور الهائل في مجال اإلهتمام بقضايا البيئة
ومشاكلها المختلفة ظهور بوادر إنعكاس ذلك التطور على جميع الدول ،ولقد
شهدت السنوات األخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من أبرز
الجرائم التي تقترف في حق المجتمع ،ولهذا سعت الدول إلى تكريس حماية
للبيئة من خالل صياغة مختلف القوانين واإلتفاقيات الدولية ،غير أن الواقع الذي
نعيش يبين لنا صراعات دولية كثيرة استخدمت فيها وال زالت تستخدم البيئة
كهدف حربي مخلفة بذلك أضرار هائلة يصعب معالجتها ،وهذه األفعال يمكن
تكييفها كجرائم دولية خطيرة بحق البيئة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية
الدولية  ،هو ما سوف نحاول دراسته من خالل هذه الورقة البحثية خاصة بعد
ورقة السياسة الصادرة عن هيئة اإلدعاء العام التابعة للمحكمة لسنة 2016
عندما تم تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم التي تشكل
تدمير للبيئة.
أهمية البحث :يعد موضوع الجرائم البيئية من المواضيع المهمة على
الساحة الدولية ألنه يشكل المساس بمصلحة عالمية البد من الحفاظ عليها،
وتشكل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الهيئة الدولية الدائمة القادرة على
التصدي على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل بما فيها الجرائم
البيئية.
مجلة صوت القانون
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اإلشكالية الرئيسية :ومن هذا المنطلق يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي :هل
يمكن إعتبار الجريمة البيئية من بين أشد الجرائم خطورة التي تدخل في
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بما يتناسب وتكييفها القانوني خاصة بعد
اإلعالن الصادر في 2016؟
المنهج المستخدم :اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقف على
وصف الظواهر والتحليل لبعض النصوص التي إعتمدنا عليها في هذا البحث،
والموجودة في النظام األساسي للمحكمة والتي عالقة بالجرائم البيئية ضمن
إطارالتكييف القانوني للجرائم الدولية الخطيرة الداخلة في اختصاصها.
التقسيم العام للدراسة :تتناول هذه الورقة دراسة مفهوم الجرائم البيئية في
العنصر األول من خالل ايضاح التعريف الفقهي والقانوني في الشق الدولي،
ويتناول العنصر الثاني تكييف الجرائم البيئية في ضوء النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية من خالل إمكاني ة تكييفها كجرائم إبادة جماعية وكجرائم حرب
وكجرائم ضد االنسانية مع تبيان أهم التحديات التي تواجهها بشأن ذلك في هذه
المسألة بالتحديد ،وذلك بعيدا عن العوائق التي تحد من عمل المحكمة والتي
تناولتها العديد من الدراسات ،وكذا تبيان أوليات المحكمة الجديدة في استخدام
األضرار التي تلحق بالبيئة كأساس للمحاكمة على الجرائم ضد االنسانية.
 .1مفهوم الجرائم البيئية

أصبحت خطورة الجرائم البيئية تهدد المجتمع الدولي ككل حكاما
ومحكومين لهذا فإن مسؤولية حماية البيئة والمحافظة عليها هي مسؤولية كافة
الدول فرادى أو جماعات و من أجل ذلك البد من تكاثف جهود الدول لحماية
مختلف عناصر البيئة من مختلف أشكال االعتداء عليها وتوريث بيئة نظيفة
وسليمة لألجيال الحاضرة والمستقبلية ،1حيث أن البيئة االنسانية هي وحدة
واحدة ال تتجزأ عناصرها المشتركة بين جميع المقيمين على الكرة األرضية
فهي كل واحد ومتكامل ،كما أن أقاليم المجموعة الدولية هي أجزاء اقتطعت من
هذا الكل ،2ولقد تم اإلتفاق على أن الحماية القانونية للبيئة هي حماية دولية قبل
مجلة صوت القانون
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أن تكون حماية وطنية ،وهذا ما يكرس مفهوم عالمية البيئة والذي يعني أن هذه
األخيرة ليست لها حدودا جغرافية أو سياسية أوقانونية األمر الذي يتطلب تكاثف
كافة جهود أ عضاء المجتمع الدولي لحمايتها من الجرائم الواقعة عليها أو على
أحد عناصرها من ماء وتراب وهواء وكائنات حية كاالنسان والحيوان.3
يتكون مصطلح الجرائم البيئية من لفظين الجرائم والبيئة،أما عن البيئة
فهي تعد ذلك الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه االنسان والكائنات الحية األخرى
ويمارس فيها نشاطاته المختلفة،و حسب ما جاء في مؤتمر ستوكهولم للبيئة
 1972فالبيئة هي رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي
مكان ما إلشباع حاجات االنسان وتطلعاته،ولق د أعطى هذا التعريف للفظ البيئة
فهما متسعا بحيث أصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية ،4وأما عن
الجريمة فهي ظاهرة إجتماعية قديمة إلرتباطها إرتباطا وثيقا بوجود المجتمع
االنساني وشعوراألفراد إلى الحاجة إلشباع حاجاتهم وتحقيق مصالحهم
باإلنضمام إلى بعضهم،وتجريم األفعال التي تتعارض مع مصلحة المجتمع
لتتطور بذلك مفهوم الجرائم وصوال الى ما يسمى بالجريمة البيئية ،ومن خالل
ما سبق سيتم التطرق إلى تعريف الجريمة البيئية الفقهي والقانوني في الشق
الدولي.
 .1.1التعريف الفقهي للجرائم البيئية:

و في إطار التعريف الفقهي نجد من يعرف الجريمة البيئية بأنها" :األفعال
المحظورة شرعا أو قأنونا والتي تحدث تلوثا أو تلحق بها الضرر" ،5كما أن
هناك تعريف آخر في الفقه الجنائي يرى بأنها "كل سلوك ايجابي أو سلبي
عمدي أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر أو يحأول
اإلضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر".6
وهناك من يعرف جريمة البيئة من حيث التلوث "جرائم تلويث البيئة هي
من الجرائم التقليدية المعروفة منذ القدم ولكنها مستحدثة اكتشفتها البحوث العلمية
الحديثة ،وحاولت الدول من خالل سلطتها التشريعية سن القوأنين الالزمة
مجلة صوت القانون
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لتحديثها" ،7كما أن هناك تعريف آخر يؤكد أن "تعريف الجريمة البيئية هو
مسألة صعبة وال يوجد تعريف واحد يرضي الجميع لسبب وحيد وهو الغموض
حول تعريف الضرر البيئي ،إذ أن هذا األخير من الممكن أن ينطوي على أفعال
قانونية أوغير قانو نية وفي نفس الوقت تضر بالبيئة وبالتالي فإن أي دراسة قد
تحوي وجهات نظر مختلفة ويبقى علم اإلجرام البيئي مجال واسع للبحث
المستمر ،كما أن هناك أبعاد متقاطعة تحتاج للنظر في أي تحليل للجرائم البيئية
وهذه األبعاد تكمن في تحديد الضحية "بشرية أو غير بشرية" والمدى الذي
يصل إليه الضرر"عالمي أو محلي" واإلطار الزمني للضرر"نتائج فورية أو
8
متأخرة" و هذه أبعاد مختلفة للضرر البيئي وتشكل بحد ذاتها تحديات خاصة"،
و مما سبق ذكره في التعريفات أعاله يمكن الخروج بأهم النقاط األساسية
لتعريف الجريمة البيئية كالتالي:
 أوال :الجريمة البيئية هي كل فعل أو سلوك عمدي أو غير عمدي يمس بأحدعناصر البيئة من ماء أو هواء أو تراب أو مختلف الكائنات الحية.
 ثانيا :وأن يلحق هذا الفعل ضرر بيئي بأحد تلك العناصر(عناصر البيئة). ثالثا :وأن مسؤولية اإلضرار بالبيئة تقع على كل شخص سواء طبيعي أومعنوي دون تمييز.
 رابعا :صعوبة تحديد الضرر البيئ ي من حيث الضحية (بشرية أو غيربشرية) أو النطاق الزماني والمكاني الذي يصل إليه الضرر ،بحيث تقع
المسؤولية أيضا اذا كأن النشاط مضرا بالبيئة كالقيام بالتجارب النووية وما
يترتب على ذلك من إنتقال ملوثات كيميائية كاألدخنة أو االمطار الحمضية
الى اقليم دول اخرى ويسبب أضرار بالبيئة.
 خامسا:األساس الذي تنشأ منه الجريمة البيئية في غالب األحيان هو اإلستهتاربالقواعد المنظمة للكوارث البيئية مما ينجم عن ذلك أضرار جسيمة.
 .2.1التعريف القانوني للجرائم البيئية في الشق الدولي :
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في هذا العنصر يمكن أيضا البحث عن تعريف الجريمة البيئية في الشق
القانوني وتحديدا في إطار القانون الدولي خاصة من قبل األجهزة والهيئات
دولية ،أو المعاهدات واإلتفاقيات الدولية  ،وتعتبر هذه األخيرة من أبرز
المصادر التي يمكن االستعأنة بها لتحديد أنواع األفعال التي تمثل إنتهاكات للبيئة
وعناصرها ،ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه اإلعتداءات غالبا ما تكون طابع
دولي ،9فالجريمة البيئية قد تكون جريمة دولية تسأل عنها الدولة اذا نسب النشاط
الضار بالبيئة إليها كأن تقوم الدولة مثال بإجراء التجارب نووية داخل إقليمها،
ويرتب عليها إنتقال ملوثات كيميائية أو اشعاعية كما هو الحال بالنسبة لألدخنة
10
أو األمطار الحمضية إلى اقليم دولية أخرى ويسبب لها أضرارا بيئية .
وبهذا فإن الجرائم البيئية ليس حدودا سياسية أو جغرافية أو إقتصادية أو
غيرها إلعتبارها عابرة للحدود أي أنها ذات طابع دولي ،و هذه هي الجريمة
البيئية في الشق الدولي حيث نجد أن ه تم اإلعتراف بمجاالت واسعة لهذه الجرائم
من قبل هيئات دولية مثل  :اإلتحاد األوروبي واألنتربول وبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ومعهد األمم المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة والتي تسلط
الضوء على الجرائم التالية :11
 االتجار الغير مشروع بالحياة البرية في األنواع المهددة باإلنقراض. تهريب المواد المستنفدة لألوزون بما يتعارض مع برتوكول مونتلاير لعام1987بشأن المواد المستنفدة لألوزون.
 الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. اإلغراق واالتجار غير المشروع في النفايات الخطيرة بما يتعارض معاتفاقية بازل لعام .1989
 قطع األشجار بشكل غير قانوني وما يرتبط به من تجارة األخشابالمسروقة.
وتوجد أكثر من  500معاهدة دولية وغير ذلك من االتفاقيات المتعلقة
بالبيئة ،منها  323ذات طابع إقليمي ،ويرجع تاريخ ظهور  %60منها منذ أول
مؤتمر تاريخي لألمم المتحدة للتنمية البشرية في ستوكهولم ،بحيث دعت
مجلة صوت القانون
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الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشة األخطار
المحدقة ببيئة االنسان ،والذي إنعقد فعال بدولة السويد في الفترة  05الى 16
جوان  ،1972وكان أول مؤتمر متعلق بالبيئة االنسانية ونتج عنه مبادئ
وتوصيات تعتبر حجر األساس للبحوث القانونية في مجال حماية البيئة  ،12ولقد
تناول مؤتمر ستوكهولم للبيئة تعريف التلوث بأنه "النشاطات االنسانية تؤدي
حتما إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة إلى البيئة على نحو متزايد يوما بعد يوم،
وحينما تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعريض صحة االنسان ورفاهيته
وموارده للخطر أو يحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فإن
هذا هو التلوث" ،وعلى الرغم من أن تعريف الجريمة البيئية غير متفق عليه
عالميا لكن يفهم بشكل عام على أنه "مصطلح جماعي لوصف األنشطة غير
القانونية التي تضر بالبيئة وتهدف الى إفادة األفراد أو الجماعات أو الشركات
من اإلستغالل أو التجارة أو السرقة من الموارد الطبيعية".13
ويبقى تحديد اإلنتهاكات التي تمس بالبيئة على الصعيد الدولي يحتاج الى
مزيد من تكاثف الجهود الدولية حتى تكون هناك قواعد عامة تكرس حماية للبيئة
من خالل نصوص فاعلة تحدد هي األخرى تعريفا للجرائم البيئية ،خاصة وأن
الع ديد من المسائل المتعلقة بالضرر البيئي دولية بطبيعتها من حيث النطاق
والمضمون .
 .2تكييف الجرائم البيئية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اعتمد المجتمع الدولي قأنون روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية
الدولية في  ،1998ولقد تم الترحيب بهذه المعاهدة والتي وصفت بكونها التطور
األكثر أهمية في القانون الدولي منذ اعتماد ميثاق األمم المتحدة ،وتندرج أهمية
هذه المحكمة كونها تشكل رادعا و آلية دولية لمقاضاة لألشخاص الذين يفكرون
بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة الداخلة في اختصاصها وكما أنها تتمتع بوالية
قضائية واسعة ،ولقد دخل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ
عام  2002وبالرغم من أنه لم يتضمن نصوصا صريحة تجرم االعتداء على
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البيئة بشكل مباشر ،غير أنه تضمن العديد من النصوص القانونية التي يمكن أن
تش كل جريمة اعتداء على البيئة ضمن جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد
االنسانية وجرائم الحرب وذلك في المادة  05من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،أما بالنسبة لجريمة العدوأن فهي خارجة عن نطاق هذه الدراسة
 ،ولقد صدر إعالن عن المحكمة في  2016والذي سمي بــ":ورقة سياسة بشأن
اختيار الحاالت وتحديد األولويات" الذي أصدرته المدعية العامة "فاتو
بانسوندا " تم من خالله تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم
التي تشكل تدمير للبيئة وبهذا الشأن سنتطرق في العنصر الثاني إلى:
 .2.1إمكأن ية تكييف الجرائم البيئية كجرائم إبادة جماعية و كجرائم حرب في ضوء النظام
األساسي للمحكمة :

توصف جريمة اإلبادة الجماعية بأنها جريمة الجرائم وهي من أكثرها
شيوعا في تاريخ الحروب الصراعات المسلحة  ،14ولقد تم النص عليها في
المادة  6من النظام األساسي ،وفيما يتعلق بجرائم الحرب فلقد كان تصريح
باريس لعام  1856أول معاهدة وضعت قواعد الحرب ،لتمربمجموعة من
التنظيمات إلى أن تم النص عليها في نظام روما األساسي للمحكمة وعدد أفعال
تلك الجرائم في المادة  ،8وسنحاول البحث في المادتين  6و 8إليجاد التكييف
القانوني للجرائم البيئية :
 .1.1.2إمكأن ية تكييف الجريمة البيئية كجريمة إبادة جماعية :
ونصت المادة  06من النظام األساسي للمحكمة أن المقصود بجريمة

اإلبادة الجماعية هو اثبات أفعال محددة بقصد اهالك جماعة قومية أو إثنية أو
عرقية أو دينية بصفتها هذه اهالكا كليا أو جزئيا المتمثل في /1 :قتل افراد
الجماعة /2 ،الحاق ضرر جسمي أوعقلي جسيم بأفراد الجماعة /3 ،اخضاع
الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها اهالكها الفعلي كليا أوجزئيا /4 ،فرض
تدابير تستهدف منع األنجاب داخل الجماعة /5 ،نقل أطفال الجماعة عنوة الى
جماعة اخرى.
مجلة صوت القانون
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وبتطبيق نص المادة السابقة على الجرائم البيئية  ،فإن جريمة تلويث البيئة
تعد بهذا المعنى جريمة إبادة جماعية ومن ثم تدخل في اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية إن كانت الغاية من التلوث إهالك كلي أو جزئي لجماعة وطنية
أو إثنية أو قومية من خالل تلويث البيئة التي يسكنوها ،ومثال ذلك إطالق أسلحة
ذات اشعا عات خطرة تؤدي الى تلويث البيئة،ومن ثم إهالك كلي أو جزئي
للمجموعة المستهدفة من الجريمة ،15أو تملح التربة المتعمد على نطاق واسع،
و ينطبق هذا بشكل خاص على المناطق التي يعيش فيها السكان األصليون الذين
يعتمدون على الموارد الطبيعية للبقاء،وبالتالي فعال يمكن أن يشكل لضررالجسيم
للبيئة إبادة جماعية عندما يكون ناتجا عن ''تعمد إلحاق ظروف معيشية للجماعة
بهدف التدمير المادي لها كليًا أو جزئيًا" .16
 .2.1.2إمكأن ية تكييف الجريمة البيئية كجريمة حرب :
نصت المادة  1/8من نظام روما األساسي على مايـلي" :يكون للمحكمة

اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ،وال سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو
سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم" ،ثم تناولت
الفقرات التي تلتها األفعال المكونة لجرائم الحرب وأركانها  ،واألفعال التي تم
النص عليها في  2/8لنظام روما األساسي هي أفعال التي لم ترد على سبيل
الحصر بل على المثال ،ألن قوانين وعادات الحرب أصلها هو العرف الدولي
وهذا األخير هو في تطور مستمر ويمكن تقسيمها الى ثالث محأور ،17وهي
أفعال ترتكب ضد األشخاص وأفعال ترتكب ضد الممتلكات إضافة الى استعمال
أسلحة محظورة ،ويمكن من خالل هذه المحاور تكييف الجريمة البيئية على أنها
جريمة حرب ،وأن تدمير البيئة يدخل ضمن نطاق هذه المادة ،18وفيما يلي
نوضح ذلك:
 الجرائم ضد األشخاص :وهذه الجرائم هي األخرى تضم قائمة مطولة مناألفعال المحظورة والتي ترتكب ضد األشخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين
كالقتل العمد المباشر بالرصاص أو الغير المباشر كالحرمأن من الطعام أو
مجلة صوت القانون
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التعذيب بشتى الطرق التي ترتب آثار جسدية أو نفسية لدى الضحايا ومهما
كانت النتيجة المترتبة عن تلك األفعال كالوفاة أو المساس بالسالمة الجسدية...
وغيرها من األمثلة الماسة باألشخاص ،وبالتالي فإن تعمد احداث معاناة شديدة
أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة هو ما قد يترتب على تلويث البيئة اذا
كان ت بشكل كبير ومؤثر على الصحة وذلك في نص المادة /2/8أ 3/من نظام
روما األساسي للمحكمة ،كما أن تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم
سيسفرعن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو إحداث
ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للب يئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا
بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة وذلك في
نص المادة /2/8ب 4/من النظام األساسي للمحكمة ،وهو نص صريح على أن
الجرائم المتعلقة بالبيئة تشكل جريمة حرب ،غير أن هذه اللغة الظاهرية للنظام
األساسي والتي تحتو ي على إشارة واحدة فقط لكلمة "بيئة" هي في حد ذاتها
تتطلب مجموعة محددة من الشروط التي ال يمكن تحققها ،وهي يجب أن يرتكب
مثل هذا الهجوم "في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب
واسعة النطاق " لمثل هذه األعمال أثناء الحرب ،وأن يرتب الضرر أثره على
البشرية ،مما يجعل نظام روما محوره االنسان بطبيعته بشكل عام  ،كما أن
التسبب في ضرر بيئي جسيم يمكن إدانته إذا كان هذا الضرر "متوق ًعا بشكل
معقول" أو "ربما كان متوقعًا" من قبل المتهم يشير إلى ضرورة أن تتفق الدول
على وجوب تدريب جميع القادة العسكريين على التهديدات البيئية الخطيرة التي
يشكلها استخدام القوة وهي المسألة التي لم تحصل بعد ،وهذا يعني أن الجهل
بهذه التهديدات قد يكون بمثابة ذريعة مشروعة  ،19مثل هذه العناصر يمكن أن
تشكل أكبر تحدي أمام مقاضاة الجرائم البيئية كجرائم حرب في ضوء نظام
روما  -وهو ما سنراه الحقا أيضا في الجرائم االنسانية -وهذه القائمة من
العناصر المطلوبة والقيود الزمنية المرتبطة بأو قات الحرب تجعل هذا األمر
ضيقًا بشكل ال يصدق كفرصة للمالحقة القضائية ،ويمكن القول أن هذا هو
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

فصيح خضرة،

الجريمة البيئية في ضوء النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
123

السبب في عدم عرض أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية باالعتماد على
هذه االدعاءات .20
الجرائم ضد الممتلكات  :ومثال عن هذه الجرائم التي قد ترتكب ضدالممتلكات و التي تم النص على حمايتها بموجب اتفاقيات جنيف كأن يلجأ
المتحاربون الى تدمير الممتلكات واالستيالء عليها بشكل تعسفي ال تبرره
ضرورات عسكرية وأن تكون هذه الممتلكات مشمولة بحماية إحدى اتفاقيات
جنيف  ،1949أو اللجوء الى نهب الممتلكات لغرض االستخدام الشخصي
وحرمان مالكها منها اذا تم االستيالء عليها من غير موافقته ،وهذا كله يشكل
تدمير بيئي وفقا لجرائم الحرب طبقا للفقرة /2أ 4/من المادة  8من النظام
األساسي للمحكمة.
استخدام أسلحة محظورة :وهذه الجرائم ال يمكن حصرها كونها ترتبط بالتقدمالتكنولوجي في المجال العسكري والعلمي في إدراجها ضمن قائمة جرائم
الحرب وبالتالي مجرد استخدا م هذه األسلحة يعد جريمة دولية ومن بين هذه
األسلحة المحظورة :استخدام غازات أو سوائل أو مواد محظورة يؤدي الى نشر
مواد سامة تتسبب في الموت أو تلحق أضرار خطيرة بالصحة ...وغيرها من
أمثلة األسلحة المحظورة والتي هي األخرى تلحق ضررا باالنسان وتدميرا بيئيا
(المادة /8ب 20-19-18-17/من النظام األساسي للمحكمة) ،وهذا التحول في
نظرة المحكمة للعمل البيئي هو ما سوف نتطرق له في العنصر الموالي.

 .2.2تكييف الجرائم البيئية كجرائم ضد االنسانية بعد إعالن المحكمة الجنائية الدولية
الصادر في : 2016

على إثرالعديد من الجهود الدولية فإن المفاوضات في مؤتمر روما لم
تأخذ وقت كبير للوصول التفاق عام حول تعريف الجرائم ضد االنسانية حيث تم
توضيح ذلك في المادة  07من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
مجلة صوت القانون
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وسنحاول في هذا العنصر التطرق لدراسة تلك المادة إليجاد التكييف
القانون ي للجريمة البيئية كسبيل وحيد من خالل ورقة السياسية الصادرة عن
المحكمة في سبتمبر  ،2016ثم النظر في أولويات المحكمة الجنائية الدولية
الجديدة في استخدام األضرار التي تلحق بالبيئة كأساس للمحاكمة على الجرائم
ضد االنسانية.
 .2.1.2تكييف الجريمة البيئية كجريمة ضد االنسانية السبيل الوحيد في نظام روما
عرف النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة  7منه الجرائم

ضد االنسانية وعدد األفعال التي تشكل تلك الجرائم الواردة على النحو اآلتي:
لغرض هذا النظـام األساسي يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد
االنسانية " متى ارتكب في إطـار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية
مجموعـة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم :
أ) القتل العمد ،ب) اإلبادة ،...،ج) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد
من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو
متعلقة بنوع الجنس أو ألسباب أخرى ...ك) األفعال الالانسانية األخرى ذات
الطابع المماثل التي تتسبب عمدا ً في معأناة شديدة أو في أذى خطير يلحق
بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".
ومما سبق يتضح أنه ال مجال للشك بأن إحداث أضرار جسيمة بالبيئة
يمكن أن يؤدي إلى فرض أحوال معيشية مما يسبب إهالك جزء من السكان
فضال على أنه يعد من األفعال الالنسانية والذي يسبب معاناة شديدة وأذى خطير
يلحق بالجسم وبالصحة البدنية جراء الحرمان من الحق في العيش في بيئة نظيفة
لذا يعد تدمير البيئة جريمة ضد االنسانية ،21كما أن الضرر الذي يلحق باالنسان
جراء إستخدام األسلحة المحظورة هو األخر يرتب أثار بالغة الضرر على البيئة
وتعد هي األخرى جريمة ضد االنسانية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي،22
وفعال أكد اإلعالن الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر 2016تحت
اسم"ورقة سياسة بشأن اختيار الحاالت وتحديد األولويات" بتاريخ  15سبتمبر
مجلة صوت القانون
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 2016أن المحكمة ستبدأ بتصنيف الجرائم التي تؤدي إلى تدمير البيئة وسوء
إستخدام األراضي واالنتزاع غير القانوني لملكية األراضي من أصحابها على
أنها جرائم ضد االنسانية ،23وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية قامت بتفسير
حاالت محددة للضرر البيئي فقط باعتباره جريمة ضد االنسانية وستصبح المادة
 07المتعلقة بــ "الجرائم ضد االنسانية" الوسيلة المتاحة للمقاضاة على الجرائم
البيئية بما فيها اإلستغالل غير المشروع للطبيعة.
غير أن نظام روما األساسي للمحكمة يعمل وفقا لوجهة نظر االنسان ،أي
أن محوره هو الضرر الذي يمس باالنسان مما يدل على أن اختصاص المحكمة
على الجرائم البيئة يمتد فقط إلى األفعال التي تؤثر سلبا على االنسان ،وأن
األفعال األخرى التي تلوث البيئة لوح دها لن تدخل في اختصاص المحكمة وهذا
يعتبر من التحديات التي تواجه حماية البيئة في ضوء نظام روما األساسي
للمحكمة ،ومع ذلك فأن توسيع التفسير إلختصاص المحكمة ليشمل القضايا
البيئية يمكن أن يخلق تأثيرا يمتد للمدى البعيد ،ذلك أن الوسط البيئي الذي يحرم
االنسان من حياته الطبيعية هو مسألة بحذ ذاتها إنتهاك لحقوقه ومن خالل هذه
النقطة يمكن إحداث تغيير على المستويين الدولي والمحلي ،ومنه توسيع حدود
العدالة البيئية .24
 .2.2.2أولويات المحكمة الجنائية الدولية الجديدة في استخدام األضرار التي تلحق بالبيئة
كأساس للمحاكمة على الجرائم ضد االنسانية:

يظهر أن لكل من أزمة الفلسطنيين و الروهينجا والكمبوديين و قضايا
أخرى عديدة هي أزمة االستيالء على األراضي يمكن من خاللها استخدام
اإلجراءات المتعلقة بالبيئة سواء في الحرق المستهدف وتدمير األراضي
كـاإلبادة" أو " الترحيل" تحت التهديد بالقوة إما الستهداف مجموعة أو عامة
السكان المدنيين  ،و تبدو تلك القضايا بمثابة تحقيقات محتملة للمحكمة الجنائية
الدولية في ضوء التحول المقصود في ورقة السياسة األخيرة إلى مقاضاة
الجرائم المرتكبة التي تؤدي إلى تدمير البيئة أو االستغالل غير القانوني للموارد
مجلة صوت القانون
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الطبيعية أو المصادرة غير القانونية لألراضي  :فبالنسبة للقضية الفلسطينية تعتبر
هي أحد الدعاوي أوالملفات المرفوعة أمام المحكمة و التي ينتظرأن يتم النظر
فيها ،فالسلطة الفلسطينية رفعتها سنة  2015مطالبة بالتحقيق في أعمال
اإلستيطان التي يقـوم بها الك يان الصهيوني و ما تبعها من مصادرة األراضي
الزراعية و تجفيف مياه الينابيع و تسميمها و إقتــالع األشجار ، 25و أما عن
قضية الروهينجا و التي تعود أحداثها المتعلقة بإبادة مسلمي الروهينجا في ميانمار
إلى قيام أفراد في حكومة ميانمار بإستهداف على وجه التحديد أقلية دينية
عرقية  ،مثل مهاجمة وحرق القرى والمنازل والمزارع واالعتداء على
القرويين ،وحسب تقدير المدافعون عن حقوق االنسان فإن تلك الهجمات قتلت
آالف األشخاص و أجبرت أكثر من أربعمائة ألف من مسلمي الروهينجا على
الفرار حفاظا على حياتهم إلى بنغالديش ،مما تسبب في "أزمة انسانية" في
الوقت الذي تحاول فيه الدولة التعامل مع تدفق الالجئين المضطهدين ،وبموجب
المادة /1/7ب من نظام روما األساسي فإن األفعال السابقة تعد جريمة ضد
االنسانية باعتبارها "إبادة"  ، 26و أما عن مسألة "الترحيل أو النقل القسري"
للمدنيين في كمبوديا فلقد تم في السابق معالجة االستيالء على األراضي في
كمبوديا من قبل المجتمع األكاديمي الجنائي والبيئي الدولي وفي سياق المحكمة
الجنائية الدولية ونظام روما األساسي ،حتى أن بعض خبراء السياسة ينسبون
اتصال المحامي الدولي "ريتشارد روجرز" من منظمة االجتهاد العالمي عام
 2015إلى الم حكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا الكمبوديين كنقطة تحول
دفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" إلى نشر ورقة
السياسة لعام  ،2016فلقد تم "االستيالء" على أكثر من  2.6مليون هكتار من
األراضي في كمبوديا من المزارعين الذين يمتلكون األرض وتم تأجيرها
لشركات خاصة باعتبارها "امتيازات اقتصادية لألراضي" ،وبموجب المادة
/1/7د من نظام روما يتكون"الترحيل أو النقل القسري للسكان" من خمسة
عناصر :أن يقوم الجاني بترحيل أو نقل قسريًا دون أسباب يسمح بها القانون
مجلة صوت القانون
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صا أو أكثر نقل إلى دولة أو مكان آخر،عن طريق الطرد أو
الدولي ،وأن شخ ً
غير ذلك من األعمال القسرية " ،وأن هؤالء المرحلين كانوا "حاضرين بشكل
قانوني" في المنطقة،وأن الجاني كان يعلم أن المرحلين كانوا حاضرين بشكل
قانوني ،وأن السلوك قد ارتكب "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه
ضد سكان مدنيين" ،وأن الجاني "علم أن السلوك كان جز ًءا من أو كان ينوي أن
يكون جز ًءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين"،
وحسب المحامي ريتشارد هذه الشروط توفرت في القضية المرفوعة أمام
المحكمة ، 27و هذه األمثلة البسيطة السالفة الذكر يمكن من خاللها تصور
المالحقة القضائية عن الجرائم البيئية كجرائم ضد االنسانية وفقا لنظام روما
االساسي.
الخاتمة:
إن مستقبل األرض بات مهددا بأخطار جسيمة بسبب إعتداءات االنسان
المتزايدة ،حيث أن الثلوث الذي أصاب مختلف العناصر البيئية من ماء وهواء
وتربة وسائر الكائنات الحية أدى إلى زيادة اإلهتمام بحماية البيئة ،وظهرت
مرحلة جديدة في الفكر البشري تحاول دراسة القضايا البيئية ومشاكلها المختلفة،
وانعكس ذلك على مختلف النظم القانونية الداخلية والدولية ،وأصبح موضوع
الجرائم البيئية من أهم المواضيع التي تسعى فيها مختلف الدول والمجتمع الدولي
ككل إلى تكريس كافة جهودها لدراسة جوانبها وأشكالها المتعددة ،وبما أن
المحكمة الجنائية الدولية تعد آخر حلقات تطور منظومة القانون الدولي الجنائي
التي تهتم بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة ،لهذا حاولنا في هذه الورقة
البحثية دراسة الجرائم البيئية في ضوء النظام ا ألساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ،وتوصلنا إلى جملة النتائج والتوصيات التالية :
* النتائج :
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 الجريمة البيئية هي كل فعل أو سلوك عمدي أو غير عمدي يمس بأحدعناصر البيئة ،بحيث يلحق هذا الفعل ضرر بيئي بأحد تلك العناصر ،كما أن
مسؤولية ذلك اإلضرار تقع على كل شخص سواء طبيعي أو معنوي دون
تمييز ،و تتميز الجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم الخطيرة أن هناك
صعوبة في تحديد الضرر البيئي من حيث الضحية أو النطاق الزماني والمكاني
الذي يصل إليه الضرر ،وأن االستهتار بالقواعد المنظمة للكوارث البيئية ه و
األساس الذي تنشأ منه الجريمة البيئية في غالب األحيان.
 هناك إمكانية لتكييف الجرائم البيئية كجرائم إبادة جماعية وكجرائمحرب في ضوء النظام األساسي للمحكمة من خالل المادتين  06و ، 08ومثال
ذلك إطالق أسلحة ذات اشعاعات خطرة تؤدي الى تلويث البيئة هي جريمة إبادة
جماعية تلحق ضرر كلي أو جزئي لمجموعة مستهدفة ،كما أن تعمد شن هجوم
مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات
بين المدنيين أو عن إلحاق مدينة أو احداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل
و شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب
العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة هو نص صريح على أن الجرائم المتعلقة
بالبيئة تشكل جريمة حرب.
 تعد ورقة السياسية لعام  2016التي أصدرتها المدعية العامة للمحكمةالجنائية الدولية "فاتو بنسودا" نقلة نوعية في عمل المحكمة جديرة باإلهتمام
والتي منحت أو لويات جديدة للبدء في مقاضاة األفراد بسبب إنتهاكاتهم ضد
البيئة إلى مصاف الجرائم الدولية الخطيرة من خالل إدخال أفعال التدمير البيئي
وسوء استخدام األراضي واالنتزاع غير القانوني لملكية األراضي ضمن
التفسير الموسع للجرائم ضد االنسانية في المادة  07من النظام األساسي
للمحكمة .
 ليس فقط جرائم الحرب و جرائم اإلبادة الجماعية تعترضها صعوباتفي تفسير نصي الماديتين  06و 08من النظام األساسي للمحكمة حول تكييف
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الجرائم البيئية ضمنها ،وإنما أيضا الجرائم ضد االنسانية هي االخرى تواجهها
عوائق في تكييف الجريمة البيئية ضمنها وموجودة في نص المادة  07من
النظام األساسي للمحكمة.
* التوصيات :
 البد من إدخال تعديالت جديدة بخصوص نظام روما األساسي للمحكمةللتوسع أكثر في تكييف الجرائم البيئية ليس فقط في اطار المادة  07منه و تذليل
الصعوبات التي تواجهها.
البد من التعمق في الدراسات المعنية بحماية البيئة والجرائم المرتكبةبحقها ليس فقط في ضوء المحكمة ،بل على أوسع نطاق حتى يتم التقليل من
عدوى انتشارها بشتى مناطق العالم ،واإلحساس بالمسؤولية تجاه األجيال
المقبلةعن طريق نشر وعي أكثر بالمشكالت البيئية.
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 -1سامي محمد عبد العالي ،البيئة من منظور القانون الدولي الجنائي ،اإلسكندرية ،دار
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نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم
The system of judicial oversight and its impact on the freedom
of the accused
أ .حميس معمرأستاذ مساعد "أ"
جامعة الجياللي بونعامة -خميس مليانةmaamer.hemis@univ-dbkm.dz ،


تاريخ اإلرسال 2020/ 09/ 14 :تاريخ القبول2021/ 04 / 27 :

تاريخ النشر2021/ 11 / 30 :

ملخص
لقد خطى المشرع الجزائري خطوة ايجابية نحو تكريس احترام مبدأ قرينة البراءة من
خالل تعزيز حماية الحرية الشخصية للمتهم باستحداثه نظام الرقابة القضائية كاجراء بديل
لنظام الحبس المؤقت وآثاره السلبية على حرية المتهم ،حيث يسمح هذا االجراء بتمتع المتهم
بقدر من الحرية أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي على أن يخضع مقابل ذلك إلى التزام أو عدة
التزامات يقررها قاضي التحقيق حسب ما يراه الزما لمصلحة التحقيق.
الكلمات المفتاحية  :الحرية المطلقة ،الحرية المراقبة ،الحرية المقيدة ،براءة المتهم ،قاضي
التحقيق.
Abstract
The Algerian legislator has taken a positive step towards
establishing respect for the principle of the presumption of innocence
by strengthening the protection of the personal freedom of the accused
through the introduction of a system of judicial oversight as an
alternative measure to the temporary detention system and its negative
effects on the freedom of the accused, as this procedure allows the
accused to enjoy a measure of freedom during the preliminary
investigation procedures provided that he is subjected to - in exchange
for this - a commitment or several commitments determined by the
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investigating judge as he deems necessary for the interest of the
investigation.
Key words: Absolute freedom, supervised freedom, restricted
freedom, innocence of the accused, investigating judge.
المؤلف المرسل :أ -حميس امعمر

اإليميلmaamer.hemis@univ-dbkm.dz :

مقدمة :
يعد ضمان براءة المتهم أحد المناهج التي رسمها المؤسس الدستوري
الجزائري ونالت تبعا لذلك ح مايته الدستورية األمر الذي استوجب من المشرع
االجرائي الجزائري بدوره مراعاة هذه الضمانة والوقوف عند حدودها بصدد
كل اجراء جنائي من شأنه المساس بها في إطار الموازنة التي تقتضيها متطلبات
المصلحة العامة للمجتمع.
حيث جاء في نص المادة  56من القانون  01-16المتضمن التعديل
الدستوري 1أن":كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته
في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه".
ولعل تقـــرير المشرع الجزائري تمتع المتهم بكامل حريته بصـدد
اجراءات التحقيق االبتدائي بموجب المادة  123فقرة  1من األمر 02-15
المتضمن تعديل قانون االجراءات الجزائية الجزائري 2التي جاء فيها ":يبقى
المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي"يعد أحد األوجه التي حرص من
خاللها المشرع على تعزيز حماية براءة المتهم وضمان حريته كأصل عام
بصدد ما قد يعترضها من اجراءات قسرية مقيدة لها على نحو نظام الحبس
المؤقت.
ولئن كان المشرع الجزائري قد أقر اللجوء إلى نظام الحبس المؤقت
العتبارات محددة قانونا إال أن طبيعة هذا االجراء تتناقض بشدة مع مفهوم
الحرية الشخصية للمتهم الذي ال يزال على يقين البراءة ،األمر الذي حرك بال
شك التفكير في وجوب استحد اث نظام جديد يتناسب وإبقاء المتهم حرا أثناء
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اجراءات التحقيق االبتدائي ويفي بالمقابل بالغرض الذي من أجله ُ
شرع حبس
المتهم مؤقتا.
ولعل هذا التحدي دفع بالمشرع االجرائي الجزائري إلى استحداث نظام
جديد يخضع له المتهم أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي يطلق عليه نظام الرقابة
القضائية وذلك بموجب القانون  05-86المؤرخ في  1986/03/04المعدل
والمتمم لقانون االجراءات الجزائية ،تأسيا بالمشرع االجرائي الفرنسي الذي
سبق واستحدث هذا النظام منذ سنة  1970لوقف التعدي على حرية المتهم قبل
محاكمته.3
وعليه نظم المشرع الجزائري أحكام الرقابة القضائية طبقا للمواد 125
مكرر 125 ،1مكرر 2و 125مكرر 3من قانون االجراءات الجزائية ،4لكن
بالمقابل إلى أي مدى وفق في تكييف هذا النظام مع متطلبات ضمان الحرية
الشخصية للمتهم؟
سنجيب على هذه اإلشكالية وفق منهج تحليلي نستعرض فيه موقف
المشرع الجزائري من نظام الرقابة القضائية ،وذلك خالل خطة بحث قسمناها
إلى مبحثين ،حيث نتناول في المبحث األول مفهوم الرقابة القضائية ببيان
تعريفها وطبيعتها القانونية في مطلبين على التوالي ،أما المبحث الثاني
فنستعرض فيه النظام القانوني للرقابة القضائية والذي بدوره قسمناه إلى مطلبين
تناولنا فيهما على التوالي شروط تطبيق هذا النظام وااللتزامات المقررة بموجبه.
.1المبحث األول :مفهوم نظام الرقابة القضائية

نستعرض بداية تعريف نظام الرقابة القضائية بعد ذلك نتناول بالدراسة
والتحليل الطبيعة القانونية لهذا النظام من خالل مطلبين على التوالي.
 .1.1المطلب األول :تعريف نظام الرقابة القضائية

لم يشر المشرع الجزائري إلى تعريف نظام الرقابة القضائية بصدد تنظيمه
ألحكامها ضمن قانون االجراءات الجزائية ،في حين عرف الفقه نظام الرقابة
القضائية على أنه نوع من الرقابة على الحرية ال فردية تفرضه ضرورة التحقيق
مجلة صوت القانون
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أو التدابير األمنية من حماية للمتهم أو وضع حد للجريمة أو للوقاية من حدوثها
من جديد ،الهدف من اللجوء إليه هو التخفيف من مساوئ الحبس المؤقت.5
وجاء في تعريف آخر أن نظام الرقابة القضائية يقتضي إطالق سراح
المتهم مع خضوعه لبعض االلتزامات التي يحددها القاضي المختص ويخضع
في تنفيذها ال شرافه ورقابته ،وغاية هذا النظام التمكن من الوصول إلى المتهم
عند الحاجة إلى ذلك.6
أما األستاذ "فضيل العيش" فقد عرف نظام الرقابة القضائية على أنه":
نظام بديل للخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلى دائرة الرقابة على
الحرية" ، 7ويقصد بالحبس المقيد للحرية هو نظام الحبس المؤقت أما الرقابة
على الحرية فيقصد بها نظام الرقابة القضائية.
نالحظ أن كل التعاريف المشار إليها تكاد تجمع على أن نظام الرقابة
القضائية يقترن بال شك بترك أكبر قسط من الحرية للمتهم مقابل خضوعه لعدد
من االلتزامات األمر الذي ال يمكن أن يتحقق فيما لو فُرض على المتهم نظام
الحبس المؤقت الذي يتنافي وبقاء المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي.
 .1.2المطلب الثاني :الطبيعة القانونية لنظام الرقابة القضائية

لقد خلص بعض الفقهاء من خالل دراستهم وتحليلهم للمنشور الوزاري
الفرنسي الصادر في  1970/12/28المتعلق بالرقابة القضائية إلى أن هذا
األخير يعتبر عقد ثقة بين القاضي والمتهم ،غير أن هذا الرأي كان محل انتقاد
ورفض على اعتبار أن أغلب التزامات الرقابة القضائية تكشف عن عدم الثقة
أكثر من كشفها عن وجود ثقة بين القاضي والمتهم ،ألن الثقة تكمن في ترك
المتهم حرا دون أي التزام أو قيد يخضع له وهو ما ال يتالئم مع النظام القانوني
للرقابة القضائية.8
من جهة أخرى ساد لدى غالبية الفقه بل أصبح من المسلم به أن نظام
الرقابة القضائية هو اجراء بديل لنظام الحبس المؤقت ،جاءت استجابة المشرع
مجلة صوت القانون
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باستحداثه لتكريس احترام قرينة البراءة من خالل الحد من اللجوء المفرط لنظام
الحبس المؤقت أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي.9
غير أن هناك من أنكر ذلك واعتبر أن هذا النظام بديال لبقاء المتهم حرا
أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي ،مادام كان مقررا أن هذا الشخص يتمتع
بالحرية قبل وبعد سيرورته متهما ، 10ذلك أن وصف نظام الرقابة القضائية
المقرر باالجراء البديل الجراء الحبس المؤقت قد يفهم على أن هذا األخير هو
األصل والرقابة القضائية بديل له وليس لبقاء المتهم حرا ،11ولعل القول بذلك
فيه إلغ اء الستثنائية نظام الحبس المؤقت وتعارض صارخ مع أصل البراءة
وانتهاك لمتطلبات الشرعية االجرائية باستثنائية االجراءات التي ترد على
األصل العام وهو حرية المتهم.
ولعل المتطلع على موقف المشرع الجزائري بهذا الخصوص السيما
الفقرة  1من المادة  123من األمر رقم  02-15المعدل لقانون االجراءات
الجزائية يجد أن الحالة األصلية للمتهم هي بقاءه حرا أثناء اجراءات التحقيق
االبتدائي ،حيث منع بذلك المشرع صراحة قاضي التحقيق من اللجوء مباشرة
إلى التدابير القسرية السالبة لحرية المتهم إال استثناءا ما لم تكن هناك ضرورة
لضمان مثول المتهم أمام القضاء ،لتشيرالفقرة  2و 3من نفس المادة أعاله أنه
إذا قدر قاضي التحقيق وجود هذه الضرورة يأمر بداية بوضع المتهم تحت
الرقابة القضائية بدل وضعه في الحبس المؤقت ألن هذا األخير ال مبررللجوء
إليه إال في حالة عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية لضمان مثول المتهم أمام
القضاء.
غير أن المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  123مكرر من نفس األمر
لم يجعل من حالة عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية شرطا يشمل جميع
األسباب الواقعية التي تبرر لجوء قاضي التحقيق لألمر بوضع المتهم في الحبس
المؤقت بل قصر هذا الشرط على عدد منها يتصل بضمان مثول المتهم أمام
القضاء فقط ال غير ،أي أنه بمفهوم المخالفة يمكن لقاضي التحقيق تبرير لجوءه
مجلة صوت القانون
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للحبس المؤقت ألسباب ال تتعلق بضمان مثول المتهم أمام القضاء أي خارج
نطاق شرط عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية وذلك كالحفاظ على الحجج
واألدلة المادية أول منع الضغط على الشهود والضحايا أو لوضع حد لوقوع
الجريمة من جديد.
ولعل موقف المشرع الجزائري من قبل بموجب المادة  123من القانون
رقم 08-01المعدل لقانون االجراءات الجزائية 12كانت صياغته أحكم وأدق من
نص المادة  123مكرر من األمر رقم  02-15الحالية ،حيث كانت شرط عدم
كفاية التزامات الرقابة القضائية يعم ويشمل كافة اعتبارات وأسباب الحبس
المؤقت مما جعل من نظام الرقابة القضائية يتبوأ نطاقه االجرائي السليم كبديل
للحبس المؤقت يحول دون تقيد كامل حرية المتهم أثناء اجراءات التحقيق
االبتدائي.13
إن ما هو عليه نظام الرقابة القضائية اليوم بموجب األمر  02-15ال يعبر
حقيقة على أنه بديل لنظام الحبس المؤقت إال في حدود معينة خاصة أمام ما
يتمتع به قاضي التحقيق من سلطة تقديرية واسعة للمقتضيات االجرائية لكل من
النظامين.
 .2المبحث الثاني :النظام القانوني للرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم

ال شك أن نظام الرقابة القضائية المستحدث يكرس لضمانة جوهرية وهي
بقاء المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي مقابل خضوعه لعدد من
االلتزامات المقررة قانونا ،ولعل أثر هذا النمط من الحرية المراقبة كضمانة
للمتهم تعكسه الشروط وااللتزامات التي يفرضها النظام القانوني للرقابة
القضائية.
وعليه نتناول في هذا المبحث مطلبين نتطرق فيهما على التوالي لشروط
تطبيق نظام الرقابة القضائية ،وااللتزامات المقررة وفق هذا النظام.
 .1.2المطلب األول :شروط تطبيق نظام الرقابة القضائية
مجلة صوت القانون
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ع لى خالف باقي األوامر القسرية التي ترد على حرية المتهم أثناء مرحلة
التحقيق االبتدائي لم يقيد المشرع الجزائري سلطة قاضي التحقيق باللجوء إلى
اجراءات الرقابة القضائية-طبقا ألحكام المادة  125مكرر  1فقرة  1من قانون
االجراءات الجزائية-إالبموجب أمر قضائي بسيط غير مسبب ،وذلك بصدد
أفعال منسوبة إلى المتهم ارتكابها توصف على أنها جناية أو جنحة معاقب عليها
بالحبس ،حيث يُستبعد تطبيق هذا االجراء بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالغرامة
فقط 14وفي المخالفات عموما ،في حين ال يستبعد تطبيق هذا النظام بالنسبة
للجنح المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة ألن العبرة بنص العقوبة وليس بما
سيحكم به القاضي.
وعليه ال موجب أن يلتزم قاضي التحقيق بتسبيب أمره بوضع المتهم تحت
الرقابة القضائية حتى وإن أقر المشرع الجزائري بداية أن األصل هو بقاء
المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق االبتدائي وال يمكن اخضاعه لنظام الرقابة
القضائية إال إذا اقترن ذلك بشرط ضرورة ضمان مثول المتهم أمام القضاء،
بحيث يخضع هذا الشرط في جميع األحوال للسلطة التقديرية الواسعة لقاضي
التحقيق طبقا ألحكام المادة  123فقرة  1و 2من قانون االجراءات الجزائية.
في هذا الصدد يرى جانب من الفقه أن اخضاع نظام الرقابة القضائية إلى
شكلية بسيطة تختلف عن باقي األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ربما كان
الهدف منه هو ترغيب القضاة في اللجوء إلى هذا االجراء من خالل تبسيط
وتسهيل اجراءاته ضمانا لتمتع المتهم بقدر من الحرية أثناء اجراءات التحقيق
االبتدائي.15
لكن على الرغم من ذلك يبقى تسبيب أوامر قاضي التحقيق خاصة القسرية
منها التي تعترض بشكل مباشرالحرية الشخصية للمتهم على نحو الرقابة
القضائية ضرورة البد منها تسهم في تبصير وتنوير القاضي إلى دواعي
ومبررات لجوءه إلصدار هكذا أمر ،إلى جانب بسط رقابة قضائية فعالة من قبل
مجلة صوت القانون
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غرفة االتهام على مهام قاضي التحقيق في هذا الصدد ما يعزز بال شك ضمان
حرية المتهم.
هذا ولم يستثني المشرع الجزائري حق المتهم في استئناف أمر قاضي
التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية طبقا ألحكام المادة  172من قانون
االجراءات الجزائية ،حيث أنه وإن كان هذا االستئناف يشكل مظهرا من مظاهر
حماية حرية المتهم إال أنه يفتقد لفعاليته في غياب األسباب الواقعية التي يجب أن
يؤسس عليها قاضي التحقيق أمره بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية كما
أشرنا من قبل.16
غير أنه بالمقابل أبدى المشرع الجزائري موقفا إيجابيا من وجوب تسبيب
قاضي التحقيق قراره بإضافة أو تعديل أحد التزامات الرقابة القضائية طبقا
ألحكام الفقرة  8من المادة  125مكرر 1من قانون اإلجراءات الجزائية،أو حتى
الزامية تسبيب قراره برفض االستجابة لطلب رفع الرقابة القضائية المقدم سواء
من وكيل الجمهورية أو المتهم طبقا ألحكام المادة  125مكرر  ،2وكأن المشرع
أراد في هذا الصدد أن يغل يد قاضي التحقيق عن التوسع في تقييد حرية المتهم
دون مبرر يقتضي ذلك على خالف لو تعلق األمر بتقرير الرقابة القضائية
بداية.
لكن حتى وإن ألزم المشرع قاضي التحقيق تسبيب هذين األمرين أعاله غير
أنه بالمقابل غفل عن حصر األسباب القانونية التي يجب على قاضي التحقيق أن
يؤسس عليها أمره بتعديل أو إضافة أو رفض طلب رفع الرقابة القضائية.
ضف إلى ذلك إن كان المشرع الجزائري قد أتاح لقاضي التحقيق تلقائيا
بموجب قرار مسبب ودون استطالع رأي وكيل الجمهورية إضافة أو تعديل
التزام من التزامات الرقابة القضائية التي قد تكون في مصلحة المتهم أو ضده،
فإنه بالمقابل ال يوجد ما يحول دون اصدار مثل هذا األمر من قاضي التحقيق
بناءا على طلب وكيل الجمهورية أو حتى المتهم ،لكن في هذه الحالة ال يوجد ما
يشير إلى إمكانية استئناف األمر الرافض لطلب اضافة أو تعديل التزام من
مجلة صوت القانون
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التزامات الرقابة القضائية ، 17األمر الذي يوسع من سلطة قاضي التحقيق في
التضييق أكثر فأكثر على حرية المتهم لحساب مصلحة التحقيق وحسن سيره.
أما في حالة عدم بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية أو المتهم
برفع الرقابة القضائية بموجب أمر مسبب في ظرف  15يوما من تاريخ تقديم
الطلب بالنسبة للمتهم فإن لهذا األخير ولوكيل الجمهورية 18أيضا اللجوء إلى
غرفة االتهام لتصدر قرارها في ظرف  20يوما من رفع القضية إليها طبقا
ألحكام الفقرة  3من المادة  125مكرر  ،2لكننا نالحظ في هذا الصدد اغفال
المشرع تنظيم مسألة سكوت أو عدم فصل غرفة االتهام في القضية المعروضة
عليها في اآلجال المحددة ،ليبقى التساؤل مطروحا هل تُرفع الرقابة القضائية
بقوة القانون في هذه الحالة أم يستمر تقييد حرية المتهم وفقا التزامات الرقابة
القضائية؟ ما يستتبع القول أن دور غرفة االتهام في هذه الحالة شكلي فقط ال
يكرس لضمان حرية المتهم.19
هذا ونشير إلى أن نظام الرقابة القضائية بعده أحد األوامر القسرية التي
ترد على الحرية الشخصية للمتهم والتي أقر المشرع بصددها ضرورة استجواب
المتهم-20لتمكينه من مواجهة ما هو قائم ضده من أدلة واستعمال حقه في الدفاع
وكذا حتى يتثبت قاضي التحقيق ويتبصر فيما سيتخذه من اجراءات تمس بحرية
المتهم-إال أنه وطبقا ألحكام المادة  125مكرر 1من قانون االجراءات الجزائية
ال نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم قاضي التحقيق باستجواب المتهم قبل
اخضاعه لنظام الرقابة القضائية.
 .2.2المطلب الثاني :االلتزامات المقررة وفق نظام الرقابة القضائية

يفرض نظام الرقابة القضائية التزاما أو عدة االلتزامات ترد على حرية
المتهم تخضع في تقديرها لسلطة قاضي التحقيق بداية وحتى أثناء تنفيذها
بالت عديل فيها بالزيادة أو النقصان حسب ظروف الحال وبما يراه مفيدا لمصلحة
التحقيق ومقتضياته بحكم المادة  68فقرة 1من قانون اإلجراءات الجزائية التي
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قضت أنه لقاضي التحقيق اتخاذ جميع االجراءات التي يراها ضرورية لمصلحة
التحقيق.21
وقد أورد المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  125مكرر  1من األمر
 02-15المعدل لقانون االجراءات الجزائية  10التزامات على سبيل المثال ال
الحصر ، 22تتراوح بين اإليجابي منها والسلبي يخضع لها المتهم حسب ما يراه
مناسبا قاضي التحقيق وهي كاآلتي:
-1عدم مغادرة الحدود اإلقليمية التي حددها قاضي التحقيق إال بإذن هذا األخير.
-2عدم الذهاب إلى بعض األماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.
-3المثول دوريا أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
-4تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو
نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي
التحقيق مقابل وصل.
 -5عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو
بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة.
 -6االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو االجتماع
ببعضهم.
-7الخضوع إلى ب عض اجراءات فحص عالجي حتى وإن كان بالمستشفى ال
سيما بغرض إزالة التسمم.
-8إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إال بترخيص من
قاضي التحقيق.
-9المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغدرتها إال بإذن هذا
األخير (يكلف قاضي التحقيق ضابط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا االلتزام
وبضمان حماية المتهم ،وال يؤمر بهذا االلتزام إال في الجرائم الموصوفة بأفعال
إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثالثة( )3أشهر ،يمكن تمديدها مرتين( )2لمدة
أقصاها ثالثة أشهر في كل تمديد).
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

أ.حميس امعمر

نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم
144

-10عدم مغادرة مكان اإلقامة إال بشروط وفي مواقيت محددة.
ضف إلى ذلك استحدث المشرع الجزائري بموجب األمر  02-15المعدل
لقانون االجراءات الجزائية نظام جديد يطلق عليه المراقبة االلكترونية والتي
تسمح لقاضي التحقيق بمراقبة مدى التزام المتهم بالتدابير 10، 9 ،6 ،2 ،1
المقررة أعاله.
واألصل أ ن وضع الشخص تحت المراقبة االلكترونية ال ينطبق إال على
من أدين بعقوبة الحبس وليس على المتهم المتابع جزائيا ،23غير أن المشرع
الجزائري أدرج هذا النظام بداية في قانون االجراءات الجزائية لمراقبة مدى
التزام المتهم بتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه ،ثم ذهب إلى تأطير هذه
المراقبة االلكترونية كنظام لتكييف العقوبة بموجب القانون  01-18المعدل
للقانون  04-05المتعلق بتنظيم السجون وإعادة االدماج االجتماعي
للمحبوسين.24
هذا ويجب االشارة إلى أن قيام المتهم من تلقاء نفسه بمخالفة التزامات
الرقابة القضائية المفروضة عليه قد يعرضه ألمر قاضي التحقيق بوضعه في
الحبس المؤقت ،حيث تعد هذه المخالفة أحد األسباب التي تبرر أمر قاضي
التحقيق بإخراج المتهم من نظام الحرية المراقبة إلى نظام الحرية المقيدة كجزاء
اجرائي طبقا ألحكام المادة  123مكرر من قانون االجراءات الجزائية
الجزائري.
وعلى رغم قانونية هذا االجراء إال أنه يعد اجراءا عقابيا خطيرا مقرر
لقاضي التحقيق في حق المتهم الذي ال يزال برئيا ،كما ويسمح األمر باستبدال
اجراء الرقابة القضائية باجراء الحبس المؤقت خالفا لألصل.25
كما ويالحظ بعد استقراء نص المادة  125مكرر 1السابقة الذكر أن
المشرع الجزائري لم يولي أهمية للجهة التي تتولى مهمة الوقوف على تنفيذ
التزامات الرقابة القضائية المحددة من طرف قاضي التحقيق إال باستثناء االلتزام
الذي يخضع له المتهم بالمكوث في إقامة محمية بصدد أفعال موصوفة على أنها
مجلة صوت القانون
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إرهابية أو تخريبية حيث يتولى مهمة تنفيذه ومراقبته هذا االلتزام ضابط
الشرطة القضائية بتكليف من قاضي التحقيق.
إنه ورغم اإلشكاالت القانونية والعملية التي يطرحها نظام الرقابة
القضائية وفق المعنى السابق إال أن طابعه المؤقت أمام ما يجب أن يتمتع به
المتهم كأصل عام من حرية أثناء اجراءات الت حقيق االبتدائي يفرض تحديد
نطاقه الزمني وهو األمر الذي أقره المشرع الجزائري بموجب نص المادة
 125مكرر  3من قانون االجراءات الجزائية.
وعليه تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق منذ األمر بها لتدوم مدة سير
التحقيق وتستمر إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم ،ولهذه األخيرة اإلبقاء
عليها أو رفعها ،علما أن جهة الحكم لها صالحية األمر بوضع المتهم تحت
الرقابة القضائية في حالتين هما تأجيل الحكم أو األمر باجراء تحقيق تكميلي.26
وتنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى طبقا
لنص المادة  125مكرر فقرة  1من قانون االجراءات الجزائية ،وقد تنتهي
أيضا قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة
القضائية تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو من المتهم بعد استشارة وكيل
الجمهورية طبقا لنص المادة  125مكرر  2فقرة  1من نفس القانون.27
الخاتمة:
في األخير ال يمكن اعتبار نظام الرقابة القضائية إال كأحد األوامر
القسرية التي ترد على حرية المتهم وإن كان هذا النظام ال يشل أو يعطل كامل
هذه الحرية على نحو ما هو عليه نظام الحبس المؤقت ،ولقد كان في تبن ي
المشرع الجزائري لهذا النظام بموجب القانون  05-86المعدل لقانون
االجراءات الجزائية ولسلسة التعديالت التي تلته إلى غاية األمر  02-15األثر
البالغ األهمية على حرية المتهم كضمانة اجرائية.
غير أنه من خالل دراستنا لهذا الموضوع أشرنا إلى عدد من االشكاالت
القانونية والعملية التي غفل المشرع الجزائري عن تنظيمها األمر ينتقص بال
مجلة صوت القانون
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شك من أثر فعالية هذا النظام على حرية المتهم أثناء اجراءات التحقيق
االبتدائي.
وعليه ندعو المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في النظام القانوني
للرقابة القضائية من حيث التضييق من سلطة قاضي التحقيق في تقدير مسألة
اللجوء إلى وضع المتهم تحت الرقابة القضائية وذلك بحصر األسباب القانونية
والواقعية التي تبرر ذلك وتسمح للمتهم بالطعن في مشروعيته مما يعزز فعالية
رقابة غرفة االتهام على هذا األمر باعتبار أن هذا النظام أحد األوامر القسرية
المقيدة لحرية المتهم.
فضال عن ذلك وباعتبار أن نظام الرقابة القضائية هو أحد بدائل الحبس
المؤقت فإنه يجب يكون محطة فاصلة كضمانة لبقاء المتهم حرا تلزم قاضي
التحقيق بالمرور عليها قبل تقرير نظام الحبس المؤقت ،لذلك على المشرع
الجزائري تدارك ما وقع فيه من إغفال في نص المادة  123مكرر من قانون
االجراءات الجزائية وذلك بتعميم شرط عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية
على كافة األسباب التي تبرر أمر الحبس المؤقت وليس على البعض منها فقط
كما هو األمر عليه حاليا ألجل ضمان فعالية أكثر لصالح المتهم في االستفادة من
نظام الحرية المراقبة بدل نظام الحرية المقيدة.
وفي جميع األحو ال يجب على قاضي التحقيق أن يضع نصب عينيه دائما
أن الحالة األصلية للمتهم المقررة قانونا هي الحرية وليس الحبس المؤقت ،لذلك
ال يكون اخضاع المتهم لنظام الرقابة القضائية إال كضمانة لبقاء المتهم حرا أثناء
اجراءات التحقيق االبتدائي حتى ولو كان نظام هذه الحرية مراقبا إال أنه أخف
وطأة من نظام الحرية المقيدة وفق مفهوم الحبس المؤقت.
التهميش و اإلحاالت:

مجلة صوت القانون
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- 1الدستور الجزائري لسنة  1966الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  438-96المؤرخ في
 07ديسمبر  1966الصادر في الجريدة الرسمية العدد  ،76والمعدل بالقانون رقم 01-16
المؤرخ في  6مارس سنة  2016الصادر في الجريدة الرسمية العدد .14
- 2األمر رقم  155-66المؤرخ في  8جوان سنة  1966والمتضمن قانون االجراءات
الجزائية الجزائري المعـدل باألمـر رقم  02-15المؤرخ  23جويلية  2015الصادر في
الجريدة الرسمية العدد .40
-Éric Mathias, procédure pénale, 3eme Edition, Bréal Edition, 3
France, p 159.
 - 4كما لم يستثني المشرع الجزائري الحدث من إمكانية خضوعه الجراءات الرقابة القضائية
وفق احكام قانون اإلجراءات الجزائية ،إذا كانت األفعال المنسوبة إليه ارتكابها تعرضه
لعقوبة الحبس وذلك طبقا ألحكام المادة  71من القانون رقم  12-15المؤرخ في  28جويلية
 2015الصادر في الجريدة الرسمية العدد .39
- 5فوزي عمارة ،قاضي التحقيق ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة االخوة منتوري
قسنطينة ،سنة  ،2010/2009ص .279
 - 6خيري أحمد الكباش ،الحماية الجنائية لحقوق االنسان ، ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانية
اإلسكندرية ،سنة  ،2008ص .588
 - 7سلطان محمد شاكر ،ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات األولية والتحقيق االبتدائي،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،سنة  ،2013ص .182
 - 8كريمة خطاب ،قرينة البراءة ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،1سنة
 ،2015/2014ص .110/109
 - 9سلطان محمد شاكر ،المرجع السابق ،ص .182
 - 10فوزي عمارة ،المرجع السابق ،ص .279
 - 11عبد هللا أوهايبية ،قانون االجراءات الجزائية ،دار هومة ،الطبعة الثالثة ،الجزائر ،سنة
 ،2012ص .429
 - 12أنظر نص المادة  123من القانون  08-01المعدل لقانون اإلجراءات الجزائية
الجزائري التي تكاد تتطابق وأحكام المادة  144من قانون االجراءات الجزائية الفرنسي.
 - 13مليكة درياد وكريمة عال ،مبدأ استثنائية الحبس المؤقت ،المجلة الجزائية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،الطبعة  ،53العدد  ،2جامعة الجزائر  ،3سنة  .2016ص .181
 - 14أقر الم شرع الجزائري عقوبة الغرامة دون الحبس بالنسبة لبعض الجنح على نحو ما
نصت عليه المادة  118والمادة  170من األمر  156-66المتضمن قانون العقوبات.
 - 15كريمة خطاب ،المرجع السابق ،ص .112
مجلة صوت القانون
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 - 16كما أشارت الفقرة  4من نفس المادة أنه ليس الستئناف المتهم في هذا الصدد أي أثر
موقف الجراءات الرقابة القضائية المقررة.
 - 17فوزي عمارة ،المرجع السابق ،ص.284
 - 18المالحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل النص على اآلجال القانونية التي يفصل قاضي
التحقيق في طلب وكيل الجمهورية برفع الرقابة القضائية على غرار ما هو مقرر بالنسبة
للمتهم في هذه الحالة.
 - 19هذا على خالف المشرع الفرنسي الذي أقر رفع الرقابة القضائية بقوة القانون حال عدم
بت غرفة التحقيق(االتهام) في طلب المتهم بذلك في غضون  20يوما طبقا ألحكام المادة
 140فقرة  3من قانون االجراءات الجزائية.
 - 20على غرار األمر بالحبس المؤقت طبقا ألحكام المادة 118 :فقرة  1من قانون
االجراءات الجزائية الجزائري.
 - 21عبد هللا أوهايبية ،المرجع السابق ،ص .431
 - 22بالمقابل أحصى المشرع الفرنسي  18التزاما في هذا الصدد طبقا ألحكام  138من
قانون االجراءات الجزائية.
 - 23عبد المنعم سالم شرف الشيباني ،الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة ،دار النهضة
العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،سنة .284 ،2006
 - 24فريد روابح ،السوار االلكتروني مراقبة الكترونية بديلة عن عقوبة الحبس ،مجلة العلوم
القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة ،المجلد الرابع ،العدد الثاني ،جوان ،2019
ص .224
 - 25سليمة لدغش ،دور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان ،أطروحة
دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،سنة  ،2013ص .168
 - 26أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،دار هومة ،الطبعة السابعة ،الجزائر ،سنة ،2008
ص .126/125
 -27محمد غالي ،االجراءا ت الماسة بالحرية وقرينة البراءة في التشريع الجزائري ،حوليات
جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واالنسانية ،العدد  ،16جوان  ،2016ص.247

قائمة المراجع:
المؤلفات:
-1أحسن بوسقيعة ،التحقيق القضائي ،دار هومة ،الطبعة السابعة ،الجزائر ،سنة .2008
 -2خيرري أحمررد الكبرراش ،الحمايررة الجنائيررة لحقرروق االنسرران ،منشررأة المعررارف ،الطبعررة الثانيررة،
اإلسكندرية ،سنة .2008
مجلة صوت القانون
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-3عبررد المررنعم سررالم شرررف الشرريباني ،الحمايررة الجنائيررة للحررق فرري أصررل البررراءة ،دار النهضررة
العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،سنة .2006
 -4عبررد هللا أوهايبيررة ،قررانون االجررراءات الجزائيررة ،دار هومررة ،الطبعررة الثالثررة ،الجزائررر ،سررنة
.2012
المقاالت:
 -1فريد روابح ،السوار االلكترونري مراقبرة الكترونيرة بديلرة عرن عقوبرة الحربس ،مجلرة العلروم
القانونيرررة واالجتماعيرررة ،المجلرررد الرابرررع ،العررردد الثررراني ،جامعرررة زيررران عاشرررور الجلفرررة ،جررروان
.2019
 -2محمد غالي ،االجراءات الماسة بالحرية وقرينرة البرراءة فري التشرريع الجزائرري ،حوليرات
جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واالنسانية ،العدد  ،16جوان .2016
 -3مليكة درياد وكريمة عال ،مبدأ اسرتثنائية الحربس المؤقرت ،المجلرة الجزائيرة للعلروم القانونيرة
واالقتصادية والسياسية ،الطبعة  ،53العدد  ،2جامعة الجزائر  ،3سنة .2016
االطروحات:
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 -3فروزي عمررارة ،قاضرري التحقيررق ،أطروحررة دكتوراه،كليرة الحقرروق ،جامعررة االخرروة منترروري
قسنطينة ،سنة .2010/2009
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حق الموظف في االطالع على ملفه التأديبي
في قانون الوظيفة العمومية الجزائري
Le droit du salarié de voir son dossier disciplinaire dans la loi de
la fonction publique algérienne.
،1 فيساح جلول.د
d.fissah@univ-dbkm.dz ،  جامعة الجياللي بونعامة – خميس مليانة1
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2020/09/21:تاريخ اإلرسال

،إن حق الموظف في االطالع على ملفه التأديبي يعد حقا من الحقوق المقررة قانونا: الملخص
إن هذا الحق يتمثل في تمكين الموظف من.وضمانا من الضمانات للمساءلة التأديبية العادلة
اإلحاطة علما على ما يحتويه هذا الملف من سوابق تأديبية وما هو مقرر ضده من أخطاء
 لم.إن هذا الحق يتميز بأنه حق كامل وشخصي وسري ومفيد طبقا إلجراءات متعددة.مهنية
يبين المشرع كيفيات االطالع وال إمكانية الموظف في أخذ نسخ من هذا الملف أو االستعانة
إجراء مقارنة بين هذا الحق وإجراء توقيف الموظف عن ممارسة. وحاول البحث،بمدافع
.عمله
، مفيد، شخصي سري، اطالع كامل، التبليغ، الملف،االطالع على الملف: الكلمات المفتاحية
.التوقيف عن العمل
2

Abstract

: The employee's right to view his disciplinary file is one of the

legally established rights, and a guarantee of fair disciplinary
accountability.This right is to enable the employee to take note of the
disciplinary precedents contained in this file and the professional errors
decided against him.This right is characterized by being a complete, personal,
confidential and useful right according to various procedures.
The legislator did not indicate the methods of access or the employee’s ability
to take copies of this file or seek the help of a defender, and he tried to search
for a comparison between this right and the procedure for suspending the
employee from practicing his work.
key words : Access to the file, the file, the notification, the complete
information, the confidential, useful personal, the suspension.
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مقدمة :
إن الموظف ،وهو يمارس أعمال وظيفته طبقا لرتبته الوظيفية ومنصب
العمل المسند إليه ،قد يخطئ أو يخل ببعض الواجبات الوظيفية المنوطة به ،وقد
يتعلق هذا اإلخالل بالتزامات الوظيفة القانونية أو التنظيمية ،أو المساس
بكرامتها أو هيبتها ،أو االنحراف بقواعد أخالقياتها وآدابها ،فتتصدى له اإلدارة
التي ينتمي إليها بالردع والعقاب ،وتصحح انحرافه وتقوم سلوكه بقدر الخطأ
المرتكب حفاظا على سير المرفق العمومي على اعتبار أن الوظيفة العمومية
خدمة عمومية يستفيد من خدماتها جميع المواطنين والواجب أن الموظف عليه
أن يسلك في أداء أعمال وظيفته سلوكا يتماشى ومقتضياتها وإجراءاتها ،فإذاأخل
بهذه القواعد واإلجراءات يكون قد انحرف عن مسلكه المرتضى ومن ثم وجب
تقويم سلوكه المنحرف.
إذا كان الموظف يخضع للمساءلة التأديبية عند إخالله بأحد التزاماته ،فإن
هذه المساءل ة أو التأديب يجب أن يحاط بجملة من الضمانات القانونية
الموضوعية واإلجرائية أبعادا لتعسف اإلدارة ،وتحقيق لتأديب عادل وجدي ال
تشوبه أي شائبة تجعل من قرار التأديب وإجراءاته قرارا معيبا معرضا لإللغاء.
إن من بين الضمانات المقررة لصالح الموظف المحال على المجلس
ال تأديبي أن يحاط علما بعناصر المخالفة المتابع بها وأن يستعين بمدافع أو محام
حسب اختياره الحر ،وأن يمكن من اإلطالع على ملفه التأديبي ،حتى يستطيع
تحضير دفاعه أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي.
قد ارتأيت أن أدرس عنصرا من عناصر الدفاع المقررة لصالح الموظف
المخالف  ،ويتمثل هذا العنصر في حق أو قاعدة االطالع على الملف التأديبي
للموظف ،لما لهذا العنصر من أهمية قانونية وعملية ،وألنه يشكل جوهر
وأساس حق الدفاع المقرر دستورا وقانونا وتنظيما.
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إن اهتمامي بدراسة هنا العنصر والتركيز عليه دون غيره من العناصر
األخرى المشكلة لحق الدفاع يكمن في كون المشرع في قانون الوظيفة العمومية
الجزائري لم يعطه حقه من التنظيم حتى تتبين معالمه ويتحدد مجاله وتتضح
إجراءاته والجزاء المترتب على مخالفته ،كما أن المشرع لم يبين كيفيات
االطالع على الملف التأديبي مما يترك السلطة التقديرية لإلدارة في التصرف
في هذا الحق ،حسب أهدافها الجامحة الطافحة بالغل واالنتقام ،إال ما استثنى من
اإلدارات العمومية التي تعمل بنزاهة وحياد.
حيث أن هذا الحق ،وإن كان يظهر للباحث غير المتعمق أو الناظر نظرة
ظاهرية للنص ،يجد انه حق محدود وضيق األفق ،إالأنه في تطبيقاته العملية
تتج لى أهمية غياب كثير من إجراءاته وكيفياته مما يضعف حق الدفاع الذي هو
مبدأأصيل في اإلجراءات التأديبية وبواسطته تتحقق المساءلة التأديبية العادلة بين
اإلدارة والموظف.
استنادا إلى كل ما سبق يمكن لنا أن نطرح التساؤاللتالي :هل عدم االهتمام
بهذا العنصر وتنظيمه تنظي ما محكما ،هو من قبيل عدم االهتمام بحق الدفاع
الذي يعد من أساسيات حقوق اإلنسان؟ أمأن المشرع اكتفى بالنص على هذا
الحق في مادة قانونية واحدة ووحيدة اكتفاء منه بإرساء المبدأ دون الخوض في
تفصيالته التي يعود االختصاص فيها إلى التنظيم الذي لم يحدد بعد بسبب
انشغال السلطة التنفيذية بأمور واهتمامات أخرى؟ أمأن هنا الحق لم تترسخ
ثقافته لدى السادة الدارسين والمحامين اكتفاء بحقوق الدفاع األخرى؟ قد اعتمدت
في معالجة هذا الموضوع على المنهج التحليلي المالئم لهذا الموضوع لقلة أو
شح النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية التي في حقيقة األمر عالجت
الموضوع إجماال ،وبكيفية ال تفي بالغرض ،ثم استعنت بالمنهج المقارن السيما
المقارنة بالقانون الفرنسي والقانون المصري اللذين يعتبران رائدين في هذا
المجال.
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إن هذه الدراسة اقتضت مني أن أقسم الموضوع إلى ثالث مباحث أساسية
تناولت في المبحث األول مفهوم اإلطالع على الملف التأديبي ،وخصصت
المبحث الثاني إلى المقارنة بين التوقيف التحفظي وحق اإلطالع على الملف
التأديبي ،أما المبحث الثالث فأفردته لخصائص هنا الحق وإجراءاته وذيلت هذه
الدراسة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها أمال في اخذ هذه النتائج بعين
االعتبار.
 .1المبحث األول :مفهوم االطالع على الملف التأديبي.
إن هذا الحق هو عنصر من عناصر الدفاع الذي أقره المشرع للموظف
المحال على المجلس التأديبي ،والذي يعد من بين أهم عناصر الدفاع التي
اعترف بها المشرع لصالح هذا الموظف المشتبه في كونه مخطئا ،وقد الحظت
غياب أي تعريف له أو معلومات كافية تغطي جميع جوانبه سواء على مستوى
النصوص القانونية والتنظيمية أو على مستوى الدراسات الفقهية القانونية أ و
على مستوى االجتهاد القضائي اإلداري الجزائري ،كما أن بيان هذا الحق
وطبيعته القانونية ،هل هي إجبارية تلتزم اإلدارة بتحقيقها للموظف أم هي
اختيارية لإلدارة تمنحها حسب سلطتها ونظرتها ،كما أن حق اإلطالع يرتب
آثارا قانونية ،وهناك جزاءات تترتب على اإلخالل بهذا الحق ،ومن المفيد
التنويه بالدراسة لألصل التاريخي لهذا الحق حتى تتضح معالمه وأهدافه.
.1.1المطلب األول :تعريف االطالع على الملف التأديبي.
ارتأيت من المفيد وزيادة في التوضيح وتجلية لهذا الحق أن أعرف لغة
كال من لفظة االطالع communicationولفظة الملف  ،dossierثم التعرف على
معناهما االصطالحي في النقطتين التاليتين:
 -1تعريف كلمة اإلطالع لغة :أورد علماء اللغة كلمة طلع وطلع عليه
طلو عا على األمر تعني أنه علم باألمر وعرفه واطلع أدام النظر فيه.
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وجاء أيضا بمعنى اطلع على الكتاب أي قرأه ،ويقال أيضا أطلعه على
األمر أي عرضه عليه ،واطلع على هذا األمر أي علمه ،وأحاط به وأحصى ما
فيه.
أما كلمة االطالع في اللغة الفرنسية ،communicationفإن هذه الكلمة هي
كلمة التينية ،ويقصد بها فعل االطالع أو إقامة عالقة أو إجراء اتصال مع
شخص ما ،وجاء في قول األديب نرفال" nervalأن الحلم يفتح لإلنسان اتصاال
مع العالم" ويقصد أيضا بكلمة االطالع تبليغ معلومة معينة إلى شخص آخر.
وطلب تبليغ ملف معين اطالعه عليه ،وتبليغ وثيقة إلى مدافع أو محام أو
1
تقديم أوراق قضية إلى النيابة العامة يقصد بها اطالعه عليها.
يتبين من خالل هذه المعاني اللغوية أن كلمة اإلطالع في معناها الواسع
يقصد بها إعالم الموظف وتمكينه من المعرفة والدراية بما يتضمنه ملفه
التأديبي.
 -2تعريف كلمة ملف أو :Dossier
أن كلمة ملف جاءت من فعل لف الشيء أي ضمه وجمعه ويقال ضم
الشيء بالشيء جمعه ولف الشيء بالشيء وصله به وضمه إليه.
أما الملف بفتح الميم والالم ،فهو مصدر ميمي ويقصد به أوراق أو وثائق
الدعوى في اطالع المحاكم عليها ،ويعني أيضا حافظة تضم مجموع الوثائق
المتعلقة بالحياة المهنية للموظف.2
أما تعريف كلمة ملف  Dossierفي اللغة الفرنسية فيقصد به مجموع
الوثائق المتعلقة بقضية معينة والموضوعة في علبة أو محفظة بالستيكية أو
كرتونية ،لذلك يقال أنشأ وكون ملفا لشخص معين أو وضع وثيقة في ملف.
ويقال أيضا دراسة ملف أي اإلطالع على وثائقه وفحصها ويقال ملف
موظف أي وثائقه المحفوظة لدى اإلدارة ،وعلى العموم فإن كلمة ملف
 Dossierفي اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة ودخل استعمالها في اللغة
3
الفرنسية ابتداء من سنة .1583
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 -3تعريف كلمة اإلطالع والملف اصطالحا:
لم أعثر على تعريف فقهي لكلمة اإلطالع وكذلك كلمة الملف وإنما أغلب
فقهاء القانون اإلداري وعلى الخصوص فقهاء قانون الوظيفة العمومية لم
يتعرضوا إلى تعريف الكلمتين ،وساهموا بشكل عام ومستفيض في بيان وشرح
أحكام حق اإلطالع على الملف التأديبي ،وعدوا ذلك من حقوق الدفاع األساسية،
وربما أن اتجاههم هذا المنحى وسلوكهم هذا المسلك يبرر على أن الكلمتين
معروفتان ومتداولتان في األوساط اإلدارية ،كما أن الجهات القضائية اإلدارية
السيما في الجزائر لم تتعرض إلى توضيح معنى الكلمتين ،وإنما ما قامت به هو
العمل على إلغاء قرارات التأديب بسبب عدم تمكين الموظف من حق اإلطالع
على ملفه التأديبي ،أو تعقيب بعض مفوضي الدولة أو المستشارين أما على
تصرفات اإلدارة الخاطئة أو على األحكام والقرارات اإلدارية القضائية كمنع
الموظف من تصوير وثيقة من الملف أو عدم اإلطالع الكلي على الملف ،وتستند
في تسبيبها ألحكامها وقرارات إلى مراعاة مدى تمكين الموظف من هذا الحق.
يمكن أن نبحث عن تعريف للكلمتين من خالل تفحص وتحليل نصوص
قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة التي ألزمت اإلدارات والمؤسسات العمومية
بإنشاء وتكوين ملفات إدارية لكل موظف يعين في رتبة من رتب الوظيفة
العمومية وقد نصت هذه القوانين على تكوين هذا الملف للموظف كما يلي:
نصت المادة الثالثون ( )30من األمر رقم  ،4133/66على أنه" يفتح
لكل موظف ملف شخصي يحتوي على األوراق التي تهم حالته اإلدارية ،ويجب
تسجيل وترقيم هذه األوراق بدون انقطاع.
تضمنت الفقرة الثانية من نفس المادة  2/30بأنه " كما تحفظ قرارات
العقوبات التأديبية في الملف الشخصي للموظف ."...
5
نصت المادة الخمسون ( )50من المرسوم رقم  59/85على ما يلي :
"يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع
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الوثائق التي تهم وضعيته اإلدارية ،ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومراقبة
ومرتبة كما تدرج في ملف المعني ،قرارات العقوبات التأديبية."...
نصت المادة الثالثة والتسعون من األمر رقم  603/06على أنه " يتعين
على اإلدارة تكوين ملف إداري لكل موظف ،يجب أن يتضمن الملف مجموع
الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهالت والحالة المدنية والوضعية اإلدارية
للموظف.
وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار ،ويتم استغالل الملف
اإلداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط.
يجب أال يتضمن الملف اإلداري أي مالحظات حول اآلراء السياسية أو
النقابية أو الدينية للمعني."....
تحليال لهذه المواد السابق ذكرها يتجلى أن تعريف الملف واالطالع عليه
يتمثل فيما يلي:
إ ن الملف عبارة عن حافظة وثائق تخص الحياة الوظيفية للموظف،
وتتعلق هذه الوثائق أساسا بحالته اإلدارية ومساره الوظيفي بما في ذلك
القرارات أو المقررات التأديبية المتخذة ضده بسبب ارتكابه خطأ تأديبيا.
توضع مجمل هذه الوثائق في حافظة تسمى اصطالحا ملفا.
وقد اختلفت أوصاف هذا الملف ،حسب التشريعات القانونية السابقة
والحالية فتارة يسمى ملفا فرديا وتارة أخرى يسمى ملفا شخصيا أما قانون
الوظيفة العمومية الحالي فاستعمل وصف ملف إداري ،وكل هذه األوصاف
الفردي والشخصي واإلداري تعبر في الحقيقة عن معنى واحد ،وهو الملف
الخاص بالموظف خالل مساره الوظيفي.
إن ملف الموظف يقسم إلى ملفات جزئية ،فيتضمن الملف الجامع على
ملف جزئي للحالة المدنية للموظف من شهادة ميالد وشهادة عائلية وشهادة
زواج ،وشهادة ميالد أوالد وشهادة الوفاة ألحد أصول الموظف أو فروعه أو
موت زوجه وشهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية ،وملف جزئي يخص
مجلة صوت القانون
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الشهادات والمؤهالت العلمية ،وملف جزئي يخص المسار المهني من قرارات
تعيين وتثبيت وترقية وتحويل ووضعيات قانونية كاإلحالة على االستيداع أو
االنتداب أو الخدمة الوطنية الخ.
وملف جزئي يخص العطل القانونية واالستثنائية والخاصة ورخص
الغياب وملف جزئي يتعلق بقرارات أو مقررات التأديب والعطل المرضية
بنوعيها.
إن مسك ملف إداري للموظف بمصلحة الموظفين أو مديرية تسيير
الموارد البشرية أو المديرية الفرعية للمستخدمين حسب الهيكل التنظيمي
للمؤسسة أو اإلدارة ،واجب ألقاه المشرع الجزائري على اإلدارة ،فتشرع اإلدارة
المهنية ابتداء من تعيين الموظف في رتبته وتنصيبه في منصب عمله في مسك
وتكوين هذا الملف ،فهذا التكوين أو اإلنشاء أو المسك ليس إجراء اختياريا
لإلدارة ،وإنما يتوجب عليها ذلك.
ترتب وثائق الملف حسب ملفاته الجزئية ،وترقم كل وثائقه ترقيما محكما
وواضحا ،فبمجرد فتح الملف نجد وثيقة ملصقة به بأحكام تتضمن أرقاما لجميع
الوثائق التي يتضمنها الملف ،وبذلك فإنه بمجرد اإلطالع على الملف يعرف
المطلع كل الوثائق المدرجة فيه دون عناء اقتصادا للوقت وتسهيال على الهيئات
الرقابية من إجراء رقابتها ،وتسيير الحياة المهنية للموظف بكل شفافية وبصيرة
ودراية ،فإذا أهملت اإلدارة هذا اإلجراء الهام كانت محال للمساءلة اإلدارية من
قبل السلطات الرقابية والوصية ،حفظا لحقوق الموظف وصونها.
إن ملفات الموظفين اإلدارية تحفظ بأحكام وسرية في خزينة حديدية
محكمة الغلق أ و مكان آمن بعيدا عن األيادي العابثة ،أو اطالع الغير عليها بدون
وجه حق ألن هنا الملف هو ملف شخصي وفردي خاص بالموظف وحده وال
يمكن ألي اإلطالع عليه ولو كان من أولى قرباه كزوجته وأبنائه ،إال من
األشخاص الذين خولهم القانون ذلك.
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يظهر أيضا أن الملف اإلداري أو الش خصي هو مجموع الوثائق المدنية
والمؤهالت والشهادات العلمية والقرارات أو المقررات الخاصة بالمسار المهني
كما وضحناها سابقا ،والعطل بأنواعها المختلفة ورخص الغياب ووضعياته
القانونية ،والقرارات أو المقررات التأديبية.
يستخلص مما سبقت اإلشارة إليه من خالل النصوص القانونية والتنظيمية
أن المقصود باإلطالع على الملف ،هو اطالعه على الملف الجزئي الخاص
بالقرارات والمقررات التأديبية ال غير ،حتى يأخذ الموظف فكرة تامة وكاملة
عن سوابقه التأديبية ،وما تضمنه هذا الملف الجزئي من تقارير تخص األخطاء
المرتكبة ،أو الدالئل المختلفة كش هادة الشهود والوثائق المزورة أو المستعملة في
ارتكاب الخطأ ،أو بشهادات طبية تثبت أن الموظف قد استعمل العنف في تعامله
مع زمالئه أو مستعملي المرافق العمومية ،ومن ثم حسب النص المثبت لهذا
الحق ،ال يحق للموظف اإلطالع على باقي الملفات الجزئية األخرى إال إذا
كانت بعض وثائقها هامة ولها عالقة بالخطأ التأديبي المتابع به.
 .2.1المطلب الثاني :الطبيعة القانونية لإلطالع على الملف التأديبي
أشرنا سابقا أن لكل موظف ابتداء من تعيينه وتنصيبه ملفا إداريا فرديا
وشخصيا يتضمن جميع الوثائق التي تتعلق بالحالة المدنية والمؤهالت والعطل
والوضعيات القانونية والوضعية التأديبية ترقم وتسجل بكل دقة ووضوح.
وال يمكن أن يتضمن هنا الملف االنتماءات السياسية أو النقابية أو
7
الدينية.
قد أصبح ،هذا الملف بعد التطور التكنولوجي يسير باالستناد على دعامة
ومنصة إلكترونية مما يساعد اإلدارة على استغالل هذا الملف بكل سهولة ربحا
للوقت وتوفيرا للجهد يتساءل الباحث وهو يدرس أحكام هذا الحق وكيفياته عن
الطبيعة القانونية لإلطالع على الملف التأديبي للموظف ،هل هذا اإلجراء هو
حق للموظف كما عبر عن ذلك المشرع الجزائري في المادة  167من األمر
رقم  03/06المشار إليه سابقا وال تزام مترتب على عاتق اإلدارة التي يجب
مجلة صوت القانون
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عليها االلتزام بالقيام به ،باعتبار أن هذا الحق هو من حقوق الدفاع المكفولة في
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وفي الدستور والقانون ،أم أنه
قاعدة Règleمن القواعد أو المبادئ األساسية لقواعد الدفاع كما عبر عن ذلك
المشرع الفرنسي؟
نبادر إلى القول أنه استخالصا من المادة  167المنوه بها سابقا فإن هذا
اإلجراء يعد حقا من حقوق الدفاع الثابتة للموظف المقرر إحالته على المجلس
التأديبي وعلى اإلدارة التي ينتمي إليها أن تخطره برسالة بإمكانية استعمال هذا
الحق وعلى األقل في أجل خمسة عشرة ( )15يوما ابتداءا من تحريك الدعوى
التأديبية.
ونالحظ أن المشرع في المادة  167من األمر رقم  03/06لم ينص على
وسيلة اإلبالغ أو األخطار إلى الموظف ،إن كان هذا اإلبالغ برسالة عادية أم
مضمونة مع وصل االستالم.
وكان أولى بالمشرع أن ينص على وسيلة األخطار برسالة مضمنة مع
وصل االستالم ،ألن األمر يتعلق بحق أساسي من حقوق الدفاع ،وضمان من
الضمانات الجوهرية تمكينا له من تحضير دفاعه بكل جدية وحزم ،في حين
نالحظ أن المادة  168من نفس األمر رقم  03/06التي تنص على إحالة
الموظف على المجلس التأديبي ،فأنها ألزمت اإلدارة أن تخطره برسالة مضمنة
مع وصل االستالم ،وكان أجدر أن يستعمل نفس وسيلة اإلبالغ في مسالة حق
الموظف في اإلطالع على ملفه اإلداري التأديبي.
أن عدم اعتراف اإلدارة بهذا الضمان الجوهري اإلجرائي أو عدم مراعاة
شروطه ،يعرض قرار اإلدارة التأديبي إلى اإللغاء من طرف القاضي اإلداري،
حتى ولو تحججت اإلدارة بأن الخطأ المرتكب من الموظف واضح وبين وثابت
في جانب الموظف ،وال يحتاج إلى تمكين الموظف من حق اإلطالع على الملف
التأديبي ،لكون أن هذا االطالع غير ذي جدوى أو غير مفيد ،8في المتابعة
التأديبية القائمة ألنها بتصرفها هذا تكون قد خرقت حقا جوهريا من حقوق
مجلة صوت القانون
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الدفاع ،مما يتوجب على اإلدارة مراعاته واحترامه وليس من حقها أو سلطتها
التقديرية أن تقرر أن كان اإلطالع على الملف مفيدا أو غير مفيد ،وحتى ولو
صرح الموظف أنه على دراية كافية بخطئه التأديبي فإن اإلدارة يتعين عليها
تمكينه من هذا الحق ،وبع د ذلك للموظف الخيار في استعمال هذا الحق أو عدم
استعماله.
إن إغفال اإلدارة القيام بهذا الحق أو اإلجراء الجوهري ال يثار تلقائيا من
القاضي اإلداري لعدم تعلقه بالنظام العام ، 9وتأسيسا على ذلك يجب أن يثيره
الموظف الذي منع من هذا الحق بأي وسيلة كانت ،فإذا لم يثره هذا الموظف
أمام القضاء اإلداري باعتباره خرقا إلجراء جوهري فإذا القاضي ال يتعرض له
بالمناقشة أو يثيره تلقائيا لكونه ليس من مقتضيات النظام العام.
إذا تحقق القاضي اإلداري أن اإلدارة قبل إصدارها لقرارها قد أعلمت
الموظف بهذا اإلجراء وذلك أنه بإمكانه ومن حقه اإلطالع على ملفه اإلداري
التأديبي ،أو سهلت له األمر في استعمال هذا الحق ،ولكن بالرغم من ذلك لم يقم
الموظف بهذا اإلجراء ،فال يمكن من ثم للقاضي اإلداري إلغاء القرار على
اعتبار أن الموظف قد مكن من حقه ولكن لم يفعل ،واإلدارة بتصرفها هذا تكون
قد أوفت بالتزامها.10
إذا بلغت اإلدارة الموظف بأنه من حقه اإلطالع على ملفه التأديبي ،في
هذه الحالة بإمكانه أن يقدم طلبا لإلدارة لتمكنه من هذا اإلجراء.
هذا ما يستنبط من مضمون المادة  167من األمر رقم  03/06السالف
الذكر ،إذ أن اإلدارة يجب عليها أن تبلغ الموظف بأنه بإمكانه اإلطالع على ملفه
التأديبي ،ويبقى للموظف الحق في أن يستعمل هذا الحق أو يصرف عنه النظر
وإذا أراد استغالل هذا الحق بادر بتقديمه طلب إلدارته.
 .3.1المطلب الثالث :األصل التشريعي لهذا الحق
إن هذا الحق ،أو القاعدة حسب اصطالح بعض الفقهاء ،يعتبر أقدم ضمان
مكفول للموظف ،ويرجع أصله إلى المادة الخامسة والستين ( )65من القانون
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الفرنسي المؤرخ في  22أفريل  ، 1905الذي حاول تفادي المشكلة التي كانت
سائدة وعرفت باسم فضيحة البطاقات ،ونص على هذا الحق قانون الوظيفة
العمومية الفرنسية  ،1946ثم نصت عليه المادة  31من األمر الصادر في
 1959/09/04المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية الفرنسية ،ونصت
أيضا على هذا الحق المرسوم المؤرخ في  14فيفري  1959على أن "
الموظف المتهم له الحق ،القائمة في حقه المتابعة التأديبية ،في اإلطالع الكامل
على ملفه الفردي وعلى كل الوثائق الملحقة ،وتفريعا على ذلك أصبح المشرع
ينص عليه في كل قوانين الوظيفة العمومية السابقة إلى غاية األمر 03*/06
السالف الذكر.
أقر مجلس الدولة الفرنسي بان للموظف الحق في اإلطالع على ملفه
التأديبي باعتباره مبدأ أساسيا وعاما أكثر منه تنظيما داخليا.11
بناء على قانون  1905أصبح هذا الحق ثابتا للموظف المحتمل إحالته
على المجلس التأديبي ،فإذا لم تراع اإلدارة هذا اإلجراء الجوهري ع َّد قرارها
معيبا شكال يستوجب إلغاءه.
يستنتج مما سبق أن هذا الحق هو أقدم ضمان للموظف تبعا لتأسيس هذا
الحق امتد نطاقه إلى كل األعوان العموميين ،والمتعاقدين وحتى الوظائف
والمناصب العليا 12،إال أن المشرع الجزائري قصر هذا الحق على الموظفين،
كما أشرنا سابقا ،وعلى المتعاقدين 13،وعلى القضاة ،إال أننا لم نجد نصا قانونيا
أو تنظيميا ينص على حق أصحاب الوظائف أو المناصب العليا في هذا
اإلجراء.
 .2المبحث الثاني :التوقيف التحفظي وحق اإلطالع على الملف التأديبي.
سنبحث في هذا المبحث مسألة التوقيف التحفظي من زاوية عالقته بحق
اإلطالع على الملف التأديبي ،وسنتعرض إلى تعريفه وأهدافه بصورة إجمالية
حتى تتجلى معالمه ،ويتضح للموظف في هذه الحالة حقه.
 .1.2المطلب األول :تعريف التوقيف التحفظي.
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إن التوقيف عن العمل يعرف على أنه إجراء قانوني غايته إبعاد الموظف
مؤقتا عن أعمال وظيفته أما لصالح التحقيق الذي يجري سواء أكان التحقيق
إداريا أو جزائيا ،وإما صونا للوظيفة العمومية أو حرصا على كرامتها وصيانة
لها من العبث أو االنحراف بها.
إن التوقيف التحفظي عن العمل هو إسقاط والية الوظيفة عن الموظف
إسقاطا مؤقتا فال يتولى خالل هذا التوقيف أي سلطة وال يباشر لوظيفته عمال،
أن يدعو الحال إلى االحتياط والتصون للعمل الموكول إلى الموظف فيكف يده
عنه كما يقتضي األمر إقصاءه عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من
14
مؤثراته.
ذهب الشراح بشأن دواعي توقيف الموظف توقيفا تحفظيا مؤقتا مذاهب
شتى ،ونذكر هذه اآلراء بإجمال فيما يلي:
الرأي األول :أن هذا الرأي ينبني أساسا على سبب تقتضيه المصلحة
العامة من صون الوظيفة العمومية في مرحلة تتزعزع فيها الثقة بصالحية
الموظف للقيام بأعباء الوظيفة العمومية بسبب من قبل الموظف ،مع ما يجب أن
يكون عليه من أمانة ونزاهة ونقاء سيرة ،فاستلزم األمر إقصاءه مؤقتا عن
أعمال وظيفته حتى تظهر الحقيقة بالفصل فيما نسب إليه ،باالستناد إلى خطورة
ما نسب إليه.
الرأي الثاني :أن التوقيف التحفظي في غير حالة التحقيق القائم فعال يجب
أن يقوم على سبب جدي يبرره كما أنه ال يجوز أن يكون للصالح العام بالمعنى
الواسع لهذا التعبير بل يجب أن يكون لصالح المرفق العمومي الذي ينتمي إليه
الموظف على وجه التحديد ،كما يجب أن يتم بمناسبة خطأ ارتكبه الموظف أو
مخالفة نسبت إليه أي داخل إطار التأديب بحيث يكون التوقيف التحفظي منذرا
15
بتحقيق قريب وإن لم يتحقق بمناسبة تحقيق موجود فعال.
الرأي الثالث :يذهب هذا الرأي إلى أن التوقيف التحفظي يجب إال يمتد
ليتسع لكل الحاالت التي ترتبط بها مصلحة عامة ألنها فكرة مرنة واسعة تفتح
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أبواب التقدير والتحكم ،وإنما التوقيف ،وقد قصد به أبعاد الموظف مؤقتا عن
وظيفته ،فإنه يتعين أن يقتضي مصلحة الوظيفة ذاتها ،اتخاذ هذا اإلجراء أو
تقتضيه مصلحة التحقيق الذي يكون في غالب األحيان جاريا أو على وشك أن
يجري معه.
بهذا تنحصر دواعي التوقيف في قيام إحدى هاتين المصلحتين وهما ال
تنهضان إال إذا قام بسبب جدي من شأنه المساس بالوظيفة من الجسامة تنعكس
16
بآثارها السيئة على الوظيفة أو التحقيق.
الرأي الرابع :أن التوقيف التحفظي في نظر هذا الرأي إنما شرع لتيسير
مهمة التأديب ،وال يعمل به إال في نطاقه بأن ينسب إلى الموظف مخالفة تأديبية
تستوجب العقاب ،وترى اإلدارة بسلطتها التقديرية أن بقاء الموظف في منصب
عمله مع قيام االتهام ضده مما ال يستقيم مع صالح العمل فتقصيه من عمله،
سواء لتيسير إجراء التحقيق أو حفاظا على سمعة الوظيفة وهيبتها ،أي أن سبب
17
التوقيف التحفظي يجب أن يستمد من مقتضيات التأديب بأوضاعه المختلفة.
الرأي ال خامس :لقد تبنى هذا الرأي الدكتور مغاوري محمد شاهين حيث
يرى أن توقيف الموظف المقرر إحالته على التحقيق يجب إال يتم إال لمصلحة
التحقيق.
كما يذهب إلى ذلك الدكتور سليمان الطماوي ،سواء أكان التحقيق جاريا
أو بصدد إجرائه داخل إطار التأديب والتزاما بمنطق الضمان والتفسير الضيق
للنصوص واألحكام التأديبية ،ما يتيح للموظف استقرارا ال تتيحه فكرة التوقيف
التحفظي للصالح العام ،ذلك أن التوقيف التحفظي للموظف عن عمله ليس
باإلجراء الذي يستهان به سواء في حياة الموظف أو حياة الوظيفة ذاتها مما
يدعو إلى التضييق في آثاره ،فال يجوز القول به إال تطبيقا لنص صريح ،أما
األمور األخرى فلإلدارة وسائل أخرى يمكن استعمالها في الحفاظ على
مقتضيات الوظيفة العمومية استنادا إلى اختصاصات الرقابة اإلدارية ،وتجدر
18
اإلشارة أن هذا الرأي قد سار عليه القضاء اإلداري في قراراته.
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يالحظ أن المشرع الجزائري قد سار وفقا لهذا الرأي الخامس ،فقد نص
في المادتين  173و  174من األمر رقم  03/06المتعلق بالقانون األساسي
العام للوظيفة العمومية على سببين رئيسيين للتوقيف التحفظي إذا توفر أحدهما
جاز لإلدارة أن توقف الموظف عن أعمال وظيفته وهذا ما سنوضحه فيما يلي:
 -1نصت المادة  173من األمر رقم  03/06السابق الذكر أن اإلدارة
توقف الموظف فورا عن مهامه الوظيفية متى توفر شرطان أساسيان هما:
أ -أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الموظف خطا جسيما ،ومن المعلوم أن
األخطاء الجسيمة هي األخطاء المصنفة في أخطاء الدرجة الرابعة ،فهي خطيرة
ولها تأثيرها الواسع على الوظيفة وسلوك الموظف.
وبناء على ذلك إذا لم يكن الخطأ جسيما ،فال يحق لإلدارة توقيف الموظف
عن أعمال وظيفته ألن ذلك يعد تجاوزا للسلطة.
ب -أن يكون هذا الخطأ الجسيم مؤديا أو على األقل يستوجب من المجلس
التأديبي توقيع عقوبة من الدرجة الرابعة وهي العقوبة المنصوص عليها في
المادة  163من األمر رقم .03/06
وهي على الخصوص عقوبتين ،إما عقوبة التسريح أو عقوبة التنزيل في
الرتبة ،وكلتا العقوبتين خطيرتان تؤثر على المسار المهني للموظف تأثيرا
قاسيا ،فإذا كانت العقوبة المرتقب توقيعها على الموظف ال تندرج ضمن
عقوبات الدرجة الرابعة فال يمكن لإلدارة توقيف الموظف.
 -2اما السبب الثاني للتوقيف التحفظي فقد نصت عليه المادة  174من
األمر رقم  03/06السابق اإلشارة إليه ،ويتمثل في أن الموظف إذا كان محل
متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه ،وتحليال لهذه المادة يتبين أن هناك
شرطين إلمكان اإلدارة توقيف الموظف وهما:
أ -أن تثبت اإلدارة رسميا أن الموظف التي ينتمي إليها هو محل متابعة
جزائية بسبب ارتكابه جريمة معينة سواء كان لها عالقة بالوظيفة أو ليست أي
عالقة بالوظيفة وغالبا ما تخطر النيابة العامة اإلدارة بهذه المتابعة الجزائية.
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ب -إال تسمح هذه المتابعة الجزائية بالنظر إلجراءاتها وآثارها على سمعة
اإلدارة والموظف أو قد يصدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت أو خضوعه
إلجراءات الرقابة القضائية مما يجعل استمراره في العمل يؤثر على سير
المرفق العمومي.
نستنتج مما سبق أن التوقيف خارج هاتين الحالتين بعد إجراء غير
مشروع بفتح الحق للموظف في أن يطعن فيه أمام القضاء اإلداري.
ربما سأعود إلى دراسة التوقيف التحفظي دراسة تفصيلية ملمة بجميع
جوانبه القانونية واإلجرائية في بحث علمي مستقل.
 .2.2المطلب الثاني :حق الموظف في اإلطالع على ملفه التأديبي أثناء توقيفه
التحفظي.
أن توقيف الموظف توقيفا تحفظيا مؤقتا هو إجراء تتخذه اإلدارة حفاظا
على الوظيفة العمومية ،وتسهيال على الموظف في تحضيره دفاعه المحتمل
بسبب ارتكابه خطأ جسيما يحتمل أن تطبق عليه عقوبة من الدرجة الرابعة ،أو
خضع لمتابعات جزائية تمنعه من مواصلة مهامه.
يثور التساؤل في حال التوقيف التحفظي هل يثبت الحق للموظف في
اإلطالع على ملفه التأديبي أم أنه ال يحق له ذلك؟.
لإلجابة على هذا التساؤل ،فإنه في هذه الحال ،حال التوقيف التحفظي ،ال
يحق للموظف اإلطالع على ملفه التأديبي لكون التوقيف التحفظي مجرد إجراء
إداري وليس عقوبة تأديبية ،وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قراره
المؤرخ في  23جانفي  1953الذي علق عليها مفوض الدولة .sieur chongwa
إن قرار التوقيف يمكن أن يعرض على القاضي اإلداري بسبب تجاوز
السلطة عندما يخلو من اإلشارة إلى أحد السببين المذكورين في المادتين
السابقتين من األمر رقم  03/06أو قد يكون قرار التوقيف عقوبة مقنعة ،فإن
القضاء اإلداري بعد تفحصه لألسباب يلغي قرار اإلدارة ،ويستجيب للموظف في
طلبه للتعويض بسبب ثبوت وقيام مسؤولية اإلدارة.19
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يذهب الفقيه الفرنسي روني سابي  renéchapusبأن التوقيف هو إجراء
إداري ليس له طابع تأديبي ولكن يتخذ بصفة استعجاله وفوريته من أجل
مصلحة المرفق العمومي أو يمنع بصفة مؤقتة الموظف من ممارسة وظيفته،
ويتخذ هذا اإلجراء دون تمكين الموظف من اطالعه على ملفه التأديبي ودون
20
وجاهية ،وكذلك ليس من الضروري أن يكون هذا اإلجراء مسببا.
كذلك ال يحق للموظف المتخلي عن منصب عمله بعد استنفاذ إجراءات
التخلي عن المنصب ،وتتخذ اإلدارة إجراء عزله ،فإنه ال يحق له االطالع على
ملفه التأديبي ،لفقدانه لكل الضمانات القانونية واإلطالع على الملف التأديبي هو
من قبيل الضمانات.
 .3المبحث الثالث :خصائص االطالع على الملف التأديبي.
سندرس في هذا المبحث خصائص اإلطالع على الملف التأديبي كما
يسميها بعض الفقهاء كالفقيه الفرنسي روني شابي ،أو كيفيات االطالع كما
يذهب إلى تسميتها الكثير من الفقهاء ،ذلك أن تحديد هذه الخصائص هي من
األهمية بمكان.
إذ تمكن الموظف المقرر إحالته على المجلس التأديبي بسبب ارتكابه خطأ
جسيما أو المتابع جزائيا من اإلطالع الجيد على ملفه التأديبي وإحاطته إحاطة
شاملة لكل وثائق ملفه الجزئي للتأديب.
في هذا الصدد سندرس الخاصية األولى المتمثلة في اإلطالع الكلي
والكامل على الملف ،وأن يكون هذا اإلطالع شخصيا من الموظف على
الخصوص وأن يكون اإلطالع سريا وأضاف البعض اآلخر من الدارسين
خاصية وهي أن يكون اإلطالع مفيدا ومثمرا وهذا ما سنعالجه في المطالب
التالية:
 .1.3المطلب األول :االطالع الكامل على الملف التأديبي.
نصت المادة  1657من األمر رقم  03/06المتعلق بالقانون األساسي
العام للوظيفة العمومية على هذه الخاصية حيث جاءت صياغتها كما يلي :يحق
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للموظف  ...أن يطلع على كامل ملفه التأديبي  ،"...يتضح من تحليل هذه المادة
أن الموظف المحال على المجلس التأديبي تمكنه اإلدارة التي ينتمي إليها من
االطالع الكامل على ملفه التأديبي تحضيرا لدفاعه وعمال بقرينة البراءة
المنصوص عليها قانونا ودستورا.
أن الملف المزمع اإلطالع عليه ،هو في األصل الملف الشخصي للموظف
وا لمحفوظ على مستوى اإلدارة بمصلحة أو مديرية مختصة ،وقد أشارت إلى
الملف الشخصي للموظف المادة  19من القانون الفرنسي للوظيفة العمومية
المؤرخ في  13جويلية .1983
هذا الملف الذي يتضمن كل الوثائق التي تتعلق وتهم الوضعية اإلدارية
للموظف.
يثور التساؤل هل تبلغ كل وثائق الملف إلى الموظف أم يقتصر على
البعض الهام منها؟ لإلجابة على هذا التساؤل تجدر المالحظة أن القضاء
اإلداري ،السيما قضاء مجلس الدولة الفرنسي يطلب تبليغ الوثائق الهامة
والمفيدة للموظف تمكينا له من الدفاع عن نفسه ،ويعد االطالع كامال وتاما إذا
مكنت اإلدارة المعنية الموظف من اإلطالع على الملف دون تحديد للوثائق
الممكن اإلطالع عليها ،ومعنى ذلك أن اإلدارة إذا قامت بهذا اإلجراء تكون قد
أوفت بالتزاماتها تجاه الموظف ،وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قراره
21
المؤرخ في .1963/07/13
إن الوثائق التي تكون محل تبليغ للموظف هي في األصل تتمثل في
التقرير التأديبي واألخطاء المرتكبة وتقديرات أو تقارير المسؤولين السلميين،
وقرارات منح المردودية ،والغيابات والعقوبات السابقة أو بصفة عامة كل وثيقة
أدارية تسمح بتقييم سيرة الموظف المهنية والسلوكية ،وهذا ما تضمنه مجلس
الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في  ، 1991/11/15ويقصد أيضا باإلطالع
الكامل أن يطلع الموظف على الملف ماديا أي أن يتفحص الوثائق ويقراها ،وال
تكفي اإلشارة إليها من اإلدارة فقط أو تعدادها فحسب.22
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يعد اإلطالع كامال ،إذا تمكن الموظف من اإلطالع كامال على كل الوثائق
الذي يتضمنها الملف التأديبي الجزئي للموظف ،على كل يستخلص من المادة
 167من األمر رقم  03/06السابق اإلشارة إليه أن المشرع عبر باإلطالع
الكامل أي جميع الوثائق المحفوظة في الملف الشخصي للموظف ،ولكن هذا
االطالع يجب أن ينحصر في الملف التأديبي دون غيره من الملفات الجزئية،
وهذا ما ي دل عليه صراحة تعبير المشرع " :أن يطلع على ملفه التأديبي"،
فوصف الملف بالتأديبي وليس كامل الملف بأجزائه المختلفة ألن الوصف هنا
هو وصف مقيد كما يرى ذلك أهل اللغة.
 .2.3المطلب الثاني :االطالع السري على الملف التأديبي.
إذا كان من حق الموظف اإلطالع على ملفه التأديبي فإنه يجب أن يكون
هذا اإلطالع سريا ،ألن الموظف من بين واجباته الوظيفية الحفاظ على السر
المهني وبناء على ذلك فإن هذا اإلطالع على الملف يلتزم فيه الموظف بحفظ
السر ،سر الوثائق المطلع عليها ،بحكم هذا الحق المقرر له قانونا ،واستعماال
لهذا الحق يمكن للموظف أن يستنسخ نسخا من الوثائق المطلع عليها أو بصورها
تصويرا فوتوغرافيا ،وهذا ما نص عليه قانون الوظيفة العمومية الفرنسية لسنة
 1986 ،1983والتعديالت المدخلة على هذين القانونين خالفا لما نص عليه
القانون المؤرخ في  22أفريل  1905السابق ذكره  ، 23على العكس فإن
المشرع الجزائري لم ينص أن كان يسمح للموظف إمكانية تصوير نسخ أو
استنساخ وثائق من الملف.
إن الموظف ،في األصل ،يلتزم بحفظ السر المهني المنصوص على
االلتزام به في المادة  48من األمر رقم  03/06ذلك أن الموظف الذي يمكن
من االطالع على ملفه التأديبي قد يصادف وثيقة هامة وسرية فيلتزم بكتمانها
وعدم إفشائها للغير.
أكد القانون الفرنسي المؤرخ في  17جويلية  1978على حق الموظف
أن يطلع شخصيا على الملف ،وأن يصور ما يشاء من وثائق.
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أما الشهادات الطبية التي يتضمنها الملف فال يحق للموظف أن يحصل
على نسخ منها ،وإنما يمكن أن يطلب من الطبيب الذي حررها أن يقدم له نسخا
منها ،وهذه الخاصية تمنع الفوضى وتدخل الغير مما يربك اإلدارة ويؤثر عليها.
 .3.3المطلب الثالث :االطالع الشخصي والمفيد على الملف.
تتقارب معاني اإلطالع الشخصي والسري على الملف التأديبي ولكن
تتميز كل خاصية بمعنى خاص بها.
يقصد باالطالع السري بأن الموظف هو نفسه الذي يقوم باإلطالع على
ملفه التأديبي إال إذا سمحت اإلدارة بخالف ذلك ،ومعنى ذلك أن الموظف ال
يفوض هذا الحق إلى الغير مهما كانت صفة هذا الغير ورتبته الوظيفية ولكن إذا
طلب الموظف من اإلدارة أن يمثله في عملية اإلطالع على الملف التأديبي
مدافع ،وقد يكون هذا المدافع موظفا ،أو مندوبا نقابيا أو محاميا يمارس مهامه
طبقا لتنظيم قانون المحاماة ،فإن اإلدارة كقاعدة عامة تخطره بهذه اإلمكانية وهذا
ما هو معمول به في القانون الفرنسي.
لكن يالحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الحق للموظف
والمتمثل في االستعانة بمدافع أو محام أثناء إطالعه على الملف التأديبي ،ولكن
نص على ذلك عندما تقرر اإلدارة إحالته على المجلس التأديبي فقط طبقا للمادة
 169من األمر رقم  03/06السابق اإلشارة إليه.
هل يفهم أن المشرع منع الموظف من االستعانة بمدافع أو محام أثناء
تمكينه من اإل طالع على الملف التأديبي ،وال يثبت له هنا الحق إال أثناء مثوله
أمام المجلس التأديبي ،ويظهر أن الموظف يجب عليه أثناء إطالعه على الملف
التأديبي أن يطلع بنفسه على هذا الملف وال يستعين بأي شخص مهما كانت
صفته ،وهذا أمر يستحسن تداركه من المشرع أثناء إعادة النظر في قانون
الوظيفة العمومية ،ألن الموظف في هذه المرحلة قد يكون منفعال مشوش الذهن
مضطرب الحال ال تسمح حالته النفسية المتوترة أن يطلع على كل الوثائق
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الهامة والضرورية ،قد ال يميز بين الوثيقة الهامة والمنتجة وغيرها من الوثائق
غير المجدية.
إن هذه االستعانة بمدافع أو محام من اختياره الحر يطبع العملية بفائدة
كبيرة ،وتعني خاصية اإلطالع المفيد في أن يكون االطالع صادرا عن شخص
صحيح جسديا وعقليا ونفسيا ،فإذا كان الموظف فاقدا لوسائله وأدواته الفكرية
والنفسية فال تتحقق خاصية اإلطالع المفيد ،وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي
في قراره المؤرخ في  11ماي  ، 1979قد يكون الموظف ال يعرف الكتابة أو
القراءة ،أو ال يعرف اللغة المكتوبة بها الوثيقة ،ففي هذه الحالة يجب أن يستعين
بشخص آخر ليقوم مكانه بالمهمة ،أو قد يتعلق األمر بعملية الفرز للوثائق التي
ال يميزها الموظف لعدم خبرته فيكون المدافع في هذه الحالة مفيدا.
إن خاصية اإلطالع المفيد تمتد أيضا إلى وجوب إعطاء أجل كاف
للموظف لالطالع ،إذ قد يكون الملف كثيفا فال تستطيع المدة أن تفي بالغرض
وقد راعى المشرع هذه الخاصية في المادة  167من األمر رقم  03/06وحدد
أجلها بخمسة عشر ( )15يوما ،وهي في األصل مدة كافية لإلطالع على الملف.
يمكن أن يمنح أجل للموظف لالنتقال إلى مدينة غير المدينة أو الوالية
التي يعمل بها لتحضير وثائقه أو استقدام محاضر أو مستندات يحتفظ بها في
مقر سكن واليته ،أو تمكين الموظف بمراسلة دولة أجنبية لتزويده بوثيقة هامة
في الدعوى 23،وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسية بقرار مؤرخ في 16
مارس1962في قضية  Audebeauوعلق عليه مفوض الدولة"P.ardantمجموعة
قرار مجلس الدولة ص ."439
إن حرمان الموظف من هذا الحق وقصره على المجلس التأديبي فقط أو
عدم توفير الشروط الضرورية لهذه العملية التي تعد من الضمانات األساسية
للدفاع ،يفتح الحق للموظف في الطعن باإللغاءأمام القضاء اإلداري.
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تجدر اإلشارة أن الطعن في هذا اإلجراء ال يرفع وحده وإنما يرفع مع
قرار اإلدارة المتضمن العقوبة الموقعة على الموظف وال تقبل الدعوى منفردة
عن القرار التأديبي.
وننوه أن عملية اإلطالع على الملف يتم في كنف السرية ،وفي مكان
منفرد تحت رقابة أحد أعواناإلدارة ويحرر عند انتهاء العملية محضرا يثبت
إجراء هذه العملية.
خاتمة:
يتبين لنا من خالل هذه الدراسة المتعلقة بحق الموظف في اإلطالع على
ملفه التأديبيقبل مثوله أمام المجلس التأديبي للمؤسسة أواإلدارة ما يلي:
 أن إطالع الموظف على ملفهالتأديبي هو حق من حقوق الدفاع ،وقاعدةأساسية من قواعد حقوق اإلنسان وضمان من الضمانات الجوهرية للموظف قبل
إحالته على المجلس التأديبي.
 أن القانون المقارن السيما القانون الفرنسي يبين بصورة أساسيةوتفصيلية كيفيات االطالع على الملف التأديبي وأن يكون االطالع كامال
وشخصيا وسريا ومفيدا األمر الذي أغفله المشرع الجزائري الذي نأمل أن
يتدارك ذلك بنصوص قانونية وتنظيمية دقيقة حفظا لحق الموظف وأبعادا لتحكم
اإلدارة وتعسفها السيما مع غياب النص القانونيأو التنظيمي.
 لم ينص المشرع على استعان ة الموظف بمدافع أو محام أثناء فترةإطالعه على ملفه التأديبي خالفا للقانون المقارن الذي أقر له هذا الحق ،ونص
عليه فقط أثناء مثول الموظف أمام المجلس التأديبي.
 أن المشرع الجزائري نص على هذا الحق في مادة واحدة ال تفيبالغرض ،ويلتمس من المشرع تدارك ذلك في حال تعديل قانون الوظيفة
العمومية.
 لم أجد في حدود علمي واطالعي اجتهادا قضائيا إداريا على مستوىمجلس الدولة الجزائري ،أو على مستوى قرارات الغرفة اإلدارية بالمحكمة
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العليا سابقا ،وربما أن ذلك يعود إلى عدم إثارة هذا الحق أمام الجهات القضائية
لجهل المتقاضين به أو أن السادة األساتذة المحامين قد ركزوا على دفوع
موضوعية وشكلية غير هذا اإلجراء.
وهنا يدعو إلى تحفيز المنظمات النقابات وكذلك األساتذة المحامين إلى
التزود بثقافة الوظيفة العمومية ثقافة تمس جميع جوانبها ،إرساء لحق الدفاع.
تجدر المالحظة إلى أن هذا الحق ما زال ف ي حاجة إلى دراسة علمية
تغوص أغواره وتلملم أطرافه وتجمع شتاته وتفصيل مجمله حتى يكون
الموضوع قد استوفى حقه ،وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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الملخص:
ان ارتفاع معدل الجريمة الكترونية بسبب عالقتهاا ببابكة اتنترناض ر الر العدياد مان
الاادول ال ا ساان قااوانين مو ااوعية و اجراةيااة لمواجهااة مااحد الجااراةر المساات د ة والمباارع
الجزاةري است دث رلياض جديدة ومهماة للتدادي والكبان عنهاا التاي مان بينهاا اجارا ال جاز
الكترونااي للبياناااض المعلوماتيااة التااي ماان اختداااق ال اابلية ال اااةية ،ب ااا ة ال ا اجاارا
ال فا للمعليااض المتعل اة ب ركاة الساير الااحي ي اور بال مازودي الخادماض الوسايلة  ،وبالتااالي
تت اامن دراسااة ااي مااحا المو ااوع معلياااض قانونيااة و رخااري نيااة وت نيااة حاض رمميااة بال ااة
الكلماااات المفتاحياااة  :ال جاااز اتلكتروناااي  ،فااا المعليااااض ،الجريماااة الكترونياااة ،م ااادمي
الخدماض الوسيلية ،الدليل الرقمي
Abstract :
The high rate of cyber crime due to its relationship with internet
has forced many countries to objective and pricedural law to counter
these new crimes ,and the algerian legislator has intraduced new
important mechanisms to address and delect them, including the
electronic seijure of information data ,which is the jurisdiction of the
judicial control in addition to the procedure of presrving data related to
traffic carried out by the providers of intermediate servies and there for
the study in this subject includes legal and technical data of great
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The key word :Aniline booking ,data preservation , cyber crime ,
intermediary service providers ,digital guide
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مقدمة :
يبهد العالر ي الوقض ال الي ت دما محمل تجل ربرز م امرد ي
الت كنولوجيا الجديدة للمعلوماض واتتداتض وتلوير اتجيال من ال ساباض
األلية وببكاض اتنترنض ،يث ردي محا التلور التكنولوجي ي نفس الوقض ال
هور وبروز الجريمة والتي رلل ض عليها مدلل اض ومي الجريمة الكترونية
والجريمة المعلوماتية جراةر الكمبيوتر ،جراةر الياقاض البي ا  ،الجراةر
ومي مجموعة من جراةر المرتبلة باألن مة اتلكترونية والببكة
اتنترنض
1
المعلوماتية
ول د برزض محد الجريمة المست د ة ي العديد من المجاتض واتخحض
ربكال مختلفة مما ر لر المبرع الجزاةري لسد الفراغ ال انوني لهحا المجال ،
جرر ما سماد ب"الم ساس بأن مة المعالجة الية للمعلياض ماية لها من كا ة
اتب ال اتعتدا اض التي ت ع عل مكوناض غير مادية  2يث تتجسد رول
المبكالض اتجراةية ي المجال السيبراني ي الت دياض ال انونية  ،والعملية التي
3
ت يرما عملية الب ث والتن يب رمار سللاض الت يق بكل مستوياتها
وعليل است دث المبرع اتجراةي الجزاةري رلياض الت ري الخادة ي
الجراةر اتلكترونية بموجب التعديل قانون اتجرا اض الجزاةرية 224-06التي
تتم ل ي  ،التسريب  ،اتعتراض المراسالض السلكية و الالسلكية  ،جز و ف
المعلياض محد اتخيرة مي مو وع دراستنا التي يعتبران من رمر اتجرا اض
المست د ة ي مجال الكبن عن المجرر الكتروني وت رير مسؤوليتل الجزاةية،
وعليل نق المبرع الجزاةري من خالل ال انون  04-09المتعلق بالوقاية من
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جراةر اتعالر واتتدال ومكا تها 5عل امكانية اجرا ال جز عن لريق منع
ودول ال معلياض وحلك بأمر من السللة التي تبابر عملية التفتيش
اتلكتروني  ،كما رلزر نفس ال انون عل ف المعلياض المتعل ة ب ركة السير
لم دمي الخدماض من رجل ت دير يد المساعدة للسللاض المكلفة بالت رياض
6
ال اةية لجمع وتسيير المعلياض المتعل ة بم توي اتتداتض
ان ال اية المرجوة من محد الدراسة مو رورة ت ليل وتفسير العنادر
الت نية والفنية لهحين إجرا ين وابراز دورمما ي الكبن عن الجراةر الكترونية
عن لريق ت دير المساعدة لسللاض الت يق من جهة وخدماض لأل راد من جهة
رخري ومن منا ت هر رممية مو وع م ل الدراسة بالن ر ال الدور المهر ي
المساممة ي الب ث والكبن عن الجريمة وعليل يمكن لرح اتبكالية اتتية:
يما تتم ل ال واعد اتجراةية الخادة التي رقرما المبرع الجزاةري ي
مجال ف المن ومة المعلوماتية و جز المعلياض الخادة بالجريمة الكترونية؟
و لإلجابة عل محد اتبكالية قسمنا محا المو وع ال المب ين التاليين :
 .1المبحث االول :اجراء الحجز للمعطيات في الجريمة االلكترونية
ل د تناول المبرع الجزاةري ال واعد الخادة ب بل البياناض المعلوماتية
و ا لل انون  04-09ت ض تسمية " جز المعلياض المعلوماتية "  ،الحي يعتبر
الخالدة النهاةية التي ينتهي ال التفتيش ،وا رد المبابر الحي يسفر عنل
اتجرا  7 ،وت ديل اتدلة ي الجراةر اتلكترونية قد يرتبل بالعنادر المادية
يث ت يلرح ري
كجهاز ال اسوب اتلي ومل اتل  ،اتقراق الدلبة
ابكال ي عملية ال جز محد المكوناض  ،رما ال جز اتلكتروني للمكوناض
المعنوية لل اسب اتلي كبرامج والبياناض المعالجة التي مي ي اتدل بي
8
معنوي غير ملموس محا يلرح اتبكال
سن اول ي محا المب ث ابراز ال واعد العامة لل جز اتلكتروني بتعريفل
و حكر برول ال انونية ر الدعوباض والعراقيل التي ت يل بل
 .1.1المطلب االول  :مفهوم الحجز االلكتروني
مجلة صوت القانون
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ي التبريع الجزاةري نجد ال جز ي الجريمة اتلكترونية مؤلر بنق
المادة السادسة من ال انون 04-09المت من ال واعد الخادة للوقاية من الجراةر
المتدلة بتكنولوجياض اتعالر واتتدال ومكا تها التي تنق عل رنل عندما
تكتبن السللة التي تبابر التفتيش ي المن ومة المعلوماتية معلياض مخزنة
ت كون مفيدة ي الكبن عن الجراةر او مرتكبها  ،ورنل ليس من ال روري جز
كل المن ومة  ،يتر نسخ المعلياض الالزمة لفهمها عل دعامة تخزين
اتلكترونية  ،تكون قابلة لل جز  ،وو ع ي ا راز و ا لل واعد الم ررة ي
9
ال انون اتجرا اض الجزاةرية
 .1.1.1الفرع االول :تعريف الحجز اإللكتروني
يعرن ال جز بأنل الع ور عل ردلة الخادة بالجريمة التي تبابر الت يق
ببأنها وال ف مدد اتدلة ،وال بل مو ال اية من التفتيش و النتيجة المبابرة
المستهد ة ولحلك عند اجراةل رن تتو ر يل ال واعد نفسها التي تنلبق ببأن
التفتيش و يؤدي بلالن التفتيش ال بلالن ال بل وعليل يم ل م ل ال بل ي
الجراةر الكترونية جدت بين ها ال انون وان سموا ال اتجامين ،اتتجاد اتول
يري اندارد عدر بل المعلوماض المعالجة ي مجال ات ترا ي ات بعد ن لها
عل كيان مادي ملموس اما تدوريا رو بواسلة دعاةر التخزين اتلكتروني رما
اتتجاد ال اني يري اتباعل عدر انكار المادي للمعلوماض المعالجة الكترونيا آلنها
10
قابلة للتسجيل وال ف والتخزين
 .2.1.1الفرع الثاني :وظيفة الحجز في الجريمة الكترونية
لل جز ي الجريمة الكترونية و يفتين مما
الو يفة األول  :جمع ردلة ات باض و ق البياناض الرقمية  :مي الخلوةرول ي عملية الت يق الجناةي ومي ت ديد مددر الدليل الرقمي المتوقع ت
يتر ال دول عليل بدورة رقمية تمهيدا لف دل وت ليلل مدادر البياناض
11
تختلن د تكون اقراق دلبة  ،حاكراض عبواةية  ،اقراق خارجية
مجلة صوت القانون
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 الو يفة ال انية :مدادرة المعلياض :م ل نسخ المعلياض النسخةاتدلية غير قابلة للدخول اليها رو عن لريق استرجاعها كلية كما رن ال جز
12
ت يؤدي بال رورة ال مسح رو حن المعلياض بدفة نهاةية
 .2.1المطلب الثاني :الشروط القانونية إلجراء الحجز االلكتروني
عل نهج المبرع الفرنسي تبن المبرع الجزاةري ي ال انون رقر - 09
 04السالن دكرد اجرا اض مست د ة ب بل و جز المعلياض والبياناض
المعلوماتية وغيرما من ردلة الرقمية بما يناسب ولبيعتها الالمادية  ،13يث
خدق مجموعة من المواد  ،بكلض البرول ال انونية لهحا اتجرا وتتم ل محد
البرول ي ما يلي:
 الشرط االول :حجز المعطيات والبيانات األلية ،يث يبمل علاألبيا المادية  ،وعل البياناض المعالجة الكترونيا رما بالنسبة لت ديد م ل
ال جز د ت جز كل معلياض المخزنة المفيدة ي الكبن عن الجراةر رو
مرتكبيها و است نا يتر ال جز الجزةي ري اكتفا بالم توي الحي يتعلق
14
بالمجرر
 الشرط الثاني :الحجز عن طريق منع وصول المعطيات ومحا خو ا منياع رو اتالن األدلة الرقمية يث رعل ال انون للسللاض المعنية قيار بهحا
اتجرا  ،ومحا ما ندض عليل المادة  07من قانون  04-09سالن الحكركما
نال من خالل المادة  09ان المبرع الجزاةري در ال اتض اللجو ال
ال جز عن لريق منع الودول ي ال الة الوا دة كما ندض المادة  08من
15
قانون  04-09عل الت ف عل البياناض م ل الجريمة رو ردواتها
 الشرط الثالث  :وضع حدود الستعمال المعطيات لب ا للمادة  09منقانون  04-09كما رن ع ب ري عملية التفتيش رو معاينة ايجابية  ،يتر استخراج
نسخة من المعلوماض الم بولة عل الوساةل الخادة بجهة الت يق  ،وتب
16
الم جوزاض ت ض تدر ها ال يث انتها الم اكمة
 .3.1المطلب الثالث :العوائق والعراقيل التي تواجه حجز االدلة االلكترونية :
مجلة صوت القانون
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ااابل اتدلاااة الت نياااة

توجاااد العدياااد مااان الداااعوباض التاااي تعرقااال عملياااة
واتلكترونية والتي رممها :
 اللبيعة غير مرةية ومختللة للدليل الت ني  :يكون الدليل الت ني ي باكلمجاااتض رو نب اااض م نالسااية رو كهرباةيااة ت يسااتليع الرجاال العااادي ادراكهااا
هي موجودة ي العالر ات ترا ي ،وبالتالي مناك رق بينل وبين الدليل الت ليادي
اماا الادليل الرقماي يكاون اي
الحي يعتماد علا ا اار ودماا وباعر وبداماض
17
بكل ررقار مع قلع دلبة ورموز وابفار
 داااعوبة ت دياااد مكاااان تواجاااد جهااااز ال اساااب اتلاااي مدااادر النباااالاتجرامي لاحلك تساتعين ساللاض الت ياق بن اار الف اق اتلكتروناي يسام بعلار
البدماض المعادر الحي يتر من خالل تتبع ال ركة العكسية لمسار اتنترناض الا
18
غاية الودول ال عنوان الرقمي للجهاز
 سهولة م و الادليل الرقماي رو تادميرد اي زمان قداير جادا مان لارنالجاني ،ب يث ت تتمكن الساللاض عان الكبان الجريماة19 ،ومان رم لاة حلاك قياار
ر د مهربي األسل ة بالنمسا ب دخال تعاديالض علا األوامار العادياة لن اار تبا يل
اساب دا ير يساتخدمل ااي تخاازين عنااوين عمالةاال والمتعااملين معاال  ،بمجاارد
دخول ال محا ال اسب رو نسخ ولبع محد العناوين يؤدي ال الم و الفاوري الا
20
كل البياناض
 الكااار الهاةااال للبيانااااض والمعلومااااض التاااي يجاااري تاااداولها اااي األن ماااةالمعلوماتيااة مان الدااعوباض التااي تعيااق سااللاض الت يااق ااي ال جااز اتلكترونااي
خادااة احا كاااان مجااال الب اااث مااو البااابكة المعلوماتيااة اح يدااابح اابل الااادليل
21
والب ث عنل رمر ي غاية الدعوبة
 .2المبحث الثاني :حفظ المعطيات في الجريمة الكترونية
يعتبر ال ف من اتجرا اض المست د ة والوقاةية التي ر ض بموجب ال انون
 04-09المتعلق ،عل مزودي خدماض اتنترنض ومحا ما ت منل قرار الجمعية
العامة لألمر المت دة ت ض رقر  63-55المؤرخ ي 22يناير  2001والمتعلق
مجلة صوت القانون
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بمكا ة اسا ة استعمال تكنولوجيا المعلوماض ألغراض اجرامية ،وحلك ي
الف رة "و" من المادة اتول منل والتي رلزمض الدول رن تسمح ب ف المعلياض
22
الكترونية المتعل ة بالت ي اض الجناةية الخادة
وعليل نتلرق ي محا المب ث ل تعرين مدا اتجرا (المللب اتول) ،ر ت ديد
اتبخاق ال اةمين وال اةزين لهدد المعلياض ( المللب ال اني) ،المسؤولية
الجزاةية للمتدخلين المهنين (المللب ال الث)
 .1.2المطلب األول :تعريف حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير
مو قيار مزودي خدماض اتتدال بتجميع المعلياض المعلوماتية التي
تسمح بالتعرن عل مستعملي الخدمة و ف ها و يازتها ي األربين وحلك
بو عها ي ترتيب معين وات تفا بها ي المست بل قدد تمكين جهاض الت يق
23
اتستفادة منها واستعمالها ي الت يق
 .2.2المطلب الثاني  :األشخاص القائمين والحائزين على المعطيات (مقدمي
الخدمات الوسيطة عبر االنترنت)
ي محا المللب نعارن م ادمي الخادماض الوسايلية ار سان دد اتباخاق
المهنين المتدخلين رو ما يعرن مزودي الخدماض تر التزاماتهر ال انونية
 .1.2.2الفرع االول  :تعريف مقدمي الخدمات الوسيطية عبر االنترنت
ل د ربار المبرع الجزاةري ال تعرين م دمي الخدماض اتنترنض من
الف رة د من المادة  02من ال انون  04-09المتعلق بالوقاية من الجراةر المتدلة
بتكنولوجياض اتعالر واتتدال ومكا تل " عل رنهر كل كيان عار رو خاق
ي در لمستعملي خدماتل ال درة عل اتتدال بواسلة من ومة معلوماتية رو ن ار
اتتدال وري كيان اخر ي ور بمعالجة رو تخزين معلياض معلوماتية لفاةدة خدمة
24
اتتداتض المحكورة رو لمستعمليها
 .2.2.2الفرع الثاني  :أشكال مقدمي الخدمات الوسيطة عبر االنترنت
تمر الخدماض المعرو ة والموجهة عبر اتنترنض بأك ر من وسيل ،لهر
ردوار مترابلة مع بع هر البعض ومؤت الوسلا مر متعهد اتيوا  ،مورد
مجلة صوت القانون
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المعلوماض ،ناقل المعلوماض  ،مؤلن الرسالة ومحا ما سنتناولل دراسة عل
التوالي :
أوال :متعهد االيواء:مو البخق الحي ي ع الوساةل الت نية او المعلوماتية
بم ابل او المجان ت ض التدرن العمال ليتمكنوا من الدخول ال ببكة
اتنترنض ي اي ل ة  ،ب ية بث م مون معلوماتي معين  :ندوق  ،رو ،
للجمهور ويعمل عل تخزين البياناض والمعلوماض التي يب ها
ردواض
اسباتل اتلية المرتبلة عل الدوار بببكة
رد اب المواقع اتلكترونية عل
25
اتنترنض
ثانيا :مورد المعلومات:مو حلك البخق الحي ي ور بت ميل الجهاز او
الن ار بالمعلوماض التي قار بجمعها او تأليفها ول مو وع معين  ،ومن تر
تكون لل سيرة كاملة عل المادة المعلوماتية التي تبث عبر الببكة  ،هو الحي
26
ي ور باتختيار ر التجميع والتوريد
ثالثا :ناقل المعلومات :ان ت دير خدمة ن ل المعلوماض يتر بموجب ع د ن ل
والخدمة ن ل ،وم دمها مو الناقل وبهحا يمكن تببيل ناقل المعلوماض بساعي
البريد ،يث ينق عملل عل عملية الن ل ماديا من و دة ألخري والمراقبة
27
الودول
رابعا :متعهد الوصول الى الشبكة :متعهد الودول مومن مراكز التوزي ع
التي تتألن منها اتنترنض ومو مودول بالببكة باستمرار هو الممر الزامي
لودول المستخدر اليها وعليل ي ور بدور ني ب ث ي توديل العميل ال
اتفاق بينهما هو ت ي در المعلومة رو م توي المواقع
الببكة اتنترنض بم ت
28
اتلكترونية
 .3.2.2الفرع الثالث  :االلتزامات القانونية المفروضة على مزودي الخدمات
مناك العديد من اتلتزاماض ال انونية المفرو ة عل مزودي الخدماض
الوسلية عبر اتنترنض بمختلن األبكالهر وحلك لب ا لل انون  04-09السابق
مجلة صوت القانون
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الحكر  ،والتزاماض مفرو ة بموجب المرسور التنفيحي 25729-98المعدل
30
بالمرسور التنفيحي رقر 307-2000
أوال -االلتزامات على مزودي الخدمات بموجب القانون :04-09
تتم ل محد اتلتزاماض يما يلي :
 التخلق من المعلياض ي دود مدة معينة  :بما رن ف المعلياض مواجرا وقتي ،د لجأ المبرع الجزاةري ،وا تراما لل ق ي
الخدودية لب ا لدستور31 1996ال و ع التزاماض عل مزودي
الخدماض ب زالة المعلياض التي ي ور بتخزينها  ،وحلك بعد سنة ابتدا
من تاريخ ،التسجيل  ،ومحا ما ندض عليل المادة  11من قانون
04-3209
 التزار ب ف معلياض المتعل ة ب ركة السير :ل د الزر المبرع الجزاةريبموجب المادة 11من ال انون  04-09مزودي الخدماض تكنولوجيا
اتعالر واتتدال ب باض موية مستعملي خدماض اتيوا والتخزين التي
33
ي دموما
 التزار م دمي الخدماض بمساعدة جهاض الت يق :ل د رلزمض المادة10منال انون  04-09م دمي الخدماض بت دير يد المساعدة للسللاض المكلفة
بالت رياض ال اةية و التفتيش ي مجال الجراةر اتلكترونية ،كما
رلزمتهر بكتمان السر بخدوق العملياض التي ينجزونها بللب من
34
الم ين وحلك ت ض لاةلة الع وباض ي الة ا با رسرار الت يق
ثانيا :التزام المتدخلين المهنين (مقدمي الخدمات الوسيطية) بموجب
المرسوم التنفيذي :257-98
تتم ل محد اتلتزاماض ي ما يلي :
 لب ا للمادة الخامسة من المرسور التنفيحي  257-98يجب عل كل منيرغب ي اقامة خدماض األنترنض رن ي در للبا لل دول عل ترخيق
35
ب يث ي در عر ا بامل عل كل الخدماض التي يريد رن ي دمها
مجلة صوت القانون
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 يجب عل متعهدي الودول الين ت دلوا عل تراخيق من الجهةالودية ب قامة مباريع لتركيب التجهيزاض الت نية والبرامج المعلوماتية
الالزمة إلقامة الخدمة واست اللها ي رجل رقداد سنة من تاريخ تبلي هر
بالتراخيق ومحا ما ندض عليل المادة 11من المرسور التنفيحي -98
36
257
 التزار متعهدي الخدماض بالسماح للجهة التي تمنح الترخيق ب جرامراقبة للتأكد من مبروعية الخدماض ،وا ترار برول استعمال محد
التراخيق ومحا ما ندض عليل المادة  17من حاض المرسور سالن
37
الحكر
 التزار متعهدي الخدماض ب سن السيرة وكتر رسرار المستخدمين وعدر38
البوح بها ومحا ما ركدتل المادة 14من المرسور التنفيحي 257 -98
ولعلنا نال رن المبرع الجزاةري و ق ال د بعيد ي رض التزاماض
بال ة األممية بالنسبة لم دمي الخدماض والهدن من حلك روت :ي ماية وق
الزباةن ودمان ت دير ر سن الخدماض ي محا الف ا  ،ر تانيا تمكين السللاض
ال اةية المكلفة بالت رياض والت ي اض اتستفادة من التكنولوجياض اتعالر
واتتدال للكبن عن المجرر اتكتروني،رما عل مستوي الواقع يجب مراقبة
وتأكد من ال يار بهدد اتلتزاماض ي ل التلوير السريع لتكنولوجياض اتعالر
39
واتتدال
 .3.2المطلب الثالث :مسؤولية الجزائية لمزودي الخدمات الوسطية عبر
االنترنت
تعتبر مسؤولية مزودي الخدماض الوسلية من رمر المساةل التي دار
الن اش ولها ،ب يث كلما تبددنا ي اقامة مسؤولية ،كلما زاد ردهر عل
40
رض الرقابة الحاتية عل المعلوماض والخدماض لدر المسؤولية عنها
والمسؤولية الجزاةية لم دمي خدماض اتنترنض قبل تعديل قانون
الع وباض41 2016لر تكن وا ة ي قانون رقر  04-09ب يث ت يوجد سوي
مجلة صوت القانون
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نق المادة  12التي ت ر بمبدر عدر مسؤوليتهر عن الم توي غير المبروع
42
ببرل عدر العلر المبابر باللابع المخالن لل وانين
 .1.3.2الفرع االول  :ضوابط المسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمات في قانون
العقوبات الجزائري
من خالل تعديل اتخير قانون الع وباض لسنة  2016قار المبرع
43
الجزاةري بو ع قيدين للمتابعة الجزاةية مما :
 وجوب ت دير اعحار مسبق ومو قيار الهيةة الولنية للوقاية من الجراةرالمتدلة بتكنولوجياض اتعالر واتتدال ب خلار م دمي خدمة اتنترنض بلري ة
رسمية ب يث تكون ي بكل رسالة مود عليها مع علر الودول رو م ر
م رر من لرن م ر ق اةي بتنفيح م توي اتعحار ي وقض الم دد
،ب يث لر يبترل ال انون بكل معين ي م توي اتعحار وت بكل م دد ي
كيفية األخلار بهحا اتعحار
 ددور األمررو كر ق اةي من المفترض قانونا ،ان وجود ري م تويمجرر قانونا متاح للجمهور بأي لري ة كانض رو ودل العلر عل الببكة
العنكبوتية ال يار بتبليغ عنل للسللاض المتعل ة بالب ث والت ري عن الجراةر
الكترونية المتم لة ي ال بلية ال اةية رو النيابة العامة ألنها مي دا بة
اتختداق اتديل ي المتابعة الجزاةية باعتبارما مم لة لل ق والن ـــــار
44
العار
 .2.3.2الفرع الثاني :عقوبات جنحة مخالفة االلتزامات الخاصة بمقدمي خدمة
االنترنت بالرغم من االعذار
ل د ندض المادة 394مكرر 8من قانون الع وباض عل م دمي الخدماض
ي الة اخاللهر بالتزاماض المفرو ة عليهر بال بس من سنة ال الث سنواض
وب رامة من 2000000دج ال 10 000 000دج رو ب دي متين الع وبتين
ل ، 45كما يتعرض مرتكب جريمة مخالفة اتلتزاماض الخادة بم دمي خدمة
اتنترنض بالرغر من اتعحار ال جزا اض رخري حاض لابع اداري  ،ب يث
مجلة صوت القانون
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يتعرض م در خدمة اتنترنض لع وباض تأديبية من لرن سللة ال بل للبريد
والموادالض السلكية والالسلكية بعد اعحارد وع وباض التأديبية تتم ل ي :
س ب الرخدة الكلي رو جزةي  ،ع وباض مالية 46كما ندض المادة 11
دون اتخالل
رة  8من ال انون  04-09سالن الحكر عل ان"
بالع وباض اتدارية المترتبة عل عدر ا ترار اتلتزاماض المندوق عليها ي
محد المادة ت ور المسؤولية الجزاةية ألبخاق اللبيعيين والمعنويين عندما يؤدي
حلك ال عرقلة سن سير الت رياض ال اةية ،والبخق اللبيعي بال بس من
ستة ( )6ال خمس )5سنواض وب رامة من 50 000دج ال  500 000دج
47
يعاقب البخق المعنوي بال رامة و ا لل واعد الم ررة ي قانون الع وباض "
الخاتمة :
ان مو وع الجريمة الكترونية مو مو وع باةك ودعب بالن ر ال
دعوبة ودقة مدلل اتل وتع د جوانبل الفنية  ،يث تم ل محد الجراةر المست د ة
خلورة كبيرة ي الدول المنتجة للت نية المعلوماتية والجزاةر من الدول التي
واجهض محد الجراةر ب ددارما لل انون رقر  15-04المؤرخ ي العابر نو مبر
عار  2004المعدل ومتمر لألمر رقر  156-66المت من قانون الع وباض الحي
تناول يل بالتجرير مختلن اتعتدا اض عل الن ر المعالجة اتلية ،ب ا ة ال
قانون رقر  04-09الحي يعد رول قانون اجراةي لمواجهة الجراةر الكترونية ي
الجزاةر ،وكحلك قانون اتجرا اض الجزاةية الحي است دث رلياض الت يق
الخادة م ل التسرب اتلكتروني ،المراقبة اتلكترونية ب ا ة ال الياض ال جز
الكتروني ورلية ف المعلياض
وقد تم ورض دراستنا ي محا المو وع عل إجرا ين اتخرين  ،د قار
المبرع الجزاةري بتن ير رلية جز المعلياض من خالل ال انون  04-09من
خالل ندل علي جز المعلياض وكحا ال جز الجزةي وال جز عن لريق منع
الودول ،كما ان محا اتجرا لل عالقة وليدة ب جرا التفتيش الحي ت ور بل
مجلة صوت القانون
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اةية مدد اتخيرة تواجهها عراقيل ك يرة لل يار بمهامها عل ركمل

ال بلية ال
وجل
كما رن اجرا ف المعلياض المتعل ة ب ركة سير مي من اختداق
مزودي الخدماض الوسيلية عبر اتنترنض التي لها العديد من التزاماض اتجاد
ات راد والتزاماض اتجاد جهاض الت يق للمساعدة ي كبن و بل الجراةر
اتلكترونية وات تعر وا ال ع وباض جزاةية رو ع وباض ادارية  ،وعليل بالرغر
من جهود المبرع اتجراةي لمواجهة الجريمة الكترونية ات انل تزلض غير
كا ية
وعليل ن ترح مجمو عة من ال لول والتودياض التي يمكن رن تساعد
ومي:
 و ع قانون جديد للجريمة الكترونية خادة قوانين من نا يةاتجراةية كما تبد من التسريع ي اعدادد و بل كل جراةر السيبرانية
 تبديد الرقابة عل م امي اتنترنض وحلك بو ع رلياض قانونية ل بلرعمال ال ير مبروعة دون المساس ب رمة ال ياة الخادة للموالن ألنل ق
مكفول دستوريا
 ت يين ال واعد ال انونية ل انون  04-09تمابيا مع التلوراض اتعالرواتتدال ال دي ة
 رورة التوعية بعراقيل ودعوباض التي تواجل الدليل الرقمي يمجال اإل باض و بلل خادة ي ا تمال وجود محد البياناض ي ببكاض رو
رجهزة تابعة لدولة رو دول رجنبية
 رورة التنديق عل ك لتبفير المعلياض الم جوزة بنق خاقبموجب احن ق اةي ر نا الت يق ي الجراةر الكترونية لتسهيل عملية التفتيش
وال جز عل الدليل الت ني
التهميش و اإلحاالت:
مجلة صوت القانون
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-1غنياااة بااااللي ،الجريماااة اتلكترونياااة ،دراساااة م ارناااة ،الااادار الجزاةرياااة للنبااار والتوزياااع
،الجزاةر ،2016،ق7
-2رباايدة بااوبكر ،جااراةر اتعتاادا علا ن اار المعالجااة اتليااة ااي التبااريع الجزاةااري ،اللبعااة
اتول منبوراض ال لبي ال وقية ،بيروض لبنان ،2012،ق15
-3براميمي جمال ،الت يق الجناةي ي الجريمة الكترونية ،رلرو ة دكتورا،قسر اوق ،كلياة
ال وق والعلور سياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،2018،ق3
-4قانون 22-06الماؤرخ اي 29حي ال عادة عاار  1427الموا اق ل20ديسامبر  2006يعادل
ويتمر األمر رقر  155-66المؤرخ ي  18دفر عار  1386الموا ق ل8يونياو سانة 1966
والمت من قانون اتجرا اض الجزاةية ،الجريدة الرسامية العادد  84المؤرخاة اي  4حو ال جاة
عار  1427الموا ق ل 24ديسمبر 2006
-5قانون 04-09المؤرخ ي  14بعبان عار 1430الموا ق ل05غبض سنة  2009يت امن
ال واعااد الخادااة للوقايااة ماان الجااراةر المتداالة بتكنولوجياااض اتعااالر واتتدااال ومكا تهااا
،الجريدة الرسمية العدد 47لسنة 2009المؤرخة ي  25بعبان 1430الموا ق ل16غبض
 -6راب اي عزياازة ،األساارار المعلوماتيااة و مايتهااا الجزاةياة ،رلرو ااة دكتااوراد ااوق ،كليااة
ال وق والعلور السياسية،جامعة ربو بكر بل ايد تلمسان ،2018ق320
 -7سين ربيعي ،رلياض الب اث والت ياق اي الجاراةر المعلوماتياة  ،رلرو اة دكتاوراد اوق
،كلية ال وق والعلور السياسية ،جامعة باتنة،2016 ،1ق 242
 -8براميمي جمال ،المرجع السابق ،ق46
 -9المادة  06من ال انون 04-09المرجع السابق ،
-10تو يااق مجامااد ،لااامر عباسااة ،جريمااة اترماااب اتلكترونااي ااي ااو ر كااار اتتفاقيااة
العربياااة لمكا اااة جاااراةر ت نياااة المعلومااااض لعاااار ،2010مجلاااة العلاااور ال انونياااة والسياساااية
،المجلد،09العدد،03ديسمبر ،2018دق103-76،
-11نااااني ل سااان  ،الت ياااق اااي الجاااراةر المتدااالة بتكنولوجياااا المعلوماتياااة باااين النداااوق
التبريعية والخدودية الت نية ،النبر الجامعي الجديد تلمسان الجزاةر ،ق114
 -12مناداارة يوساان ،ات باااث اتلكترونااي ااي ال ااانون الجناااةي الم ااارن ،الرو ااة دكتااوراة
وق كلية ال وق جامعة الجزاةر  ، 2018ق344
-13ربيدة بوبكر  ،المرجع السابق ،ق420
 -14ناني ل سن ،المرجع السابق 120،
-15رن ر المادة ، 07المادة 8والمادة 09من ال انون 04 -09المرجع السابق
مجلة صوت القانون
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-16ناني ل سن  ،المرجع السابق ،ق124
-17ربيدة بوبكر المرجع نفسل ،ق455
 -18براميمي جمال ،المرجع السابق ،ق 201
-19سااعيداني نعااير ،رلياااض الب ااث والت ااري عاان الجريمااة المعلوماتيااة ااي ال ااانون الجزاة اري
،محكرة ماجستير ،جامعة ال اج لخ ر باتنة وق،2013،ق190
-20براميمي جمال ،المرجع السابق ،ق198
-21براميمي جمال ،المرجع نفسل ،ق217
-22ربيدة بوبكر ،المرجع السابق،ق446
-23ربيدة بوبكر ،المرجع السابق ،ق448
 -24رن ر المادة 02من ال انون  04-09المرجع السابق
 -25سااين م مااد ال ااول  ،جااراةر باابكة اتنترنااض والمسااؤولية النابااةة عنهااا ،مكتبااة باادران
ال وقية ،اللبعة األول ، 2017لبنان ،ق540
 -26مرنيز المة ،اتعتدا علا ال اق اي ال يااة الخاداة عبار اتنترناض رلرو اة دكتاوراة
كلية وق جامعة تلمسان  ، 2013ق23
 -27سين م مد ال ول  ،المرجع السابق ،ق544
 -28ربيدة بوبكر ال ماية الجزاةية للتعامالض اتلكترونية ،منبوراض ال لبي ال وقية،اللبعاة
اتول ،2020بيروض لبنان،ق134
-29المرساااور التنفياااحي رقااار 257-98الماااؤرخ اااي 3جماااادي اتولااا عاااار  1419الموا اااق
ل25غبض  1998ي بل برول وكيفياض اقاماة خدماة رنترناض واسات اللها ،الجرياة الرسامية
العدد 63المؤرخة ي 04جمادي اتول عار  1419الموا ق ل 26غبض 1998
 -30المرسور التنفيحي رقر  307-2000المؤرخ ي  16رجب 1421الموا اق ل14ركتاوبر
2000يعاااادل ويااااتمر المرسااااور التنفيااااحي رقاااار  257-98المااااؤرخ ااااي 3جمااااادي اتولاااا
1419الموا ق ل 25غباض  1998ي ابل بارول وكيفيااض اقاماة خدماة رنترناض واسات اللها
،الجريدة الرسمية العدد 60المؤرخة ي  17رجب  1421الموا ق  15ركتوبر 2000
 -31الدستور الجزاةري لسنة  1996داادر بموجاب مرساور رةاساي رقار 483 -96ماؤرخ
ااي  26رجااب  1417د الموا ااق ل 7ديساامبر  1996والمعاادل بال ااانون  01-16مااؤرخ ااي
 26جمادي اتول  1437الموا ق ل6مارس  2016الجريدة رسمية عدد 14بتاريخ7ماارس
2016
 -32رن ر المادة  11من ال انون 04 -09المرجع السابق
مجلة صوت القانون
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33عااادل بوزياادة ،المسااؤولية الجزاةيااة لمتعهاادي اتيااوا المواقااع الكترونيااة المركااز اتكااادمي
للنبر ،2019ق38
 -34راب ي عزيزة  ،المرجع السابق ،ق301
 -35المااادة  05ماان المرسااور التنفيااحي رقاار  257-98ي اابل باارول وكيفياااض اقامااة خدمااة
رنترنض واست اللل ،المرجع السابق
 -36المادة  11من مرسور التنفيحي رقر  257-98المرجع السابق
 -37المادة  17من مرسور التنفيحي  257-98المرجع السابق
38المادة  14من المرسور التنفيحي رقر  257-98المرجع السابق
-39يزيد بو ليل ،الجراةر الكترونية والوقاياة منهاا اي ال اانون الجزاةاري دارالجامعاة الجديادة
اتسكندرية ، 2019ق466
 -40سين م مد ال ول  ،المرجع السابق ،ق533
 -41قااانون رقاار 02-16مااؤرخ ااي  14رم ااان  1437الموا ااق  19يونيااو  2016يااتمر
اتمر رقر  66-156المؤرخ اي  18دافر عاار  1386الموا اق  8يونياو  1966المت امن
قانون الع وباض ،جريدة رسمية رقر  37دادرة بتاريخ 22جوان 2016
-42المادة  12من ال انون -09
 -43منادااارة يوسااان ،جاااراةر المسااااس بأن ماااة المعالجاااة األلياااة للمعليااااض ،دار خلدونياااة،
الجزاةر ،2018،ق 190ق192-
-44المادة29من قانون 22-06المرجع السابق
 -45المادة  394مكرر 8من قانون الع وباض  ،المرجع السابق
-46منادرة يوسن ،جراةر المساس بأن مة المعالجة األلية للمعلياض ،ق194
-47المادة  11رة 8من ال انون  04-09المرجع السابق
قائمة المراجع:
 المؤلفات:
 -1سااين م مااد ال ااول ،جااراةر باابكة اتنترنااض و المسااؤولية الجزاةياة النابااةة عنهااا ،باادران
ال وقية ،اللبعة اتول ،لبنان 2017
 -2ربيدة باوبكر ،جاراةر اتعتادا علا ن ار المعالجاة األلياة اي التباريع الجزاةاري ،اللبعاة
اتول ،منبوراض ال لبي ،بيروض 2012
 -3ربيدة بوبكر ،ال ماية الجزاةية للتعامالض اتلكترونية ،منبوراض ال لبي ال وقية ،اللبعاة
اتول ،لبنان 2020
مجلة صوت القانون
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-4عاادل بوزياادة ،المساؤولية الجزاةيااة لمتعهاادي اياوا المواقااع الكترونياة  ،المركااز اتكاااديمي
للنبر 2019
-5غنية باللي ،الجريمة الكترونية ،دار الجزاةرية للنبر والتوزيع ،الجزاةر2016
 -6منادرة يوسن ،جراةر المساس بأن مة المعالجة األلياة للمعليااض ،دار خلدونياة ،الجزاةار
2018
 -7ناني ل سن ،الت يق ي الجراةر المتدلة بتكنولوجيا المعلوماتية باين النداوق التباريعية
والخدودية الت نية ،النبر الجامعي الجديد ،تلمسان 2018،
 -8يزيد بو ليل ،الجراةر اتلكترونية والوقاية منهاا اي ال اانون الجزاةاري اي او اتتفاقياة
العربية لمكا ة جراةر ت نية المعلوماض قانون الع وباض –قاانون اتجارا اض الجزاةياة –قاوانين
خادة ،دار الجامعة الجديدة للنبر ،اتسكندرية مدر 2019،
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 -1الدستور الجزاةري لسنة 1996الدادر بموجب المرسور الرةاسي رقر 438-96المؤرخ
ااي 26رجااب 1417الموا ااق ل7ديساامبر،1996المعاادل بموجااب ال ااانون01-16مااؤرخ ااي
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وياااتمر األمااار رقااار  156-66الماااؤرخ اااي  18دااافر  1386الموا اااق ل 08يونياااو 1966
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العدد 47لسنة2009
-4ال انون  02-16مؤرخ ي 14رم ان عار  1437الموا اق 19يونياو  2016ياتمر اتمار
رقاار  66-156المااؤرخ اااي  18داافر  1386الموا ااق 8يونياااو  1966والمت اامن قاااانون
الع وباض جريدة رسمية رقر 37دادرة بتاريخ 22جوان 2016
-5مرساور التنفيااحي رقاار  257-98الماؤرخ ااي 3جمااادي األولا عااار  1419الموا ااق ل25
غبض سنة  1998ي بل بارول وكيفيااض اقاماة خدماة رنترناض واسات اللها ،الجرياة الرسامية
العدد 63المؤرخة ي 4جمادي اتول عار 1419الموا ق ل26غبض1998
-6المرساااور التنفياااحي رقااار  307-2000الماااؤرخ اااي 16رجاااب عاااار  1421الموا اااق 14
ركتوبر سنة 2000يعدل ويتمر المرسور التنفيحي رقر  257-98المؤرخ اي 3جماادي اتولا
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)Commercial property rights inheritance (trademark. Model
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الملخص :
تهدف هذه الورقة البحثية للتطرق إلى مسألة توريث حقوق الملكية الصناعية في
جانبها التجاري ،والتي تنوعت صورها بشكل كبير في الحياة الصناعية والتجارية ،ونظرا
ألهميتها التي تعود على المنفعة العامة للحركة التجارية ،وعلى المنفعة الخاصة لمالكها
وورثته بعده ،جعلنا نتطرق إلى توريث العالمة التجارية كنموذج ينطبق على باقي الحقوق
التجارية االخرى ،من حيث طبيعتها وامكانية ممارستها من قبل مالكها حال حياته ،االمر
الذي يستحيل مباشرته بعد وفاته ،مما يمنح القانون للورثة حق االستئثار وممارستها وضمان
استمرارها  ،من خالل قانون العالمة التجارية .
الكلمات المفتاحية :الملكية التجارية ،الورثة ،االسم التجاري،العالمة التجاري ،الحق المالي
Abstract :
This research paper aims to address the issue of the inheritance of
industrial property rights in its commercial aspect, the photos of which
varied greatly in economic and commercial life in particular, and given
its importance to the public benefit of the commercial movement, and to
the private benefit of its owner and his heirs after him, we made
reference to the inheritance of the mark Commercial as a model that
applies to the rest of the other commercial rights in terms of their nature
and the possibility of exercising by their owner in the event of his life,
which is impossible to start after his death, which gives the law to the
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heirs the right to exclusive and exercise, and ensure its continuity
through the trademark law.
Keywords: Commercial property, inheritors, trade name, trademark,
financial righ
 -1المؤلف المرسل :االسم الكامل ،اإليميل:

المقدمة :
تشمل الملكية الصناعية العديد من المفردات كلها ذات طبيعة خاصة،
تهدف إلى التطوير االقتصادي ومن أمثلتها :االختراعات ،النماذج الصناعية،
الرسوم الصناعية..الخ ،ومنها مايتعلق باستغالل الملكية التجارية،ومن أمثلتها:
االسرار التجارية االسم التجاري ،العالمة التجارية .
ولل عالمات دور هام في الحياة التجارية  ،لما لها من تأثير على عمليات
البيع والشراء وتحريك الحركة االقتصادية ،مما يعود بالفائدة المزدوجة :العامة
والتي تعود على كامل الحركة التجارية  ،والخاصة :تعود بالنفع المالي لصاحب
العالمة وورثته من بعده .
والتشريع الجزائري كباقي التشريعات االخرى عمد إلى تنظيم الملكية
الصناعية على عمومها والعالمة التجارية على الخصوص،من أجل مواكبة
تطورات الحركة التجارية التي يشهدها التطور االقتصادي.
ومن بين االهداف التي سعى لها التنظيم القانوني ،مسألة استمرار
استغالل العالمة التجارية بعد وفاة صاحبها ،من خالل قواعد الحماية التي
أرساها  ،وألنه يستحيل مباشرة حقوق استغالل العالمة بعد وفاة المالك لها  ،مما
يتيح القانون حق انتقال ملكية العالمة إلى الورثة ،واتباع كافة االجراءات
لمباشرتها والعمل على استمرار استغاللها.
تتمحور االشكالية التي نحن بصدد االجابة عليها في  :ما مدى قابلية
توريث حقوق ملكية العالمة التجارية على ضوء التشريع الجزائري ؟ وقد
اعتمدنا في ذلك على المنهج التحليلي من خالل التطرق لقانون العالمة التجارية
مجلة صوت القانون
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الجزائري واسقاط ما يستأثر به مالك العالمة إلى ورثته بعده ،ولمعالجة هذه
االشكالية قسمنا الموضوع إلى قسمين االول  :االنتقال القانوني لملكية العالمة
التجارية إلى الورثة وثانيا  :ممارسة الورثة لملكية العالمة التجارية .
 . 1االنتقال القانوني لملكية العالمة التجارية إلى الورثة .
من خالل استقراء معظم صور الحقوق التجاريةة ومنهةا علةى سةبيل المثةال
اال سم التجاري  ،العنوان التجاري  ،والعالمة التجارية يتضةح أن االبيةة القةوانين
المنظمة ألنواع حقوق الملكية التجارية  ،لم نجد ما يشير قانونةا إلةى قابليةة انتقةال
مثل هذه الحقوق إلى الورثة  ،مما يدفعنا للرجوع إلى القواعةد العامةة للميةراث ،
من خالل البحث فةي االجابةة عةن التسةالل المطةروم مةدى قابليةة اسةتئثار ملكيةة
الحقوق التجارية للمورث المالك للعالمة .
تسةةمح لنةةا االجابةةة عةةن هةةذا التسةةالل التةةدرج إلةةى مسةةألة اسةةتئثار مالةةك
العالمةة بةةالحقوق التةةي تخولهةةا لةةه العالمةةة حةةال حياتةةه  ،وبالتةةالي اسةةتئثار الورثةةة
بملكية العالمة التجارية بعد وفاته .
 1.1استئثار مالك العالمة التجارية بملكيتها
يجةب التنبيةه بدايةة أن العالمةة التجاريةة تعةددت أنواعهةا فمنهةا العالمةة
الصناعية وهي التي يضعها الصانع على منتجاته لتمييزها عن ايرها ،والعالمة
التجاريةة وهةي التةي يسةتخدمها التجةار فةي تمييةز السةلع والبضةائع التةي يقومةون
بعرضةها للجمهةور ،وعالمةة الخدمةة وهةي التةي تشةير إلةى الخدمةة التةي يقةدمها
صةاحب العالمةة ،وظهةرت مةع تطةور الصةناعة والتجةارة عالمةات أخةرى مثةل
عالمةة الرائحةة والصةوت ،والتةي تخضةع جميعهةا ألحكةام قانونيةة واحةدة ،ومةا
يهمنا في هذا  ،مصير هذه العالمة بعد وفاة مالكها.
يعد قرار مجمع الفقه االسةالمي المتعلةق بةالحقوق المعنويةة، 2مرجعةا فةي
التفصيل في مسألة مالية الحقوق المعنويةة عمومةا والةذي تطةرق إلةى ذكةر بعة
أنواع حقوق الملكية الصناعية التي تعد الجقوق التجاريةة جةزء منهةا  ،مةن خةالل
ما جاء فيه :
مجلة صوت القانون
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أوالً  :االسم التجاري  ،والعنوان التجاري  ،والعالمةة التجاريةة  ،والتةأليف
واالختةةراع أو االبتكةةار ،هةةي حقةةوق خاصةةة ألصةةحابها ،أصةةبح لهةةا فةةي العةةرف
لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بهةا شةرعا ً  ،فةال
المعاصر قيمة مالية معتبرة ّ
يجوز االعتداء عليها .
ثانيا ً  :يجوز التصرف في االسةم التجةاري أو العنةوان التجةاري أو العالمةة
التجاريةةة ونقةةل أي منهةةا بعة ،ةو مةةالي  ،إذا انتف ةى الغةةرر والتةةدليس والغ ة ،
باعتبار أن ذلك أصبح حقا ً ماليا ً .
ثالثا ً  :حقوق التةأليف واالختةراع أو االبتكةار مصةونة شةرعا ً  ،وألصةحابها
حق التصرف فيها  ،وال يجوز االعتداء عليها .
ومنةةه يمكةةن القةةول بةةأن الحقةةوق المعنويةةة بةةفختالف أنواعهةةا هةةي حقةةوق
خاصة ألصحابها ال يجوز التعدي عليها  ،ألنها تعد من قبيةل االمةوال التةي تملةك
 ،وتع ة ّد جةةزء مةةن الذمةةة الماليةةة وهةةي مصةةونة شةةرعا  ،ويجةةوز التصةةرف فيهةةا
بمقابةةل مةةالي أو دون مقابةةل  ،وقةةد أرسةةى لهةةا العةةرف المعاصةةر ،معالمهةةا  ،وذل ةك
إقرارا لتعامل الناس بها .3
وللتوضةةةيح أكثةةةر فةةةي مسةةةألة ماليةةةة الحقةةةوق التجاريةةةة  ،حيةةةث يعةةةرف
"مصطفى الزرقاا" الحةق أنةه  :لالحةق هةو اختصةاص يقةرر بةه الشةرع سةلطة أو
4

تكليفا } .ومن خالل هذا التعريف يمكن أن نستنتج بأن مثل هذه الحقوق لهةا ميةزة
االختصةةاص  ،وبالتةةالي االسةةتئثار والتفةةرد والتسةةلط بهةةا  ،ممةا يسةةمح بممارس ةتها
بكافة طرق التصرف المباحة شرعا وقانونا .
وال يمكةةن الحةةديث عةةن انتقةةال حقةةوق الملكيةةة التجاريةةة وال الحةةديث عةةن
توريةةث العالمةةةة التجاريةةةة إال إذا سةةةلمنا بفختصةةاص صةةةاحبها واالسةةةتئثار بهةةةا ،
وبالتالي هل تدخل في الذمة المالية  ،أو بصفة أدق هةل تعةد هةذه االمةوال ضةمن
التركة الموروثة  ،مما يدفعنا إلى البحث في القواعد العامة للميةراث علةى اعتبةار
عدم التنصيص عليها قانونا في قانون العالمة التجارية .
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لم يتعر القانون المدني الجزائري إلى تعريةف التركةة ومشةموالتها أو
بمعنى آخر إلى ما يورث وما ال يورث من الحقوق واألمةوال ،لةذا أحةال القةانون
المدني ألحكام المواريث إلى قانون األسرة (  774ق.م).5
والمال في نظر القةانون المةدني الجزائةري " هةو الحةق ذو القيمةة الماليةة ،
سواء كان حقا عينيا  ،أو كان حقةا شخصةيا  ،أم كةان مةن الحقةوق الملكيةة األدبيةة
والفنية والصناعية " 6وقد نصةت المةادة  682مةن ق م .ج " بةأن كةل شةيء ايةر
خةارج عةن التعامةل بطبيعتةه أو بحكةةم القةانون ال يصةلح أن يكةون محةال للحقةةوق
الماليةة واألشةياء التةي تخةرج عةن التعامةل بطبيعتهةا هةي التةي ال يسةتطيع أحةد أن
يستأثر بحيازتها  ،وأما الخارجة بحكم القانون فهي التةي يجيةز القةانون أن تكةون
محال للحقوق المالية" .
وفي هذا الصدد أشارت المحكمة العليا " أن اإلرث هو ما يخلفةه المةورث
مةن أمةوال جمعهةا وتملكهةا أثنةاء حياتةه ،7وأنةه ال ميةراث إال بعةد تصةفية التركةةة
من الحقوق المتعلقة بها المحددة في نص المادة  180من ق .أ .ج. 8
ومةةن الحقةةوق القابلةةة لالنتقةةال الحقةةوق التجاريةةة ففنهةةا تةةورث  :كاألصةةول
التجاريةة  ،والملسسةات والشةةركات واألسةهم والقةةيم  ،والسةندات وبةةاقي األوراق
األخرى  ،والتجهيزات واألسماء التجارية وبةراءة االختةراع والعالمةات التجاريةة
وايرهةةا وكةةل هةةذه تةةدخل ضةةمن مجةةال الحقةةوق المعنويةةة وهةةي راةةم أنهةةا حقةةوق
معاصرة لم يكن لها في القديم مكانة إال أن هةذه الحقةوق قابلةة لالنتقةال كةل حسةب
القانون المنظم لها  ، 9وبالتالي يمكن الوصول إلى أن مسألة انتقال حقوق الملكيةة
التجارية إلى الورثة جائز من الناحية الشرعية ألنه من قبيل االمةوال التةي يملكهةا
المورث حال حياتةه  ،وأن ال عالقةة لهةا باالعتبةار الشخصةي للمتةوفى  ،وبالتةالي
للمورث حق تملكها وللورثة حق االستئثار بها بعةد واقعةة الوفةاة وهةو مةا نتطةرق
له من خالل القانون المنظم للعالمة التجارية .
 2.1استئثار الورثة بملكية العالمة التجارية .
مجلة صوت القانون
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باعتبار أن العالمة التجارية تعد ماال منقوال ويمكن نقل ملكيتها من
مالكها إلى الغي ر من خالل بيعها أو رهنها  ،فهي أيضا تقبل االنتقال إلى الورثة
بالميراث وهي من التصرفات المضافة لما بعد الوفاة  ،ومنه فالميراث هو وسيلة
إلنتقال حقوق ملكية العالمة التجارية .
حيث لم يتطرق قانون العالمة التجارية الجزائري إلى مسألة انتقال حقوق
ملكية العالمة الت جارية صراحة وذلك من خالل البحث في المواد المنظمة في
االمر رقم  06،10-03ويكمن القول بأن عدم النص الصريح على انتقال العالمة
التجارية هو تسليم ضمني بفنتقالها  ،على اعتبار أن جميع االموال التي يملكها
المورث تنتقل وفقا للقواعد العامة المنظمة لمسألة الميراث في قانون األسرة
الجزائري  ،في حين القوانين المقارنة للعالمة التجارية نصت صراحة على
استخالف الورثة لمورثهم صاحب العالمة التجارية  ، ،11وبالرجوع إلى االمر
 06-03للبحث في مدى انتقال ملكية البراءة ضمنيا إلى الورثة .
كما يتحدد مركز الورثة إثر وفاة مورثهم حيث تنتقل ملكية الحقوق
جميعها وتحديدا ملكية العالمة التجارية إلى الورثة عند تحقيق واقعة وفاة
مورثهم  ،ويكون هذا االنتقال بمجرد الوفاة وال يحتاج الورثة إلى اثبات انتقال
ملكية العالمة التجارية إليهم بل يمكن لمن يدعي ملكية العالمة التجارية أن يثبت
12

فقط أنه من الورثة بطرق اإلثبات لسند الملكية الناقل لذلك .
وللعالمة التجارية دور كبير في الحياة االقتصادية والتجارية في عالمنا
المعاصر  ،وتشكل في الكثير من الملسسات والشركات التجارية واحد من
العناصر المعنوية ذات األهمية الكبيرة بل إنها قد تشكل أحيانا أكثر االصول
المملوكة من الشركة قيم ًة وأهمي ًة  ،فالعالمة التجارية تميز المنتجات أو
الخدمات التي يقدمها المشروع التجاري عن تلك المقدمة من المشاريع األخرى،
كما أنها تدل على األ صل الذي جاءت منه  ،وعلى الجودة التي تتميز بها فضال
عن أنها تجذب الزبائن إليها ،وتدفعهم لشرائها والحصول عليها لمعرفتهم
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13
بجودتها وخصائصها وما يميزها عن ايرها  ،لذلك ال تعد وفاة صاحب
العالمة حالة من حاالت انقضاء العالمة لما لها من االهمية وهذا ما يجعل
الورثة الشرعيين يحلون محله قانونا في ممارستها طالما لم تنتهي مدة الحماية .
إن تسجيل العالمة التجارية لدى الهيئة المختصة ،ينجم عنه الحماية
القانونية للعالمة التجارية من أي اعتداء طيلة بقاء العالمة التجارية  ،ومن جهة
ثانية ينتج عن تسجيل العالمة التجارية الحق المكتسب والممنوم لصاحب
البراءة مدة الحماية سواء حال حياة صاحب العالمة أو بعد وفاته .
وخالل البحث في االمر رقم  06-03المنظم للعالمة التجارية  ،نجد في
نص المادة الثانية منه يعرف العالمة بأنها  " :كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي
 ،ال سيما الكلمات بما فيها أسماء االشخاص واالحرف واالرقام  ،والرسومات
أو الصور واالشكال المميزة للسلع او توضيبها  ،وااللوان بمفردها أو مركبة ،
التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع
وخدمات ايره ".
يمكن القول بأن العالمة التجارية بعد تسجيلها تصبح ملكا لصاحبها والذي
كما قد يكون شخصا طبيعيا يمكن أن يكون شخصا معنويا  ،وأن ملكية العالمة
مهما كان شكلها ففن تحظى بحماية لصاحبها وبالتالي تنتقل هذه الحماية قانونا
إلى الورثة  ،كما تنقل إليهم الحق في ملكية مورثهم وبالتالي جواز التصرف
فيها.
كما يستنتج من نص المادة  14من األمر رقم  06-03المتعلق بالعالمات
حيث .. ":بمعز عن التحويل الكلي أو الجزئي للملسسة  ،يمكن نقل الحقوق
الم خولة عن طلب التسجيل أو تسجيل العالمة كليا أو جزئيا  ،أو رهنها " ..أن
الحقوق المتفرعة عن العالمة التجارية بقدر ما هي قابلة لالنتقال كليا كانت أو
جزئيا إلى الغير ويمكن رهنها أيضا  ،فاالجدر في ذلك أن تنتقل إلى الورثة
حتى وإن لم تشر نص المادة صراحة على هذا االنتقال .
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ونستنتج مما سبق بأن حقوق الملكية التجارية قابلة لإلنتقال إلى الورثة
على عمومها  ،وأيضا الحقوق المنبثقة عن ملكية العالمة التجارية التي كما
يمكن لصاحبها تملكها يمكن لورثته بعده اإلستئثار بها في حدود قانونية ،
ويسمح هذا اإلستئثار من ممارستها من قبل الورثة  ،باعتبار أن التصرف فيها
من قبيل استمرارها وبالتالي الورثة مجبرون على ممارسة حقوق العالمة
التجارية ويمكن للقضاء التدخل في سحبها من الورثة بناءا على تدخل من الغير
أو من المعهد الوطني للملكية الصناعية  ،وهذا ما أشارت إليه المادة  11من
.
األمر رقم 06،14-03
وبالتالي يبقى ورثة مالك العالمة التجارية ملزمون بممارسة الحقوق التي
تخولها لهم العالمة التجارية  ،لتحقيق المصلحة العامة أوال ومصالحهم ثانيا ،
وهذا ما نود التفصيل فيه من خالل أثار التمتع بفنتقال حقوق العالمة التجارية
للورثة .
 . 2ممارسة الورثة لملكية العالمة التجارية
بما أن العالمة التجارية قابلة لالنتقال إلى الورثة  ،وهذا ما تطرقنا له عند
البحث في إمكانية الورثة إلستغالل الحق في العالمة وبالتالي ممارستها من قبل
خلف المورث  ،وبالتالي تنتقل أثار العقود التي أبرمها إليهم ويمارسونها في
إطار زماني ومكاني.
وباعتبار أن ملكية العالمة التجارية تندرج ضمن الحقوق المعنوية
والمتعلقة بالتجارة وحركة االموال ،ففن هذه االخيرة مثلها مثل باقي الحقوق
المعنوية األخرى ،تتميز باإلزدواجية الجانب األدبي والجانب المالي وقبل ذلك
نتطرق إلى الحدود الزمانية والمكانية للممارسة الورثة هذه الحقوق.
 : 1.2الحدود الزمانية والمكانية لممارسة الورثة للعالمة التجارية
يعتبر من قام بتسجيل العالمة لدى المصلحة المختصة مالكا لها ولورثته
قانونا بعد وفاته ،وله وحده ولورثته دون سواه أن يستعملها على السلع
والخدمات التي يعينها لها  ،طيلة المدة القانونية المحددة بعشر ( )10سنوات
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القابلة للتجديد لفترات متتالية  ،وهذا بنص المادة  05من األمر  06-03المتعلق
15

بالعالمات  ،ول ذلك ففن حق احتكار العالمة يعتبر حقا ملقتا وليس دائما.
وقد يتراءى ألحدنا بأن الحق في العالمة حقا دائما وليس ملقت  ،عندما
يجد إمكانية صاحب العالمة في القيام بتجديد التسجيل من حين آلخر  ،وبالتالي
إمكانية اإلحتفاظ بعالمته مدة أخرى  ،ويمكن إ جراء تجديد تسجيل العالمة لمدة
متالحقة قد تصل إال ما ال نهاية  ،وهذا يعني أن التجديد يجعل الحق في العالمة
دائما  ،ألن التجديد كل مرة يكون محدد بمدة عشر  10سنوات  ،أي أن المشرع
يبقي الحق في العالمة محدد ومقترن بعملية التجديد  ،ففن لم يقم صاحب العالمة
بفعادة تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة يلدي ذلك إلى شطبها وزوال اإلستئثار
16

بها .
فصاحل العالمة يستطيع اإلحتفاظ بحقه في العالمة إلى ما ال نهاية عن
طريق تجديد التسجيل  ،واإل ستمرار في استعمالها  ،ففن حقه يبقى ملقت وليس
دائما  ،ما دام توقفه عن اإلستعمال اير المبرر ،أو عدم قيامه يلدي إلى زوال
حقه في العالمة  ،وعليه يجب على صاحب العالمة وورثته بعده اإلستعمال
الجدي والتجديد المستمر  ،حتى تدوم اإلستفادة من العالمة زمانيا .
كما تخضع رخصة استغالل العالمة التجارية إلى حدود مكانية نجدها في
نص المادة  16حيث تنص على  ":يجب تحت طائلة البطالن أن يتضمن عقد
الترخيص في مفهوم المادة  16أعاله المبرم وفق القانون المنظم للعقد فترة
الرخصة ..واالقليم الذي يمكن استعمال العالمة في مجاله " وعليه الورثة
مقيدون بحدود زمانية ومكانية ،تمارس فيها حقوق العالمة التجارية  ،في جابها
المالي واألدبي .
 2.2انتقال الحقوق المعنوية للعالمة التجارية إلى الورثة
وباعتبار أن طبيعة العالمة التجارية من الحقوق المعنوية التجارية ،
بالتالي تجعل من ممارستها حقين األول معنوي (أدبي) والثاني مالي  ،وفي
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البحث عن ما تخوله الحقوق المعنوية للعالمة التجارية الحق في نسبتها إلى
صاحبها  ،حق الحماية وهو ما يمكن استنتاجه لعدم التنصيص عليه قانونا .
 1.2.2حق الورثة في نسب العالمة
بما أن األمر رقم  06-03لم ينص صراحة على انتقال حق النسب إلى
الورثة  ،جعلنا نتطرق إلى القانون المقارن واسقاطها على األمر 06-03
المتعلق بالعالمات التجارية الجزائري  ،وفي هذا الصدد نجد أن قانون العالمة
التجارية األردني ،نص صراحة على انتقال حق النسب إلى الورثة أثناء الحديث
عن العالمات الجماعية حيث ":ال يجوز نقل ملكية العالمة الجماعية أو إعادة
تسجيلها بعد شطبها أو التخلي عن استعمالها إال باسم الشخص اإلعتباري
المسجلة باسمه أصال أو باسم خلفه القانوني ".17
مع أن هذه المادة جاءت في حق النسب إال أنه يمكن تعميمها على باقي
الحقوق المعنوية  ،ففن حدث وقلدت أو زورت أو ااتصبت جاز لمالك العالمة
وورثته من بعده أن يطالبوا الفاعل بالتعويضات ،ولهم الحق في رفع الدعوى إما
18

بصفة فردية أو بصفة جماعية .
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فنجد في المادة  9من األمر 06-03
ومحاولة إسقاطها على الورثة حيث  ":يخول تسجيل العالمة لصاحبها حق
ملكيتها على السلع والخدمات التي يعينها لها  ...ويمكن التمسك بالحق المخول
بموجب تسجيل العالمة في مواجهة الغير  "..ومما يستنتج من هذه المادة بأن
لصاحب العالمة الحق في تسجيل العالمة على اسمه ،األمر نفسه بالنسبة للورثة
لهم الحق في تسجيل العالمة باسمهم بعد اثبات وفاة مورثهم .
 2.2.2حق الورثة في الدفاع عن العالمة التجارية
ال تتقيد حقوق الدفاع التي يتمتع بها مالك العالمة وورثته بمدة زمانية
وتبقى رام انتهاء مدة الحماية في جانبها المالي  ،ومن أكثر المخاطر التي يمكن
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أن تصادف الورثة ،اإلعتداء بتقليد العالمة  ،أو المنافسة اير المشروعة  ،مما
يسمح لهم القانون باللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهم .
وعلى سبيل المثال ما أشار إليه نص المادة  28من األمر ، 06-03
بحيث  ":لصاحب تسجيل العالمة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص
ارتكب او يرتكب تقليدا للعالمة المسجلة " وعليه يستند الورثة لهذه المادة في
الدفاع عن حقوق مورثهم بعد وفاته طوال فترة الحماية المالية .
وعلى هذا يمكن تصور اعتداءات أخرى ال تمس العالمة التجارية بل
تمس شخصية صاحب العالمة في احتياله  ،أو ا  ،أو ايرها من اإلتهامات
تمس شرفه ومكانته  ،فيحق للورثة دون التقيد بالزمن وال بالمكان في حق رد
اإلعتبار لمورثهم .
ولم يتطرق األمر  06-03المتعلق بالعالمات التجارية إلى التعديل أو
االضافة في مسألة العالمة ألن التعديل فيها من قبل الورثة قد يغير طبيعتها ،
وهو األمر الذي دفع هذا القانون لعدم التطرق إلى هذه المسألة .
 . 3.2انتقال الحقوق المالية للعالمة التجارية إلى الورثة
ألن طبيعة العالمة التجارية طبيعة مزدوجة ،جانب أدبي تم التطرق له
،وجانب آ خر يتعلق بالذمة المالية  ،ويجيز للورثة الحق في اإلستفادة منها .بعد
أن تستوفي كامل الشروط القانونية واإلجرائية  ،وتصبح ملكا لصاحبها أ و
لورثته مما يتيح لهم حق اإلحتكار الذي يمنحهم التصرف في العالمة التجارية
إما بالبيع أو الرهن أو أي تصرف قانوني آخر.
 1.3.2رهن الورثة للعالمة التجارية
ينص المشرع الجزائري على أن الحقوق المخولة عن طلب التسجيل أو
تسجيل العالمة تكون قابلة لالنتقال الكلي أو الجزئي بصورة مستقلة عن المحل
التجاري ،كما يمكن أن تكون محل رهن ،أي أن العالمة يمكن أن تكون محل
رهن عن طريق رهن المحل التجاري باعتبارها عنصر من عناصره ،وفي هذه
الحالة يجب على األطراف المتعاقدة أن تنص على العالمة محل الرهن في قائمة
مجلة صوت القانون
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العناصر المرهونة ،وهذا ما تنص عليه المادة  119من القانون التجاري .وإما
أن تكون محل رهن بصورة مستقلة عن المحل التجاري .
ومهما تكن طريقة رهن العالمةة ،فةفن المشةرع الجزائةري إشةترط الكتابةة
وإمضةاء األطةراف المتعاقةدة ،باإلضةافة إلةى الشةروط الموضةوعية والشةكلية
الواجةب توافرهةا فةي الةرهن ،كمةا أوجةب قيةد الةرهن فةي سةجل العالمةات الةذي
20

يمسكه المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وعليه يمكن للورثة مباشةرة
هذه اإلجراءات في اإلستفادة من رهن العالمة التجارية بعد وفاة مورثهم .
 2.3.2مباشرة الورثة رخصة استغالل العالمة
من بين التصرفات المالية التي يجوز للورثة مباشرتها رخصة استغالل
العالمة ،وهذا ما يستمد من نص المادة  16من األمر  06-03المتعلق
بالعالمات التجارية حيث ":يمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعالمة موضوع
رخصة استغالل واحدة  ،أو استئثارية  ،لكل أو جزء من السلع أو الخدامات
التي تم ايداع تسجيل العالمة بشأنها ".
ويقصد برخصة استغالل العالمة ،العقد الذي يمنح بواسطته صاحب
العالمة أو الورثة للغير الحق في استغالل عالمته كليا أو جزئيا بصورة
إستئثارية أم ال ،وذلك بمقابل يكون على شكل إتاوات وال يترتب على هذا العقد
حق عيني بل حق شخصي يخول للمرخص له حق استغاللها على الوجه المتفق
21
عليه في العقد  .كما يمكن للورثة التصرف في العالمة التجارية بالبيع بمقابل
مالي أو تأجيرها ،أو دون مقابل مالي ،بشرط التقيد بمباشرة اإلجراءات القانونية
في ممارستها .
الخاتمة :
في االخير يمكن القول أن مسألة انتقال حقوق الملكية الصناعية ومنها
الملكية التجارية وتحديدا العالمة التجارية  ،بأنها أخذت بمجال وافر من التنظيم
مجلة صوت القانون
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يعكس االرادة السياسية للتوجه إلى مواكبة الحرك ة االقتصادية في العالم
الصناعي والتجاري  ،لذا عمدت على استمرار العالمة التجارية لما بعد وفاة
مالك العالمة وانتقالها إلى الورثة انتقاال قانونيا .
ومن بين النتيجة المتوصل لها :
 1أن ملكية العالمة التجارية محمية قانونا لمالكها ولورثته بعده .
 2عدم تطرق االمر  06-03المتعلق بالعالمات إلى انتقال العالمة إلى
الورثة .
 3امكانية استئثار الورثة بملكية العالمة التجارية ولصاحب العالمة
قبلهم.
 4توقيت استغالل العالمة التجارية ب10سنوات قابلة للتجديد  ،وإبقاء
العالمة متوقف على استغاللها من قبل مالكها ولورثته بعده .
 5استغالل الورثة الجانب المالي للعالمة ملقت وحماية الجانب األدبي
ملبد .
ويمكن طرم بع االقتراحات :
 1ضرورة التنصيص على انتقال ملكية العالمة التجارية إلى الورثة
صراحة بدل فهمها ضمنيا .
 2إلزام الورثة بتوكيل من ينوبهم قانونا في مباشرة استغالل ملكية
العالمة التجارية .
 3اإلحالة إلى القواعد العامة في توريث العالمة التجارية .
التهميش و اإلحاالت :
1
2
3

4

أنظر  ،سمام محمدي  ، 2015،الحماية القانونية للعالمة التجارية  -دراسة مقارنة ، -
أطروحة دكتراه  ، ،قسم الحقوق  ،جامعة باتنة  ،الجزائر  .ص.14
،مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة ،التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من 1
إلى  6من جمادى األول سنة 1409ه الموافقة  10إلى  15من ديسمبر عام  1988م.
للتفصيا أكثر أنظر  ،د عبد هللا بن إبراهيم الموسى 1429،ه ،المعاوضة على الحقوق
ضوابطها وتطبيقاتها  ،بحث مقدم للندوة الفقهية األولى في المعامالت المالية ينظمها
موقع الفقه اإلسالمي  ،الريا  ،السعودية  ..ص .44
مصطفى أحمد الزرقا 1413 ،ه  1985-م  ،المدخل إلى نظرية االلتزام العامة  ،سوريا
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5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

 ،دار القلم دمشق  ،ط . 1ص.20-19
أنظر نص المادة  774من األمر رقم  58-75للقانون المدني حيث " تسري أحام قانون
.
األحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم وعلى انتقال أموال التركة "
بلحاج العربي  ، 2008 ،النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري  ،ديوان
المطبوعات الجزائري ،ط،6ص .15-14
المحكمة العليا  ،ارفة المواريث  ، 1982/04/14 ،ملف رقم ،24770
 ، 2009/05/13ملف رقم  ، 490334م .م .م  ،2009 ،العدد . 2
أنظر  ،نص المادة  180من القانون  11/84الملرخ في  9رمضان عام ، 1404
الموافق ل 9يونيو سنة  1984يتضمن قانون األسرة  ،ج ر ج ج ،العدد ، 24الصادرة
في  12يونيو 1984والمعدل والمتمم بالقانون رقم .02-05
عبد الرزاق السنهوري  ،1998مصادر الحق في الفقه االسالمي  ،بيروت -لبنان دار
إحياء التراث العربي  ،ط 1ص .60
االمر رقم  06-03الملرخ في 19يوليو  ، 2003المتعلق بالعالمات  ،الجريدة
الرسمية الصادرة في  23يوليو  ، 2003عدد.44
من بين هذه القوانين نذكر على سبيل المثال  ،قانون العالمة التجارية االردني وتعديالته
رقم ( ، )44لسنة .1956
اختلف الفقهاء حول تحديد المركز القانوني للورثة وتوقيت انتقال التركة أليهم  ،فمنهم
من قال أن التركة قد تكون خالية من الديون وبالتالي فهي تنتقل بمجرد وفاة مورثهم وقد
تكون التركة مدينة  ،وهنا بعضهم قال أن التركة ال تنتقل إلى بعد سداد الديون والرأي
االخير قال بأن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة ولكن تبقى محملة بالديون  ،للمزيد
أكثر  ،أنظر محمد وحيد الدين  ،الحقوق العينية االصلية  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ
ط  ، 1عمان ن سنة  ،1999ص .35-34
عدنان اسان برانبو  ،2002التنظيم القانوني للعالمة التجارية  ،ط ، 1بيروت  ،لبنان ،
ص .10
أنظر  ،المادة  11من االمر رقم  06-03المتعلق بالعالمة التجارية .
المادة  05من االمر رقم  06-03المتعلق بالعالمات على أنه  ":تحدد مدة تسجيل
العالمة بعشر 10سنوات تسري بأثر رجعي من تاريخ ايداع الطلب .يمكن تجديد
التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر  10سنوات ".
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16
17

18
19
20
21

وليد كحول  ،2015-2014،المسلولية القانونية عن جرائم التعدي على العالمات
 ،أطروحة دكتوراه  ،كلية الحقوق  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،الجزائر ص .42
أنظر  ،نور عيسى الهندي  ، 2018 ،انتقال حقوق الملكية الصناعية والتجارية إلى
الورثة في القانون االردني  ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية  ،المجلد  ، 10العدد 2
.11
أنظر ،نور عيسى الهندي مرجع نفسه  ،ص .11
راجع نص المادة  119من االمر  75-59المتعلق بالقانون التجاري الجزائري ،
المعدل والمتمم .
وليد كحول  ،المسلولية القانونية عن جرائم التعدي على العالمات  ،مرجع سابق  ،ص
.47
وليد كحول ،مرجع نفسه .47 ،

قائمة المراجع:
المصادر:
األمر رقم  58/75الملرخ في  20رمضان عام  1395الموافق ل 26سبتمبر
. 1975
 القانون  11/84الملرخ في  9رمضان عام  ، 1404الموافق ل 9يونيو سنة 1984يتضمن قانون األسرة  ،ج ر ج ج ،العدد ، 24الصادرة في  12يونيو
1984والمعدل والمتمم بالقانون رقم .02-05
االمر رقم  06-03الملرخ في 19يوليو  ، 2003المتعلق بالعالمات  ،الجريدة
الرسمية الصادرة في  23يوليو  ، 2003عدد.44
المؤلفات:
 مصطفى أحمد الزرقا 1413 ،ه 1985-م  ،المدخل إلى نظرية االلتزام العامة ،
سوريا  ،دار القلم دمشق  ،ط. 1
 بلحاج العربي  ، 2008 ،النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري ،
ديوان المطبوعات الجزائري ،ط،6
 عبد الرزاق السنهوري  ،1998مصادر الحق في الفقه االسالمي  ،بيروت -لبنان
دار إحياء التراث العربي  ،ط. 1
 محمد وحيد الدين  ،1999 ،الحقوق العينية االصلية  ،عمان ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ـ ط . 1
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عدنان اسان برانبو  ،2002التنظيم القانوني للعالمة التجارية  ،ط ، 1بيروت ،

لبنان .
األطروحات:
 سمام محمدي  ، 2015،الحماية القانونية للعالمة التجارية  -دراسة مقارنة ، -
أطروحة دكتراه  ، ،قسم الحقوق  ،جامعة باتنة  ،الجزائر .
وليد كحول  ،2015-2014،المسلولية القانونية عن جرائم التعدي على

العالمات  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية الحقوق  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،
الجزائر .
المقاالت:
نور عيسى الهندي  ، 2018 ،انتقال حقوق الملكية الصناعية والتجارية إلى الورثة في
القانون االردني  ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية  ،المجلد  ، 10العدد  ،2ص. 11
المداخالت:
 عبد هللا بن إبراهيم الموسى 1429،ه ،المعاوضة على الحقوق ضوابطها
وتطبيقاتها  ،بحث مقدم للندوة الفقهية األولى في المعامالت المالية ينظمها موقع
الفقه اإلسالمي  ،الريا  ،السعودية .
، مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة ،التي عقدت في دولة الكويت في الفترة
من  1إلى  6من جمادى األول سنة 1409ه الموافقة  10إلى  15من ديسمبر عام
.1988
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اآلليات القانونية لتأهيل العقارات الوقفية الخربة
Legal mechanisms for the rehabilitation
of ruined real estate endowment

2

مصباحي مقداد  ،1بوعمران عادل
1جامعة العربي التبسي –تبسةmesbahimokdad@yahoo.fr، -
2جامعة محمد الشريف مساعدية –سوق اهراس bouamrane.adel@yahoo.fr،

تاريخ اإلرسال2020/ 06 / 01:

تاريخ القبول2020/ 06 / 30 :

تاريخ النشر2021/ 11/ 30 :

ملخص:
يطال في كثير من الحاالت العقارات الوقفية تدهور يشل حركيتها ويعيقها عن القيام
بالدور التكافلي المنوط بها ،والذي أنشئت من أجله والمتمثل أساسا في الحد من انتشار الفقر
واحتواء آثاره .ونظرا لآلثار السلبية المترتبة نتيجة تدهور العقارات الوقفية ،بات لزاما تأهيل
هذه العقارات وإعادة إدماجها في الحركة االقتصادية لخلق ديناميكية ناجعة ومستمرة وحيوية
أكثر لالقتصاد الوطني ،والمساهمة في تقليل العبء المالي على الدولة من خالل مداخيلها
الخاصة وما يمكن أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى مختلفة.
الكلمات المفتاحية :اآلليات القانونية ،األوقاف ،التدهور ،التأهيل.
Abstract:
In many cases, Waqf properties are affected by a deterioration
that cripples their mobility and hinders them from fulfilling the
symbiotic role entrusted to them, which is mainly to reduce poverty and
contain its effects. Given the negative effects of the deterioration of
Waqf properties, it is imperative that these properties be rehabilitated
and reintegrated into the economic movement to create a more
dynamic, sustainable and vital economy for the national economy, and
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to contribute to reducing the financial burden on the State through its
own income and the various jobs and other gains it can provide.
Keywords: legal mechanisms, Awqaf, deterioration, rehabilitation.

 -1المؤلف المرسل :مصباحي مقداد mesbahimokdad@yahoo.fr
مقدمة :

الوقف نظام إسالمي أصيل ،يستمد منن القنرآن الكنريم إطناره العنام ،ومنن
السنة النبوية الشريفة أصوله المباشرة .أظهر المسنلمون ثمناره وآثناره للعينان منن
خالل الرقعة الواسنعة منن مجناالت الحيناة التني شنملتها أوقنافهم وجمين شنرائح
الﻤﺠتم التني مسنتها صندقاتهم ،فهنو لنم يكنن نظامنا مسنتوردا أو تجميعنا لعنادات
عرفية أو نموذجا مستنسخا ،بل هو نظنام منالي فريند منن نوعنه بنرز للوجنود منن
خنالل إنشنائه كمسسسنة مسنتقلة ذات وجنود دائنم ،حندد الفقنه اإلسنالمي معالمنه
وأسهب في تنظنيم جزئياتنه المسنتمدة منن الشنريعة اإلسنالمية حفاظنا علنى غايتنه
السامية والمتمثلة في نينل مرضناة هللا تعنالى ،بصنرف غالتنه فني مختلنف وجنوه
البنر العامنة والخاصنة .ويكناد أثنر الوقنف يتنداخل فني جمين ننواحي حيناة األمنة
كمشننروح حضنناري ال تقننف آثنناره عننند جانننب واحنند ،بننل تمتنند لتشننمل النننواحي
الحيوية في المجتم ويوفر حالً لمشاكله االجتماعية وأزماتنه االقتصنادية .فكاننت
األوقنناف والسننيما العقاريننة منهننا ومازال نت وسننيلة لتننوفير المنننام المالئننم للتكفننل
بالكثير من الحاجات اإلنسانية والمجتمعية.
ويعتبننر العقنننار النننوقفي عنننامال منننن عوامنننل اإلنتننناي االقتصنننادي ،تقتضننني
طبيعته أن يكون أداة نف لالقتصاد الوطني .غير أن الواق يبين أن هنذه األوقناف
تحديدا قد تعطلت عن أداء دورها االقتصادي واالجتمناعي نتيجنة منا أصنابها منن
تنندهور .فنشننأت إشننكالية جدليننة تتعلننق بكيفيننة إعننادة األوقنناف العقاريننة المت ندهورة
إلنى الحيناة وبعثهننا منن جديند لتننسدي الندور االقتصنادي واالجتمنناعي المننوط بهننا.
خاصة في ظل الضرورة الملحة للحفناظ علنى الكينان الفيزينائي للعقنار منن جهنة،
ومراعاة مصنلحة الموقنوف علنيهم منن جهنة ثانينة .وفني ذلن تبندو الحاجنة ماسنة
إلى آليات قانونية تعتمد لتأهيل هذه العقارات.
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أهمية الموضوع:
يعتبنر الوقنف مصندرا إنتاجينا ومنوردا مالينا مسنتمرا ،إذ هنو نظنام يحقنق
مقصد عمارة األرض شرط إعطائه منا يسنتحقه منن هيكلنة وتنظنيم ،حتنى يظهنر
بصورة مسسسة واضحة األهداف متقنة التسنيير ويحقنق أهنداف التنمينة المنشنودة
التي أصبحت مطلبا أساسنيا تنعقند ألجلهنا المنستمرات والنندوات والملتقينات علنى
مختلنف مسنتوياتها ،وذلن بنالنظر إلنى الندور اإليجنابي النذي قنام بنه الوقنف فني
الرقي بالمستوى المعيشي للمجتمعات عبر تاريخ الحضارة اإلسالمية ،إذ ال تجند
مجاال ذا شأن إال والوقف ينسدي فينه دورا ريادينا .ويمكنن لنه ذلن الينوم ،لنو أننه
يحظى بالعناية التي تعيد بعثه وإحياءه والنهوض بدوره من جديد.
أهداف البحث:
نسعى من خالل هذه الدراسة إلى جملة أهداف نذكر منها:
 تحديد الطبيعة القانونية لألوقاف في التشري الجزائري إبراز أهم األسباب المسدية إلى تدهور األوقاف العقارية. إبراز أهم التدابير واإلجنراءات واجبنة االتبناح لتأهينل األوقناف العقارينة،وأهم الوسائل القانونية التي وفرها المشرح الجزائري لتحقيق تأهيلها.
ولذل نطرح اإلشكالية التالية :ما هي اآلليات القانونية التي أقرهنا المشنرح
الجزائري لتأهيل العقارات الوقفية الخربة ،وهل هي كفيلة بتحقيق ذل ؟
لإلجابننة عننن هننذا التسنناسل ارتأينننا أن نقنندم هننذه الورقننة البحثيننة فنني ثالثننة
محاور ،خصصنا األول منها لتعريف األوقاف وبيان طبيعتها القانونية .والمحنور
الثاني لماهية تدهور األوقاف العقارية ،وأخيرا ماهية التأهيل وآلياته.
 .1المحور األول :تعريف األوقاف وبيان طبيعتها القانونية
 .1.1أوال :تعريف األوقاف في التشريع الجزائري
يعند التعرينف النوارد فني المنادة  213منن قنانون األسنرة ،أول تعرينف
للوقف في القانون الجزائري ،إذ تنص على" :الوقف حبس المال عن التمل ألي
شخص على وجه التأبيد والتصندق" .وأورد المشنرح تعريفنا آخنر بموجنب المنادة
 31منن قنانون التوجيننه العقناري ،يقضني بننأن" :األمنال الوقفينة هني األمننال
العقارينة التني حبسنها مالكهنا بمحنض إرادتنه ليجعنل التمتن بهنا دائمنا ،تنتفن بنه
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جمعية خيرية أو جمعينة ذات منفعنة عامنة سنواء أكنان هنذا التمتن فورينا أو عنند
وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المال المذكور".
كمنننا عنننرف المشنننرح الجزائنننري الوقنننف بموجنننب المنننادة  03منننن قنننانون
األوقناف علننى أننه حننبس العنين عننن التملن علنى وجننه التأبيند والتصنندق بالمنفعنة
على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير.
ويتبين من خالل هذه التعريفات ما يلي:
 أنها جمعت بين خاصنيتي التأبيند والندوام ونينة التصندق .وهمنا خاصنيتان
أساسيتان في األوقاف ،م خروي العين الموقوفة من ملكية الواقف.
 أن التعرينف النوارد فني قنانون األوقناف كنان أكثنر وضنوحا ،إذ بنين أن
التصدق يكون بالمنفعة وليس بالعين الموقوفة.1
 أن المشننرح الجزائننري عبٌننر عننن الوقننف فنني قننانون األسننرة بالمننال الننذي
يشمل المنقول والعقار ،وحصره بقانون التوجيه العقاري فني العقنار دون
سواه .فيما جاء قانون األوقاف شامال للعقار والمنقول والمنفعة.2
 من التصرف في العين الموقوفة بأي وجه كان ،وعدم جواز توارثها.
 إن محل الوقف يصح أن يكون عقارا أو منقوال على أساس عمنوم لفظني
المال والعين الشاملين لمعنى المنقول والعقار.
 .2.1ثانيا :الطبيعة القانونية لألوقاف في التشريع الجزائري
الحديث عن طبيعة الوقف يتمحور أساسا حول توضنيح منا إذا كنان الوقنف
عقدا أم ال؟ هذا األخينر النذي يعتبنر أهنم صنور التصنرفات القانونينة .وهنو توافنق
إرادتين على إحداث أثر قانوني ،سواء كان ذل األثر هو إنشاء التنزام أو نقلنه أو
انهاسه .3والقول بأن الوقف عقند يعنني طبقنا للقواعند العامنة وجنوب صندور قبنول
من الموقوف عليه واقترانه باإليجاب .4والمتمعن في نص المادة  04من القنانون
رقننم  10/91المتعلننق باألوقنناف ،والتنني تنننص علننى أن الوقننف عقنند التننزام تبننرح
صننادر عننن إرادة منفننردة ،يستشننف أن موقننف المشننرح الجزائننري فنني تحديننده
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لطبيعنة الوقننف لننم يكننن واضننحا تمننام الوضنوح ،إذ أنننه جمن بننين العقنند وااللتننزام
رغم الفنرق بينهمنا عنند رجنال القنانون ،ولنذل فننن اسنتعمال المشنرح لمصنطلح
العقد ليس صنائبا .إذ العقند بنالمفهوم القنانوني للكلمنة يننت عنن تطنابق إرادتنين أو
أكثننر فنني إنشنناء التننزام أو نقلننه أو تعديلننه أو زوالننه .ولننذل فننننه والحننال هكننذا ال
يكون إال بين طرفين ،فنذا كان من طرف واحد فهو التزام أو وعد.5
واسننتعمال المشننرح عبننارة "عقنند" قنند تكننون نتيجننة تننأثره ب نرأي فقهنناء
الشريعة ،إذ يطلقون لفظ العقد على كل تصرف من شنأنه أن يرتنب أثنرا شنرعيا،
سنواء كنان مصندره اإلرادة المنفنردة أم االرادتنين المتطنابقتين .6والعقند كمنا هنو
معلوم عند فقهاء القانون معنيان :معنى خاص مفاده أن العقد ال ينعقند إال بتوافنق
إرادتنين مظهرهمنا اإليجناب والقبنول علنى إحنداث أثنر قنانوني معنين ،7كنالبي
واإلجنارة وغيرهمنا .ومعنننى عنام يفينند أن العقند قنند ينعقند دون حاجننة إلنى ركنني
اإليجاب والقبول .فهو بذل كنل تصنرف يترتنب علينه التنزام ولنو بننرادة منفنردة
.8
واحدة كالوصية واإلبراء ونذر صدقة في الحال أو في زمن مستقبل
وعليه ،فنن الوقف ومن تسنليمنا بأننه عقند ،فنننه يعتبنر منن العقنود الملزمنة
لطننرف واحنند بننالمعنى العننام للعقننود فنني القننانون المنندني ،ألن الموقننوف عليننه ال
يترتننب عليننه فنني عقنند الوقننف أي التننزام تجنناه الواقننف ،ولننذل فننالمراد بالعقنند فنني
المننادة  04مننن قننانون األوقنناف هننو العقنند بننالمعنى العننام الننذي ال يتطلننب موافقننة
الموقننوف علننيهم .ذل ن أن كننل االلتزامننات ،بننل وكننل النننظم القانونيننة ترج ن فنني
مصنندرها إلننى اإلرادة الحننرة ،التنني هنني المرج ن األعلننى فيمننا يترتننب علننى هننذه
االلتزامننات مننن آثننار ،والقننانون نفسننه إذا رتننب التزامننات فننمننا هننو يفتننرض ف ني
9
ترتيبها أن الملتزم ارتضاها في ذمته التزاما.
مننن جهننة ثانيننة فنننن المننتمعن فنني المننواد  06 ،05 ،04 ،03مننن قننانون
األوقاف يتبين له أن لفظة الوقف في القانون الجزائري جاءت على معنيين:
أوال :جاءت بمعنى التصرف بالمن والحبس ،أو عقد الوقف.10
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ثانيا :جاءت لفظة الوقف دالة على الموقوف كما في المادة  05التني تننص
على أ ن" :الوقف ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين وال االعتباريين.11
ومن هنا نخلص إلى أن القانون الجزائري إضافة إلى عدم دقة مصطلحاته
المستعملة للتفريق بين الوقف كتصرف والوقف كمال موقوف منن جهنة ،وخلطنه
بننين كننون الوقننف عقنند أم تصننرف بنننرادة منفننردة مننن جهننة ثانيننة ،فننننه لننم يض ن
تعريفا محددا جامعا مانعا لهذا األخير.
 .2المحور الثاني :ماهية تدهور العقارات الوقفية
يقصد بتدهور العقارات الوقفية ،تندهورها منن حينث األداء ،إذ لنم تعند تندر
ريعا كمنا كاننت علينه منن قبنل .وتندهورها منن حينث الصنيانة ،إذ لنم تعند مصنانة
بالشكل الذي يحافظ على كيانها وديمومتها .وتندهورها منن حينث البنينة الجمالينة،
إذ باتت مشوهة للمظهر العمراني العام نتيجة ذهاب رونقها الجمالي.
 .1.2أوال :تدهور العقار الوقفي من حيث األداء
كثرت األوقاف واتس نطاقها ،وكانت أكثنر األوقناف بنالبالد العربينة تسنير
على مقتضى المقرر من األحكام على المذهبين الحنفي والشافعي ،اللذين يقنرران
تأبيد الوقف ،فيبقى تبعا لذل جيال بعند جينل ،وقند تلجهنل مصنارفه والوالينة علينه
بمننرور األزمننان وتننرادف الحننوادث المختلفننة .وفنني هننذا اإلطننار تجنند كثيننرا مننن
العقارات الوقفية يتم االستيالء عليها تحت مسميات عدة ،منها:
 تنندخل بعننض السننلطات فنني شننسون الوقننف وإدارتننه بواسننطة أجهننزة إداريننة
بيروقراطية ،دون احترام لشرط الواقف ،ممنا يترتنب علينه تراجن فني الرين
12
وتدهور في األداء.
 حصر المفهوم التنموي للوقنف فني مجنرد دور ومتناجر متهالكنة .إضنافة إلنى
اسنتئجار العقننارات الوقفينة مننن طننرف أصنحاب الجنناه بنأبخس األثمننان ولمنندد
طويلة ،على خالف رأي الفقهاء.
 سوء إدارة األوقاف من حيث الكفناءة واإلخنالص والذمنة ،فقند يكنون المسنير
ال ذمة له ،فيتصرف في الوقف بما يضيعه ،ولنفسه بما يزيد في ماله.
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 عندم وجننود رقابنة ومحاسننبة دائمتنين للمتننولين علنى األوقنناف :إذ األصنل هننو
اعتبار المتولين علنى األوقناف محنل ثقنة ،من حمنل أفعنالهم علنى الخينر دون
الشر ،إال أن التخوف القائم على التشدد في المحاسبة يسدي إلى إحجام الكثير
عن إدارة األوقاف ،فيعود ذل على األوقاف بالضرر وتراج أدائها.13
 ضننعف القنندرة الماليننة السننتثمار األوقنناف :حيننث أن العجننز المننالي لألوقنناف
يحنننول دون إقامنننة مشننناري تننندر علنننى األوقننناف أمنننواال تعنننين علنننى تنميتهنننا
وإعمارها .وهو ما يسدي إلى تراج في دور األوقاف.
 .2.2ثانيا :تدهور العقار الوقفي من حيث الصيانة.
تعتبنننر األوقننناف العقارينننة األهنننم واألكثنننر تفنننردا فننني تننناريخ المجتمعنننات
اإلنسانية .وال ش أن االسنتغالل األمثنل لمثنل هكنذا مخنزون منن شنأنه أن يسناهم
في نهضة األمة ورقيها وإعادة بناء صرحها وتعزينز قندراتها حاضنرا ومسنتقبال.
وتقتضنني الضننرورة اسننتخدام هننذا المخننزون الننوقفي لتسننخير الطاقننات والخبننرات
لتتالءم م ما يفرضه الواق االجتماعي واالقتصادي ومتطلباته.
وإذا كننان جننوهر الوقننف هننو االسننتمرار فنني العطنناء والنفن  .فننننه ال يمكننن
االنتفننناح بنننالثمرة واسنننتمرار المنفعنننة إال مننن بقننناء األصنننل وحفظنننه وديمومتنننه
والمحافظة عليه من االندثار والزوال ،بنعادة تأهيل ما خرب منها.
وهنا عالقة بين استمرار العقنار النوقفي فني أداء وظيفتنه التني أنشن منن
أجلها ،وبين اإلنفاق عليه .إذ تحتاي هنذه العقنارات إلنى عمنارة وصنيانة ،وهنو منا
يتفننق من ديمومننة الوقننف واسننتمراره .14وقنند ظهننر االهتمننام الواضننح مننن جانننب
األوقاف بصنيانة الموقوفنات أو منا يعنرف "بعمنارة األوقناف" .فحنرص الواقفنون
على عمارة موقوفاتهم من ري أوقافهم ،حتنى لنو اسنتنفد ذلن جمين الرين  .ومنن
هنا تبرز أهمية الوقف في المحافظة على المنشآت الموقوفة.
 .3.2ثالثا :التدهور من حيث البنية الجمالية
يعننند العمنننران منننرآة حقيقينننة ألحنننوال المجتمننن االقتصنننادية واالجتماعينننة
والثقافيننة والتشننريعية والتنظيميننة والبيئيننة .ويمثننل اإلسننكان قلننب العمننران وأهننم
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عناصره الخدمية وأكثرها تأثيرا على الفرد واألسرة والمجتم  .فيما تعند المرافنق
العامننة شننرايين العمننران التنني تننربط المسننتقرات البشننرية ببعضننها الننبعض لكنني
تكننون وحنندة عمرانيننة متكاملننة .ومننن ثمننة وجننب تحسننين مننا يظهننر مننن المدينننة
وتشاهده العين وتدركه األحاسيس وتتفاعنل معنه فني البيئنة الحضنرية ،منن خنالل
عدة مفاهيم كالتجانس والتكامل والتنظيم الحسي والبصري.15
ولما كاننت العقنارات الوقفينة مكوننا رئيسنيا للبيئنة العمرانينة وجنزء معتبنرا
منن النسني العمرانني ،فننن تندهورها يننعكس سنلبا علنى البنينة الجمالينة والمظهنر
العمراني العام للمدينة .والمالحظ أن العديد من العقارات الوقفينة تتسنم بالتندهور،
نتيجة الخراب الذي طالها بسبب عدم صيانتها وعندم ترميمهنا وإعمارهنا ،فتسنبب
ذلن فنني المسنناس بعنصننر الجمننال المعمنناري كأحنند عناصننر النظننام العننام .16فنني
الوقننت الننذي اتفننق فيننه جمين الفقهنناء علننى ضننرورة صننيانة األوقنناف وإعمارهننا،
السننيما تل ن التنني تكنناد تنهنندم .ذل ن أن صننيانة األوقنناف وترميمهننا واالعتننناء بهننا
قص د استمراريتها وديمومنة عطائهنا هني أهنم التصنرفات المنوطنة بنالمتولي علنى
األوقاف ،ويقدم ذل على جمي الجهات المقصودة من األوقاف.
وإذ يعند تندهور البنيننة الجمالينة للعقنارات الوقفيننة مسناس بالنظنام العمراننني
العننام ،وباعتبننار العمننران مننرآة تعكننس مسننتوى التطننور الحضنناري للدولننة ،فنننن
الجزائننر تسننهر علننى وض ن مقنناييس تسننتجيب لهننا البنايننات ،بغيننة إظهننار الوجننه
الحسننن لهننا .حيننث أقننرت عدينند اآلليننات والتشننريعات لحمايننة البيئننة العمرانيننة،
وأصدرت مجموعة من النصوص القانونية ،ترمي إلى المحافظة علنى البيئنة منن
جهة ،وتهدف إلى تنظنيم العمنران ومنحنه النسنق الجمنالي النذي يعبنر عنن الهوينة
الجزائرية من جهة ثانية.17
 .3المحور الثالث  :ماهية تأهيل العقارات الوقفية المتدهورة وآلياته
 .1.3أوال :المقصود بتأهيل العقارات الوقفية المتدهورة
تأهيل :اسم ،مصدر أ َّهل .أ َّهلهل ِل ِم ْهنةٍ :جعلهل لمس َّهالً لها قادِرا ً على لمزاولتِها
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نقننول :تأهيننل أكنناديمي ،ج ْعننل المننرء مننسهالً أكاديميًّننا .وتأهيننل اجتمنناعي :إصننالح
فننرد أو عضننو حتننى يصننبح نافعًننا للمجتم ن بعنند أن كننان عن ً
ناجزا .ونقننول :تأهيننل
السجين ،أي توفير ما يحتاجنه منن رعاينة اجتماعينة أثنناء إقامتنه بالسنجن والعمنل
على تهذيب سلوكه وصقل طاقاته الفكرية والبدنية وتدريبنه مهنينا ً بغنرض إعنداده
لالندماي في المجتم  .18وفي إطار األوقاف نقنول :تأهينل عقنار وقفني ،إذا أعناده
إلى حالتنه السنابقة بعند أن صنار خربنا ال نفن فينه .وذلن منن خنالل ترميمنه و/أو
إعادة بناء ما تهدم منه ،فأصبح نتيجة لذل قادرا على أداء الدور المنوط به.
وتأ سيسا على ذل فنن التأهيل هو مجموعة األعمنال التني تعمنل علنى منن
التدهور والتشويه للعقارات الوقفية أو البيئة العمرانية ،ويضنم ذلن كافنة األعمنال
التي تسدي إلى إطالة حياة العقنار النوقفي وإبنرازه فني طناب حضناري ممينز ،بمنا
يشمله ذل منن فهنم للجواننب المختلفنة لهنذه األعمنال اقتصناديا واجتماعينا وثقافينا
وجمالينا .19وعمليننة التأهينل هنني عملينة متكاملننة العناصنر يجننب أن تطبنق بجمين
جوانبهننا ،إذ ال يمكننن أن نقننوم بننالترميم فقننط ،ولكننن مننا يننوفر الحمايننة للمبنننى هننو
اسنتعماله بعند ترميمننه سنواء فنني وظيفتنه األساسنية التنني أنشن مننن أجلهنا ،أو فني
وظيفة جديدة .20واستعمال العقارات الوقفية بعند تأهيلهنا هنو سنعي إلنى خلنق بيئنة
منسننجمة يكننون فيهننا الجدينند اسننتمرارا للقننديم .وفنني هننذا اإلطننار يعتبننر اسننتخدام
العقننار الننوقفي بعنند تأهيلننه هنندفا حيويننا .ذلنن أن بقنناء العقننار مهجننورا يعرضننه
لالننندثار .ولننذل فنننن عمليننة إعننادة التوظيننف تجعننل العقننار علننى اتصننال بالحينناة
والمجتم  ،واستثماره على هذه الشاكلة تمنحه أسباب العناية والبقاء.21
 .2.3ثانيا :آليات تأهيل العقارات الوقفية المتدهورة
يعنند التأهيننل إحنندى أهننم العمليننات الالزمننة إلعننادة الحينناة إلننى العقننارات
الوقفيننة المتننندهورة ،بغينننة إعننادة دمجهنننا فننني الحركيننة االقتصنننادية واالجتماعينننة
والثقافية .وفي سبيل ذل أقر المشرح الجزائري بعض اآلليات نذكر منها:
 -1عقد المرصد
مجلة صوت القانون
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تنتهي في كثير من الحاالت العقارات الوقفية إلنى أن تكنون خربنة وعاطلنة
دون أن يستطي الوقف إصالحها ،نتيجة عدم وجود منال حاصنل منن الوقنف منن
شأنه أن يصلح ما خرب منها .إضافة إلى عدم وجنود منن يسنتأجر هنذه العقنارات
بننأجرة معجلننة ،ممننا يزينند فنني اتسنناح دائننرة تنندهور هننذه العقننارات .لننذل أمكننن
إيجارها إيجارا طويال عنن طرينق عقند المرصند النذي تناولنه المشنرح الجزائنري
في المادة  26مكرر 5من القانون رقم  .07/01المعدل والمتمم للقنانون 10/91
المتعلق باألوقاف .أخذا بمنا ذهنب إلينه فقهناء الشنريعة اإلسنالمية فني تنأطير هنذا
العقند التثمينري فني عمنارة األوقناف كمبندأ أصنيل ،حرصنوا علينه لضنمان
اسنتمرارية الوقننف فنني عطائنه وتننامي غلتننه .ويعتبننر عقند المرصنند مننن عقننود
اإليجار الطويلة التي تق على الوقف .22عرفه مرشد الحيران بأننه :دينن مسنتقر
على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله ،عمارة ضرورية في مسنتغل منن
مسننتغالت الوقننف بنننذن الننناظر عننند عنندم مننال حاصننل فنني الوقننف وعنندم مننن
يستأجره بأجرة معجلة يمكنن تعمينره منهنا .23ويرتنب عقند المرصند آثنارا متعنددة
نظرا لطبيعته المزدوجة ،فهو من جهنة ديْن ٌن فني ذمنة الوقنف ينبغني سنداده ،ومنن
جهة أخرى هو تأجير للوقف من قبل صاحب المرصد بهدف تعميره ،وبنذل يقن
على عاتق صاحب المرصد التزامات وتترتب له حقوق على الوقف.
من حيث االلتزامات :يلتنزم المسنتأجر بعمنارة العنين الموقوفنة ،ويكنون منا
أنفقنه علننى عمنارة الوقننف ديننا فنني ذمتنه ،يلتنزم النناظر بتسننديده ،شنرط أال يكننون
البناء عليها مضرا بالوقف أو منقصا من قيمته تحقيقا لمصلحة الوقف .كمنا يلتنزم
بدف األجرة ،يستنزل بعضها من أصل الدين ويدف البعض اآلخر للناظر.24
من حيث الحقوق :يرتب عقد المرصد حقوقا لمستأجر الوقف تتمثل أساسنا
فننني اسنننتغالل إينننرادات البنننناء ،اسنننتغالال يسنننتمر إلنننى حينننث تسنننديد قيمنننة الننندين
المرصود على الوقف .وهذا االسنتغالل يكنون حسنب نوعينة البنناء وطبيعتنه ،من
مراعنناة مصننلحة الوقننف .فننال يجننوز اسننتغالله فيمننا يخننالف النظننام العننام واآلداب
العامننة بننالمفهوم الشننرعي ،فمتننى كننان كننذل أبطننل العقنند أصننال .وحننق المسننتأجر
مجلة صوت القانون
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يقتصر على ما صرفه على الوقف ال على قيمة البناء الذي أنشأه .على أنه يمكننه
التنازل عنه إذا اتفنق من نناظر الوقنف علنى ذلن مسنبقا ،حينث يقن التننازل علنى
اسننتغالل إيننرادات البننناء الننذي أنشننأه علننى أرض الوقننف ،ال علننى البننناء فنني حنند
ذاته .ألن البناء مملو للوقف طبقا لنص المادة  25من قانون األوقاف.
 -2عقد التعمير أو الترميم
يقصنند بننالترميم لغننةً عمليننة اإلعننادة أو االسننترجاح ،وهنني أحنند األسنناليب
المستخدمة في عالي العقارات الوقفية القديمة التي هني فني طريقهنا إلنى الخنراب
واالندثار ،قصد اظهار وإعادة شكل المبنى أو أحد أجزائنه أو أحند مالمحنه إلنى
حالة سابقة معروفة كان عليها في وقت من األوقنات وذلن عنن طرينق إزالنة أو
إعادة تجمي بعض األجزاء .25ويتعلق عقند التنرميم والتعمينر بالعقنارات الوقفينة
المبنية المعرضة للخراب واالندثار ،حيث يدف المستأجر بموجبه مايقنارب قيمنة
الترميم أو التعمير م خصنمها منن مبلن اإليجنار مسنتقبال .26وقند ذكنره المشنرح
بموجنب المنادة  26مكننرر 07منن القنانون رقننم  ،01/07المعندل والمنتمم لقننانون
األوقاف ،على أنه من العقنود التني تسنتغل وتنمنى وتسنتثمر بهنا العقنارات الوقفينة
المبنية المعرضة للخراب واالندثار .ولذل يشكل عقد التعمير أو الترميم آلية منن
آليات التثمينر النوقفي العقناري التني أقرهنا المشنرح الجزائنري ،ويعند صنورة منن
صور إيجار األوقاف المعروفة في الفقه اإلسالمي بعقند حلنول االنتفناح .وال يلجنأ
لهذا العقد إال عند الضرورة القصوى ،كما لو كان بناء الوقنف خربنا ويحتناي إلنى
عمارة ضرورية وال يوجد من يدف النفقات الالزمة لذل  ،فيتم تأجير العين محنل
الترميم أو التعمير إلى المستأجر ،على أن يخصنم مبلن اإليجنار المتفنق علينه منن
المبل الذي قدمنه المسنتأجر ،وعنند اسنتهال مبلن التنرميم والتعمينر يعناد تحرينر
عقنند إيجننار عننادي بننين الطننرفين بشننروط يتفننق عليهننا أو تنتهنني عالقننة اإليجننار،
وتعود العين المسجرة إلى السلطة المكلفة باألوقاف خالية من أي عبء أو التنزام.
وتطبيقا لقواعد التهيئة والتعمير فنن الترميمات التني تقن علنى واجهنات العقنارات
الوقفية بحاجنة إلنى رخصنة صنريحة منن السنلطات المحلينة المختصنة .ولنم يحندد
مجلة صوت القانون
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المشرح الجزائري من يقوم بالترميم ،ولكن في إطنار نشناط الترقينة العقارينة فننن
الننذي يتننولى ذل ن هننو المرقنني العقنناري ،والمعلننوم أن ننناظر األوق ناف هننو الملننزم
باستغالل المل الوقفي ،مما يجعلنه مرقينا عقارينا يسنتعين فني مشنروعه العقناري
بذوي الخبرة والكفاءة المهنية .27وال يمنح هذا العقد لصاحبه أي حق على منا قنام
به من ترميم أو تعمير ،إال حقا شخصنيا ،أي حنق الدائنينة ،إذ يمكننه المطالبنة بمنا
صرفه في إصالح الوقف.28
عقد االستبدال
بالنظر إلى ما آلت إليه األوقاف العقارية فني الجزائنر نتيجنة التندهور النذي
طالها ،فنن استبدال الوقف بات أمرا تقتضنيه الضنرورة وتملينه المصنلحة ،بهندف
تفعينننل األوقننناف وتأهيلهنننا ليكنننون لهنننا األثنننر المرجنننو منهنننا فننني مجنننال التنمينننة
االقتصادية واالجتماعية المنشودة .وإحيناء منا تعطنل منن الحركنة التجارينة ،بغينة
زيادة ري ما تضاءلت غلته .29ويرج لفظ االستبدال إلى مادة :اسنتبدل واسنتبدله
واسنننتبدل بنننه إذا اتخنننذ مننننه بننندال ،واسنننتبدل الشنننيء بغينننره وتبدلنننه بنننه ،إذا أخنننذه
مكانه .30وال يعد استبدال الوقف انهناء لنه ،وإنمنا إعنادة تثمينره وتنميتنه .31ويعند
االستبدال من عقود المعاوضة التي يتحصل بموجبها كل من العاقدين على مقابنل
ما يقدمه .وتم تعريفه بأنه بي العين الموقوفة وشراء عين أخنرى تكنون وقفنا بندل
العنين التني بيعنت .32كمنا تنم تعريفنه بأننه تصنرف يقصند بنه بين منا قنل أو انعندم
ريعنه منن الوقنف بغنرض شنراء منا هنو أفضنل مننه وجعلنه وقفنا ً مكاننه..33ومنن
الناحية االقتصادية يعرف االستبدال بأنه :أسلوب للمحافظة على الطاقنة اإلنتاجينة
للوقف عن طرينق بين عنين وقنف خربنت أو قنل ريعهنا ،واالسنتبدال بثمنهنا عيننا
أخرى تحل محلها .34فهو بذل تصرف في أصل الوقف ،يتنافى من حيث الشنكل
مننن أحكنننام الوقنننف التننني تقتضننني اللنننزوم والتأبيننند ومنننن البيننن والهبنننة وغيرهنننا،
باعتبارها تصرفات تق على أصل العين الموقوفة .35ولما كان األصل أن المنال
الوقفي غير قابل للتصرف فينه بنأي تصنرف تمليكني ،ألننه ينسدي إلنى انقضنائه،
وفني ذلن مخالفنة لمقتضنيات عقند الوقنف التني هني التأبيند واللنزوم .فنننه وحتنى
مجلة صوت القانون
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يكون التعامل م األعيان الموقوفنة مرننا ،وتفادينا لجمودهنا النذي يعطلهنا فيضني
الغننرض منهننا ،أجنناز الفقننه والقننانون االسننتبدال كصننورة اسننتثنائية للتصننرف فنني
المنال النوقفي .36إذ يعتبنر االسنتبدال وسنيلة للحفناظ علنى اسنتمرارية االنتفناح
بالوقف منن خنالل اسنتبدال أصنوله القديمنة بغيرهنا منن األعينان الصنالحة واألدر
نفعا .37وقس م الفقهاء االستبدال حسنب حالنة الملن النوقفي ،عمنارا كنان أو خربنا،
فننذا كنان خربنا فاالسنتبدال هننا يكنون حالنة ضنرورية لبعنث االنتفناح بنالوقف منن
جديد .أما إذا كان عمارا فنن االسنتبدال هننا يكنون لتحقينق المصنلحة .38ويشنترط
في صحة االستبدال بوجه عام أال يكون في المبادلة غبن فناح ،،وال تهمنة لمنن
قنام بهننا بنأن يحننابي بهننا قريبنا لننه ،فنننن وقن ذلن كننان االسنتبدال غيننر صننحيح.39
والغننبن هننو عنندم التعننادل المننادي لننألداءات ،فهننو عيننب فنني محننل العقنند ال فنني
اإلرادة  ،وألن ذل ال يخدم مصلحة الوقف بل يعجل في انتهائه واضمحالله .كمنا
يشترط على المتولي على الوقنف أال يبين العنين الموقوفنة لشنخص دائنن للوقنف،
وذل خوفا من تأثيره على الناظر ،مما قد يبيعنه لنه بنثمن زهيند أو يسجنل تسنديده
له ،مما يسدي إلى ضياح الوقف أو ضنياح بدلنه .40وكنذل ال يبين المتنولي العنين
الموقوفة لمن ال تقبل شهادتهم عنده ،وهم أصله وفروعه وزوجه ،وإن كان البين
بننثمن أكبننر مننن الننثمن األصننلي للمننال الموقننوف دفعننا للشننبهة ،فيمننا أجنناز بعننض
الفقهنناء ذل ن بشننرط أن يكننون الننثمن مسنناويا للقيمننة الحقيقيننة أو يزينند عنهننا .وال
يجنوز أيضنا للمتننولي علنى الوقنف أن يبين العقنار الموقنوف لنفسننه ،وذلن حفاظننا
على الوقف وعدم تعرضنه للضنياح بنأن يبيعنه لنفسنه بنثمن بخنس أو يبدلنه بشنيء
زهينند .ومننن جهتننه حنندد المشننرح الجزائننري حنناالت أرب ن يجننوز فيهننا االسننتبدال
وهي:
 حالة تعرضه للضياح واالندثار
 حالة فقدان منفعة المل الوقفي م عدم إمكان إصالحه
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 حالننة ضننرورة عامننة كتوسنني مسننجد أو مقبننرة أو طريننق عننام فنني حنندود مننا
تسمح به الشريعة اإلسالمية
 حالننة انعنندام المنفعننة فنني العقننار الموقننوف وانتفنناء إتيانننه بنف ن قننط ،شننريطة
تعويضه بعقار يكون مماثال أو أفضل منه.41
الخاتمة:
تتوفر الجزائر على رصيد حافل وهائل من القيم والمفاهيم األخالقية
والفكرية والحضارية .والتي تستهدف بصفة أساسية التنمية الفعلية للمجتم .
ولعل أهم ما يتضمن هذا الرصيد هو األوقاف العقارية تحديدا .والتي تعد األهم
واألكثر تفردا في تاريخ المجتمعات اإلنسانية .وتقتضي الضرورة استخدام هذا
المخزون لتسخير الطاقات والخبرات لتتالءم م ما يفرضه الواق االجتماعي
واالقتصادي ومتطلباته.
وإذا كان جوهر الوقف هو االستمرار في العطاء والنف م المحافظة
على األصول .فننه ال يمكن االنتفاح بالثمرة واستمرار المنفعة إال م بقاء
األصل وحفظه وديمومته والمحافظة عليه من االندثار والزوال .وهو ما يوجب
صيانته وإعادة تأهيل ما خرب من هذه األوقاف .ذل أن تدهور هذه األوقاف له
آثار سلبية على قطاعات عديدة ،منها البيئة العمرانية ،بما يسببه من تلوث
بصري يفقد البيئة العمرانية جمالها ورونقها .ويتطلب ذل ضرورة التدخل
لتنظيم الحركة العمرانية للوصول إلى نمو عمراني منسجم ،يتماشى وحق كل
فرد في العي ،في وسط عمراني جميل ومنظم.
ألجل ذل أقر المشرح الجزائري عديد اآلليات القانونية التي من شأنها
بعث العقارات الوقفية المتدهورة من جديد وإدماجها ضمن اإلطار المعماري
القائم .ومن هذه اآلليات عقد المرص د وعقد التعمير أو الترميم وعقد االستبدال.
وهي جميعها عقود تستهدف استغالل واستثمار هذه العقارات الوقفية وتنميتها.
لنخلص في األخير إلى النتائ التالية:
مجلة صوت القانون
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 يعد الوقف مصدرا مهما لديمومة التكافل االجتماعي ،واستغالل وتنمية
العقارات الوقفية ضرورة من ضرورات الحفاظ على مقدرات المجتم .
 صيانة العقارات الوقفية والمحافظة عليها مطلب استراتيجي ألجل بقاء
العين الموقوفة
 تأهيل العقارات الوقفية الخربة مسألة ال تحتمل التأجيل بالنظر إلى ما
تنطوي عليه من فوائد على مستويات عدة.
الهوامش:
 - 1خير الدين بن مشرنن ،2012 ،إدارة الوقف في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستير،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان ،ص .20
 - 2الجمعي سايب ، 2016،نجاعة اآلليات القانونية في حماية الوقف العام واسترجاعه في
التشري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
مسيلة ،ص .22
 - 3عبد الرزاق أحمد السنهوري ،1998 ،نظرية العقد ،الجزء األول ،الطبعة الثانية،
بيروت ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص .81
 - 4فريدة زواوي ،1995 ،نظرات في قانون األوقاف ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
االقتصادية والسياسية ،الجزء  33رقم  ،04ص .911
 - 5محمد أبو زهرة ،1976 ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية ،القاهرة ،دار
الفكر العربي ،ص .15
 - 6فريدة زواوي ،مرج سابق ،ص .912
 - 7خير الدين بن مشرنن ،مرج سابق ،ص .16
 - 8ياسمينة مايز ،2011 ،الوقف العام ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،1
الجزائر ،ص.40
 - 9عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي ،ص .145
- 10أنظر المادتين  04 ،03من قانون األوقاف.
- 11محمد كنازة ، 2006 ،الوقف العام في التشري الجزائري ،عين مليلة ،دار الهدى للطباعة
والنشر ،ص .30
 - 12عبد القهار داود عبد هللا العاني ،2002 ،العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف عبر
التاريخ اإلسالمي ،المستمر األول لألوقاف ،المملكة العربية السعودية ،ص.225
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

مصباحي مقداد ،بوعمران عادل

اآلليات القانونية لتأهيل العقارات الوقفية الخربة
226

 - 13عبد القهار داود عبد هللا العاني ،نفس المرج  ،ص .234
 - 14حسن نوبي محمد ، 2011 ،الوقف والعمران اإلسالمي ،الطبعة األولى ،الرياض،
المملكة العرية السعودية ،النشر العلمي والمطاب  ،جامعة المل سعود ،ص .30
 - 15مقداد مصباحي ، 2016 ،قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئة ،مذكرة
ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة سطيف  ،2الجزائر ،ص.163
 - 16المادة  ،02/02المرسوم التشريعي رقم  ،07/94الجريدة الرسمية عدد .32
 - 17مقداد مصباحي ،مرج سابق ،ص.02
 - 18معجم المعاني الجام  ،عربي-عربي ،على الموق :
 › www.almaany.com › dict › ar-arتاريخ التصفح2018/12/05 :
 - 19شادي عكاشة محمد عامر ،2016 ،إعادة تأهيل المباني التراثية وتأثيراتها على استدامة
عمليات الحفاظ ،دراسة حالة لمدينتي فوة والقصير ،مجلة قطاح الهندسة بجامعة األزهر،
المجلد  ،11العدد  ،39ص .02
 - 20نفس المرج  ،ص .03
 - 21شادي عكاشة محمد عامر ،نفس المرج  ،ص .03
 - 22زهدي يكن ،د .ت ،أحكام الوقف ،الطبعة  ،1بيروت ،المكتبة العصرية للطباعة
والنشر ،ص.178
 - 23محمد قدري باشا ،1891 ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان ،مصر ،المطبعة
الكبرى األميرية ،ص .98
 - 24المادة  26مكرر ،5قانون رقم  ،07/01المسرم في  ،2001/05/22يعدل ويتمم
القانون رقم  ،10/91المتضمن قانون األوقاف ،الجريدة الرسمية عدد .29
 - 25سلمان أحمد المحاري ،2017 ،حفظ المباني التاريخية ،الشارقة ،اإلمارات العربية
المتحدة ،المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية " ،"ICCROMص .149
 - 26أحمد قاسمي ،2008 ،الوقف ودوره في التنمية البشرية م دراسة حالة الجزائر،
مذكرة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،ص .156
 - 27المادة  ،03القانون رقم  ،04/11المسرم في  ،2011/02/17يحدد القواعد التي تنظم
نشاط الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد .14
 - 28عبد الرزاق أحمد السنهوري ،مرج سابق ،ص.211
 - 29محمد عثمان طاهر شبير وحسن يشو ،2009 ،استبدال الوقف في الفقه اإلسالمي
والقواني ن المعاصرة ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،العدد ،27
ص.317
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 - 30محمد عثمان طاهر شبير وحسن يشو ،مرج سابق ،ص .319أنظر أيضا :ابن
منظور ،لسان العرب ،المجلد األول ،القاهرة ،دار المعارف ،ص .231
 - 31نصير بن آكلي ،2016 ،صي استثمار األموال الوقفية في القانون الجزائري ،مجلة
دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،15ص .714
 - 32نادية براهيمي ،د س ،الوقف وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري ،مذكرة
ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،ص .120
 - 33فساد عبد هللا العمر ،2007 ،استثمار األموال الموقوفة ،الشروط االقتصادية
ومستلزمات التنمية ،الطبعة األولى ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف ،ص .62
 - 34رمضان قنفود ،2015 ،المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الوضعي،
أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو ص .239
 - 35محمد مصطفى شلبي ،1982 ،أحكام الوصايا واألوقاف ،الطبعة الرابعة ،بيروت،
لبنان ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،ص 381
 - 36رمضان قنفود ،مرج سابق ،ص .238
 - 37فساد عبد هللا العمر ،مرج سابق ،ص .254
 - 38رمضان قنفود ،مرج سابق ،ص .241
 - 39محمد مصطفى شلبي ،مرج سابق ،ص .392
 - 40نادية براهيمي ،مرج سابق ،ص .124
 - 41المادة  24من قانون األوقاف.

قائمة المراجع:


-1
-2
-3
-4

المؤلفات

حسن نوبي محمد ،2011 ،الوقف والعمران اإلسالمي ،الطبعة األولى ،الرياض،
المملكة العرية السعودية ،النشر العلمي والمطاب  ،جامعة المل سعود.
زهدي يكن ،أحكام الوقف ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة  ،1د.
ت.
سلمان أحمد المحاري ،2017 ،حفظ المباني التاريخية ،الشارقة ،اإلمارات العربية
المتحدة ،المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "."ICCROM
عبد الرزاق أحمد السنهوري ،1998 ،نظرية العقد ،الجزء األول ،الطبعة الثانية،
بيروت ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية.
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 -5عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي.
 -6فساد عبد هللا العمر ،2007 ،استثمار األموال الموقوفة ،الشروط االقتصادية
ومستلزمات التنمية ،الطبعة األولى ،الكويت ،األمانة العامة لألوقاف.
 -7محمد أبو زهرة ،1976 ،الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية ،القاهرة،
مصر ،دار الفكر العربي.
 -8محمد قدري باشا ،1891 ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان ،مصر،
المطبعة الكبرى األميرية.
 -9محمد كنازة ،2006 ،الوقف العام في التشري الجزائري ،عين مليلة ،الجزائر ،دار
الهدى للطباعة والنشر.
 -10محمد مصطفى شلبي ،1982 ،أحكام الوصايا واألوقاف ،الطبعة الرابعة ،بيروت،
لبنان ،الدار الجامعية للطباعة والنشر.
 المذكرات:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أحمد قاسمي ،2008 ،الوقف ودوره في التنمية البشرية م دراسة حالة الجزائر،
مذكرة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر.
الجمعي سايب ، 2016،نجاعة اآلليات القانونية في حماية الوقف العام واسترجاعه
في التشري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مسيلة.
خير الدين بن مشرنن ،2012 ،إدارة الوقف في القانون الجزائري ،مذكرة
ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان.
رمضان قنفود ، 2015،المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون
الوضعي ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو.
مقداد مصباحي ،2016 ،قواعد التهيئة والتعمير ودورها في حماية البيئة ،مذكرة
ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة سطيف  ،2الجزائر.
نادية براهيمي ،د س  ،الوقف وعالقته بنظام األموال في القانون الجزائري ،مذكرة
ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.
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 -7ياسمينة مايز ،2011،الوقف العام ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،1الجزائر.
 المقاالت
 -8حسن نوبي محمد  ،2005 ،قيم الوقف والنظرية المعمارية – صياغة معاصرة،-
مجلة أوقاف ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،العدد  ،08ص.22-1
 -9شادي عكاشة محمد عامر ،2016 ،إعادة تأهيل المباني التراثية وتأثيراتها على
استدامة عمليات الحفاظ ،دراسة حالة لمدينتي فوة والقصير ،مجلة قطاح الهندسة
بجامعة األزهر ،المجلد  ،11العدد .39
 -10فريدة زواوي ،1995 ،نظرات في قانون األوقاف ،المجلة الجزائرية للعلوم
القانونية االقتصادية والسياسية ،العدد  ،04ص .917-911
 -11محمد عثمان طاهر شبير وحسن يشو ،2009 ،استبدال الوقف في الفقه اإلسالمي
والقوانين المعاصرة ،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،العدد ،27
ص .364-313
 -12نصير بن آكلي ،2016 ،صي استثمار األموال الوقفية في القانون الجزائري ،مجلة
دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،15ص .719-709
 المداخالت
 -13عبد القهار داود عبد هللا العاني ،2002 ،العوامل التي أدت إلى تدهور الوقف عبر
التاريخ اإلسالمي ،المستمر األول لألوقاف ،المملكة العربية السعودية.
 المواقع:
 -14معجم المعاني الجام  ،عربي-عربي ،على الموق :
› www.almaany.com › dict › ar-ar
 نصوص قانونية
 قانون رقم  ،25/90المسرم في  ،1990/1/18المتضمن قانون التوجيه العقاري،
الجريدة الرسمية عدد .49
قانون رقم  ،10/91مسرم في المتعلق باألوقاف الجريدة الرسمية عدد .21
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قانون رقم  ،07/01المسرم في  ،2001/05/22يعدل ويتمم القانون رقم
 ،10/91المتضمن قانون األوقاف ،الجريدة الرسمية عدد .29
مرسوم تشريعي رقم  ،07/94المسرم في  ،1994/05/18المتعلق باإلنتاي
المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ،الجريدة الرسمية عدد .32
قانون رقم  ،04/11المسرم في  ،2011/02/17يحدد القواعد التي تنظم نشاط
الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد .14
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النظام القانوني لإلشراف والرقابة على نشاط التامين في الجزائر
The legal system for supervision
and control of insurance activity in Algeria
2

ط /د :طعابة حدة ،1الدكتور :عيسى لحاق أستاذ محاضرا
 1جامعة عمار ثليجي االغواط مخبر الحقوق والعلوم السياسية ،
2

abdo1980hanene@gmail.com
جامعة عمار ثليجي مخبر الحقوق والعلوم السياسيةlahagaissa03@gmail.com ،


تاريخ اإلرسال2020/ 03/ 13 :

تاريخ القبول2020/ 05 / 10 :

تاريخ النشر2021 /11 / 30 :

ملخص:
يعد قطاع التامين من بين اهم القطاعات االقتصادية في الدولة فهو يعد من جهة ضامنا
للحقوق وجابرا لألضرار وبتالي هو ضمان ضد االخطار كما انه ألية لالستثمار والتأمين.
ولم يكن التامين حديث النشأة بل هو من بين االفكار والتصرفات التي لها قدم في التاريخ
وارتبط ارتباط وثيقا بالتجارة البحرية التي كانت منتشرة انا ذاك وظل في تطو من فكرة الى
ان اصبح عقدا قانونيا ونشاطا اقتصاديا ،وعلى غرار دول العالم فإن التامين مر بمراحل
مخلفة في الجزائر من حيث التقنين والتسيير ،فمن مرحلة التقييد المطلق الى فتح المجال امام
شركات التامين لكن الجزائر لم تترك مجال التأمين دون رقابة واشراف من الدولة حرصت
الجزائر على تنظيم سوق التامين واالشراف والرقابة على شركات التامين فأحدثت اجهزة
معينة محددة المهام والوظائف في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية :التامين.االجهزة.االشراف.الرقابة
Abstrac

The insurance sector is among the most important economic
sectors in the state, as it is considered as a guarantor of rights and
a perpetrator of damages, and thus is a guarantee against the risks,
as it is a mechanism for investment and insurance.
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The insurance was not a recent establishment, but rather is
among the ideas and actions that have a foot in history and was
closely related to maritime trade that was widespread and I was
still in development from the idea until it became a legal contract
and an economic activity, and, like the world’s countries, the
insurance went through different stages in Algeria In terms of
legalization and management, from the stage of absolute
restriction to opening the way for insurance companies, but
Algeria did not leave the field of insurance without supervision
and supervision from the state Algeria was keen to regulate the
insurance market and the supervision and control of insurance
companies, so certain specific bodies created tasks and jobs in this
field.
Keywords: Insurance, Equipment, Supervision, Control
abdo1980hanene@gmail.com  طعابة حدة: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
تسعى الدول لتطوير اقتصادها الى تشجيع االستثمار المحلي واالجنبي
على حد سواء وفي جميع الميادين االقتصادية الن هذا االستثمار يعود على
ومن بين االستثمارات نجد التأمين باعتباره وسيلة، الدول بالتطور و االستقرار
لتغطية مختلف المخاطر وكذا تعبئة المدخرات في سبيل تمويل االستثمارات
.المنتجة ويعد من بين اهم مداخيل تنمية القطاع المالي في الدولة
والجزائر من بين الدول النامية التي تناضل من اجل الغدو قدوما بهذا
ا لقطاع فلقد عرف هذا القطاع تقلبات وتطورات مختلفة منذ االستقالل سواء من
حيث التقنين او من حيث المؤسسات التي تمارس هذا النشاط فمن التبعية
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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للقوانين الفرنسية والمؤسسات الى االستقالل القانوني واحتكار الدولة لهذا
القطاع ثم التوجه الى فتح باب االستثمار مع التحول في النهج السياسي
واالقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ الثمانينات ولكن هذا لم يبعد الدولة عن
نشاط التأمين منظما ومشرفا ومراقبا وممارسا.
أهمية الدراسة :ولنشاط التأمين اهمية كبيرة في االقتصاد الوطني ويمكن
دراسته من نواحي مختلفة كونه له وجه اقتصادي ووجه قانوني.
الهدف من الدراسة:كما ان قطاع التأمين يعد قطاع جالب لالستثمار الن
المستثمر اليد خل لمجال استثماري االبعد الطمأنينة من الناحية القانونية والناحية
العملية وهذا الجانب الذي سلطنا عليه الضوء من خالل تحليل االشكال
المطروح حول مامدى تدخل الدولة في نشاط التأمين في التشريع الجزائري ؟
من اجل االجابة عن هذا االشكال اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي
وهو المنهج المناسب لطبيعة الموضوع.
وذلك من خالل محورين محور خاص بالطبيعة القانونية لعقد التأمين
ومحور ثاني خاص بالرقابة واالشراف على التامين.
 .1المحور األول :الطبيعة القانونية لنشاط التامين في الجزائر .
يوجد من يعتر نشاط التامين هو اتفاق ويوجد من يعتبره نظام ويوجد من
يعتبره من قبل العقود فله اركان وخصائص تميزه عن العقود االخرى ونتعرف
في هذا المحور التجاه المشرع الجزائري.
 .1.1مفهوم عقد التأمين:
تعريف عقد التأمين:
عرف المشرع الجزائري عقد التأمين في المادة  619من القانون المدني
الجزائري" :التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له والى
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال ،وذلك في حالة وقوع أي
حادث أو تحقيق الخطر أن يبين بالعقد وذلك مقابل قسط داو أي دفعة مالية
أخرى يؤدي بها المؤمن له للمأمن 1وهي كما يلي  :يعرف التأمين بأنه عقد بين
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طرفين أحدهما يسمى المؤمن و األخر المؤمن له ( أو المستأمن ) ,و يلتزم فيه
المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له لمصلحته مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو إي
عوض مالي أخر في حا لة وقوع خطر أو تحقيق خطر مبين في العقد ,و ذلك
2
في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن له.
إن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد
الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ,أو إيرادا مرتبا أو أي عوضا مالي
أخر و ذلك نظير قسط أو دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن.
يمكن تعريف التأمين كذلك بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض
المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عند حدوث الضرر أو
الخسارة المغطية بالعقد ,و ذلك مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.3
مبادئ عقد التأمين :هي مبدأ حسن النية ،مبدأ المصلحة التأمينية في هذا
المبدأ يشترط ن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن له و المؤمن ,و ذلك باستبعاد
عنصر المغامرة من عملية التأمين ,و هذا ما يعكس الحفاظ على المصلحة
المتبادلة بين طرفي العقد ج /مبدأ التعويض د /مبدأ المشاركة
 عناصر عقد التأمين :يقوم عقد التأمين على ثالثة عناصر أساسية وهي :الخطر و القسط و مبلغ التأمين.
 خصائص عقد التأمين:أ /عقد رضائي :لم يتطلب إلبرام عقد التأمين شكال خاصا يفرغ فيه رضاء
المتعاقدين ,و على ذلك يكفي تبادل اإليجاب و القبول لينعقد العقد دون حاجة إلى
إفراغ في أي شكة.4
ب /عقد معاوضة  :و مؤدى ذلك أن كل طرف يأخذ مقابل لما يعطيه ,كالمؤمن
يتحمل الخطر مقابل األخطار التي يدفعها المؤمن له ,و المؤمن له يحصل على
مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه مقابل األقساط التي يدفعها.
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ج /عقد احتمالي :هي العقود التي ال يعرف فيها كل المتعاقدين آو إحداهما عند
إبرامها مقدار ما يأخذه أو يعطيه من العقد ,فيتحدد مدى التزاماته أو منفعته في
المستقبل عند حدوث أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت حصوله.
و عقد التأمين عقد احتمالي بهذا المعنى ,ذلك أن مقدار التزام أو كسب كال
المتعاقدين معلق على أمر غير محقق الوقوع.5.
د /عقد ملزم للجانبين :ينشأ عن إبرام عقد التأمين التزامات متقابلة على كاهل
6
الطرفين
ه /عقد زمني :ألن الزمن عنصر جوهري فيه ,إذ يلتزم المؤمن لمدة معينة
فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى تاريخ معين.
و /عقد إذعان :و عقود اإلذعان هي التي يكون قبول احد الطرفين فيها مجرد
خضوع للشروط التي يمليها عليه الطرف األخر ,و حتى ال يتعرض المؤمن له
إلى شروط تعسفية من المؤمن جعل المشرع الجزائري في المادة  622من
القانون المدني الجزائري هذه باطلة.
 .2.1تطور عقد التأمين في ظل التشريع الجزائري:
مرحلة ما بعد االستقالل من  1962إلى  1995يرتبط وجود التأمين في
الجزائر بوجود االستعمار و مؤسساته التي تسير هذا النشاط ,حيث كان نشاط
التأمين مسيرا من طرف مؤسسات أجنبية ,و نتيجة للسياسة االستعمارية
الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت الفرصة التي تجني منها أرباحا طائلة
من خالل إعادة التأمين بفروعها بفرنسا من اجل تهريب األموال ,و هو ما أدى
بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة  1963فور إدراكها للخطر الذي تشكله من
الممارسات على االقتصاد الوطني.
يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في  1963/06/08نصا
على:إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية وإجبارية لجميع عمليات التأمين المحقق
بالجزائر وهذا كمؤسسة وطنية .CAAR
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بعد استقالل الجزائر سنة  1962واجهت الدولة الجزائرية حديثة النشأة
العديد من التحديات و المشاكل التي مست مختلف القطاعات االقتصادية بما فيها
7
قطاع التأمين من بينها:
القوانين و التشريعات التي كانت تسير قطاع التأمين هي قوانين فرنسية
حيث ال يوجد تسيير جزائري في ميدان التأمين.
مراقبة عمليات التأمين قامت بها شركات أجنبية أدى إلى خروج مبالغ
كبيرة عن طريق شركات التأمين إلى خارج حدود الوطن.
لمواجهة هذه المشاكل عملت السلطات الجزائرية على سن نصوص
تشريعية لتنظيم عمليات التأمين في الجزائر سنة  1963فور إدراكها للخطر
الذي تشكله هذه الممارسات على صعيد االقتصاد الوطني.
و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في .1963/08/08
القانون رقم :197/63
نص هذا القانون على إنشاء عملية إعادة التأمين و جعلها قانونية
و إجبارية لكل عمليات التأمين المحققة في الجزائر ,باإلضافة إلى إنشاء الشركة
الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين  CAARكمؤسسة تابعة للدولة بالقرار الصادر
8
في تاريخ .1963/10/15
القانون رقم : 201/63
نص هذا القانون على إلزام شركات التأمين بتقديم ضمانات مسبقة وكذلك
طلب االعتماد لدى وزارة المالية وهكذا تمكن من مواصلة نشاطها في
9
الجزائر.
ب /مرحلة احتكار الدولة لقطاعات التأمين  1966إلى .1973
إصدار أمرين:
األمر  :127/66وضع حد الستغالل التأمين في الجزائر من طرف
الشركات األجنبية و في هذا اإلطار أشارت المادة األولى منه على انه ":من
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اآلن فصاعدا يرجع استغالل كل عمليات التأمين للدولة ,و استثني في المادة
الثانية من التأمين شركتي  CCRMAو .MAATEC10
األمر  : 129/66الخاص بتأميم الشركة الجزائرية للتأمينات  ,SAAو
بذلك فإنه من بين  17شركة تم تأميم شركة  SAAفقط ,أما الباقي فقد تم
تصفيته باستثناء التعاونيتين  CCRMAو .11 MAATEC
مرحلة التخصيص و مرحلة ما قبل تحرير السوق:
تم في  01أكتوبر  1973بموجب األمر  54-73إنشاء الشركة
الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين  CCRو هي الشركة الوحيدة التي يسمح لها
12
بإعادة التأمين ( بعد .) CAAR
في  21مايو  1975تم إقرار مبدأ التخصص لشركات التأمين التجارية
بموجب القرار .13828
أن سير قطاع التأمين في الجزائر بعد االستقالل وفقا للتشريع الفرنسي
القديم بمجموعة من النصوص و اللوائح التنظيمية القانونية و قد ألغى هذا
التشريع في  1975/07/05بدون أن يحل محله أي تنظيم بديل حيث عان
قطاع التأمين في الجزائر من فراغ قانوني لمدة  5سنوات إلى غاية  1980أين
اصدر المشرع الجزائري قانون رقم  07-80بتاريخ  09اوت 1980و بذلك
شد هذا الفراغ بقانون وضع خصيصا ليالءم البيئة الجزائرية بصفة خاصة و
ليساير التوجهات السياسية و االقتصادية بصفة عامة ,فالقانون رقم 07-80
رسخ االشتراكية اكبر للسيطرة على نشاط التامين ,بما انه أداة الدولة من اجل
توجيه و مراقبة االقتصاد.14
تحرير سوق التأمين بعد سنة 1995
أهم ما يميز هذه المرحلة هو إلغاء احتكار الدولة لممارسة عمليات
التأمين ,و الذي جسد ذلك هو المرسوم  07-95الصادر بتاريخ
 1995/01/25المتعلق لنشاط التأمين في الجزائر ,حيث قضى في مادته 278
إللغاء جملة القوانين ذات الصلة باالحتكار.
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وألول مرة يفتح المجال من خالل هذا المرسوم للشركات الخاصة و
األجنبية لممارسة عمليات التأمين بالجزائر ,و ذلك أهم ما جاء به مرسوم -95
 07هو إنشاء المجلس الوطني للتأمينات  CNAوالذي له دور استشاري و
يسعى إلى تطوير نشاط التأمين و تنظيمه.
وكذلك في هذه المرحلة و خالل سنة  2005عرفت أعمال و مناقشة
مشروع مراجعة األمر  07-95المؤرخ في  1995/01/25والمتعلق
بالتأمينات ,أدت هذه األعمال في فيفري  2006إلى إصدار القانون رقم -06
 04المؤرخ في  20فيفري  2006المعدل و المتمم لألمر رقم  07-95المتعل ق
بالتأمينات.15
16
يشتمل هذا النص على ثالث محاور لإلصالح.
 .2المحور الثاني :أجهزة اإلشراف و الرقابة على قطاع التأمين في الجزائر
اعد المشرع الجزائري آليات جدي دة لقطاع التأمين و ذلك في ظل تبني
نظام اقتصاد السوق من بينها إنشاء سلطات الضبط المستقلة ,وإعطائها مهام
تتناسب مع الدور الجديد للدولة ,و هذه المهم تجسدت في ضبط القطاع
االقتصادي عن طريق مراقبة و تنظيم السوق ,و كان قطاع التأمين قبل صدور
القانون  ,1704-06خاضعا لرقابة الوزير المكلف بالمالية ,إال انه و بعد صدور
القانون سنة  2006استحدثت هيئات خاصة بالرقابة على التأمين بموجب المادة
 ,209و فيما يلي فيتم دراسة أهم األجهزة التي اهتمت باإلشراف و الرقابة على
قطاع التأمين.
 :1.2لجنة اإلشراف:
تعد هذه الهيئة المسؤولة بشكل مباشر على عمليات اإلشراف على
التأمين ,وقد استحدثت بموجب القانون  04-06وتعتبر اللجنة هي الجهة المديرة
للهيئة المكلفة بالتأمينات لدى وزارة المالية ,و الهدف من تأسيسها هو حماية
المصالح المؤمن لهم و السهر على مدى شرعية عمليات التأمين و ترقية و
تطوير سوق التأمين الوطنية.18
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أ /تكوينها :تتكون هيئة اإلشراف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة,
يتعين على هذا األخير بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير المالية ,و
هذه الوظيفة تتنافى مع كل العهد االنتخابية أو الوظائف االنتخابية ,19وتحدد
قائمة أسماء األعضاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير
المالية.20
ب /مهامها  :تكمن مهام لجنة اإلشراف بالسهر على احترام شركات وسطاء
التأمين المعتمدين لألحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة
21
التأمين.
من مهامها أيضا التأكد من أن هذه الشركات تفي بااللتزامات تجاه المؤمن
لهم ,وال تزال قادرة على الوفاء و ذلك بواسطة تقرير الخاص بالنشاط و جداول
الحسابات و اإلحصائيات و الميزانية التي يجب أن ترسلها شركات التأمين وإلى
لجنة اإلشراف كل سنة.
وتقوم لجنة اإلشراف كذلك بالتحقق من المعلومات حول مصادر األموال
المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأس مال الشركة ,و ذلك تقوم لجنة اإلشراف
على تسطير برنامج عمل سنوي يقوم بتحديد العمليات المتعلقة باإلشراف و
المراقبة المزعم القيام بها و وسائل تنفيذه .
أما فيما يخص قرارات لجنة اإلشراف التي تتخذها و التي يتم تسليطها
على شركات التأمين و أعادة التأمين و فروع الشركات األجنبية نذكر:
 اإلنذار ،التوبيخ ،إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بالتعيين أو بدونتعيين وكيل متصرف مؤقت ،تقترح على وزير المالية تقرير العقوبات.
 السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد. التحويل التلقائي لكل أو لجزء من محفظة عقود التأمين. تعيين المفتشين المساعدين للقاضي أثناء الحل القانوني لشركة محلالتصفية.22
* مديرية التأمينات:
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يمثل مديرية التأمينات الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية  ,و
تعتبر تابعة للمديرية العامة للخزينة ,و تعد هذه المديرية الهيكل األخير المنفذ
لعملية الرقابة التي تديرها لجنة اإلشراف.23
تكوينها :تتكون مديرية التأمينات من مديريات فرعية تتفرع كل منها إلى
مكاتب ,منها كما يلي :
 مكاتب التنظيم و المنازعات مكاتب رخص االعتماد24
 المكتبان الكلفان بالدراسات . مكتب مراقبة شركات التأمين و التعاضديات مكتب مراقبة وسطاء التأمين25
 -مكتبان للدراسات

* مفتشو التأمين:
أسست هذه الهيئة من اجل تغطية كافة الجهات التي يتوجب أن تتم
26
مراقبتها.
تعريفها :هم موظفون تابعون لسلك اإلدارة المكلفة بالمالية تشرف عليهم
المتفشية العامة للمالية , 27و هم موظفون محلفون أرسلت إليهم مهمة ممارسة
الرقابة على شركات التأمين ,28و هذه الرقابة تأخذ شكلين فإما أن تكون الرقابة
وثائقية و تتم على مستوى مركزي في إطار اإلعمال التي يقدمها مفتشو التأمين,
و إما أن يتم اآلمر عن طريق المعاينة الميدانية ,و يحتوي سلك المفتشين الرتب
التالية:
 مفتش  /المفتشون الرئيسيون المركزيون  /المفتشون العامينمهام مفتش التأمينات:تتكون المهام حسب طبيعة الوظيفة.
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 المفتشون تتمثل مهام المفتش في التحقيق في عين المكان و /او في الوثائقمن كل العمليات التي تمارسها شركات التأمين أو إعادة التأمين و كذا
الوسطاء وهذا ما جاء في المادة  17من المرسوم التنفيذي 465-96
المؤرخ في  18ديسمبر .1996
المفتشون الرئيسيون :تتمثل مهامهم في
تنسيق أعمال األعوان الموضوعين تحت سلطتهم و رقابتهم و السهر على
تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية التالية على ميدان نشاطهم و التحري في
قضايا التنازع.
يقوم المفتشون الرئيسيون كذلك بالتحقيق في عين المكان ,و في الوثائق
في دفاتر اإلسناد و السجالت و العقود و الكشوف و الوثائق المحاسبية ,و كل
مستند أخر تلتزم شركة التأمين أو إعادة التأمين لتدوينه و هذا ما جاء في المادة
 18من المرسوم التنفيذي  334- 90المعدل و المتمم ,كما يقوم كذلك بتدوين
االستنتاجات في المحاضر.
المفتشون المركزيون :يقومون بما يلي:
مكلفون بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة
بميدان نشاطهم ,إلى جانب السهر على احترام التنظيم المعمول به:
 يقومون بالتحقيق في عين المكان و  /آو في الوثائق من دفاتر االستناد والسجالت و العقود و الكشوف و الوثائق المحاسبية و كل مستند أخر يلتزم
شركات التأمين أو إعادة التأمين بتدوين و هذا ما جاء في المادة  19من
المرسوم التنفيذي  334-90المعدل و المتمم.
 تدوين االستنتاجات في المحاضر. تقديم كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة. تحسين طرق التحقق و الزيادة من فعالية أعمال الرقابة.المفتشون العاملون :تتمثل مهامهم فيما يلي:
 يشاركون في تكوين المستخدمين التابعين ألسالك التفتيش و الرقابة.مجلة صوت القانون
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 القيام بمتابعة أعمال الرقابة و تنسيقها و اإلشراف عليها و اقتراح أي تبذيرمن شأنه أن يقوم بتحسين تنظيم المصالح و تسييرها
 يحللون و يقيمون دوريا مردود المصالح ,و يلخصون نتائجها.محافظ مراقب رئيس مهمة التأمين :
يعتبر هذا المنصب من المناصب العليا و تتمثل مهامه في معاينة الوقائع
و عند االقتضاء طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم
29
المتبع.
محافظ مراقب رئيسي للتأمينات:
وهذه الرتبة تعد هي األخرى من المناصب العليا في سلك التفتيش ,ويجب
على المتخصص الذي يشغل هذا المنصب حصوله على شهادة ما بعد التدرج
في التـأمينات او احد الشعب القانونية و يشترط كذلك حصوله على مركز مفتش
مركزي لمدة  5سنوات على األقل و هذا ما جاء في المادة -50مكرر من
المرسوم التنفيذي  334- 90المعدل و المتمم.
و تتمثل مهامه فيما يلي:
 يوزع المهام بين مفتشي التأمينات يراقب سير األعمال و يعد التقارير عنها يجمع أعمال مفتشي األعمال ,و يقدر صحة االستنتاجات المالحظة و ذلكبهدف إعداد المحضر الذي يحول إلى مديرية التأمينات و منها يوضع أمام
لجنة اإلشراف التخاذ القرارات الالزمة و هذا ما جاء في المادة  69مكرر
من المرسوم التنفيذي  334-90المعدل و المتمم.
 .1.2الهيئات المساعدة في الرقابة على التأمين
توجد العديد من الهيئات المساعدة في الرقابة على التأمين ,و سيتم التطرق
لها فيما يلي:
المجلس الوطني للتأمينات:
مجلة صوت القانون
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-

تم إنشاء هذا المجلس في  25جانفي  1995و ذلك بموجب المادة  274من
األمر  07-95و يعد هذا المجلس تابع لوزارة المالية  ,يعتبر وسيلة هامة
لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط
تحسين شروط مهام شركات التأمين و  /أو إعادة التأمين.
التنسيق في مجال األسواق الدولية حتى يساهم في توزين ميزان المدفوعات.
تأسيس مركز للبحث يقوم بدراسات استراتيجيبة بهدف تطوير ميزان التأمين
و إعادة التأمين.
30
التوازن ما بين حقوق و التزامات طرفي عقد التأمين .
وضع تعريفات للتأمين متطابقة مع وضع السوق الجزائرية للتأمين

االتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين.
هو جمعية مهنية تهتم بمشكالت المؤمنين و تقتصر العضوية فيها على
شركات التأمين و  /أو إعادة التأمين.
و يهدف االتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين للساهمة في
تطوير النشاطات و ال خدمات المقدمة من قبل شركات التأمين و إعادة التأمين,
من خالل متابعة مستجدات الصناعة التأمينية و تقنياتها الحديثة.31
أنشئ في  22فيفري  1994وتم اعتماده في  24افريل  1994وفقا
للقانون رقم  90-31المؤرخ في  04ديسمبر  1994و له صفة الجمعية المهنية
و يهتم بمشاكل المؤ منين و هذا من خالل السعي لتحقيق النقاط
 تحسين مستوى التأهيل و التكوين. ترقية و تطوير نشاطات القطاع و إبراز مزايا مهنة التأمين المبادرة بكل عمل يهدف إلى ترقية ممارسة المهنة و التعاون مع األجهزة والمؤسسات المعنية .
 ترقية نوعية الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين و إعادة التأمين.مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

طعابة حدة -عيسى لحاق النظام القانوني لإلشراف والرقابة على نشاط التامين في الجزائر
244

هيئة مركزية األخطار :
وهذه الهيئة تابعة لمديرية التأمينات لوزارة المالية و تقوم بمهمة جمع و
مركزة المعلومات المتصلة بعقود تأمين األضرار المكتسبة لدى شركات التأمين
و فروع شركات التأمين األجنبية المعتمدة ,كما أن شركة التأمين تلتزم بإبالغها
عن العقود التي تصدرها و بدورها تقوم هيئة مركزية األخطار بإعالم شركات
التأمين المعنية بكل حالة لتحدد التأمين من نفس الطبيعة و على نفس الخطر.32
 .3.2شروط اإلشراف الفعال على التأمين:
لقد أقرت هذه الهيئة مجموعة من الشروط التي تسمح بتكوين جهاز
إشرافي فعال ،ويمكن أن نقول أنها عناصر البيئة االقتصادية والقانونية وبيئة
القطاع المالي والبنية التحتية الداعمة للسوق ،وال تتولى هيئات اإلشراف على
التأمين الرقابة عليها بل هي مطلوبة من أجل القطاعات األخرى ،غير أنها
ضرورية من أجل أداء هذه الهيئات لمهامها على النحو األمثل وهي : 33توافر
سياسة وإطار عمل مؤسسي وقانوني لإلشراف على القطاع المالي ،بنية تحتية
متطورة وفاعلة في السوق المالي توفر أسواق مال ذات كفاءة ،وسنحاول
التطرق لكل عنصر على حدا.
توفر سياسة وإطار عمل مؤسسي وقانوني لإلشراف على القطاع المالي
وهذا أمر البد منه فال يمكن الحديث عن بنية تحتية للسوق المالي وال عن
كفاءته ،ما لم يكن هنالك من األساس هيئة مشرفة يكون في إمكانها مراقبة
السوق المالي وتقييمه.
بنية تحتية متطورة وفاعلة في السوق المالي ويمكن أن نلخصها في
النقاط التالية:
 تواجد نظام قانوني ونظام محاكم موثوق وفعال . أن تكون معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الشامل ،موثوقة وذات شفافيةتتالءم مع المعايير العالمية ،كما البد من اإلفصاح عنها بطريقة تتيح المجال
مجلة صوت القانون
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لحملة الوثائق الحاليين والمحتملين والمستثمرين والوسطاء والدائنين والمشرفين،
بأن يقيموا وبشكل مناسب الوضع المالي لشركة التأمين.
 المحاسبون والخبراء واالكتواريون ومدققوا الحسابات ،ال بد من أن يكونواأكفاء وذوي خبرة كما يمتثلون للمعايير الفنية واألخالقية لضمان صدق البيانات
المالية وتفسيرها ،كما أنه من المفروض أن يكونوا مستقلين عن شركات
التأمين.
 الهيئات المهنية المتخصصة تضع المعايير الفنية واألخالقية وتطبقها ،وال بدمن أن تكون هذه األخيرة متاحة لجمهور المتعاملين.
 اإلحصاءات االقتصادية والمالية واالجتماعية األساسية متاحة لهيئة اإلشرافوصناعة التأمين وجمهور المتعاملين.
ثالثا :وجود سوق مال كفء
إن وجود سوق مالي كفء ال يحسن من سير هذه األسواق فحسب ،بل كل
طرف له عالقة بها سيتأثر بذلك ،وال ننسى أن الكثير من استثمارات شركات
التأمين تتم داخل هذه السوق ،لذا سنتطرق هنا لبعض األمور المتعلقة بالسوق
المالي وكفاءته.
 .2.2متطلبات كفاءة أسواق األوراق المالية
لكي تتحقق كفاءة سوق األوراق المالية يجب أن تتوفر فيه خاصيتان
أساسيتان كفاءة التسعيريطلق على كفاءة التسعير بالكفاءة الخارجية ،ويقصد بها
أن المعلومات الجديدة تصل إلى المتعاملين في السوق بسرعة ،وكفاءة التشغيل
يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ،ويقصد بها قدرة السوق على خلق
التوازن بين الطلب والعرض دون أن يتحمل المتعاملون فيه تكلفة عالية
للسمسرة ،وبدون أن يتاح للتجار والمتخصصين في صناعة السوق فرصة إلى
34
تحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه.
الخاتمة :
مجلة صوت القانون
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الحظنا ان التامين في الجزائر لم يكن مستقر المعالم القانونية واالتجاه
فلقد عرف تطبق الق انون الفرنسي في الفترة االستعمارية ،ثم اتجهت به الحكومة
الجزائرية بعد االستقالل اتجاه قانونيا مغايرا فأصبح حكرا على الدولة شأنه في
ذلك شان االستثمار،ثم اتجهت الى فتح الباب امام الخواص وانهت احتكار الدولة
وابقت على االشراف والرقابة ،من خالل اصدار قانون التامينات 95/07ولم
يكن هذا التشريع جامعا انما توالت المراسيم التي تخص ظبط عملية التامين و
قطاع التامين .
ويعد قطاع التامين مناخا مناسبا لالستثمار ،هذا االخير الذي هو
االستراتيجية التي تبنتها الدول النامية من اجل تدعيم اقتصادها ولكن هي
بالنسبة للمستثمري ن بيئة غير مناسبة لما يعانيه المستثمر في أي مجال ليس في
التامين فقط من عدم االستقرار القانوني وعد م االمان القضائي والبيروقراطية
االدارية.
وبالنسبة للرقابة فانه ان لم تتمتع السوق المالية بالكفاءة المالية ،فإنها لن
تمكن هيئات اإلشراف والرقابة من مراقبة استثمارات شركات التأمين بشكل
دقيق ،كما أنها ستجد صعوبة في تقييم مخاطر االستثمارات التي ستتعرض لها
مما يصعب عملية تحديد رأس مال المخاطر بشكل دقيق.
وعليه نوصي:
 تكريس مبدأ االستقرار القانوني واالمان القضائي. فتح باب االستثمار الحقيقي ال الصوري وفتح باب المنافسة. تدعيم استقاللية اجهزة الرقابة واالشراف على السوق التأمينة. تطور جهاز االشراف والرقابة وتطوير كوادره من حيث التكوين . تحميل جهاز االشراف والرقابة مسؤولية نشرالثقافة التامينية في اوساطالمجتمع.
 تشجيع المستثمرين باالتجاه الى قطاع التامين بعتباره موردا اقتصاديااليستهان به .
مجلة صوت القانون
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 تحقيق الكفاية المالية في السوق المالية.التهميش و اإلحاالت :
 1انظر المادة  619من القانون المدني ,النص الكامل للقانون ,و تعديالته إلى غاية  13مايو
 2007مدعم باالجتهاد القضائي 2013-2012
 2إبراهيم أبو النجا :التأمين الجزائري  ,الجزء األول ,ط ,3-ديوان المطبوعات الجامعية,
الجزائر ,سنة  ,1991ص.143
 3عز الدين الفالح :التأمين مبادئه و أنواعه ,دار أسامة للنشر و التوزيع ,ط ,1-عمان,
األردن,سنة .250 ,2008
 4حسام االهواني :المبادئ العامة للتأمين ,دار النهضة العربية ,1975 ,ص.104-
 5عبد الهادي السيد ,محمد تقي الحكيم ,عقد التأمين ,دراسة حقيقية و مشروعية ,دراسة
مقارنة ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت ,لبنان ,2010,ص .249
 6جديدي معراج :مرجع سابق ,ص . 35
 7فالق صليحة :اثر اإلصالحات االقتصادية في قطاع التأمين الجزائري ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,كلية العلوم االقتصادية ,جامعة حسيبة بن بوعلي ,شلف ,الجزائر ,سنة
 ,2010/2009ص.23-
 8القانون  197/63المتعلق بإنشاء عملية إعادة التأمين و جعلها قانونية و إجبارية لكل
عمليات التأمين المحققة في الجزائر.
 9القانون رقم  201/63المتعلق بااللتزامات و الضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين
التي تمارس نشاطها بالجزائر.
 10انظر األمر  127/66المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين ,الجريدة الرسمية,
العدد  43الصادر ب  31أوت .1966
 11انظر االمر  129/66الخاص بتأميم الشركة الجزائرية للتأمينات .SAA
 12االمر  54-73تم انشاء شركة جزائرية للتأمين و اعادة التأمين .CAAR
 13القرار  828المتع لق بإقرار مبدأ التخصص لشركات التأمين التجارية ,في  21ماي
. 1975
 14ابراهيم ابو النجا :االحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد ,ص.169-
 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ,العدد  ,15القانون رقم  04-06المؤرخ في 20
فيفري  2006المعدل و المتمم لألمر رقم  07-95المتعلق بالتأمينات ,الجزائر,2006 ,
ص.03-
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Ministére De Finance , Direction général Du trésor, Direction 16
Des Assurances, Activité Des Assurances en Algérie année
2005, Alger 2006, p02.
 17القانون  04-06المعدل و المتمم األمر رقم  07-95المتعلق بالتأمينات
 18صفية احمد ابو بكر :اثر االتفاقية العامة لتجارة الخدمات على سوق التأمين العربي,
الملتقى العربي الثاني للتسوق في العالم العربي ,االفاق و التحديات ,الدوحة ,قطر60 ,و 08
و  10سنة  2003ص.119-
 19مرسوم رئاسي مؤرخ في يناير  2008يتضمن تعيين رئيس لجنة اإلشراف ,الجريدة
الرسمية ,العدد .4
 20مرسوم رئاسي مؤرخ في  2يناير  2008يتضمن تعيين رئيس لجنة اإلشراف.
 21المادة  ,212االمر  07-95المعدل و المتمم.
 22المادة  238الفقرة  ,4االمر  07-95المعدل و المتمم.
 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ,العدد ,15القانون رقم  04-06المؤرخ في 20
فيفري  2006المعدل و المتمم لألمر رقم .07-95
 24المادة  1المرسوم التنفيذي  334-90المؤرخ في  27اكتوبر المتضمن للقانون االساسي
الخاص بالعمال التابعين لالمالك الخاصة لالدارة المكلفة بالمالية ,الجريدة الرسمية العدد ,46
سنة .1990
 25حسين مبروك المد ونة الجزائرية للتأمينات ,دار هومة ,ط 2-بوزريعة ,الجزائر ,2007
ص ص .85-80
 26يحي سعيدي :دور هيئات اإلشراف في الرقابة على النشاط التأميني ,دراسة حالة
الجزائر ,مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ,تخصص العلوم االقتصادية,
كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ,جامعة المسيلة ,السنة الجامعية,2012-2011,
ص.106
 27المادة  – 1المرسوم التنفيذي  334-90المؤرخ في  27أكتوبر ,المتضمن القانون
األساسي الخاص بالعمال التابعين لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالمالية ,الجريدة الرسمية,
العدد  46سنة .1990
 28المادة  212األمر  07-95المعدل و المتمم.
 29المادة  50مكرر المرسوم التنفيذي  334-90المعدل و المتمم.
 30بن دخان رتيبة :الرقابة على التأمين في التشريع الجزائري ,مجلة الدراسات القانونية و
السياسية ,المجلد الخامس ,العدد  1جانفي  ,2019ص .63
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 31المادة 3من المرسوم التنفيذي رقم  138-07المؤرخ في  19ماي  ,2007الجريدة
الرسمية’ عدد  ,33سنة .2007
 32المادة  3من المرسوم التنفيذي رقم  138-07المؤرخ في  19ماي  ,2007الجريدة
الرسمية عدد  ,33سنة .2007
 33الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين :مبادئ التأمين األساسية و المنهجية,
ترجمة هيئة التأمين ,المملكة األردنية الهاشمية ,ص.9
 34الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين :مرجع سابق ص ص .27-20

قائمة المراجع:
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الحق في اإلعالم البيئي بالجزائر :بين التكريس القانوني وواقع الممارسة
The Right to Environmental Information in Algeria: Between
Legal Consecration and Reality of Practice
1
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ملخص:
تهدددا الدراسددة الددف ال ددا مددر مدددق ممارسددة البددي مددخ ا م د م ال ي ددخ مددر د
ال بث وقراءة مضمور م تلا النصوص القانونية ،وا راز أهميدة هد ا البدي مدخ بمايدة ال ي دة
وصور مو ارد الط يعة التخ لم تعد مسؤولية الجهات الب ومية مبسد ،،د أصد بت مسدؤولية
ت ار ية مخ ظ ما تتعرض له مر تهديدات وملوثات ،ما جع مدر اطد ا المدواطر وم تلدا
المؤسسددات وبصددولهم ملددف المعلومددات ال ي يددة ضددرورة ملبددة تبقيقددا للمقار ددة الت ددار ية م دخ
بماية ال ي ة ،مع يار ما يعترضه مر مق ات تبو دور الممارسة الفعلية له ا البي.
كلمات مفتاحية :ال ي ة ،ا م م ال ي خ ،المعلومة ال ي ية ،الت ريس القانونخ ،واقع الممارسة.

Abstract:
The study aims to reveal the extent of the exercise of the right to
environmental media through research and reading the content of the
various legal texts, and highlight the importance of this right in
protecting the environment and preserving natural resources that are
not only the responsibility of government agencies, but have become a
participatory responsibility in light of the threats and pollutants they
are exposed to, What made it easier for citizens and various institutions
to acquire and obtain environmental information an urgent necessity in
order to achieve a participatory approach to protecting the
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environment, with an indication of the obstacles that hinder the
effective exercise of this right.
Keywords: environment; environmental media; environmental
information; legal dedication; the reality of practice.
 -1المؤلف المرسل :منى طواهرية ،اإليميلtouahriamouna@gmail.com :

مقدمة :
تعد ال ي ة ميراث م ترك ل المواطنير مخ بدود اقليم دولدتهم ،وا هتمدام
معرمة بالة ال ي ة وما تتعرض لده مدر تهديددات بقدا م دروما ل د مدواطر ،مدا
يم نه مر الم ار ة والمساهمة مخ البفاظ مليها وصور المدوارد الط يعيدة ،مهدخ
تندرج ضمر مسؤولياته امت ارها المبيط الد يعديف ميده ويسدتمد منده مقومدات
بياته.
و غرض تم ير المواطر مر تأدية ه ه المسؤولية ،مقدد درس لهد ا ا يدر
بي اإلم م ال ي خ والبصو ملف المعلومات بو بالة ال ي دة مدر د الدنص
ملدف بدي المددواطر مدخ اإلمد م ال ي دخ ضددمر م تلدا النصددوص القانونيدة التددخ
أمطت المدواطر لليدة للم دار ة مدخ صدنع السياسدات ال ي يدة ومباسد ة المتسد ور
مخ ا ضرار وتلويث الموارد الط يعية.
والواقددع أر هدد ا البددي زا صددع ،المنددا  ،مددالمواطر مددا يددزا يواجدده
مق ات مديدة مخ س ي البصو ملدف المعلومدات ،مفدخ ثيدر مدر ا بيدار ي دور
البصو ملف المعلومات المطلو ة مر عض الجهات أمر صع ،غال ا مدا يقا د
عق ة السر اإلدار ال تتعام ه ا دارات المعنية ،والتخ مدخ الغالد ،تمتندع أو
تتهددر ،مددر تقددديم المعلومددات المتعلقددة بالددة ال ي ددة أو يقتصددر ا مددر ملددف تقددديم
معلومدات سدطبية ت ددم الهددا مدر ت دريع البدي مدخ اإلمد م ال ي دخ وهدو مددا
يتعارض مدع مبدوق الدنص الد يرمدخ أساسدا الدف ا دراك المدواطر مدخ البفداظ
ملددف ال ي ددة وات ددا القددرارات التددخ ت دددم ه د ا الهدددا مددر بمايددة لل ي ددة وصددور
لمواردها.
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ه ا الوضع جعلنا نتساء مر م نور النص القانونخ و يفيدة ت ريسده لبدي
التساؤ التالخ:
ا م م ال ي خ ومدق ممارسة المواطر له ا البي مر
هل تكريس القانون الجزائري للحق في االعالم البيئي مكّن الموواطن مون
االطالع والحصول على المعلومات حول حالة البيئة ؟ أم ال يزال يواجه عقبوات
تحول دون تمكنه من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية؟
لمعالجة الموضدوا ارتأيندا تقسديم الدراسدة ومدي مبدورير ،تطدرل المبدور
ا و الددف االعووالم البيئووي اوومن النصوووص القانونيووة ،مددخ بددير تندداو المب دور
الثانخ :واقع ممارسة الحق في االعالم البيئي.
 .1االعالم البيئي امن النصوص القانونية
ك أر ال ي ة هدخ المبديط الد يعديف ميده ا نسدار ،وا هتمدام معرمدة
بالددة ال ي ددة والبفدداظ ملددف مواردهددا تعددد مسددؤولية جماميددة يلعدد ،ميهددا المددواطر
دك
الدور المبور  ،ترجم ه ا ا هتمام مخ تلقخ مديد المعلومات التخ تسهم
مدددخ زيدددادة ومدددخ المدددواطر وثقامتددده ال ي يدددة ومدددر ثمدددة تعددددي سدددلو ياته اليوميدددة
وتبويلها مر سدلو يات سدل ية الدف ممارسدات ايجا يدة ت ددم الهددا ا سدمف وهدو
بماية موارد ال ي ة ،وهو ما يعرا اإلم م ال ي خ.
 .1.1اإلعالم البيئي وبناء ثقافة حماية البيئة
مع تزايد بدة التهديدات ال ي ية وما تتعرض له موارد الط يعة مدر ملوثدات
ناتجة مر التطور مخ نسيج البياة اليوميدة وتغيدر أنمداط ا سدته ك ،أصد العلدم
بالددة ال ي ددة وا ط د ا ملددف المعلومددات المتعلقددة هددا مطلدد ،ضددرور إل ددراك
المددواطر مددخ البفدداظ ملددف ال ي ددة وصددور مواردهددا وهددو مددا يعددزز ثقامتدده ال ي ي دة
وي خ رصيده المعرمخ بو ال ي ة.
المقصود باإلعالم البيئي
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ا م م ال ي خ تع ير مر  ،مدر مفهدومير همدا ،ا مد م وال ي دة ،مداإلم م
هو الترجمة الموضومية الصادقة وا مينة لأل ار والبقا ي ،وتزويدد النداس هدا
1
يسامدهم ملف ت وير رأ صا  ،مخ واقعة مر الوقا ع.
أما ال ي ة مقدد مرمدت ومقدا لمدؤتمر اسدتو هولم المنعقدد سدنة 1972م أنهدا:
" مجمومددة مددر الددنظم الط يعيددة وا جتماميددة والثقاميددة التددخ يعدديف ميهددا ا نسددار،
وال ا نددات ا ددرق التددخ يسددتمدور منهددا زادهددم و يددؤدور ميهددا ن دداطهم" ، 2مددا
مرمها الم را الجزا ر مخ المادة الرا عة مدر قدانور ال ي دة أنهدا " :تت دور مدر
المدددوارد ال ي يدددة ال بيويدددة والبيويدددة ،دددالهواء والمددداء والجدددو وا رض و ددداطر
ا رض ،والن اتات والبيوار ،ما مدخ لدك التدراث الدوراثخ وأ د ا التفامد دير
3
ه ه الموارد ،و ا ا ما ر والمناظر والمعالم الط يعية".
و النسدددد ة ل مدددد م ال ي ددددخ مهددددو ي ددددير الددددف مجمددددوا ال تدددد ،والمجدددد ت
والمطويددات و الملصددقات و د ا التقددارير و د مددا تنتجدده الت نولوجيددا البديثددة مددر
وسددا وأسددالي ،تتندداو قضددايا ال ي ددة والبفدداظ مليهددا ،وا مد م ال ي ددخ يم ددر أر
يت ومداءير مسدتقلير ،ا و هدو صددور صدبيفة أو مجلدة تعندف ال دأر ال ي دخ
بيددث تن ددر ا نظمددة والقددرارات و د ا التقددارير الصددادرة مددر السددلطة الم تصددة
ال ي ة ،مخ بير ي تص النوا الثانخ مخ ت صديص صدفبة أسد ومية مدخ صدبيفة
4
يومية أو مخ مجلة هرية تعنف قضايا ال ي ة.
وومقددا للمددادة المددادة الثانيددة مددر اتفاقيددة أروس ا م د م مددخ المجددا ال ي ددخ
م تدو ،أو صدر  ،أو دفهخ أو ال تروندخ ،أو
أنه ":معلومة متومرة مخ
أ دددد ل ددددر يتضددددمر بالددددة مناصددددر ال ي ددددة ددددالهواء وم وناتدددده ،الميدددداه،
ا رض،التر ة ،المناظر والمسابات الط يعية والتفام ير ه ه العناصر ،التندوا
ال يولددوجخ وم وناتدده سدديما ا مضدداء المبولددة جينيددا ،دد لك الطاقددة ،المددواد،
الضددجيج ،ا ددعة ،ا جددراءات اإلداريددة ،ا تفاقيددات المعنيددة ال ي ددة ،السياسددات،
القددوانير والقددرارات التددخ سدديتم ات ا هددا والتددخ قددد تمددس ال ي ددة ،البالددة الصددبية
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ل نسار ،أمنه وظروا معي ته ،وبالة ا مدا ر الثقاميدة وال نايدات التدخ يم در أر
5
تتأثر جراء بالة مناصر ال ي ة أو س  ،الن اطات المؤثرة ملف المبيط ال ي خ.
ما يعرا أنه جمع ون در وامد م الجمهدور المعطيدات المتعلقدة الوقدا ع
بريدة ملدف
والن اطات والم اريع التخ يم ر أر تمس ال ي ة ،وبي ا ط ا
المعلومددات المتصددلة ال ي ددة سدديما تلددك التددخ ت ددص ا ن ددطة المددراد القيددام هددا
والتخ تبوزها ا دارات ،و يج ،ار يقتصر ا م م ملدف بدا ت التلدوث مقدط،
د يجدد ،أر ي ددم أيضدا مجمددوا الوقددا ع التدخ مددر ددأنها البدال أضددرار ال ي ددة
6
ا ستغ ال مق نخ للموارد الط يعية وانجراا التر ة ،والز ز ...الخ.
ما تعت ر وسا اإلم م امة أ الها المقروءة ،المسمومة والمر يدة أهدم
القنوات المعتمدة مخ ن در المعلومدة ال ي يدة ،مداإلم م ال ي دخ هدو أبدد ت صصدات
الصبامة وا م م ،ي تص القضايا ال ي ية وانع اسها ملف بيداة ال در الصدبية،
من درا هامدا مدخ ن در الدومخ ال ي دخ،
ا قتصادية ،ا جتمامية وغيرها ،مهو ي
وتغييددر المفدداهيم و ثقامددة ا مددراد ،م ددر مددا يقدمدده مددر ددرامج ،ومددا ي تدد ،ملددف
صددفبات الجرا ددد مددر مواضدديع ،تسددهم مددخ ت ددوير الددرأ العددام واثددارة اهتمامدده
القضدايا ال ي يددة ،ومددر ثمددة تع تدده للم ددار ة مدخ رسددم سياسددات أ ثددر نجامددة مدخ
7
ت ال ي ية.
معالجة الم
ولقد انتقد مصدطل اإلمد م ال ي دخ مدخ السدنوات ا يدرة مدر مجدرد نقد
لل در ال ي ددخ وا ثددارة الصددبفية المقترنددة دده ،الددف الضددغط ملددف توجهددات الددرأ
العام مر أج ت نخ سياسات و طط واضبة مخ التعام مع الم دا ال ي يدة التدخ
8
أص لها مدد مر ا نع اسات السل ية ملف المسار التنمو لم تلا الدو .
مددا أسددهمت الثددورة الت نولوجيددة مددخ ددروز امد م جديددد ،يعددرا دداإلم م
ال ي خ اإلل ترونخ ،يعتمد مخ ن ر الومخ ال ي خ ملدف مدا تدومره د ات التواصد
اإلجتمامخ الفايس وك ،التويتر ،واليوتيو ،،وهدو مجدا م در النا دطير ال ي يدير
مددر التعريددا الوضددع ال ي ددخ ،م ددر مددرض الصددور ،ن ددر الفيددديوهات ،ممثدد
أرضية للمعلومة ال ي يدة ،سدامدت ملدف نداء قددرات ا مدراد ،وتوسديع م دار تهم
مجلة صوت القانون
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مخ التع ير مر لرا هم بو السياسات ال ي ية المت ناة ،ا أنها تبتاج للتفعيد ملدف
9
أرض الواقع.
بناء الوعي البيئي
يمثد اإلم د م ال ي ددخ أبددد أهددم أجنبددة التوميددة ال ي يددة ،وهددو أداة ا ا بسددر
اسددتثمارها ،ددار لهددا المددردود اإليجددا خ للرقددخ ددالومخ ال ي ددخ ،ون ددر اإلدراك
السددليم للقضددايا ال ي يددة ،ويعمدد اإلمدد م ال ي ددخ مددخ تسدديير مهددم وادراك المتلقددخ
10
لقضايا ال ي ة المعاصرة و ناء قنامات معينه بو ال ي ة وقضاياها.
مدداإلم م ال ي ددخ هددو أبددد أدوات التغييددر الددوامخ الموجدده لت ددوير مجتمددع
متوازر ومتفام ايجا دا مدع ال ي دة مدر د تنميدة ال دعور المسدؤولية ،ويهددا
الددف تبقيددي الددومخ وتنميددة البددس ال ي ددة لدددق د مددر يتلقددف الرسددالة اإلم مي دة
ال ي يددة بتددف يص د بوا مددواطنير مدداملير وي ونددوا مددر موام د التنميددة المسددتدامة
المتواصدددلة مبدددامظتهم ملدددف ال ي دددة ،أدوات هددددم ،أ أنددده يهددددا الدددف تنميدددة
القدددرات ال ي يددة وبمايتهددا مددا يتبقددي معدده ت ام د وظيفددخ للمددواطنير ،ينددتج مندده
تر دديد السددلوك ال ي ددخ مددخ تعام د اإلنسددار مددع مبيطدده ،وتبفيددزه للم دار ة مددخ
11
بماية ال ي ة.
وبمايدددة ال ي دددة تسدددتلزم تدددومر معلومدددات ت يصدددية بدددو بالدددة المدددوارد
الط يعية وبجم التلوث ال لبي هدا ،وملدف د اإلدارات التدخ تملدك معلومدات
تتعلددي مسددتوق التلددوث ال ي ددخ أر تقددوم ددالم م الجمهددور هددا ،مددع يددار التدددا ير
الوقا يددة الواجددد ،ات ا هدددا ت ميددا للم ددداطر التدددخ قددد تصدددي ،صدددبتهم ووسدددطهم
الط يعخ ،لك أر تومر المعلومات ال ي يدة و دفاميتها مدر دأنه ت دوير ثقاميدة ي يدة
دك مدخ توسديع دا درة م دار تهم مدخ السياسدات ال ي يدة
لدق المواطنير ،تسهم
وات ا القرارات الناجعة التخ تبقي بماية معالة لل ي ة ومواردها الط يعية.
و التددالخ مددالر معرمددة المددواطر واط مدده ملددف المعلومددات المتعلقددة ال ي ددة
تسهم مخ ن ر الومخ ال ي خ ،وتغيير المفاهيم وثقامة ا مدراد ال ي يدة ،بيدث يصد
المواطر أ ثر دراية دوره المبور مدخ البفداظ ملدف ال ي دة ويتطدور ا مدر الدف
مجلة صوت القانون
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ت وير الرأ العام واثارة اهتمامه القضايا ال ي ية ،ومر ثمة تع تده للم دار ة مدخ
ت ال ي ية.
رسم سياسات أ ثر نجامة مخ معالجة الم
مددالفرد يلعدد ،دور مهددم مددخ مجددا بمايددة ال ي ددة امت دداره مصدددر التلددوث
ال ي خ مخ البا ت صفة م ا درة أو غيدر م ا درة لمدا يمل ونده مدر مؤسسدات
ملوثة يبتلور بيزا هاما مر الهي العام ل قتصداد الدوطنخ ،و التدالخ لدديهم دور
الد يسدم بمايدة مصدالبهم
مخ صنع القرار السياسخ وتوجيه سياساته ال
12
اصة مخ ال لدار المتقدمة.
ومليه مالر تومر المعلومة ال ي ية لألمدراد والمؤسسدات بدو بالدة المدوارد
الط يعيددة ومددا تتعددرض لدده مددر ملوثددات ،ي د أرضددية هامددة للتعريددا م دداطر
التلددوث ال ي ددخ ودمعهددم ت ددا ا جددراءات الضددرورية للتقليد مندده ،والعمد ملددف
جع مؤسساتهم ات انتاج أنظدا .مدا يم در للمؤسسدات ال اصدة الم دار ة مدخ
تقديم ه ه المعلومات و ناء قامدة معلومات بو بالة ال ي ة مر المم در امتمادهدا
مخ امداد التقارير الب وميدة ومرضدها ملدف الجهدات المعنيدة مدا يسدهم مدخ ن در
الدومخ ال ي ددخ و ندداء ثقامددة المددواطر ال ي يددة ومددر ثمددة المسدداهمة مددخ بمايددة ال ي ددة
ومي منظور ت ار خ.
ومر المؤ د أر يسهم لك مخ ت وير جي مر ال ا ،قادر ملدف الم دار ة
مخ ات ا وممارسة القرارات ال ي ية ،و التالخ القدرة ملدف تجسديد السياسدات ملدف
أرض الواقع ،من ور أمام صورة مر صور الديمقراطية الت دار ية ،التدخ تضدمر
ل د مدواطر الم دار ة مدخ امدداد وات دا القدرارات مدا مدخ لدك المتعلقدة ال دأر
ال ي خ.
 .2.1التكريس القانوني للحق في اإلعالم البيئي
يمث البي مخ ا م م ال ي خ أبدد البقدول التدخ تتندوا مصدادر ا متدراا
هددا ددير المصددادر الدوليددة والدا ليددة .معلددف المسددتوق الدددولخ ،أولددت ا تفاقيددات
ال ي ية الدولية م انة هامة لم ار ة ا مراد مواطنير أو هي ات مخ بمايدة ال ي دة،
مجلة صوت القانون
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بيث نصت نددوة اسدتو هولم لعدام  1972مدر مسدؤولية د انسدار مدخ المبدامظ
ملف ال ي ة وتطوير التر ية وا م م ال ي يدير ،وندص الميثدال الددولخ للط يعدة مدخ
م د ه الثالدث والع درير ملدف بدي د د ص مدخ الم دار ة صدفة انفراديدة أو
جماميددة مددخ صددنع القددرارات التددخ تهددم بمايددة ال ي ددة ويم ندده الطعددر مددخ بالددة
تعرضه للضرر للبصو ملف تعويض ،ما بث ام ر ريود جدانيرو 1992
الدو ملف ضمار الم ار ة والبي مخ ا مد م وا طد ا وت دجيعه مدر طريدي
اتابدددة المعلومدددات ملدددف نطدددال واسدددع مدددع تهي دددة مدددرص الوصدددو فعاليدددة الدددف
13
اإلجراءات القضا ية وا دارية ما مخ لك التعويض وس ا نتصاا.
مام ومنه ال ي خ لم ي ر مخ
أما ملف المستوق الدا لخ ،مالر ا م م
ال داية مب امترا ا قانونخ بي مخ ظد التعتديم ا دار الد ندتج منده انفدراد
السدلطة السياسددية التسدديير و ا دراا ،و التددالخ لددم تتضدمر النصددوص القانونيددة
أب امدددا تتعلدددي بدددي المدددواطنير مدددخ ا مددد م وا طددد ا والم دددار ة مدددخ ات دددا
انفدردت ا دارة تسدييره دور
القرارات اصة المتعلقة منها ال دأر ال ي دخ الد
14
تد ال ر اء ال ي يير.
ا أر التعدي الدستور ا يدر أ دد ملدف م ددأ البدي مدخ اإلمد م أصد
مددام مددر د المددادة  51مندده نصددها ":البصددو ملددف المعلومددات والوثددا ي و
ا بصددا يات ونقلهددا مضددمونار للمددواطر ،يم ددر أر تمددس ممارسددة هد ا البددي
بيدداة الغيددر ال اصددة و بقددوقهم و المصددال الم ددرومة للمؤسسددات و مقتضدديات
ا مر الوطنخ" ،15و التالخ مقد رس الدسدتور بدي المدواطر مدخ البصدو ملدف
مدا يدرت ط بالدة ال ي دة ومواردهدا
أية معلومة ومنها المعلومة ال ي ية وام مه
الط يعية.
مددا تددم ا متددراا صددرابة و و مددرة ددالبي مددخ ا م د م ال ي ددخ ضددمر
قانور ال ي ة  ،10-03بيث أوج ،القانور ضرورة ا راك المدواطنير مدخ ات دا
القدرارات وصدنع السياسدات المتعلقدة بمايدة ال ي دة ،ولتم يدنهم مدر لدك فد لهددم
مجلة صوت القانون
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بي البصو ملف المعلومات ال ي ية ،ومي م دأ اإلم م والم ار ة مخ القدرارات
رس صرابة البي مخ اإلم م ال ي خ.
ال
م العودة الف نص المادة  02مدر القدانور السدالا الد ر ،مقدد نصدت ملدف
موج دده يبددي ل د د ص أر ي ددور ملددف ملددم
م دددأ اإلم د م والم ددار ة والد
بالددة ال ي ددة والم ددار ة مددخ ا جددراءات المس د قة منددد ات ددا القددرارات الت دخ قددد
تضر ال ي ة ،بيث أر اإلمد م ال ي دخ هدو أسدلو ،مدر أسدالي ،تسديير ال ي دة ندص
الم را ملف ضرورة ان اء هي ة ل م م ال ي خ ومي نظام ام يضمر مايلخ:
ات جمدع المعلومدة ال ي يدة مدر ا د اص والهي دات التدا عير

لهي ات القطاا العام وال اص.
 يفيات تنظيم ه ه ال ات وطرل جمع المعلومة ال ي ية.
 اجراءات و يفيات اث ات المعطيات الواردة مخ المعلومة ال ي ية
 قوامددددد المعطيددددات المتضددددمنة للمعلومددددة ال ي يددددة العامددددة تقنيددددة
وابصدددا ية واقتصدددادية اجتماميدددة والتأ دددد منهدددا ومقدددا للضدددوا ط
16
المعلومة الصبيبة.
وقد ميز الم را ير نومير مر اإلم م ال ي خ هما:
الحق العام في االعالم البيئي :يقصد ه ومقدا للمدادة 07

د ص ط يعدخ أو معندو مدخ البصدو ملدف
مر نفس القانور ،بي
معلومات بو ال ي ة مر الهي ات المعنية ،والمتعلقدة المعطيدات المتدومرة
مرت ط بالة ال ي ة والتنظيمات واإلجراءات و د ا الترتي دات
مخ أ
ال فيلة بماية ال ي ة.
الحووق الخوواص فووي االعووالم البيئووي :والد نصددت مليدده

المادة 08و 09والمتعلي الط يعة المزدوجدة لهد ا البدي ،بيدث ألدزم د
ددد ص ط يعدددخ أو معندددو تقدددديم المعلومدددات التدددخ بوزتددده للسدددلطات
المبليدددة أو ال فيلدددة بمايدددة ال ي دددة ،والمتعلقدددة العناصدددر الط يعيدددة التدددخ
مجلة صوت القانون
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طددر ملددف الصددبة العموميددة صددفة م ا ددرة أو غيددر
يم نهددا أر ت د
م ا ددرة ،و المقا د يقددع ملددف الدولددة وجددو ،ام د م المددواطنير مددخ اقلدديم
مبدد ا طار المبتملدة سديما ا ا تعلدي ا مدر ن داط و طدا ع ملمدخ
أو ت نولوجخ أو عوام مبتملة.
ما من الجمعيدات ال ي يدة البدي مدخ الم دار ة وا دداء الدرأ مدخ جميدع ا ن دطة
المتعلقة بمايدة ال ي دة وتبسدير ا طدار المعي دخ ،وبقهدا أيضدا مدخ رمدع دمداوق
17
قضا ية مر مساس ال ي ة أو أبد مناصرها.
والدددف جانددد ،قدددانور ال ي دددة ،تضدددمر قدددانور الجمامدددات المبليدددة نصوصدددا
لتوسيع م ار ة المواطنير مخ تسيير ؤور ال لديدة ليع در ضدمنيا مدر ا متدراا
البي مخ ا م م ال ي خ ،وه ا ما نصت مليه المدادة  11مدر قدانور ال لديدة -11
 ..." 10يت د المجلددس ال ددع خ ال لددد د التدددا ير إلم د م المددواطنير ددؤونهم
واست ارتهم بو يارات وأولويدات التهي دة والتنميدة ا قتصدادية وا جتماميدة و
الثقاميدددة ...ويم دددر مدددخ هددد ا المجدددا اسدددتعما ملدددف وجددده ال صدددوص الوسدددا ط
والوسا ا م مية المتابة ،ما يم ر للمجلس ال ع خ ال لد تقدديم مدرض مدر
ن اطه السنو أمام المواطنير" ،و التالخ مالر ه ه المادة تعترا للمدواطنير بدي
البصو ملف المعلومة ال ي دة والم دار ة مدخ تسديير ال دأر ال ي دخ امت دار ال ي دة
أبد ؤور المواطنير وأهمها.
وأمطدددت المدددادة  14منددده بدددي ا طددد ا و البصدددو ملدددف مسدددت رجات
مداو ت المجلس ال ع خ ال لد و ا القرارات ال لديدة ،ويم در ل د د ص
18
مصلبة البصو ملف نس ة املة أو جز ية ملف نفقته".
مخ نفس المنبدف تضدمر قدانور الو يدة  07-12نصوصدا تلدزم ضدرورة
ام د م المددواطنير جدددو أممددا المددداو ت ق د اجرا هددا لتم ددير ال ددر اء مددر
معاينددة المواضدديع ال ي يددة ،وأ ددد ملددف ضددرورة ن ددر مسددت رج مبضددر مددداو ت
المجلس ال ع خ الو خ وام انية البصو ملدف نسد ة منهدا ،ملدف أر يدتم ان داء
مجلة صوت القانون
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ندددك معلومدددات يجمدددع ددد الدراسدددات والمعلومدددات وا بصدددا يات ا قتصدددادية
19
وا جتمامية وال ي ية المتعلقة الو ية.
ما تضمنت نصوص قانونية اصة بي البصو ملدف المعلومدة ال ي يدة،
وه ا ما نصت مليه المادة  34مر قانور  19-01ال اص تسديير النفايدات بيدث
نصت ملف ":وضع جهاز دا م إلم م الس ار وتبسيسهم آثدار النفايدات المضدرة
الصدددبة العموميدددة وبأو ال ي دددة ،والتددددا ير الراميدددة للوقايدددة مدددر هددد ه اآلثدددار"،20
وتجسدديدا لدد لك تددم ان دداء هي ددات م لفددة جمددع ال يانددات ون ددرها منهددا المديريددة
الفرمية ل تصا والتومية مخ مجا ال ي ة ،21والتخ تهدتم توزيدع ون در ا مد م
ال ي خ م ر ا نترنت ،الف جاند ،المديريدة الفرميدة للدراسدات والتقدويم مدخ مجدا
دد المعطيدددات
ال ي ددة22والتددخ لفددت تنظددديم وتطددوير ال بددث وجمدددع واسددتغ
والمعلومددات ال ي يددة الم مددة ،و د ا اقامددة نددك للمعطيددات ال ي يددة وضددمار توزيددع
ا م م ال ي خ ما ينسجم والمنظومة الوطنية ل م م.
 .2واقع ممارسة الحق في االعالم البيئي
رغدم ت ددريس الم ددرا الجزا ددر للبددي مددخ ا مد م ال ي ددخ ندداء مدم سد ي
توضيبه مدخ المبدور ا و  ،غيدر أر ممارسدة هد ا البدي مدا تدزا ت ضدع لعديدد
العراقيددد التدددخ أمضدددت الدددف البيلولدددة دور تم دددر المدددواطر مدددر ممارسدددة بقددده
المنصوص مليه فعالية أ ر.
معلددف الددرغم مددر التطددور الت ددريعخ مددخ اقددرار البددي مددخ البصددو ملددف
المعلومدة ال ي يددة ،ا أر قددانور ال ي ددة  10-03أغفد العديددد مددر ا ب ددام المتعلقددة
ددالبي مددخ اإلم د م ال ي ددخ ،بيددث لددم يبدددد اآلليددات القانونيددة التددخ تددنظم يفيددات
و ددروط النفددا الددف المعلومددة والمعطيددات ال ي يددة صددورة م ا ددرة ،مددا أندده لددم
ي درس العديدد مدر ا ب ددام التدخ وردت مدخ مسدودة م ددرومه والتدخ بدددت دقددة
الموضددومات والوثددا ي التددخ يم ددر ا ط د ا مليهددا ،والبددا ت التددخ تلتددزم ميهددا
اإلدارة ددالم م الجمهددور صددفة انفراديددة واإلجددراءات المطلو ددة للبصددو ملددف
ال يانات المتعلقة ال ي ة.
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مقد جاء مدخ مسدودة القدانور مدخ مادتده  21أر تلتدزم د هي دة تبدوز ملدف
معلومات هامة الم م الجمهور دور ا طاء مر بادث يمدس صدورة م ا درة
أو غيددر م ا ددرة الصددبة العامددة ،أو يبتم د أر يصددي ها ،ومددخ ه د ا اإلطددار يجدد،
ملف الهي ة أر تقوم ت ليغ المعلومات ال زمدة تقداء د ا ضدرار المتوقعدة ،أو
23
المتعلقة الطرل ال فيلة لمعالجة ومواجهة ه ه ا ضرار أو الم اطر.
و المقا دددد مددددالر القددددانور لددددم يوضدددد بددددا ت امتندددداا ا دارة مددددر تقددددديم
المعلومات صفة صريبة د ا مدا ورد مدخ المدادة  19مدر مسدودة م درومه،
والتددخ تددنص ملددف بددا ت امتندداا ا دارة مددر ا سددتجا ة لطل ددات ا د اص مددخ
ا ط ا ملف المعلومات ال ي ية مخ البا ت التالية:
 ا ا تعلدددي ا مدددر طلددد ،ياندددات أو وثدددا ي لدددم ت تمددد عدددد ،أ أنهدددا قيدددد
التبضير.
 المراس ت الدا لية التخ تتم دا ا دارات.
 مندما يتم تبرير الطل ،صيغة مامة.
 ا ا ددار مددخ ن ددر المعلومددات وال يانددات مسدداس وتهديددد النظددام العددام و
24
ا مر الوطنخ.
مر جان ،ل ر ،رغم أر قانور ال ي ة من الجمهور والجمعيات ال ي يدة بدي
التقاضخ ا أنه لم يت ير اجراءات الطعر القضا خ مخ بالة رمدض ا دارة امد م
الجمهور ،و لك م س ما ورد مخ مسودة القانور التخ نصدت مدخ المدادة  11منده
ملدددف يم دددر ل ددد ددد ص قددددر دددأر ا دارة تعسدددفت مدددخ رمدددض طل ددده المتعلدددي
البصو ملف معلومات ي يدة أو تجاهلدت طل ده مدر د ا جا دة غيدر المقنعدة
التخ ردت مليه ها ا دارة أر يقدم طعنا قضدا يا أمدام الجهدات القضدا ية ا داريدة
25
أو العادية ومقا ل جراءات ال اصة ها.
مددا أندده ورغددم أر الم ددرا قددد نددص ملددف م دددأ ملنيددة الجلسددات وملددف
ضددرورة ام د م الجمهددور المددداو ت و جدددو أممددا المجددالس المنت ددة ا أر
لددك ي فدد البددي مددخ ا مدد م ال ي ددخ تلقا يددا للمددواطنير أو الجمعيددات المدنيددة
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للم دددار ة الفعليدددة تقدددديم التوصددديات أو ا قترابدددات التدددخ تنسدددجم مدددع مجدددا ت
ن اطها وط يعة الم اريع المعدة للمناق ة والتصدويت ،م داريع التنميدة والتهي دة
26
المبلية التخ تُعالج دا ما مقار ة مت املة مع بماية ال ي ة.
ه ه العق ات أدت الدف تهداور الجمهدور ومنظمدات المجتمدع المددنخ مدر
ممارسة بقها مخ ا م م ال ي خ ،ومزومها مر الم دار ة مدخ أ ممد ت داور
ي ص ال أر ال ي خ ،اصة وأر ثير مر لليات الم ار ة مخ المجدا ال ي دخ هدخ
لليدددات صدددورية أ ثدددر منهدددا الزاميدددة ،لددد لك غال دددا مدددا تتجددداوز ا دارة القدددرارات
وا ب ددام المت د ة نظددرا للطددا ع ا ست ددار وا تيددار غيددر الملددزم ،وهددو م دا
ت ال ي ية.
أسهم مخ ضعا الرقا ة ومباس ة المسؤولير وتفاقمت الم
و يزا م دأ السرية ا دارية سار المفعو مخ تسيير المرامي العموميدة
ومنها المعنية المجا ال ي خ ،ما يمثد أ درز القيدود التدخ تبدو دور تفعيد البدي
مخ ا م م ال ي خ ،م ثيرا ما تت ا دارة السدر اإلدار وواجد ،الدتبفظ والت دتم
المهندخ ريعدة ل متنداا مدر امد م المدرتفقير أو تم يدنهم مدر المعلومدة والوثددا ي
اإلداريدة اصددة مدخ بالددة الن داطات ات الطددا ع ا مندخ والعسد ر التدخ تتعلدي
ضدوا اجدراءات المن دآت المصدنفة التا عدة لدوزارة الددماا الدوطنخ الدف قوامدد
اصددة للتدددر يص والتبقيدددي والمراق دددة ي دددرا مليهددا وزيدددر الددددماا ،مدددا يمندددع
اإلط د ا ملددف الوثددا ي المتعلقددة بددا ت التلددوث اإل ددعامخ أو مددا يعددرا السددر
27
النوو والتخ ت قف مر ا تصاص ا ست ار للمبامظة السامية لل بث.
مض د مددر لددك مددالر غمددوض مفهددوم المعلومددة ال ي يددة أوجددد صددعو ة مددخ
تبديددددد نوميددددة المعلومددددات والمعطيددددات الم ددددمولة بددددي ا طدددد ا و ا مدددد م
والمعايندة ،لددك أر المفهدوم المعاصددر للمعلومدات يتجدداوز بددود الوثددا ي الورقيددة
مددخ ظد اسددت دام الوسددا ط ا ل تروني دة مددخ جمددع وت ددزير المعلومددات وال ددرا ط
وا بصددا يات المث ددت للمعلومددة ال ي يددة ،وهددو مددا صددع ،ا مددر اصددة مددخ ظ د
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غيددا ،قامدددة للمعلومددات ال ي يددة التددخ مددا تددزا رهينددة صدددور الددنص التنظيمددخ
28
ال اص ها.
م د وة ملددف ه د ه القيددود والعق ددات ،نجددد أر غيددا ،التنسدديي والتعدداور ددير
المؤسسدددات اإلم ميدددة والهي دددات الرسدددمية المعنيدددة ال ي دددة ،بدددا دور وصدددو
اإلم ميددير الددف مصددادر المعلومددة الصددبيبة ،والم ددار ة مددخ رسددم السياسددات
ال ي يددة ،نتيجدددة مدددم اقتنددداا دد الطدددرمير ت امدد العمددد يددنهم ،تبقيقدددا للهددددا
ا سمف ،وهو تر يدة ا مدراد وتدوميتهم القضدايا ال ي يدة والم داطر التدخ تواجههدا
29
والتخ تمس صبتهم ومبيطهم.
الخاتمة:
مددخ ظ د تنددامخ الم د ت ال ي يددة ددات البددي مددخ ا م د م ال ي ددخ وتددومير
المعلومة ال ي يدة مطل دا ملبدا يدممده الباجدة الدف زيدادة الدومخ ال ي دخ و نداء ثقامدة
ي يددة لدددق ا مددراد ،ومددر ثمددة تم ددير المددواطر مددر الم ددار ة مددخ بمايددة ال ي دة
وصور مواردها.
ولما ار ا مر د لك ،أوجدد الم درا الجزا در نصوصدا قانونيدة رسدت
البي مخ اإلم م ال ي دخ عدد أر أصد مدر غيدر المم در بمايدة ال ي دة عيددا مدر
دددفامية المعلومدددات وتيسدددير الوصدددو اليهدددا ،تجسدددد لدددك مدددخ مديدددد النصدددوص
والت دددريعات التدددخ أظهددددرت بدددرص الم دددرا الجزا ددددر ملدددف ت دددريس بددددي
المددواطنير مددخ ا مدد م ال ي ددخ تبقيقددا لبمايددة معالددة لل ي ددة ومواردهددا ،غيددر أر
ممارسددة ه د ا البددي د معلددخ مددا تددزا مبدددودة عديددد العق ددات والقيددود ملددف
أرض الواقع.
ومليده مدالر ت دريس بددي ا مد م ال ي دخ يفدرض ايجدداد لليدات جديددة تسددم
ناء صرح مر الثقة المت ادلة ير المواطر والدولة مخ اطار مر ال فامية ال ي يدة،
ومر ثمة القدرة ملف الرقا ة ومساءلة الجهات المسؤولة ،والمساهمة مخ تصدبي
الوضع م ر الم ار ة مخ تصوي ،القرار الرسمخ امدا تغييدره أو تعديلده ،وتقدديم
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دددا
ال ي ة.

للمسددؤولير يم ددر امتمادهددا منددد لددورة وصددنع السياسددات العامددة لبمايددة

مر ير النتا ج المتوص اليها مخ ه ه الدراسة ن ر:
 يساهم ا م م ال ي خ مخ تنمية الومخ ال ي خ و نداء ثقامدة المدواطر ال ي يدة
انط قا مر المعلومات المتدومرة ومدر ثمدة تم دير المدواطنير مدر الم دار ة مدخ
بماية ال ي ة.
 رغم ت ريس القانور للبي مخ ا م م ال ي دخ ،ا أر ممارسدة هد ا البدي
ما تزا مبددودة عديدد العراقيد والقيدود ،مدا يع دس وجدود مجدوة واضدبة دير
النص القانونخ والواقع الميدانخ نتيجة غيا ،التنفي الصارم للقدوانير الدف جاند،
غيا ،الومخ ال ي خ لدق المواطنير.
 ضعا دور الجهات الب ومية الم تصة ال ي ة التخ يقتصر دورهدا ملدف
مقددددد الندددددوات واصدددددار عددددض ال يانددددات دور مرضددددها أو م ددددار تها مددددع
المواطنير.
 غيا ،الت اد المعرمخ ير م تلا الجهات المعنيدة وضدعا التنسديي مدع
وسددا اإلمدد م أدق الددف غيددا ،نددك المعلومددات وضددعا تأهيدد اإلم ميدددير
ال ي يير ورمع فاءتهم.
ومر جملة المقتربات التخ يم ر تقديمها مخ ضوء ه ه الدراسة مايلخ:
 تقتضخ الممارسة الفعلية للبي مخ ا م م ال ي خ ت ثيدا التعداور مدا دير
اإلدارة و المواطر والمراق ة ل ا ن طة الهادمة لبماية ال ي ة.
 ار دمددم م ددار ة المددواطنير مددخ بمايددة ال ي ددة تتطلدد ،امددادة النظددر مددخ
يفية تط يي الت ريعات ال ي ية و لي ومخ ي خ ما يبقي بماية معلية ومسدتدامة
لل ي ة.
 ار فامية المعلومة ال ي يدة تسدهم مدخ بد الم د ت ال ي يدة م در تمدي ر
المواطر مر الم ار ة مخ صنع سياسات بماية ال ي ة.
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 تفعي د دور المجتمددع المدددنخ مددخ مجددا ا هتمددام ال ي ددخ ،وجعلدده ددري ا
بقيقيا ومام للمبامظة ملدف المدوارد ال ي يدة يتطلد ،العمد ملدف تغييدر هنيدات
ا دارة مددخ اقددرار بددي ا مدد م و ا طدد ا مددر دد تددومير المعلومددة ال ي يددة
أمانة وثقة.
والسماح تداولها
 توسيع دا درة ا مد م ال ي دخ وا دراك م تلدا الفداملير ا جتمداميير مدر
ددد رمدددع مسدددتوق الدددومخ المجتمعدددخ أهميدددة المطال دددة بقهدددم مدددخ ا مددد م
وا ط ا ملف الوثا ي ال ي ية ومي ما تنص مليه الت ريعات القانونية.
 تثمير م انة اإلم م ومس المجا أمام القنوات ا م ميدة ملدف ا دت ا
أنوامها لتضدطلع ددورها سدلطة را عدة تعندف دأمور الرقا دة والتبسديس قضدايا
ال ي ة.
 ضرورة التعام مع ال ي دة ام ميدا قضدية ات أولويدة تتطلد ،ابتراميدة
مدددخ تبليددد الم ددد ت ال ي يدددة عيددددا مدددر التبلدددي ت الع دددوا ية مدددخ صدددفبات
الن اطات ا جتمامية.
التهميش و اإلحاالت :
 1اديس مجانخ،دور ا م م مخ ن ر الومخ ال ي خ ،مجلة ال در ،العدد ،03مارس ،2018
ص.76
 2ص اح الع او  .المسؤولية الدولية مر بماية ال ي ة ،الجزا ر :دار ال لدونية للن ر
والتوزيع ،ط ،2010،1.ص.15
 3القانور  10-03المؤرخ مخ  19يونيو ،2003يتعلي بماية ال ي ة مخ اطار التنمية
المستدامة ،الجريدة الرسمية،العدد 43،20يون و ،2003ص.10.
 4م د القادر ال ي لخ ،بماية ال ي ة مخ ضوء ال ريعة والقانور و ا دارة والتر ية و ا م م،
يروت ،من ورات البل خ البقوقية ،ط ،2009 .1ص .280
5

Prieur Michel, "La Convention D‟Aarhus Instrument Universel de la
Démocratie Environnementale", revu juridique de l‟environnement, n: spécial,
1999, p. 9-29
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جريمة خطف الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
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ملخص:
قام المشرع الجزائري والفقه اإلسالمي بتقرير الحماية الجنائية للطفل من ظاهرة
االختطاف على مستوى الموضوعي واإلجرائي ،وما شهدته الفترة األخيرة من ارتفاع ملحوظ
في جريمة اختطاف األطفال بالمجتمع الجزائري إنما يعود للقصور في الجزاءات المقررة
التي تستلزم المراجعة من قبل المشرع الجزائري ،ويأتي هذا البحث لعقد مقارنة بين السياسة
العقابية المنتهجة في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري للحد من هاته الظاهرة.
وأسفرت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها :أن الشريعة اإلسالمية شددت في العقوبات
المقررة لجريمة خطف الطفل بقتل الخاطف ،أوصلبه ،أوبقطع األيدي واألرجل من خالف،
أو بنفيه ،على أن توبته مسقطة للعقوبة ،عكس المشرع الجزائري الذي يقضي بإعدام
الخاطف ،أو سلب حريته بالحبس أو السجن ،أو تغريمه مع إسقاط المتابعة الجزائية حال
زواج الخاطف من المخطوفة إذا لم يتقدم من له الحق في إبطال الزواج بشكوى ضده.
كلمات مفتاحية :خطف الطفل؛ الشريعة؛ القانون الجزائري.

Abstract:
The Algerian legislature and Islamic jurisprudence have
established criminal protection for children against the phenomenon of
kidnapping on the substantive and procedural level. The recent increase
of this crime witnessed in the Algerian society is due to the
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shortcomings of the sanctions imposed, which require review by the
Algerian legislature. This research comes to compare the punitive
policy adopted in both Islamic law and Algerian law to reduce this
phenomenon.
Keywords: Child kidnapping, Islamic, Algerian Law.

-1المؤلف المرسل :عبد الرحمان قدوري ،اإليميلkad.abderrahmane@univ- :
adrar.dz

مقدمة:
تعددد ظدداهرة اختطدداف األطفددال مددن الظددواهر التددي باتددت تدد ر المجتمددع
الجزائدري ،لمدا لهدا مدن تدداعيات علدى الطفدل ونفسديته ،وعلدى أسدرته ،وفدي ظدل
الجهددود المبذولددة فددي مختلددف دول العددالم ،والموا يددق الراميددة إلددى تددوفير الحمايددة
الالزمددة لطفددل مددن كددل أشددكال االعتددداء؛ كددان مددن األهميددة بمددا كددان تندداول هات ده
الجريمة وفدق منظدور إسدالمي مقارندا بالقدانون الجزائدري فدي ظدل االستفسدارات
المطروحة من طرف المجتمع حول العقوبات المقررة لجريمدة خطدف الطفدل فدي
كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري؛ ويهددف هدذا البحدث إلدى التعدرف
على السياسات العقابية بشقيها اإلجرائدي و الجزائدي للحدد مدن هاتده الظداهرة فدي
كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري.
ومن خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
ماهي اآلليات التي انتهجتهدا الشدريعة اإلسدالمية ،والمشدرع الجزائدري فدي
منظومتهما العقابية للحد من ظاهرة خطف الطفل؟
ولإلجابدددة عدددن اإلشدددكال المطدددروح ،اعتمددددنا علدددى المدددنهج االسدددتقرائي
للنصوص الواردة في قانون العقوبدات الجزائدري ،وقدانون اإلجدراءات الجزائيدة،
وما ورد من كالم الفقهاء حول جريمة خطف الطفل ،كما استعنا بالمنهج المقدارن
مجلة صوت القانون
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المناسب لطبيعة الموضوع لتحديد أوجه االتفا واالختالف فدي كدل مدن الشدريعة
اإلسالمية والقانون الجزائري.
ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع:
 كتدداب جريمددة خطددف األطفددال واآل ددار المترتبددة عليهددا بددين الفقدده اإلسددالميوالقانون الوضعي للدكتور عبد الفتاح بهيج.
 مددذكرة ماجيسددتر فددي الشددريعة والقددانون ،أحمددد دليبددة ،تحددت عنددوان جريمددةخطف األطفال القصر دراسة مقارنة بين الفقه اإلسدالمي ،والقدوانين الجنائيدة
لدول المغرب العربي ،بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة.
وقد تم تحديد ماهية جريمة خطف الطفل في الشدريعة اإلسدالمية والقدانون
الجزائري " ،"1مدن خدالل تعريدف جريمدة خطدف الطفدل ،وأركانهدا فدي كدل مدن
اإلسالمية والقانون الجزائري ،م العقوبات المقررة لها في كل منهما ،ومدا يسدقط
المتابعة الجزائية "."2
 .1ماهية جريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
لتعرف على العقوبات المقررة لجريمدة خطدف الطفدل البدد لتطدر لمفهدوم
هاتدده الجريمددة فددي الشددريعة اإلسددالمية والقددانون الجزائددري " ،"1.1مددع تحديددد
األركان الخاصة بها في كل منهما ""2.1
 .1.1تعريف جريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
نتطددر فددي هددذا المطلددب إلددى تعريددف جريمددة خطددف الطفددل فددي الشددريعة
اإلسالمية بالرجوع إلى كتب اللغة وما ورد ذكره من ألفداظ الخطدف فدي القدرءان
الكريم ،مع الوقوف على تعريف هاته الجريمة في القانون الوضعي.
 .1.1.1تعريف جريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية
لم يتطر المتقدمون من فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى وضع تعريف
محدد لجريمة خطف الطفل ،إال أن مصطلح الخطف قد ورد في كتب اللغة وفي
القرءان الكريم.
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والخ ْ
ف في اللغة :يأتي بمعنى االستالب ،وقيل إنه األخذ في سرعة
َط ُ
يقال ذئب خاطف أي يختطف الفريسة1؛ ويقال خطف الشخص أي« :أخذه
قسرا ،محتجزا إيّاه في مكان ما ،طمعا في فدية أو ابتغاء أمر ما».2
أما في القرءان الكريم فوردت بمعنى القتل ،والنهب ،والسلب في قوله
آمنًا َويُت َ َخ َّ
اط ِل
اس ِم ْن َح ْو ِل ِه ْم ۚ أَفَ ِب ْال َب ِ
تعالى﴿ أ َ َولَ ْم َي َر ْوا أ َ َّنا َج َع ْلنَا َح َر ًما ِ
ف النَّ ُ
ط ُ
يُ ْ ِمنُونَ َوبِنِ ْع َم ِة َّ ِ
َّللا يَ ْكفُ ُرونَ ﴾3؛ ووردت بمعنى اإلذهاب ،4في قوله تعالى﴿ يَ َكا ُد
ُ 5
ْالبَ ْر ُ يَ ْخ َ
اره ْم ﴾ .
ط ُ
ص َ
ف أَ ْب َ
والطفل في اصطالح الفقهاء هو الصبي من وقت سقوطه من بطن األم
إلى حين احتالمه.6
وبالجمع بين التعاريف السابقة يمكن القول بأن مفهوم جريمة خطف
الطفل هي  :سلب حرية الصبي بإبعاده ،طمعا في فدية ،أو لتحقيق غرض معين.
جاء في القرار رقم  85بتاريخ 1401/11/11هـ ،في الدورة السابعة
عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالمدينة «إن جرائم الخطف والسطو
النتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة
والسعي في األرض فسادا ،المستحقة للعقاب الذي ذكره هللا سبحانه في آية
المائدة ،سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ،أو أحدث إخافة السبيل
وقطع الطريق ،وال فر في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري
والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم هللا تعالى».7
وقد عرف المالكية الحرابة أنها « :كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه
تتعذر االستغا ة عادة من رجل ،أو امرأة ،أو حر ،أو عبد ،أو مسلم ،أو ذمي ،أو
مستأمن ومخيفها ،وإن لم يقتل ولم يأخذ ماال».8
وعرفها الحنفية أنها« :الخروج على المارة ألخذ المال على سبيل المغالبة
على وجه يمتنع المارة عن المرور».9
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عبد الرحمان قدوري -عبد هللا حاج أحمد
والقانون الجزائري

جريمة خطف الطفل بين الشريعة اإلسالمية
276

وعرفها الشافعية بأنها« :البروز ألخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة
اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث».10
وأما الحنابلة فجاء في تعريفهم للمحاربين بأنهم« :الذين يعرضون للناس
بالسالح في الصحراء ،فيغصبونهم المال مجاهرة».11
ومن التعريفات المعاصرة لجريمة الحرابة« :التعرض للناس وتهديدهم
بالسالح في الصحراء أو البنيان ،في البيوت أو وسائـل النقل ،من أجل سفك
دمائهم ،أو انتهاك أعراضهم ،أو غصب أموالهم ونحو ذلك».12
والمالحظ بعد استعراض مختلف تعريفات الفقهاء لجريمة الحرابة،
اتفاقهم على أنه متى كان الخروج فيه مكابرة ،وإرعاب للناس بأخذ مالهم ،أو
إرهابهم ،فهو من قبيل الحرابة ،واإلفساد في األرض؛ ومن ذلك جريمة خطف
الطفل لما فيها من إرهاب لذويه وبث الرعب في أواسط المجتمع ،وهو ما دفع
هيئة كبار العلماء العتبارها من ضروب الحرابة.13
 .2.1.1تعريف جريمة خطف الطفل في القانون الوضعي
لم يتطر المشرع الجزائري إلى تعريف جريمة خطف الطفل ،على
غرار التشريعات األخرى ،مكتفيا باإلشارة إلى العقوبات الواجب تطبيقها على
الجاني في المواد  ،328 ،326والمادة  293مكرر 1من قانون العقوبات،14
باب الجنايات والجنح ضد األفراد ،من القسم الرابع ،في خطف القصر وعدم
تسليمهم ،تاركا بذلك مهمة التعريف إلى فقهاء القانون.
واالختطاف كحالة عامة« :ذلـك السلوك الذي ي ر على حرية الشخص
بنقله ،أو وضعه بمكان ال يرغب أن يكون فيه لمدة زمنية طالت أم قصرت
وبشكل مفاجئ ،وإبعاده عن مكان تواجده ،أو تحويل خط سيره ،لتحقيق غرض
معين مادي كان أو معنوي».15
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أما تعريف جريمة خطف الطفل فهي« :انتزاع الطفل من البقعة التي
جعلها مردا له ممن هو تحت رعايتهم ،ونقله إلى محل آخر واحتجازه فيه بقصد
إخفائه عن ذويه».16
وعرفت كذلك «أخذ أو انتزاع األطفال من مكان إقامتهم الطبيعي
والقانوني قصد تحقيق مقصد إجرامي جسيم».17
والبد في هذا المقام أن يشار إلى الفر بين خطف الواقع على القاصر
من حيث جنس الضحية ،بحيث أن الجاني قد يلجأ إلى استهواء القاصرة بالزواج
مما يمكنه من الخطف دون استعمال العنف والتهديد ،وهو ما دفع المشرع
الجزائري الشتراط أن تكون أن ى في نص المادة  326حماية الستغالل
عاطفتها وقصور فهمها لعواقب األمور ،18وهذا ما ال يمكن تصوره في الخطف
الواقع على الطفل الذكر ،كما أن المشرع الجزائري وسع في المادة  328من
قانون العقوبات في الجرائم الواقعة على القصر من طرف أصول الضحية أو
أي شخص آخر ليشمل جريمة خطف الطفل وجريمة عدم تسليم القاصر إلى من
له الحق في المطالبة به ،شرط أن يكون القاصر قد قضي في شأن حضانته
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ،فليس كل ما ورد في هذه المادة متعلق
باالختطاف ،وهو ما سيأتي بيانه الحقا في حدي نا عن الركن المادي لجريمة
خطف الطفل.19
 .2.1أركان جريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
بالنظر إ لى التعريفات السابقة لجريمة خطف الطفل ،وعلى غرار باقي
الجرائم البد لهاته الجريمة في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري أن
تتوافر على األركان العامة والخاصة لقيام المس ولية الجنائية ،وهو ما سنتناوله
في هذا المطلب.
 .1.2.1أركان جريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عبد الرحمان قدوري -عبد هللا حاج أحمد
والقانون الجزائري

جريمة خطف الطفل بين الشريعة اإلسالمية
278

ال بد لجريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية أن تتوافر على األركان
العامة المكونة للجريمة ،من ركن شرعي ،وركن مادي ،وركن معنوي ،زيادة
على ذلك البد من توافر ركنين خاصين وهما الخاطف ،ومحل الخطف.
 .1.1.2.1الركن الشرعي
ض
َّللا َو َرسُولَهُ َو َي ْس َع ْونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
قال تعالى﴿ ِإنَّ َما َجزَ ا ُء الَّذِينَ يُ َح ِ
اربُونَ َّ َ
صلَّبُوا أَ ْو تُقَ َّ
ط َع أ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُهم ِّم ْن ِخ َالفٍ أ َ ْو يُنفَ ْوا ِمنَ
فَ َ
سادًا أَن يُقَتَّلُوا أ َ ْو يُ َ
20
ض ﴾ ؛ جاء في تفسير ابن ك ير على أن اإلفساد يطلق على أنواع من
ْاأل َ ْر ِ
الشر ،21وباعتبار القرار الذي خلصت إليه هيئة كبار العلماء على أن جريمة
خطف الطفل من قبيل اإلفساد في األرض ،فإن مرتكب هاته الجريمة يعد
مستحق إلحدى العقوبات الواردة في هاته اآلية.
 .2.1.2.1الركن المادي
تتحقق جريمة خطف الطفل بالفعل المادي وهو الخطف ،وهو ما يقابله
في جريمة الحرابة قطع الطريق ،ويحصل بالخروج على المارة مغالبة
ومجاهرة إلخافتهم ،أو لقتلهم ،أو ألخذ مالهم بوجه يمنع المارة من المرور
والجدير بالذكر أن المالكية توسعوا في األفعال التي تدخل في الحرابة ،فتشمل
بذلك الخروج بالسالح أو ن حوه ،أو بدونه ،دون اعتبار لزمان ومكان وقوع
القطع ،كما أنهم اعتبروا قطع الغيلة ضرب من ضروب الحرابة.22
 .3.1.2.1الركن المعنوي
إن جريمة خطف الطفل من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر القصد
الجنائي من علم وإرادة ،ويتحقق ذلك بتوجه إرادة الجاني نحو إتيان الفعل
المحرم مع العلم بحرمته ،دون إكراه أو خطأ ،فمتى بت ذلك فإن الركن
المعنوي قد اكتمل بنيانه ،ويستوي في ذلك إن كان هذا القصد سابق للجريمة أو
معاصرا لها ،وال يمكن بحال من األحوال التشديد في العقوبة في حال توافر
القصد السابق ،فالشريعة اإلسالمية ال ت اخذ بحديث النفس ،23لقوله صلى هللا
مجلة صوت القانون
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عليه وسلم «إن هللا تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ،ما لم تعمل أو
تكلم».24
 .4.1.2.1الخاطف
وهو الجاني المقترف للفعل المادي لجريمة الخطف ،وهو ما يقابله في
جريمة الحرابة المحارب.25
جاء في منح الجليل أن المحارب هو« :قاطع الطريق لمنع سلوك ،أو آخذ
مال مسلم أو غيره ،على وجه يتعذر معه الغوث»26؛ ويشترط في المحارب عند
األئمة األربعة أن يكون بالغا عاقال ،غير مكره ،وال فر فيما إن كان هذا
المحارب رجال ،أو امرأة خالفا ألبي حنفية المشترط كون المحارب رجل ،كما
يشترط عند أبي حنيفة ،وأحـمد أن يكون مع المحارب سالح ،أو ما يأخذ حكمه
خالفا لمالك والشافعي.27
 .5.1.2.1محل الخطف
وهو الطفل المبعد عن أهله ،وهو ما يقابله في جريمة الحرابة المقطوع
عليه؛ ويشترط في المقطوع عليه أن يكون معصوما ذميا كان أو مسلما ،وال
عبرة بالباعث من وراء خطف الطفل سواء كان هذا الخطف لطلب الفدية ،أو
النتهاك عرضه ،أو لبيعه.28
 .2.2.1أركان جريمة خطف الطفل في القانون الجزائري
من خالل تعريف جريمة خطف الطفل فإن هاته جريمة تتحقق بتوافر
ركنها المادي من خطف وإبعاد ،زيادة على ذلك ال بد من توافر صفة معينة في
محل الخطف ،مع توافر القصد الجنائي.
 1.2.2.1الركن المادي
يتحقق الركن المادي لجريمة اختطاف الطفل بقيام الجاني بالسلوك
اإليجابي وهو فعل الخطف واإلبعاد .ويتحقق الخطف بانتزاع القاصر من ذويه
أو من هو تحت رعايتهم عمدا ،ونقله إلى مكان آخر سواء كان برضا الضحية
مجلة صوت القانون
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أو بغير رضاه29؛ أما اإلبعاد فيتحقق بتحو يل الطفل من المكان الذي اعتاد
اإلقامة فيه وإخفاءه عن ذويه أو من له الحق في المطالبة به ،أو حاضنته ،دون
اعتبار بمكان تواجد الطفل أ ناء تنفيذ الخطف ،سواء كان مقر إقامة أحد أصوله
أو أقاربه ،أو حتى الطريق العمومي الم دي إلى تلك األمكنة ،فالعبرة ب بوت
تحويل الق اصر من مكان تواجده لمدة م قتة ،أو الشروع في هذه الجريمة
ويستوي في ذلك إن كان اإلبعاد على مرأى من الناس ،أو كان خفية؛ أما في
حال ما إذا بت بأن القاصر تعمد الهروب عن ذويه دون تدخل المتهم أو تأ ير
منه ،فإن جريمة الخطف تنتفي؛ كما يشترط لتمام الركن المادي للجريمة
المنصوص عليها في المادة  326من قانون العقوبات أن يكون جنس القاصر
أن ى لم تبلغ مانية عشر سنة يوم الخطف كون النص الوارد يعاقب على
الخطف باالستهواء دون استعمال العنف أو اإلكراه30؛ كما يشترط لتمام الركن
المادي لجريمة خطف الطفل المنصوص عليها في المادة  328قيام الجاني
بسلوك إيجابي والمتم ل في فعل الخطف ممن وكلت اليهم حضانة الطفل أو
حمل شخص أخر للقيام بذلك  ،بخالف جريمة عدم تسليم القاصر فلتمام الركن
المادي البد للجاني أن يقوم بسلوك سلبي والمتم ل في االمتناع عن التسليم
القاصر إليهم.31
 .2.2.2.1الركن المعنوي
خطف الطفل من الجرائم العمدية فال بد من توافر عنصر العلم واإلرادة،
ويتحققان باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع الطفل من أهله ،أو ممن له الحق عليه،
وإبعاده عن بيئته دون اعتبار للباعث ،أو الدافع من وراء هذا اإلبعاد ،فمتى بت
بأن إرادة الجاني توجهت إلى إخفاء الضحية عن أهله بتت الجريمة في حقه،
كما يشترط علم الجاني أن هذه الضحية قاصر لم تتم مانية عشر سنة ،فإذا
حدث الخطف ظنا منه أن الضحية قد أتمت مانية عشر ألسباب معقولة يمكن أن
مجلة صوت القانون
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تقنع المحكمة ،كأن تكون بنية جسد الضحية توهم بأن المجني عليه بالغ فال تقوم
الجريمة .32
 3.2.2.1الركن المفترض
من خالل نص المادة  293مكرر 1من قانون العقوبات الجزائري ،البد
من توافر صفة معينة في محل الجرمية ،بأن يكون سن الطفل أقل من مانية
عشر سنة؛ كما اشترطت المادة  326من نفس القانون جنس الضحية بأن تكون
أن ى ،وأال تكون هذه األخيرة قد رشدت قبل بلوغها بالزواج.33
ومما سبق يمكن القول بأن القانون الجزائري يتفق مع الشريعة اإلسالمية
في تجريم الخطف الواقع على الطفل ،كونه اعتداء على حريته ،فمتى حصل
خطف الطفل بإبعاده ،أو انتزاعه من مكانه المعتاد فإن جريمة الخطف قد
تحققت ،إال أن القانون الجزائري قد ميز بين خطف األن ى القاصرة وبين خطف
الذكر القاصر ،ويختلفان في أن القانون الجزائري قد حدد شرطا متعلقا بسن
المجني عليه بعدم بلوغه سن مانية عشر سنة ،بخالف الشريعة اإلسالمية التي
لم تحدد السن الواجب توفرها في المخطوف ،كما أن الشريعة اإلسالمية ال تعفي
الجاني من العق اب في حال انتفاء العلم بأن الضحية أقل من مانية عشر سنة
وهذا ما يشترطه القانون الجزائري من ضرورة توافر العلم بأن الضحية أقل من
مانية عشر سنة.
 .2المتابعة الجزائية لجريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون
الجزائري
بعد بوت األركان المكونة لجريمة خطف األطفال ،فإن المتابعة الجزائية
ت بت في حق الجاني في كل من الشريعة اإلسالمية " "1.2وفي القانون
الجزائري "."2.2
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 .2.1المتابعة الجزائية لجريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية
نسلط الضوء في هذا المطلب على العقوبات التي أقرتها الشريعة
اإلسالمية في حق خاطفي األطفال ،واألسباب التي تعفي الجاني من العقاب في
الشريعة اإلسالمية.
 .1.1.2العقوبات المقررة لجريمة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية
أقر فقهاء الشريعة اإلسالمية للخاطف الطفل مجموعة من العقوبات وقد
َّللا َو َرسُولَهُ
وردت هذه العقوبات في قوله تعالى﴿ ِإنَّ َما َجزَ ا ُء الَّذِينَ يُ َحا ِربُونَ َّ َ
صلَّبُوا أ َ ْو ت ُ َق َّ
ط َع أ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُهم ِّم ْن
َويَ ْسعَ ْونَ فِي ْاأل َ ْر ِ
ض فَ َ
سادًا أَن يُقَتَّلُوا أَ ْو يُ َ
ِخ َالفٍ أ َ ْو يُنفَ ْوا ِمنَ ْاأل َ ْر ِ َٰ
عذَابٌ
ي فِي الد ْن َيا َولَ ُه ْم فِي ْاآل ِخ َرةِ َ
ض ۚ ذَلِكَ لَ ُه ْم ِخ ْز ٌ
ع ِظي ٌم ﴾.34
َ
اختلف الفقهاء في العقوبة الواجب تطبيقها على المحارب ،ومنشأ الخالف
الحاصل بين الفقهاء في العقوبات تفسيرهم لحرف (أو) الوارد في النص القرآني
السابق ،فمنهم من حملها على أنها للتخيير بما يتالءم مع جسامة الفعل ،ومنهم
من حملها على أنها من قبيل البيان والتفصيل35؛ فيرى مالك بأن اإلمام مخير
بين القتل أو الصلب ،وال خيار له في القطع أو النفي في حال ما إذا كان
المحارب قد قتل المجني عليه ،أما في حال ما إذا أخذ المال دون أن يصيب دما
فال يجتهد اإلمام في نفيه وإنما يجتهد في القتل ،أو الصلب ،أو في القطع وفي
حال ما إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل فقط ،فيخير اإلمام بين قتله ،أو صلبه،
أو نفيه أو بتطبيق حد القطع؛ أما الشافعية والحنفية فمذهبهم أن العقوبات الواردة
في النص مرتبة فال يُقتل إال من قَتل ،وال يطبق حد قطع األيدي واألرجل من
خالف إال من أصاب المال ،وال ينفى إال م ن لم يأخذ المال ولم يقتل؛ وال يشترط
تكاف بين القاتل والمقتول ،في حد القتل ،فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي عند
الجمهور خالفا للشافعية فإنهم اشترطوا التكاف بين القاتل والمقتول ،أما ما تعلق
بعقوبة الصلب فالمالكية والحنفية ذهبوا لما هو أبلغ في الزجر وقالوا بصلب
الجاني حيا ويقتل مصلوبا على أن يحدد اإلمام مدة صلبه ،بخالف الحنفية الذين
حددوا الصلب ب الث أيام ،أما الشافعية والحنابلة فمذهبهم الصلب بعد القتل ،أما
إن كانت العقوبة القطع فيكون بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ،وفي حال تقرر
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نفي الجاني فالنفي عند المالكية يكون بإبعاد الجاني عن بلده مع سجنه أما
الشافعية فقالوا بتغريبه كما يفعل بالزاني وحبسه ،وذهب الحنابلة أن النفي يكون
بتشريدهم بوجه ال يمكن لهم االستقرار في بلد معين بخالف الحنفية الذي قالوا
بأن النفي يكون بحبس الجاني حتى تظهر توبته أو يموت ،لما فيه من أذية ألهل
البلد الذي ينقي إليه.36
 .2.1.2مسقطات عقوبة خطف الطفل في الشريعة اإلسالمية.
َّ
َّ
يسقط الحد عن المحارب قبل قدرة السلطان عليه لقوله تعدالى﴿ إِال الدذِينَ
دور َّر ِحددي ٌم ﴾37؛ أمددا مددا تعلددق
َّللاَ َ
علَ د ْي ِه ْم فَددا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
غفُد ٌ
تَددابُوا ِمددن قَ ْب د ِل أَن ت َ ْق دد ُِروا َ
بحقو اآلدميدين مدن إصدابة الدنفس ،أو المدال فدال تسدقط بالتوبدة وإنمدا ي اخدذ بهدا
وفدي حدال التوبدة بعددد القددرة عليده فددال يسدقط عنده شدديء مدن الحددود ،ألن ظدداهر
التوبددة خدددوف مدددن الحددد فقدددط ،بخدددالف التوبددة قبدددل القددددرة فإنهددا ظاهرهدددا توبدددة
إخالص38؛ واختلف العلماء في كيفية توبة المحارب على ال ة أقوال:
القول األول :تكون توبته بأحد أمرين ،إما بتركه ما هو عليده دون اشدتراط
تقدمه لإلمام ،وإما أن يتقدم لإلمام بعد أن يلقي المحارب سالحه وهذا مدذهب ابدن
القاسم.
القول الثاني :تحصل توبة المحارب بترك مدا هدو عليده ،بشدرط أن يجلدس
في موضعه ويظهر لجيرانه ،كما يشترط عليه أال يدأتي اإلمدام حتدى تظهدر توبتده
وإال أقيم عليه الحد وهذا قول ابن الماجشون.
القووول الثال و  :البددد للمحددارب أن يتقدددم إلددى اإلمددام قبددل القدددرة عليدده ،وال
يعفى من تطبيق الحد بترك ما هو عليه فقط.39
وت بت الحرابة فدي حدق الجداني بداإلقرار ،فدإذا أقدـر الجداني أنده مدارس الحدـرابة
فددإن الحددد ي بددت ،ويقبددل رجددوع المحددارب عددن إقددراره وهددذا الرجددوع مسددقط لحددد
الحرابددة ،كمددا ي بددت حددد الحرابددة بشددهادة عدددلين علددى أنهمددا عاينددا القطددع ،بش درط
تعينهما قاطع الطريق ،والتفصيل في شهادتهم.40
 .2.2المتابعة الجزائية لجريمة خطف الطفل في القانون الجزائري.
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قرر المشرع الجزائري أحكاما خاصة لمتابعة خاطفي األطفال من خالل
سن مجموعة من العقوبات " ،"1.2.2كما أن المشرع أورد قيودا للمتابعة
الجزائية في حق خاطفي الطفل " ،"2.2.2وهو ما سنتناوله في هذا المطلب.
 .1.2.2العقوبات المقررة لجريمة خطف الطفل في القانون الجزائري.
أورد المشرع الجزائري صورا لجريمة الخطف التي تقع على األطفال،
وميز بين الخطف الذي يقع تحت طائلة العنف والتهديد ،وبين الخطف الواقع من
دون تحايل أو إكراه ،وأفرد لكل نوع من هذه األنواع عقوبة تتالءم مع طبيعة
الجرم ،ويقصد بالتحايل استعمال الجاني أسلوب من أساليب التدليس والخداع
حتى يتسنى له تحقيق النتيجة اإلجرامية ،وال فر بين ما إذا كان هذا الخداع قد
وقع على أهل الضحية أو كان واقعا على الضحية نفسها ،ويتحقق اإلكراه بالفعل
الذي يسلطه الجاني على الضحية حتى تسلب إرادة المجني عليه ويستوي في
ذلك اإلكراه المادي كاستعمال القوة ،أو استعمال مخدر لتسهيل نقل المجني عليه
وإبعاده ،واإلكراه المعنوي كالتهديد بإلحا الضرر بالمجني عليه.41
ففي حال ما إذا وقع الخطف دون تحايل أو إكراه فنصت المادة  326من
قانون العقوبات الجزائري بتوقيع عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من  500إلى  2.000دينار في حال ما إذا كان الخطف دون تحايل أو
إكراه؛ كما نصت المادة  328من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة
وبغرامة من  500إلى  5.000دينار في حال وقع الخطف أو اإلبعاد من األب
أو األم ،أو أي شخص آخر ممن وكلت إليه حضانته ،فيها بشرط أن يكون قد
قضي بحضانة القاصر ألحدهما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ،أو بحكم إلى من
له الحق في المطالبة به ،وترفع العقوبة إلى الث سنوات في حال ما إذا كانت
قد أسقطت السلطة األبوية عن الجاني؛ ويقصد بالسلطة األبوية «ما يجب على
األبوين نحو األوالد القصر من إطعام ،وصيانة ،وحراسة ،وتربية».42
وفي حال لجوء الخاطف إلى التحايل والتهديد والعنف؛ فجاء في نص
المادة  293مكرر 1من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن الم بد كل من
يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل مانية عشر ( )18سنة ،عن طريق
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العنف أو التهديد أو االستدراج ،أو غيرها من الوسائل»؛ كما أن المادة أوردت
في الفقرة ال انية ظرفا مشددا في حال ما إذا تعرض القاصر إلى التعنيف ،أو
التعذيب ،أو في حال ما إذا كان الدافع من الخطف المطالبة بفدية ،وتصل
العقوبة إلى اإلعدام في حال ما إذا توفيت الضحية أ ناء الخطف؛ كما مكنت
المادة  294من نفس القانون باستفادة الجاني من األعذار المخففة في حال
وضعه حدا فوريا لهذا الخطف ،لتصبح العقوبة عشر سنوات سجنا بنص المادة
 53من قانون العقوبات؛ وفي حال انتهاء الحبس أو الحجز قبل عشرة أيام كاملة
من يوم االختطاف ،فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من سنتين إلى خمس
سنوات ،شريطة أال تكون قد اتخذت أي إجراءات ضد الجاني ،وفي حال ما إذا
تجاوزت المدة عشرة أيام كاملة فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر
سنوات ،إذا وقع تعذيب بدني على المخطوف ،وإلى الحبس من سنتين إلى خمس
سنوات في الحاالت األخرى وهذا في حال ما إذا لم يتم الشروع في التتبع.
 .2.2.2مسقطات عقوبة خطف الطفل في القانون الجزائري
كقاعدة عامة فإن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى العمومية
فور علمها بالجريمة طبقا لقواعد القانون العام ،كونها هي النائبة عن المجتمع
في حفظ الحقو ومحاربة الجرائم ،إال أن المشرع الجزائري أورد قيدا من قيود
تحريك الدعوى العمومية في المادة  326في الفقرة ال انية بقوله «وإذا تزوجت
القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية
ضد هذا األخير ،إال بناء على شكوى األشخاص الذين لهم صفة في إبطال
الزواج وال يجوز الحكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله»؛ كما أن المادة 329
مكرر قد علقت تحريك الدعوى العمومية عند تحقق خطف الطفل من طرف
أصوله أو أي شخص ،أو في حال امتناعهم عن تسليمه إلى من له الحق في
حضانة على شكوى الضحية ،وعلى ذلك فإن صفح الضحية تضع حدا للمتابعة
الجزائية بنص الفقرة ال انية من نفس المادة.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عبد الرحمان قدوري -عبد هللا حاج أحمد
والقانون الجزائري

جريمة خطف الطفل بين الشريعة اإلسالمية
286

ومن خالل ما سبق فإن النيابة العامة ال يمكن أن تتخذ إجراءات المتابعة
الرامية إلى تطبيق المادة  328إال بناء على شكوى الضحية؛ كما أنه في حال
زواج المخطوفة من الخاطف البد من تحقق شرطين وهما الشكوى المقدمة من
طرف األشخاص الذين مكنهم القانون من إبطال الزواج ،والحكم الذي يقضي
بإبطاله حتى يتسنى للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية.
 .1.2.2.2الشكوى
تعرف الشكوى كقيد إجرائي بأنها« :تعبير عن إرادة المجني عليه يرتب
أ را قانونيا في نطا اإلجراءات الجنائية ،هو رفع العقبة أو المانع اإلجرائي من
أمام النيابة العامة ،بقصد اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية».43
وعرفت أيضا على أنها« :تصرف يقوم بمقتضاه شخص متضرر من
جريمة بإعالم وكيل الجمهورية».44
وكقاعدة عامة البد من الشكوى أن تكون من المضرور ،إال أن القاصر
الذي تم خطفه ال تتوافر فيه األهلية اإلجرائية لعدم بلوغه السن القانوني لتقديم
الشكوى؛ والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يتطر إلى السن الواجب
توافرها في المجني عليه حتى يتسنى له تقديم الشكوى ورفع القيد عن النيابة
العامة ،وبالرجوع إلى القواعد العامة فإن أهلية تقديم الشكوى كونها تصرف
قانوني له أ ر إجرائي فإنها تحدد وفق نص المادة  40من القانون المدني التي
تنص على أن « كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ،ولم يحجر عليه
يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية؛ وسن الرشد تسعة عشر( )19سنة
كاملة» 45؛ وأمام انعدام األهلية اإلجرائية للقاصر فإن الشكوى يقدمها من يم له
قانونا والمتم ل في الولي ،أو الوصي ،أو حسب األحوال ،وفي حال غياب
المم ل القانوني للقاصر فإن النيابة العامة هي من تم ل المجني عليه وتقدم
الشكوى ،باعتبارها مم ل المجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب.46
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 .2.2.2.2إبطال الزواج
وي قصد بالزواج الباطل كل زواج اختل فيه ركن من أركانه أو شرطا من
ّ
والمجنون ،أو
شروط انعقاده ،كالزواج الم قت وزواج الصبي غير المميز
الزواج الذي علق على شرط يتنافى مع مقتضيات العقد 47ويبطل الزواج في
القانون الجزائري ألمرين إما في حال انعدام األهلية ،أو في حال تخلف ركن
من أركان الزواج ،فقد نصت المادة  7من قانون األسرة الجزائري 48على السن
الواجب توافره في ا لرجل والمرأة النعقاد الزواج وذلك ببلوغهما سن  19سنة
كما أوردت نفس المادة است ناء بتمكين القاضي من إصدار ترخيص بالزواج في
حال الضرورة أو المصلحة في حال ما إذا بتت قدرة الطرفين على الزواج
وبهذا يكون الزواج الواقع دون السن القانوني وبدون ترخيص القاضي باطل
بط النا مطلقا ،وال يزول هذا البطالن باإلجازة بنص المادة  102من القانون
المدني ،كما نص المشرع الجزائري في الفصل ال الث من الباب األول على
األنكحة الفاسدة والباطلة ،بحيث نصت المادة  32من قانون األسرة الجزائري
على أن الزواج يبطل في حال ما إذا شاب العقد مانع أو شرط من الشروط التي
تتنافى مع مقتضيات العقد؛ كما نصت المادة  33من نفس القانون على أن
الزواج يكون باطال في حال ما إذا اختل ركن الرضا ،أو في حال ما إذا تم هذا
الزواج بدون شاهدين ،أو صدا  ،أو ولي المرأة والمتم ل في األب ،أو أحد
أقارب األولياء؛ ويكون مصير العقد الباطل الفسخ قبل الدخول مع سقوط
الصدا  ،و في حال ما إذا كان بعد الدخول فإنه ي بت و ي بت معه صدا الم ل
أما في حال ما إذا علق العقد على شرط ينافي عقد الزواج فإن العقد يكون
صحيح ،وهذا الشرط يحكم ببطالنه ،بنص المادة  35من نفس القانون.
ومن خـالل ما سبق ،فإن غـل يد النيابة العامة في متـابعة الخاطف حال
الزواج من المخطوفة ال يتصور إال في حال ما تم الدخول بالمخطوفة مع
حصول موافقة الولي على هذا الزواج وت بيته.49
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عبد الرحمان قدوري -عبد هللا حاج أحمد
والقانون الجزائري

جريمة خطف الطفل بين الشريعة اإلسالمية
288

وفي األخير يتبن أن القانون الجزائري يتفق مع الشريعة اإلسالمية في
مراعاة ظروف تشديد العقوبات فاإلمام مخير في تطبيق العقوبة الرادعة وهذا
التخيير مقيد بإصابة المال أو النفس ،أو االقتصار على إخافة السبيل ،وبالمقابل
فإن القانون الجزائري يعتبر من تعنيف الطفل أ و الخطف لطلب الفدية ظرفا
مشددا ،كما أن كال من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري لم يفرقا بين السبل
ال تي يسلكها الجاني لتحقيق الخطف لقيام المس ولية الجزائية ،سواء كان ذلك
باستعمال التحايل أو اإلكراه ،أو كان من غير تحايل وال إكراه ،مع اعتبار
الخطف باإلكراه ظرفا مشددا في القانون الجزائري ،كما أن الشريعة اإلسالمية
قررت إعدام الجاني بقتله في حاالت ،وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري
ويختلفان في العقوبات المقررة فنجد أن الشريعة اإلسالمية قد نوعت في
العقوبات بين القتل ،أو الصلب ،أو القطع ،أو النفي ،بخالف القانون الذي اقتصر
على السجن والغرامة المالية زيادة على ذلك عقوبة اإلعدام المعطلة ،كما أن كال
من الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري قد راعيا عدول الجاني عن خطفه
بعدما تمام أركان الجريمة ،بحيث أن توبة الجاني في الشريعة اإلسالمية تسقط
عنه حد الخطف بشرط أن تكون التوبة قبل القدرة عليه ،أما القانون الجزائري
فيستفيد الجاني من عذر التخفيف في حال ما إذا وضع حدا للخطف بشرط أن ال
يكون قد شرع في إجراءات التتبع ،كما أن القانون الجزائري أورد قيدا من
القيود المتابعة في حال ما إذا ما تزوج الخاطف من المخطوفة ،على أن تكون
المتابعة بعد القيام بإجراءات رفع هذا القيد ،كما أنه يمكن إسقاط المتابعة
الجزائية لجريمة خطف الطفل الواقعة من األب ،أو األم ،أو أي شخص حال
صفح الضحية التي قضي إليها بحضانة الطفل.
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الخاتمة:
من خالل ما تقدم في هذا البحث يمكن إيجاز نتائج البحث
 إن الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري قد عالجا جريمة خطفاألطفال بسن مجموعة من العقوبات ،إال أن القانون الجزائري وضع شرطين
لتحقق هاته الجريمة من اشتراط جنس الضحية وسنها ،مع إعفاء الجاني حال
انتفاء العلم بأن الضحية أقل من مانية عشر سنة ،وهذا ما لم تقرره أحكام
الشريعة اإلسالمية للحد من ظاهرة خطف الطفل.
حددت الشريعة اإلسالمية مجموعة من العقوبات لجريمة
الخطف ،بين قتل الجاني أو صلبه ،أو بقطع األيدي واألرجل من خالف ،أ و
نفيه  ،على أن هذه العقوبات يجتهد اإلمام فيها باختياره العقوبة المناسبة على
قول والقول ال اني أن العقوبات الوارد في النص هي عقوبات مرتبة؛ كما
نوع القانون الجزائري كذلك في العقوبات بين اإلعدام ،أو السجن ،أو حبس
الخاطف ب حيث أن هاته العقوبات تختلف باختالف األساليب المتبعة من
طرف الجاني في عملية الخطف.
تسقط المتابعة الجزائية في الشريعة اإلسالمية بتوبة الجاني،
بخالف القانون الجزائري فال يتصور سقوط المتابعة إال في حال زواج
الخاطف من المخطوفة ،شريطة عدم تقدم من له الحق في إبطال الزواج
بشكوى ضد الجاني  ،أو في حال صفح الضحية في الخطف المنصوص عليه
في المادة  328من قانون العقوبات.
توصيات البح :
 العمل على تبني ما جاءت به الشريعة اإلسالمية في تطبيق عقوبةاإلعدام في حال ما إذا أدى الخطف إلى موت الطفل ،مع إقرار عفو ولي الدم
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في سقوط ا لعقوبة عن الجاني ،في ظل وقف تنفيذ العقوبة واالقتصار على النطق
بها من قبل المشرع الجزائري.
 ضرورة تشديد العقوبة المقررة لجريمة خطف الطفل دون تحايلوإكراه ،كونها األك ر انتشار من الخطف بالتهديد واإلكراه ،مراعاة لطبيعة
الطفل في عدم قدرته على استيعاب الحيل
 إعا دة النظر في القيد اإلجرائي الذي يفرضه زواج الخاطف منالمخطوفة ،لما فيها من تشجيع النتشار ظاهرة خطف اإلناث.
التهميش واإلحاالت:
 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،3ج ،9ص.75
 2أحمد مختار عبد الحميد ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،دار عالم الكتب ،ط ،1ج1
ص.665
 3أبو الطيب محمد صديق خان ،فتح البيان في مقاصد القرآن ،المكتبة العصرية بيروت
 ،1992ج ،10ص218؛ سورة العنكبوت .67
 4الطبري محمد بن جرير ،تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،م سسة
الرسالة ،ط ،1994 ،1ج ،1ص .131
 5سورة البقرة 20
 6عبد الرحمن ابن محمد بن سليمان ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،دار إحياء التراث
العربي ،ج 1ص .494
 7اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الحكم في السطو واالختطاف والمسكرات ،مجلة
البحوث اإلسالمية ،الرياض ،العدد 1405 ،12هـ ،ص 76
 8بن عرفة محمد ،المختصر الفقهي ،مركز الفارو  ،ط  ،2014 ،1ج ،10ص .269
 9الكاساني عالء الدين  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2
 ،1996ج ،7ص.90
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 10الرملي شمس الدين محمد  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،دار الفكر ،بيروت ،ط3
 ،2002ج ،8ص.3
 11برهان الدين إبراهيم ،المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط،1997 ،1
ج ،7ص.457-456
 12التويجري محمد بن إبراهيم ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،بيت األفكار الدولية ،ط،1
 ،2009ج ،5ص.166
 13بهيج عبد الفتاح ،جريمة خطف األطفال واأل ار المترتبة عليها بين الفقه اإلسالمي
والقانون الوضعي ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،ط ،2010 ،1ص .251
 14قانون العقوبات الصادر بموجب األمر رقم  156-66الم رخ في  18صفر عام 1386
الموافق  8يونيو سنة  ،1966المعدل والمتمم وفق آخر تعديل له بالقانون رقم 02 – 16
الم رخ في  19يونيو سنة .2016
 15بوضياف عادل ،الوجيز في شرح قانون الجنائي الخاص ،نوميديا للطباعة والنشر
قسنطينة ،الجزائر ،ص .250
 16جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،دار العلم ،بيروت ،ط  ،2ج ،3ص .285
 17دليبة أحمد ،جريمة خطف األطفال القصر دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوانين
الجنائية لدول المغرب العربي ،مذكرة ماجيستر في الشريعة والقانون ،كلية العلوم اإلسالمية
جامعة باتنة موسم  ،2017/2016ص .14
 18آث ملويا لحسن بن الشيخ ،المنتقى في القضاء الجزائي ،دار هومه ،الجزائر ،ص20ـ
.21
 19بوضياف عادل ،المرجع السابق ،ص.255
 20سورة المائدة .33
21ابن ك ير ،تحقيق محمد حسين شمس الدين ،تفسير القرآن العظيم ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط 1419 ،1هـ ،ج ،3ص.85
 22بهيج عبد الفتاح ،المرجع السابق ،ص 310- 309؛ أبو زهرة محمد ،الجريمة والعقوبة
في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص .132-128
 23عوده عبد القادر  ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج ،1ص
410؛ بهيج عبد الفتاح ،المرجع السابق ،ص.324
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ونحوه ،رقم

 24رواه البخاري ،كتاب العتق ،باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطال
الحديث  ،2528ص .612
 25بهيج عبد الفتاح ،المرجع السابق ،ص .262
 26عليش محمد بن أحمد  ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،بيروت1989 ،
ج ،9ص.353
 27عوده عبد القادر  ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج ،2ص
.642-641
 28الكاساني عالء الدين ،المرجع السابق ،ص91؛ عبد الفتاح بهيج ،المرجع السابق،
ص.299
 29بوسقيعة أحسن  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومه ،الجزائر ،ط 13
 ،2011ج ،1ص.195-194
 30بغدادي جياللي  ،االجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الم سسة الوطنية لطباعة
الرويبة ،الجزائر ،1996 ،ج ،1ص 425؛ آث ملويا لحسن بن الشيخ ،المرجع السابق ،ص
.21
 31بوضياف عادل ،المرجع السابق ،ص.255
 32نجم محمد صبحي ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،ط  ،2004 ،5ص69-68؛ عبد الفتاح بهيج ،المرجع
السابق ،ص.422-421
 33آث ملويا لحسن بن الشيخ ،المرجع السابق ،ص.21
 34سورة المائدة 33
 35عودة عبد القادر ،المرجع السابق ،ج  2ص .248
 36بن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  ،1995 ،1ص
1759؛ الطيار عبد هللا بن محمد ،المطلق عبد هللا بن محمد ،الموسى محمد بن إبراهيم ،الفقه
الميسر ،مدار الوطن للنشر ،الرياض ،ط ،2011 ،1ج  ،7ص.185
 37سورة المائدة .34
 38بن قدامة ،المغني ،دار الكتاب العربي ،ج ،10ص.315
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 39بن رشد ،المرجع السابق ،ص.1762
 40بن الهمام ،شرح فتح القدير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2003 ،1ج ،5ص415؛
الطيار عبد هللا بن محمد ،المطلق عبد هللا بن محمد ،الموسى محمد بن إبراهيم ،المرجع
السابق ،ج ،7ص.183
 41نمور محمد سعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،المكتبة القانونية ،2002 ،ج1
ص .203-302
 42القرام ابتسام  ،المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب ،البليدة ،ص
.35
 43شمالل على  ،الجديد في شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،دار هومه ،الجزائر ،ط 3
ج ،1ص .133
 44كورنو جيرار ،معجم المصطلحات القانونية ،الم سسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط ،1998 ،1ص .214
 45القانون المدني الصادر بموجب األمر رقم  85-75الم رخ في  20رمضان عام 1395
الموافق  26سبتمبر ،سنة  ،1975المعدل والمتمم.
 46شمالل على ،المرجع السابق ،ص .138-137-136
 47الحسانين حسن ،أحكام األ سرة اإلسالمية فقها وقضاء ،دار األفا العربية ،القاهرة ،ط1
 ،2001ص .130
 48األمر رقم  02-05الم رخ في 27فبراير ،سنة  ،2005المعدل لألمر رقم 11-84
الم رخ في  9يونيو ،سنة  ،1984المتضمن قانون األسرة ،ج ر ،العدد  ،15ص19
الصادرة بتاريخ  27فبراير ،سنة .2005
 49بوسقيعة أحسن ،المرجع السابق ،ص .200-199

قائمة المراجع:
*القرءان الكريم
 المؤلفات:

-

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط ،3ج.9
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-

ابن ك ير ،تفسير القرآن العظيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1419 ،1هـ ،ج.3
أبو زهرة محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
آث ملويا لحسن بن الشيخ ،المنتقى في القضاء الجزائي ،دار هومه ،الجزائر.
أحمد مختار عبد الحميد ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،دار عالم الكتب ،ط ،1ج.1
البخاري محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار ابن ك ير ،دمشق ،ط.2002 ،1
برهان الدين إبراهيم ،المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط1997 ،1
ج .7

-

بغدادي جياللي  ،االجتهاد القضائي في المواد الجزائية الم سسة الوطنية لطباعة ،الرويبة
الجزائر ،1996 ،ج.1

-

بن الهمام ،شرح فتح القدير ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،2003 ،1ج.5
بن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط .1995 ،1
بن عرفة محمد ،المختصر الفقهي ،مركز الفارو  ،ط  ،2014 ،1ج.10
بهيج عبد الدايم على العوراي عبد الفتاح ،جريمة خطف األطفال واأل ار المترتبة عليها
بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،ط
.2010 ،1

-

بوسقيعة أحسن  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومه ،الجزائر ،ط 13
 ،2011ج.1

-

بوضياف عادل  ،الوجيز في شرح قانون الجنائي الخاص ،نوميديا للطباعة والنشر
قسنطينة ،الجزائر.

-

التويجري محمد بن إبراهيم ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،بيت األفكار الدولية ،ط1
 ،2009ج.5

-

جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،دار العلم ،بيروت ،ط  ،2ج.3
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-

الحسانين حسن ،أحكام األسرة اإلسالمية فقها وقضاء ،دار األفا العربية ،القاهرة ،ط،1
.2001

-

خان محمد صديق ،فتح البيان في مقاصد القرآن ،المكتبة العصرية ،بيروت1992 ،
ج.10

-

الرملي شمس الدين محمد  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،دار الفكر ،بيروت ،ط3
 ،2002ج.8

-

شمالل على ،الجديد في شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،ط  ،3دار هومه ،الجزائر
ج .1

-

الطبري محمد بن جرير ،تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،م سسة
الرسالة ،ط ،1994 ،1ج.1

-

الطيار عبد هللا بن محمد ،المطلق عبد هللا بن محمد ،الموسى محمد بن إبراهيم ،الفقه
الميسر ،مدار الوطن للنشر ،الرياض ،ط ،2011 ،1ج.7

-

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،دار إحياء
التراث العربي ،ج.1

-

عليش محمد بن أحمد ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،بيروت1989 ،
ج .9

-

عوده عبد القادر  ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج.1

-

عوده عبد القادر  ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ج.2
القرام ابتسام  ،المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب ،البليدة.
الكاساني عالء الدين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط2
 ،1996ج.7
كورنو جيرار  ،ترجمة منصور القاضي ،معجم المصطلحات القانونية ،الم سسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط.1998 ،1
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نجم محمد صبحي ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،ط .2004 ،5
األطروحات:

 دليبة أحمد ،جريمة خطف األطفال القصر دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقوانينالجنائية لدول المغرب العربي ،مذكرة ماجيستر في الشريعة والقانون ،كلية العلوم
اإلسالمية ،جامعة باتنة موسم .2017/2016
 المقاالت:
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الحكم في السطو واالختطاف والمسكرات ،مجلةالبحوث اإلسالمية ،الرياض ،العدد 1405 ،12هـ ،ص76
 القوانين والقرارات:

-

قانون العقوبات الصادر بموجب األمر رقم  ،156-66المؤرخ في  18صفر ،عام ،1386
الموافق  8يونيو سنة  ،1966المعدل والمتمم وفق آخر تعديل له بالقانون رقم ،02 – 16
المؤرخ في  19يونيو ،سنة .2016

-

األمر رقم  ،02-05المؤرخ في 27فبراير ،سنة  ،2005المعدل لألمر رقم ،11-84
المؤرخ في  9يونيو ،سنة  ،1984المتضمن قانون األسرة ،ج ر ،العدد  ،15الصادرة
بتاريخ  27فبراير ،سنة .2005

-

القانون المدني الصادر بموجب األمر رقم  85-75المؤرخ في  20رمضان عام 1395
الموافق  26سبتمبر سنة ،1975المعدل والمتمم.
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جريمة التسلل عبر البحر عن طريق السفن البحرية
The crime of infiltration across the sea by sea ships

طيب إبراهيم ويس،1
 1كلية الحقوق والعلوم السياسية  19مارس  1962جامعة الجياللي اليابس سيدي
بلعباسtayebbrahimouis@yahoo.fr ،
تاريخ اإلرسال2020/07/23 :



تاريخ القبول2020/08/04:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
يعتبر النقل البحري عامال من العوامل التي ترتكز عليها التجارة الخارجية وتتأثر به،
وكلما نشطت التجارة الخارجية زادت الكميات المنقولة بحرا ً (أشخاص ،بضائع) ،والعكس
صحيح  ،والنقل البحري بصف ة عامة ذو طبيعة خاصة نظرا لما تتعرض له السفن من مخاطر
خالل الرحلة البحرية ،من أهم التأثيرات العنصر البشري الذي هو مصدر لكثير من المشاكل،
إذ يتطلب نظام النقل البحري مبادئ قانونية ال يمكن تفاديها للعبور على سطح السفينة منها
تذكرة السفر ،التصريح البحري ...الخ.
كلمات مفتاحية :النقل البحري ،المسافرون خفية  ،القانون ،المسؤولية.
Abstract :
Maritime transport is one of the factors on which foreign trade is
based and is affected, and the more active the foreign trade, the higher
the quantities transported by sea (people, goods) and vice versa, 1 and
the shipping in general is of a special nature given the risks to the ships
during the voyage The most important of which is the human element
which is the source of many problems. The maritime transport system
requires unavoidable legal principles to cross the deck, including the
ticket, the maritime declaration, etc.
key words ; Shipping - Hidden Travelers - Law - Responsibility.
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 -1المؤلف المرسل :االسم الكامل ،اإليميلauthora.s@mail.com :

مقدمة :
لقد عرفت الدول المتقدمة تطورا كبيرا في المجال التكنولوجي وفرص
العمل ومع انتشار البطالة في الدول الفقيرة اندفع شباب الدول األخيرة إلى العزم
على الهجر ة الغير شرعية نحو الدول الصناعية باستعمال مختلف وسائل النقل
ولعل أهم سبيل مسهل للهجرة هو الطريق البحري بواسطة السفن التجارية
والسفن الناقلة لألشخاص أو المسافرين لكن دون سند قانوني المتطائها(،)1وقد
دفع ذلك بقوة المجتمع البحري ومؤسساته إلظهار رغبته الجامعة في العناية
بهذه المشكلة حيث نجد اللجنة البحرية الدولية قد تبنت معاهدة دولية بخصوص
هذا وتتمثل في معاهدة بروكسل الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر والتي
أبرمت في يوم  10أكتوبر  1957بمدينة بروكسل ،هدفها محاربة الهجرة غير
الشرعية عبر البحر بواسطة السفن التجارية وسفن نقل المسافرين (.)2
هذه المعاهدة جاءت لمساعدة ربان السفينة وسلطات الميناء في
اإلجراءات التي تتخذ ضد الراكب المتسلل واآلثار المترتبة حالة اكتشافه على
ظهر السفينة ،لكن المعاهدة لم تكن مفتوحة بل جاءت بضابط حتى يمكن
تطبيقها ،أولها أنها تطبق فقط في مجال النقل الدولي دون النقل الداخلي،
والمقصود بالنقل الدولي الذي يتجاوز الحدود اإلقليمية للدولة الواحدة وغالبا ما
يتم بين نقطتي القيام والوصول تقعان في دولتين مختلفتين مثل ذلك ميناء
مرسيليا وميناء الجزائر العاصمة ،أما حالة النقل الداخلي الذي يتم بين مينائين
تا بعين لدولة واحدة فإن المعاهدة تستبعد وال تطبق ألن ذلك يعتبر مسألة داخلية
يخضع تنظيمها ألحكام القانون الجنائي والبحري.
إذن إذا تحقق التسلل أثناء النقل الدولي فتطبق المعاهدة بإطالقها ،وأول
إجراء جاءت به أنها سمحت لربان السفينة إخراج الراكب المتسلل في أول ميناء
تصل إليه السفينة أو يسلمه إلى السلطة المختصة ،وتلتزم هذه األخيرة بقبول
مجلة صوت القانون
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المتسلل ولها خيار معاقبته أو ترحيله إلى الدولة التي تحمل جنسيتها إن تعذر
ذلك فإلى ميناء التسلل مع التزام الدولة المرحلة إليها المخالف بقبوله ،وقد أتت
المعاهدة باستثناء على إجراء التر حيل حيث سمحت لدولة الميناء الحق في منح
اللجوء السياسي للمتسلل(.)3
ومن أهم آثار المعاهدة أنها تضع على عاتق السفينة التي اكتشف المتسلل
على ظهرها مصاريف الترحيل ،ولعل األثر الخطير الذي جاءت به يمس
الراكب المتسلل إذ تنعدم أي مسؤولية لسفينة المتسلل على ظهرها من تحمل
األضرار الجسمانية التي قد تصيب المتسلل أثناء الرحلة البحرية( )4كحادث
التصادم ،و الجزائر باعتبارها جزء ال يتجزأ من هذا العالم تعاني ظاهرة تسلل
الراكبين عبر البحر بطريقة غير شرعية بشكل يرتفع يوما بعد يوم ،لكن ما هي
األسباب الدافعة إلى ذلك؟.
ومن خالل الب حث في جذور المشكلة يتضح لنا أن هناك أسباب مباشرة
وأخرى غير مباشرة تقف وراء ارتفاع نسبة التسلل عبر البحر.
 . 1األسباب الغير مباشرة.
 .1.1الوضعية االجتماعية واالقتصادية للبالد :عامة فإن سن الراكب المتسلل
عبر البحر يتراوح ما بين  13إلى  35سنة وتأتي شريحة الرجال في المقدمة
بنسبة  %98مقارنة بالنساء رغبة منهم في الهروب من شبح البطالة ،أزمة
السكن ،التسرب المدرسي...الخ ،وتحقيق أهدافهم االجتماعية التي تتلخص في
ثالث مبادئ:العيش في بلد األحالم،الحصول على منصب عمل دائم ومكسب،
الحصول على رفاهية اجتماعية.
 .2.1الفراغ القانوني :إذ على المستوى الدولي يوجد فقط اتفاقية واحدة التي
عقدت في بروكسل في  10أكتوبر  1957والتي لألسف لم تدخل حيز النفاذ
لحد اليوم لنبذها من طرف مختلف دول المجتمع الدولي واعتبارها تدخل في
الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية،وأما على المستوى الوطني عجز تشريعي
واضح واكتفاء المشرع الجزائري بنصوص ال تسمن وال تغني.
مجلة صوت القانون
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.2األسباب المباشرة.
1.2أسباب متعلقة بالميناء :الميناء هو رقعة محادية لمياه البحر حيث تتم
على مستواه عملية الشحن والتفريغ لمئات السفن يوميا وهذا ما يصعب
عملية رقابة الميناء وعلى العموم تتخلص تلك الصعوبات في النقاط التالية:
 شساعة مساحة الميناء،طبيعة تكوين المنشآت المينائية،الحركة الدائمةللسلع واألشخاص يوميا،غياب وسائل الرقابة العصرية كالكاميرات،تواطؤ عمال
الميناء مع المتسللين،نقص اإلنارة الليلية.
 2.2أسباب متعلقة بالمتسللين أنفسهم :لجوء المتسللين إلى وسائل احتيالية
جدا يصعب من خاللها اكتشافهم كلجوئهم إلى المناورة باللباس الباهظ الثمن
لتضليل الرقابة عنهم ،اختبائهم داخل الحاويات داخل غرف المحركات
وتعرف الظاهرة ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى مثال :سنة  2016تم
ضبط  90متسلال عبر مختلف موانئ الوطن ليرتفع العدد سنة  2019إلى
 140متسلل ،نهاية سنة  2019إلى  175متسلل ويأتي ميناء الجزائر
العاصمة في مقدمة الموانئ الجزائرية متبوعا بمينائي أرزيو وعناية على
التوالي (.)5
سنحاول من خالل دراستنا المبسطة هذه الوقوف عند نظام المسؤولية
الذي يخضع له الراكب المتسلل عبر البحر واإلجراءات التي تتخذ حياله طالما
أنه بعمله هذا الغير مشروع يمس بسمعة السفن الوطنية ويهدم ثقة المتعامل
األجنبي الناقل البحري في قدرة السلطات الجزائرية على توفير األمن داخل
موانئها خاصة مع المصطلح الدولي الجديد الخاص بمكافحة اإلرهاب والذي
تولد عنه القانون الدولي ألمن السفن والمنشآت المينائية والمعروف (COOde
) ISPSوالذي جاء بعد أحداث  201/09/11التي ضربت الواليات المتحدة
األمريكية وبالضبط في  2002/12/12ودخل حيز النفاذ في ،2004/07/01
فإن هذا األخير يعتبر كل راكب متسلل أبلغ عنه على مستوى السفينة إرهابيا
وهذا أمر خطير جدا.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .طيب إبراهيم ويس

جريمة التسلل عبر البحر عن طريق السفن البحرية
301

 .1مسؤولية الراكب المتسلل عبر البحر:قبل الحديث عن مسؤولية
الراكب المتسلل عبر البحر في التشريع الجزائري ال بد لنا من معرفة من يكون
الراكب المتسلل؟ .
فالراكب المتسلل عبر البحر أو بالمصطلح الشائع الشخص الهارب هو
كل شخص يركب السفينة خفية عن طاقمها ويبقى مختبأ طيلة الرحلة ،أما
معاهدة بروكسل لسنة  1957السابقة الذكر تعرفه في مادتها األولى أنه ":كل
شخص يركب السفينة لإلبحار أو محاولة اإلبحار خارج الميناء دون إذن من
قائد الباخرة أو السلطات التي لها حق منح التصريح"(.)6
فالرضاء ركن أساسي لقيام عقد النقل ويعبر عنه بواسطة تذكرة السفر،
فانعدام هذه األخيرة تجعل العالقة بين الراكب والسفينة سلبية مما يترتب عليها
قيام المسؤولية المدنية والجزائية نتيجة عمله الغير مشروع ( )7الذي يضر
بمصلحة الناقل المادية ويعرضه لخسارة (غرامات) ،ويقابله تضرر الدولة ألن
التسلل من الموانئ الوطنية إلى ظهر السفينة معناه أن الدولة غير قادرة على
حماية موانئها والسفن الراسية فيهدم ثقة المتعامل األجنبي في وجود أمن مينائي
خاصة مع تطبيق القانون الدولي ألن السفن والمنشآت المينائية ).(ISPS
 1. 1المسؤولية المدنية لركاب المتسلل عبر البحر:الرضاء ضروري
في عقد النقل ويثبت عمال بتذكرة السفر سواء كانت باسم الراكب أو
لحاملها،فتسلل الشخص إلى ظهر السفينة قصد السفر إليها دون أن تكون تذكرة
سفر يكون قد ارتكب الفعل الضار الذي يمس بمصلحة محمية قانونا وهي
مصلحة السفينة( ،)8وعليه تطبيقا للقواعد العامة وكذا معاهدة بروكسل لسنة
 1957السابقة الذكر فإن المتسلل ملزم بأداء وإصالح كل ضرر سببه للسفينة،
فيقع عليه تسديد ثمن المسافة التي قطعها على متن السفينة(.)9
1. 1 .1حاالت قيام المسؤولية المدنية لراكب المتسلل:
1. 1. 1. 1عدم دفع مقابل النقل:إن عقد النقل من العقود الملزمة
لجانبين فيقع على الناقل القيام بإيصال المسافر أو الراكب إلى المكان المتفق
مجلة صوت القانون
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عليه ،على أن يلزم الراكب بدفع المقابل لذلك ،ويتم التعبير عن رضاء الطرفين
بواسطة تذكرة السفر هي وثيقة يمنحها الناقل للمسافرين تثبت التزامات
الطرفين( ،)10فالراكب الذي ال يحمل تذكرة السفر يكون قد ارتكب عمال غير
مشروع واغتصب حقا ليس له ما يبرره ،وزيادة على ذلك يكتسب صفة الراكب
المتسلل حسب قواعد معاهدة بروكسل سنة  1957الخاصة بالركاب المتسللين
عبر البحر ،وينجم عن اكتساب صفة المتسلل تحويل ربان السفينة صالحيات
واسعة للغاية للسلطات المينائية المختصة.
 2. 1. 1. 1إلحاق ضرر بممتلكات الغير:الراكب المتسلل يمر بعدة
مراحل متتابعة لغاية الوصول إلى ظهر السفينة ومن شأن هذا إحداث ضرر
بالغير سواء بممتلكات الميناء أو السفينة:
 .3. 1. 1. 1الضرر الالحق بالممتلكات المينائية :المتسلل يمر إيجابيا
عبر محيط الميناء قصد الوصول إلى هدفه ،حيث يقوم باستعمال شتى الوسائل
المتاحة أمامه للتسلل إلى حرمه وعموما تتخلص هذه األعمال في ما يلي :إتالف
القضبان الحديدية الحامية لمحيط الميناء،إتالف األبواب المؤدية للميناء،تخريب
التيار الكهربائي،هذه األفعال هي على سبيل المثال يلجأ إليها أغلب المتسللين
حتى يحققون أحالمهم بالهجرة.
 . 4. 1. 1. 1الضرر الالحق بالسفينة:المتسلل عندما يصعد إلى ظهر
السفينة فإنه يقوم بأي تصرف جنوني قصد اإلبحار على متنها كقيامه:
 بكسر قفل حاوية واالختباء داخلها،كسر باب غرفة المحركات واالختباءداخلها،إتالفه للبضائع المشحونة باستهالك جزء منها أو التخلص منها،وعليه إذا
توفرت أي حالة من الحاالت السابقة الذكر فإن المتسلل يظل مسؤوال في
مواجهة صاحب الحق في التعويض طبقا للقواعد العامة الموجودة في القانون
المدني الجزائري.
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 .2آثار قيام المسؤولية المدنية للراكب المتسلل:إن الراكب المتسلل إلى
ظه ر السفينة مسؤول مسؤولية شخصية عن خطئه ويتحمل نتائج عمله العمدي
الغير مشروع.
 . 1. 2دفع أجرة النقل كاملة أو ثمن المسافة التي قطعها:المتسلل الذي
يضبط على ظهر السفينة ملزم بأداء لناقل ثمن التذكرة أو ثمن المسافة التي
قطعها على ظهر السفينة وهذا جاء صريحا بموجب معاهدة بروكسل لسنة
 1957في المادة الرابعة وقد اقتبس المشرع الجزائري نص المادة اقتباسا
حرفيا في المواد القانون البحري بأنه ال يعني أي إجراء يتخذ ضد الراكب
المتسلل من االلتزام بدفع األجرة للسفر عن الرحلة التي قطعها(.)11
 . 2. 2تعويض الضرر الناتج:من المنطقي وإعماال بقواعد المسؤولية
المدنية فإن للمتسلل مسؤولية كاملة عن أفعاله ويلتزم في مواجهة المتضررين
بتعويض كل ضرر سببه لهم حسب المنهج اآلتي:
. 3. 2تعويض السلطة المينائية:إذا قام المتسلل بأعمال ضارة ضد
الممتلكات المينائية كما ورد في الفقرة السادسة فإنه ملزم بأداء تعويض مالي
مقابل ومساوي لمقدار الشرر المتسبب فيه.
 . 4. 2تعويض مالك السفينة:المتسلل يقف في مواجهة مالك السفينة أو
مجهز بتعويض كامل عن:
 المواد الغذائية التي استهلكها طيلة الرحلة البحرية دون مقابل ،ألن قدتستمر لعدة شهور والمتسلل معها يصبح في مكانة اإلثراء بال سبب.
 عن األضرار التي سببها للسفينة كالكسر والغرامة التي فرضت عليهاإذا ضبط على متنها من طرف السلطات المينائية.
تعويض الناقل عن التلف الذي أصاب البضاعة جراء تصرفه المشين،
فالناقل حق تتبع المتسلل بالدعوى الرجوع بعد دفع تعويض الخسائر لشاحنين
ألن تدخل ال متسلل في اإلتالف ال يسقط المسؤولية عن الناقل بدفعها بل يبقى
مسؤوال وهذا ما أخذت به غرفة التحكيم في باريس في 1997/10/24
مجلة صوت القانون
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اعتبرت الخسائر التي تصيب البضاعة جراء تصرف المتسلل سببا من األسباب
مسؤولية الناقل ألنه هو المسؤول عن حراسة السفينة(.)12
 . 5. 2دفع تعويض دخول الميناء دون رخصة:إن دخول الميناء يخضع
إلجراءات مشددة باشتراط الحصول على متن إذن مسبق للدخول ،والغرض من
ذلك حماية الممتلكات المينائية والسفن الراسية بالميناء خاصة مع تطبيق القانون
الدولي ألمن السفن والمنشآت المينائية الذي تعتبر أن التطاول على الميناء دون
رخصة يعتبر عمال إرهابيا وأمر خطير جدا .وأثر دخول الميناء دون رخصة
قصد التسلل إلى السفن الراسية ،يعرض المتسلل إلى تعويض مالي من 1.000
إلى  2.000دج(.)13
 .3المسؤولية الجزائية للراكب المتسلل عبر البحر:إن امتطاء السفينة
دون الشكل القانوني المطلوب نتيجة ارتكاب مخالفة للقواعد واألنظمة البحرية
المعمول بها ،هذا وحده كفيل بأن يفتح المجال لربان السفينة التخاذ جميع
التدابير التحفظية ضد الراكب المتسلل تمهيدا لتسليمه للسلطة البحرية المختصة
طبقا ألحكام معاهدة بروكسل الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر(،)14ومن
بين التدابير التحفظية التي يخضع لها الراكب المتسلل التحقيق االبتدائي يقوم به
ربان السفينة ألخذ المعلومات األولية من هذا الراكب كالتحقق من الهوية،
معرفة ميناء التسلل ودوافع الركوب...الخ(.)15
 1. 3القواعد اإلجرائية للمسؤولية الجزائية للراكب المتسلل عبر البحر:
يمر الراكب المتسلل الذي تم ضبطه على متن السفينة بمراحل متتابعة
لحين تسليمه للسلطات المختصة ،ويمكن تبيان هذه اإلجراءات كما يلي:
1. 1. 3ضبط الراكب المتسلل:يعتبر أول مرحلة في سلسلة اإلجراءات
التي تتخذ ضد الراكب المتسلل ،والضبط قد يكون من طرف أحد أفراد الطاقم
الذي يق وم بالقبض عليه وتسليمه لغرفة القيادة المتمثلة في الربان المؤهل قانونا
للتعامل معه هذا الموقف ،أو يكون اإلخطار من طرف أحد الركاب الذي وجد
المتسلل مختبئ في غرفته أو مغتصبا مكانه المخصص له (.)16
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 .2. 1. 3التحقيق اإلداري:التحقيق اإلداري يختص به الربان بموجب
ال معاهدات الدولية واألعراف القديمة باعتباره على السفينة ''السيد بعد الرب''
وطالما أن السفينة تحمل على متنها مجتمعا متنقال يقتصر على أفراد الطاقم
والمسافرين لذلك استوجب ذلك منح ربان سلطة التحقيق لحفظ النظام واألمن
على متن السفينة إذن بمجرد تسليم الراكب المتسلل للربان فإن هذا األخير يشرع
مباشرة في التحقيق معه حسب المنهج اآلتي:
. 3. 1. 3التحقق من الهوية :يقوم الربان بالتحقق من هوية المتسلل
لمعرفة هويته ،ويركز خاصة لمعرفة الجنسية التي يحملها حتى يتسنى له معرفة
الميناء الذي تسلل منه ،لكن الجانب العملي أصعب بكثير فأغلب ربابنة السفن
يواجهون صعوبة في التحقق من الهوية ألن أغلب المتسللين يلجئون إلى
التخلص من الوثائق الهوية حتى ال يتم تحديد هويتهم والبلد الذي ينتمون إليه
األمر الذي يجعل الربابنة في حرج في كيفية التعامل مع الوضع.
 . 4. 1. 3التحقق من طريقة التسلل إلى السفينة :يقوم الربان باستجواب
المتسلل عن الكيفية التي تم من خاللها التسلل إلى ظهر السفينة ،حيث يسأله عن
التسلل هل جاء بمساعدة أطراف في الميناء ،وهل تسلله إلى السفينة جاء
بمساعدة أشخاص عاملين ضمن الطاقم أم جاء تلقائيا نتيجة تهاون أفراد الطاقم
في مباشرة مهام الحراسة.
 . 4. 1. 3إجراء مواجهة بين المتسلل وأحد أفراد الطاقم الذي ساعده:
هذا اإلجراء يكون في حالة ما إذا أقر المتسلل أن تسلله إلى السفينة جاء بمساعدة
شخص معين من الطاقم ،فيلجأ الربان إلجراء مواجهة بينهما لتحديد خطأ كل
واحد منهما وعلى أساسه اتخاذ اإلجراء التحفظي (.)17
.. 5. 1. 3توقيع المتسلل على المحضر :بعد االنتهاء من التحقيق يدون
الربان على الفور كل المعلومات السابقة في سجل المخالفات واإلجراءات
المتخذة ضد المخالف ،ثم يطلع هذا األخير على جميع البيانات ويطلب منه
توقيعها إلعطاء أكثر ضمانة ولكن إن رفض التوقيع يسجل رفضه(.)18
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. 6. 1. 3وضع المتسلل تحت المراقبة:وضع المتسلل تحت المراقبة هو
إجراء استثنائي وتحفظي خوله القانون للربان وهو شبه باألمر باإليداع الذي
يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم(.)19
 . 6. 1. 3تسليم المتسلل لسلطات ميناء الوصول:بمجرد وصول
السفينة إلى الميناء يقوم الربان إلزاما خالل  24ساعة من وصوله بإرسال
المحضر التحري للمخالفة والموقع حسب األصول والمعد طبقا ألحكام قانون
اإلجراءات الجزائية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمعرفة سلطات
الميناء ،ونشير إلى أن المحضر المحرر من الربان له حجية صالحة إلى أن
يثبت عكس ما جاء في المحضر(.)20
كل اإلجراءات السابقة الذكر تطبق في حالة ما إذا كانت السفينة
الجزائرية ورست بميناء جزائري ،لكن على العموم فإن معاهدة بروكسل السابقة
الذكر تجيز لربان السفينة أن يخرج الراكب في أول ميناء تصل إليه
السفينة( ،)21وأن يسلمه إلى السلطة المختصة في هذا الميناء (المادة الثانية)
لكن الجانب التطبيقي والعملي هو مخالف لما هو مدون في النصوص إذ يعمد
الربابن ة الذين يضبطون المتسلل إلى إطالق سراحه خلسة وذلك لتجنب دفع
مصاريف إعادة ترحيل المتسلل لميناء ما دامت معاهدة بروكسل في المادة
الرابعة تلتزم بذلك ،وقد أخذ بها المشرع الجزائري في المادة  545فقرة ثانية
من القانون البحري.
 . 2. 3آثار قيام المسؤولية الجزائية للراكب المتسلل:
 .1 . 2. 3توجيه التهمة:بعد تسليم المتسلل مرفوقا بمحضر التحقيق
األولي إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا يقوم هذا األخير بإجراء التحقيق
التكميلي مع المتسلل المخالف ويتم ما جاء في المحضر األولي ويعطي أكثر
ضمانة للمخالف للدفاع عن نفسه()22ثم بعد ذل ك يوجه له تهمة التسلل دون وجه
حق ويأمر بإحالته على المحكمة المختصة لينال جزاء الفعل غير المشروع.
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 .2 . 2. 3المحكمة المختصة بمحاكمة المتسلل:حسب نصوص وأحكام
القانون البحري الجزائري فإن المحكمة المختصة بالمحاكمة هي محكمة مقر
ميناء التسليم ،والتكييف القانوني يحيل إلى محكمة الجنح والمخالفات طالما أن
العقوبة المقررة نتيجة التسلل هي الحبس(، ،)23ويدان المتسلل خفية إلى السفن
التجارية وسفن نقل المسافرين بعقوبة الحبس من ( )6ستة أشهر إلى ( )5خمس
سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين  10.000إلى  50.000دج(.)24
والمشرع الجزائري لم يكلف نفسه عناء معالجة الموضوع في قسم خاص
حتى يسهل األمر على مختلف السلطات بما فيها من قضاة وسلطات المينائية بل
اكتفى بمجرد نصوص منقولة عن معاهدة بروكسل لسنة  1957الخاصة
بالركاب المتسللين عبر البحر انطالقا من المواد  857إلى  859من القانون
البحري ،األم ر الذي دعانا للبحث في هذا الجزء عن المواد األخرى المتعلقة
بموضوعنا والموزعة بين مختلف أبواب وأقسام القانون البحري (.)25
 .4مسؤولية طاقم السفينة عن الراكب المتسلل:أفراد الطاقم هم مجموعة
األشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة ،ويعبر عنهم بالمصطلح القانوني
الدقيق (كل شخص يرتبط مع السفينة بعقد عمل بحري)( .)26وقد جاء المرسوم
التنفيذي رقم  02/02المؤرخ في  2002/01/06المحدد للقواعد المتعلقة
باالحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها  500طن بعدد أدنى من
البحارة لضمان أمنها ،وقسم أفراد طاقم السفينة إلى قسمين:
األول :يضم هذا القسم ضباط السطح ويدخل تحت هذا المصطلح:
القسم ّ
ربان السفينة يتولى قيادة السفينة وإدارتها،ضابط المالحة يتولى تسيير السفينةومناوراتها ،المهندس البحري يتولى إدارة وصيانة آالت السفينة-،ضابط الراديو
يتولى جميع عمليات االتصال بالموانئ أو السفن األخرى.
القسم الثاني :يضم فئة البحارة الذين يساعدون الربان وضابط المالحقة
في األعمال البحرية بمختلف أنواعها سواء كان في غرفة القيادة أو على
السطح ،ومنهم من يشتغل في إدارة آالت السفينة تحت إشراف المهندس البحري
مجلة صوت القانون
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كالميكانيكيين ،وفئة الخدمة العامة من أجل الطاقم والربان كرئيس الخدم
والطباخ والخبازين...الخ.
 1. 4مسؤولية ربان السفينة عن الراكب المتسلل:ال نستطيع الحديث
عن مسؤولية ربان السفينة دون تبيان الدور والمركز الفريد الذي يتمتع به
وصالحيته الكبيرة جدا على ظهر السفينة والتي من خاللها نستشف مسؤوليته،
فالربان هو أهم شخص على متن السفينة باعتباره نائبا عن المجهز ،فيتولى قيادة
وإدارة وتدبير شؤون السفينة .لذلك تقضي المبادئ العملية وقواعد أصول الفن
البحري السليم التي أساسها العادات واألعراف البحرية القديمة على الربان القيام
بالعديد من الواجبات وااللتزامات بفرض األمن والرقابة على ظهر
السفينة( .) 27فوجود الراكب المتسلل على ظهر السفينة يرجع إلى فرضيتين:
األول راجع إلى إهمال الربان القيام بالواجبات وااللتزامات
 الفرض ّالمهنية التي يتطلبها منه القانون البحري والنصوص التنظيمية.
 الفرض الثاني راجع إلى تواطأ الربان مع الراكب المتسلل قصد تهريبهخارج حدود دولة الميناء مقابل مزايا مادية باهظة.
 .1. 1. 4المسؤولية التأديبية لربان السفينة على الراكب المتسلل:توقيع
العقوبة التأديبية على الربان أمر حتمي ،إذا ثبت إخالله بالقواعد العملية ،ألن
من شأن تصرفه المشين والغير مشروع تعريض السفينة المخالفة إلى دفع
غرامة مالية جزافية تقتطع من ميزانية السفينة وتسلم لدولة الميناء الذي اكتشف
المتسلل( .)28وإن دفع الغرامة يضر بمصلحة طاقم السفينة قبل المجهز ما دام
أن الغرامة تسدد من ميزانية السفينة التي هي مخصصة أصال لحاجات الطاقم
ومؤونته وليس لدفع غرامات ،من هنا يظهر لدينا جليل ضرر الربان على
محيطه العملي والذي ال محالة يعرضه لعقوبة تأديبية ومسؤولية كاملة وتوقيع
العقوبة التأديبية يخضع حسب المادة  564و 472إلى مرحلتين إجباريتين إذا تم
مخالفتهما تصبح العقوبة باطلة وعديمة األثر.
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 1 .1. 1. 4مرحلة التحقيق اإلداري:حالة ارتكاب الربان للمخالفة فإنه
يخضع لتحقيق إداري مسبق قبل اتخاذ أي شكل من األشكال ضده ،والتحقيق يتم
بمعرفة متصرف الشؤون البحرية ،إذا وقعت المخالفة في ميناء جزائري أو
السلطة القنصلية خارج الموانئ الجزائرية( ،)29وترتكز مهمة السلطات السابقة
الذكر على التحقيق مع الربان عن طريق االستجواب والسماع (.)30
 .2.1. 1. 4تحديد العقوبة التأديبية:إن درجة العقوبة التأديبية يحددها
التحقيق اإلداري ،فهو يظهر بوضوح الخطأ الذي قام به الربان ،وقد أورد
المشرع الجزائري ترتيبا للعقوبات التأديبية حسب خطورة الفعل تأتي تتويجا
للتحقيق اإل داري الذي يدين الربان بارتكابه خطأ تأديبيا تترتب عليه المسؤولية
اإلدارية ،كما يأتي أيضا كنتيجة حتمية لخيانة الثقة التي وضعت في شخصية
الربان باعتباره ممثل للمجهز والدولة في آن واحد.
وبمراجعة المادة  471من القانون البحري نالحظ أن القانون رتب العقوبات
التأديبية حسب درجة الخطأ كاآلتي:التوبيخ-اإلنذار الشفوي أو الكتابي-اإليداع
على متن السفينة-التأنيب-المنع من ممارسة الوظيفة على متن السفينة لمدة
تتراوح بين ثالثة أشهر إلى عام واحد-اإليقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون
راتب أثناء هذه المدة-التنزيل من الرتبة-العزل-الشطب من سجل رجال البحر-
السحب المؤقت أو النهائي لشهادة المالحة.
 . 3 . 1. 4المسؤولية الجزائية للربان عن الراكب المتسلل:الربان يسأل
جزائيا عن قبوله للراكب المتسلل إما عمدا أو إهماال ،وتظهر المسؤولية في
جريمة إساءة استعمال سلطته كقيامه مثال بالتخلص من الراكب المتسلل برميه
في أعالي البحر إلخفاء أي أثر له ،أو قيامه بمناورة بحرية للسفينة لنقل الراكب
المتسلل من السفينة األولى إلى السفينة الثانية فهذه العملية تعرض السفينتين
واألرواح للخطر وأقرب لمخالفة أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد األحكام
الموضوعية المتعلقة بالمصادمات لسنة  ،1910هذا باإلضافة أن انحراف
الربان عن خط السير (.)33
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وقد أورد التشريع البحري حاالت على سبيل المثال يمكن من خاللها
إثبات المسؤولية الجزائية للربان عن الراكب المتسلل عبر البحر.
. 1 . 3 . 1. 4عقوبة القبول العمدي للمتسلل وتمويله:
. 1 . 1 . 3 . 1. 4اإلركاب العمدي للمتسلل:يعاقب الربان الذي يقوم
عمدا بقبول الراكب المتسلل بالحبس من ( )6أشهر إلى ( )5سنوات وبغرامة
مالية من  10.000إلى  50.000دج(.)34
 . 2 . 1 . 3 . 1. 4بيع المواد الغذائية للراكب المتسلل:المشرع
الجزائري يعاقب على القيام بسرقة التموين من احتياط السفينة قصد تموين
الراكب المتسلل بالمواد الغذائية عن طريق بيعها له وقصد تحقيق الربح فإن
العقوبة تكون ما بين ( )6ستة أشهر إلى ( )5خمس سنوات وبغرامة مالية من
 20.000إلى  200.000دج لكل شخص من أفراد الطاقم يعمد لبيع مواد
غذائية لتموين أشخاص على متن السفينة(.)35
 . 3 . 1 . 3 . 1. 4عقوبة ممارسة العنف ضد المتسلل:القانون منع
منعا باتا على الربان ممارسة أي شكل من أشكال التعسف في استعمال السلطة،
فضبط الراكب المتسلل على ظهر السفينة ال يخول لربان السفينة حق استعمال
العنف ضده بل التحفظ عليه لحين تسليمه للسلطات ،وعليه فعقوبة استعمال
العنف من طرف الربان يعرضه لعقوبة من ( )6ستة أشهر إلى ( )5خمس
سنوات وبغرامة مالية من  100.00إلى  500.00دج(.)36
 . 2 . 3 . 1. 4عقوبة اإلهمال المؤدي لتسلل والحوادث البحرية:
 . 1 . 2 . 3 . 1. 4الغياب الغير مبرر عن السفينة أثناء استعدادها
لإلبحار :القانون يلزم الربان باإلشراف بنفسه على تسيير أمور السفينة وعدم
إهمال واجباته كضابط عمومي وممثل للسلطة خاصة إذا نتج ضرر نتيجة
إهماله كانغماس الراكب المتسلل في السفينة جراء اإلهمال ،فالعقوبة هي الحبس
من ( )6ستة أشهر إلى ( )5خمس سنوات وبغرامة مالية من  10.000إلى
 50.000دج(.)37
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 . 2 . 2 . 3 . 1. 4المناورة البحرية لتسليم المتسلل:إذا نتج عن
المناورة خسائر مادية أو بشرية يتحمل الربان جزاء العمل الغير محسوبة
عواقبه والذي يخل بالنظام ،حيث أن المشرع نص على أنه مجرد تعريض
السفينة أو األشخاص للخطر جراء المناورة فإن العقوبة عنه تكون الحبس من
( )6ستة أشهر إلى ( )5خمس سنوات وبغرامة مالية من  50.000إلى
 500.000دج(.)38
أما إذا نتج عن المناورة أضرار مادية وجسمانية فإن العقوبة تشدد وترفع
للحبس من ( ) 2سنتين إلى خمس سنوات هذا في حالة وقوع عجز دائم
لألشخاص ،في حين إذا وقعت الوفاة فإن العقوبة تضاعف إلى أقصاها بالسجن
من ( )10عشر سنوات إلى ( )20عشرون سنة(.)39
 . 3 . 2 . 3 . 1. 4إهمال إعالم السلطات عن عملية إركاب وإنزال
المتسلل دون مبرر قانوني:يلزم القانون من الربان في حالة إركابه أو إنزاله
الراكب المتسلل أن يقوم جبرا بتسجيل ذلك في جدول الطاقم وإعالم السلطات
وإال تعرض لغرامة مالية ما بين  50.000إلى  100.000دج(.)40
الخاتمة:
ومن خالل البحث في موضوعنا ظهرت لنا جهة جديدة مسؤولة بقسط
أكبر على تسلسل الركاب المتسللين عبر البحر أال وهي السلطة المينائية التي
يقوم أعوانها بتسهيل مهمة التسلسل ،ويأتي في مقدمتهم أعوان الحراسة
والمراقبة إذ يقومون بالتفاوض مع شبكات مختصة في عمليات التهريب البشري
وإلى الخارج مقابل مزايا مادية ومالية حسب عدد المتسللين ،وظاهرة تورط
أعوان الحراسة تعرف ارتفاعا ملحوظا حيث يوجد ما ال يقل عن  50قضية
مطروحة على محاكم وهران والعاصمة وعنابة ،تورط فيها أعوان السلطة
المينائية(.)41
ومهمة أعوان الحراسة هو رقابة رسو البواخر األجنبية الوافدة إلى الميناء
وبعد ذلك تسهيل مهمة توغل المتسللين إلى حرم الميناء قصد امتطاء السفينة
مجلة صوت القانون
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المعينة من طرف المتسلل ،وغالبا ما تنتهي عملية التسلل بأحداث ال يحمد
عقباها كإطالق أعوان األمن النار على المتسلل أو غرق هذا األخير عندما يلجأ
إلى المغامرة سباحة قصد الوصول إلى ظهر السفينة الراسية قرب الميناء ليال.
ومن خالل كل ما سبق ذكره يظهر لنا جليا مسؤولية السلطة المينائية عن
تبعات ذلك وآثاره ،لكن هل التشريع الجزائري عالج هذه المسألة؟.
و بعد تفحصنا لتنظيم المؤسسة المينائية المتمثل في المرسوم التنفيذي الذي
يحدد القانون األساسي النموذجي للسلطة المينائية فإن هذا األخير يضع عل ى
عاتقها مسؤولية ضمان المحافظة على أمالك وأمن الميناء بواسطة أعوانها
المؤهلين قانونا وعليه تقع على أعوان السلطة المينائية المتورطين بعملية نوعين
من المسؤولية ،األولى مسؤولية تأديبية تخضع للقواعد العامة الموجودة في
قانون العمل،و أما المسؤولية الثانية فهي جزائية جراء العمل الغير مشروع
ألعوان الحراسة.
 .1غرامة مالية :يخضع عون الحراسة المتورط في تسهيل عملية التسلل
إلى غرامة مالية تتراوح ما بين  100.00دج إلى  500.00دج(.)42
 .2عقوبة سالبة للحرية :جاء المشرع الجزائري واضحا ونص على أن
أي موظف مهما كانت صفته يساعد على اليابسة (الميناء) على إركاب أو إنزال
الراكب المتسلل أو إخفاءه ،فإنه يخضع لعقوبة تتراوح ما بين ستة ( )06أشهر
إلى خمس ( )05سنوات(،)43ونالحظ على النص القانوني أن العقوبة المقررة
غير ردعية إليقاف تورط أعوان آخرين في عملية التسلل.
بعد دراسة الجزء الثاني من موضوعنا يظهر لنا جليا الدور الكبير الذي
يلعبه الربان وطاقمه في مجال العالقات البحرية ،فصالحهم يسد الباب أمام
الراكب المتسلل للعبور على ظهر السفينة وفسادهم يكون بمثابة جسر األمان
للراكب المتسلل لتنفيذ غرضه الغير مشروع ،فمن المستحسن أن تكون رقابة
الدولة صارمة على أسطولها البحري بوضع شروط صارمة لتوظيف تسمح فقط
لمن هم أهل بتولي وظيفة الربان والطاقم للسفينة بإعادة النظر في المادة 386
مجلة صوت القانون
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وما يليها من القانون البحري ،ولعل االستثناء الوحيد الذي ينفي مسؤولية طاقم
السفينة عن الراكب المتسلل هو عامل اإلرهاق الذي أثبتت الدراسات الحديثة أن
 %70في حدوث التسلل ما دام يقضي على قدرة الطاقم في المراقبة وممارسة
الوظيفة بشكل تام مما ينجم عنه فتح الباب أمام المتسلل لتحقيق أحالمه ،األمر
الذي تفطنت إليه الحكومة الجزائرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 102/05
المؤرخ في  26مارس  ، 2005المحدد لنظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين
المالحين لسفن النقل البحري.
الهوامش:
 - 1محمد عبد الفتاح ترك :التصادم البحري وذو العنصر البشري في وقوعه ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .10
 - 2مصطفى كمال طه ،مبادئ القانون البحري ،منشأة المعارف ،طبعة  ،1994ص .46
 - 3مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .47
 -4معاهدة بروكسل المبرمة في  10أكتوبر  1957الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر.
 - 5قيشيري فؤاد'' ،المسافرون خفية'' ،مذكرة تخرج لنيل شهادة دراسات بعد التدرج
متخصص تخصص إدارة بحرية ،المعهد العالي البحري ببو سماعيل ،دفعة ،2004 -2003
ص .20
 - 6ربان مدحت عباس خلوصي :السفينة والقانون البحري ،الشهابي للطباعة والنشر،
 ،1993ص .146
 - 7مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .320
 -8مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .319
 - 9المادة  ،02معاهدة بروكسل السابقة الذكر.
 -10مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .320
 -11مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .320
'' - 12المسافرون خفية'' ،المذكرة السابقة الذكر ،ص .36
 -13المادة  939من األمر رقم  80/76المؤرخ في  1976/10/23متضمن القانون
البحري الجزائري جريدة رسمية رقم  1977/29والمعدل والمتمم بالقانون رقم 05/98
المؤرخ في  1998/06/25جريدة رسمية رقم .1998/47
 - 14مصطفى كمال طه ،المرجع السابق ،ص .726
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 -27محمد عبد الفتاح ترك ،المرجع السابق ،ص .109
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29 - BOUKHATMI ( F ) , LE CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME
FACE AUX NOVELLES TECHNOLOGIES , REVUE DE L'UNION
NATINQLE DES BRRAUX ALGERIENS L'AVOCAT , BRRAUX DE SIDI
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 - 30الدكتور كمال حمدي ،المرجع السابق ،ص .35
 - 31المادة  ،472من األمر السابق ذكره.
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 - 34المادة  545الفقرة الثانية من األمر السابق الذكر.
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 - 37المادة  527من األمر السابق ذكره.
 - 38المادة  482من نفس األمر.
 - 39المادة  482الفقرة الثانية من نفس األمر.
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ملخص:
لقد أدت كتابة الدساتير الى وجوب سموها على القواعد القانونية األخرى ،ومن ثم
ظهرت الحاجة الى رقابة احترام الدستور وااللتزام بأحكامه من قبل السلطات العامة في
الدولة.
تتمثل ضمان علوية الدستور في فرض رقابة على دستورية القوانين وهو ما يعتبر
الضمانة الفعلية للحقوق والحريات وذلك بحمايتها ،وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها
تكريسا للنظام الديمقراطي.
تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة األنجع لضمان احترام الدستور وسموه
على بقية القواعد القانونية ،هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية يعهد بها الى هيئة
سياسية ،أو رقابة قضائية عندما تتوالها هيئة ذات طابع قضائي .
كلمات مفتاحية  :سمو الدستور ،رقابة سياسية ،رقابة قضائية ،دستورية القوانين.

Abstract:
The writing of constitutions led to the necessity of their
supremacy over other legal rules, and then the need arose to monitor
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respect for the constitution and abide by its provisions by the public
authorities in the state.
The guarantee of the supremacy of the constitution is to impose
control on the constitutionality of laws, which is the effective guarantee
of rights and freedoms by protecting them, and to separate the
authorities and maintain their balance in order to enshrine the
democratic system.
Oversight of the constitutionality of laws is the most effective way
to ensure respect for the constitution and its supremacy over other legal
rules. This oversight can be political oversight entrusted to a political
body, or judicial oversight when it is undertaken by a body of a judicial
nature.
Keywords : the constitution, judicial control, political control,
constitutionality of laws.

: مقدمة
يطلق على وجوب اتفاق القوانين العادية مع احكام الدستور وعدم مخالفتها
 الذيle principe de constitutionnalité des lois لها مبدأ دستورية القوانين
يقضي بوجوب احترام أحكام الدستور من قبل جميع السلطات وعلى رأسها
 وعليه ال يجوز إصدار قانون مخالف ألحكام الدستور وإال عد،السلطة التشريعية
 فالسلطة التشريعية يجب أن تحترم الدستور في1.هذا القانون غير دستوري
.أعمالها وخاصة عند إقرارها التشريعات
إن مبدأ سمو الدستور يغدو مجرد لفظ أجوف لو استطاعت مختلف
. السلطات في الدولة انتهاك حرمته دون أن يترتب على ذلك االنتهاك أي جزاء
إن الرقابة على دستورية القوانين تعد من أهم الوسائل القانونية الكفيلة
 فإنه ال يمكن تصورها اال في ظل الدساتير الجامدة دون،باحترام سمو الدستور
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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الدساتير المرنة ،فالدساتير الجامدة ال يمكن تعديلها اال باتباع اجراءات خاصة
أشد تعقيدا من االجراءات التي تتبعها السلطة التشريعية في تعديل القانون العادي،
أما الدساتير المرنة فيمكن للسلطة التشريعية تعديل أحكامها باتباع االجراءات
المتبعة نفسها في تعديل القوانين العادية .وكذلك فإن موضوع هذه الرقابة ال يمكن
إثارته إال بعد أن يكون القانون قد صدر مستوفيا إجراءاته الشكلية ،ألنه يكون
معدوما وال يعتد به فيما لو صدر دون استيفاء تلك اإلجراءات وذلك ألن البحث
في رقابة دستورية القانون تنصب على مضمونه (أي مطابقة أو عدم مطابقة
القانون ألحكام الدستور ) ال على شكله ( أي مدى مخالفة القانون لإلجراءات
التي حددها الدستور إلصدار القانون مثل التصويت على القانون أو اقترانه
بمراسيم ليصبح نافذا ).2
ومن خالل رجوعنا الى النظم الدستورية المقارنة الحظنا أن مختلف النظم
التي تبنت الرقابة الدستورية قد تباينت في مسألة تنظيم هذه الرقابة وفي تحديد
الجهة المختصة بها ،حيث أن بعض الدساتير قد عهد بهذه المهمة لهيئة سياسية،
في حين عهد بعضها االخر بهذه المهمة الى هيئة قضائية .فالرقابة على دستورية
القوانين نوعان  :رقابة سياسية ورقابة قضائية.
ومن الدول من اعتمدت على هيئة المجلس الدستوري لتولي هذه الرقابة
فرنسا ،الجزائر ومنهم من اعتمد على المحكمة الدستورية كهيئة قضائية للقيام
بمراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور كمصر .
تكمن أهمية الدراسة في معرفة المقاربة القانونية بين الجهة السياسية
المتمثلة في المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية كجهة قضائية ،واخترنا دولة
فرنسا والجزائر ودولة مصر ،ولم يكن اختيار هذه الدول بطريقة عشوائية وإنما
فرنسا باعتبارها السباقة في الرقابة السياسية على دستورية القوانين وبلدنا
الجزائر اعتمد على المجلس الدستوري للقيام بالرقابة على دستورية القوانين منذ
أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة لسنة  ، 1963ودولة مصر دولة ذات
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

نوام فضيلة – طحطاح عالل ،مقاربة قانونية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
319

تجربة واسعة وتاريخية في مجال القضاء الدستوري المتخصص والمتمثل
بالمحكمة الدستورية .
جاءت هذه الدراسة بفرضيات عدة تمت اإلجابة عنها من خالل البحث
وهي :
 -1هل يوجد تشابه في تكوين ومهام المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية؟
 -2هل المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية أفضل لتحقيق الرقابة على
دستورية القوانين للدستور؟
وعليه سنقسم الدراسة الى محورين على النحو اآلتي :
المحور األول  :المالمح العامة للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.
المحور الثاني  :اختصاص كل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
واآلثار الناتجة عن عملهما.
.1المحور األول :المالمح العامة للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.
نعمل في هذا المحور على تحديد نظرة عامة على المجلس الدستوري
الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية المصرية .
أوال  :المجلس الدستوري في فرنسا
من المعروف أن الرقابة السياسية نشأت أول مرة في فرنسا بموجب
دستور السنة الثامنة إلعالن الجمهورية الصادر في عام  1799واستمرت في
تطبيقها حتى الوقت الحاضر ،ومن فرنسا أخذت بهذه الطريقة بعض الدول
اإلفريقية المستقلة عن فرنسا وكذلك غالبية الدول االشتراكية واالتحاد السوفياتي
السابق
إن دستور الجمهورية الخامسة لعام  1958قد عهد بمهمة الرقابة على
دستورية القوانين الى هيئة سياسية غير متخصصة اطلق عليها اسم المجلس
الدستوري  ،le conseil constitutionnelحيث يكون من اختصاصه رقابة
دستورية القوانين قبل إصدارها ،ويتعين على المجلس الدستوري الذي أحيل اليه
القانون المشكوك في دستوريته ،أن يصدر قراره بشأنه خالل شهر من تاريخ
اإلحالة ،وتقصر هذه المدة الى ثمانية أيام بناء على طلب الحكومة في حالة
مجلة صوت القانون
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الضرورة ،وتقف مدة سريان إصدار القانون عند إحالته الى المجلس لبحث
دستوريته.
3
يتكون المجلس الدستوري من نوعين من األعضاء  ،أعضاء حكميون
(بحكم القانون) وأعضاء معينون .فاألعضاء الحكميون هم رؤساء الجمهورية
السابقون وتكون عضويتهم لمدى الحياة ،أما األعضاء المعينون فهم تسعة أعضاء
يعين رئيس الجمهورية ثالثة منهم ،ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثالثة أعضاء
آخرين ،ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثالثة الباقيين ،ومدة عضويتهم تسعة
سنوات غير قابلة للتجديد ،على أن يتجدد اختيار ثلث األعضاء كل ثالث سنوات،
أما رئيس المجلس الدستوري فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية من بين
أعضاء المجلس ،ويبدو أن رئيس الجمهورية يختار عادة رئيس المجلس من بين
األعضاء الثالثة الذين قام بتعيينهم ولمدة تتناسب مع مدة عضوية ذلك العضو،4
ويكون صوت الرئيس مرجحا في بعض الحاالت في حالة تعادل األصوات .
ثانيا  :المجلس الدستوري الجزائري
تبنت الجزائر فكرة الرقابة الدستورية وذلك بتأسيس مجلس دستوري يكلف
بها في أول دستور لها الصادر في  08سبتمبر  ،51963إال أنه لم يوضع محل
تنفيذ إليقاف العمل به بذات الدستور إعماال بمقتضيات نص المادة  59منه
المنظمة للحالة االستثنائية ،6ليتم تجاهله كليا في ظل دستور  22نوفمبر
 ، 71976ويمكن ارجاع السبب في ذلك الى تكريس المبادئ االشتراكية في
الدستور الجزائري المناقض للنظام الرأسمالي الذس يعتبر إنشاء المجلس
الدستوري دعوة الى تبنيه . 8لتدخل الجزائر مرحلة اصالحات سياسية جديدة سنة
 ،1988والتي انتهت الى اعتماده في ظل دستور  ،91989ليتم تعزيزه أكثر في
دستور  28نوفمبر  101996ويكلف باحترام الدستور والسهر على حسن سير
االنتخابات الوطنية واالستفتاء.
لقد أعاد المؤسس الدستوري بموجب دستور  2016تنظيم أحكام المجلس
الدستوري كمؤسسة رقابية دستورية مستقلة ،وذلك بزيادة عدد أعضائه ضمانا
لتمثيل التوازن بين السلطات ،وكذا توسيع جهات اإلخطار وتمديد مدة العضوية
داخل المجلس ،وذلك من أجل تمكين المجلس من أداء مهامه بفعالية في إطار
مجلة صوت القانون
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االستقاللية والمو ضوعية سواء فيما تعلق بالرقابة على دستورية القوانين أو
كمحكمة انتخابية أو هيأة استشارية في حاالت اخرى .
يتكون المجلس الدستوري حسب نص المادة  183من الدستور الجزائري
 2016من اثني عشر( )12عضوا هم على التوالي :
أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه ،يعينهم رئيس الجمهورية.عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ،وعضوان ينتخبهما مجلس األمة.عضوان تنتخبهما المحكمة العليا ،وعضوان ينتخبهما مجلس الدولة.يضطلع أعضاء المجلس الدستوري مهامه مرة واحدة مدتها ( )08سنوات
ويجدد نصف عدد أعضائه كل اربع سنوات ،أما رئيس المجلس ونائبه فيعينهما
رئيس الجمهورية مرة واحدة كاملة مدتها كذلك ثماني سنوات 11للمحافظة على
ديمومة المجلس واستمراريته.
ثالثا :المحكمة الدستورية المصرية
أخذت مصر بفكرة إسناد الرقابة الدستورية لمحكمة متخصصة بموجب
القانون رقم ( )81لسنة 1969م ،وذلك بإنشاء المحكمة العليا .وبعد إنشاء هذه
المحكمة وتقرير مركزية الرقابة على دستورية القوانين قرر المشرع إمكانية
الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة
المختصة بالنظر في النزاع المعروض عليها ،إذ ال يجوز طبقا لنصوص هذا
القانون اللجوء مباشرة الى المحكمة العليا برفع دعوى أصلية بعدم دستورية
قانون ما ،وإنما يتعين أن يكون هناك نزاع أمام محكمة إدارية أو عادية يراد
تطبيق قانون معين عليه ،ثم يثير أحد الخصوم دفعا بعدم دستورية هذا القانون.
فإذا مادفع بعدم دستورية القانون على هذا النحو ،تحدد المحكمة التي أثير أمامها
الدفع ميعادا للخصوم لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا ،ويوقف الفصل في
الدعوى األصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع ،فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .12
بصدور الدستور المصري عام  1971فقد بدأت مرحلة جديدة أكثر
تخصصية في الرقابة على دستورية القوانين من خالل نص الدستور على انشاء
المحكمة الدستورية العليا وإعطائها دون غيرها مهمة الرقابة على دستورية
مجلة صوت القانون
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القوانين وتفسير النصوص التشريعية اال ان قانون انشاء المحكمة الدستورية لم
يصدر اال في عام  1979م ،اذ استمر العمل بقانون المحكمة العليا حتى هذا
التاريخ.
وما كان نص الدستور الصادر عام 1971م بإنشاء محكمة دستورية عليا
اال استجابة لمفهوم التدرج التشريعي وانسجاما مع قاعدة وجوب احترام التشريع
األدنى للتشريع األعلى وعدم جواز مخالفته ،إذ أن الدستور أعلى تشريع في
الدولة ويسمو على الجميع ،ولهذا جاءت هذه المحكمة باعتبارها هيئة قضائية
مستقلة قائمة بذاتها تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين ،وبذلك أكد
الدستور على حق هذه المحكمة بتثبيت دعائم الشرعية وصيانة حقوق األفراد
وحرياتهم . 13
بتفعيل المحكمة الدستورية بصدور قانون خاص بها سنة  ،1979أكد على
أن تتألف من رئيس وعدد كاف من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ
رأي المجلس األعلى للهيئات القضائية ،14ورئيس هذه المحكمة وقضاتها غير
قابلين للعزل وال يجوز نقلهم الى وظائف أخرى اال بموافقتهم.
وروعي في تشكيل هذه المحكمة أن يكون ثلث أعضائها على األقل من بين
أعضاء الهيئات القضائية وذلك لتعزيز عمل المحكمة بالشكل الصحيح.
وجميع قضاة هذه المحكمة من رجال القانون المشهود لهم بالخبرة والكفااءة
والنزاهاة ،حياث اشاترط قااانون المحكماة الدساتورية العلياا فاايمن يعاين عضاوا فاي
المحكمااة الدسااتورية أن تتااوافر بااه الشااروط العامااة الالزمااة بتااولي القضاااء طبقااا
ألحكام قانون السلطة القضاائية وأن ال يقال عماره عان خماس وأربعاين سانة ،وأن
يكون اختياره من بين الفئات التالية :
-1أعضاء المحكمة العليا.
-2أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة
مستشار أو مايعادلها لمدة خمس سنوات متصلة على األقل.
-3أساتذة ال قانون بالجامعات المصرية الحاليين والسابقين شريطة مضي ثماني
سنوات متصلة على األقل على حصولهم على درجة األستاذية .

مجلة صوت القانون
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-4المحامين الذين عملوا أمام محكمتي النقض واإلدارية العليا لمدة عشر
سنوات متصلة على األقل.15
 استقالل المحكمة الدستورية العليا :قرر الدستور المصري الصادر عام  1971أن المحكمة الدستورية العليا
مستقلة استقالال تاما وواضحا عن باقي السلطات العامة في الدولة بما في ذلك
السلطة القضائية ،إذ خصص الدستور المصري فصال منه للمحكمة الدستورية
العليا وهو الفصل الخامس بعد أن تحدث في الفصول األخرى عن كل سلطة من
سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية ثم القضائية ،وأوضح صراحة في المادة
 174منه بأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها
مدينة القاهرة .
إذا ،فالمحكمة الدستورية تمثل قضاء متخصصا خارجا عن سلطات الدولة
الثالث والتشكل جزءا من أي منها بما في ذلك السلطة القضائية ،إذ أن قضاة
المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل والينقلون الى وظائف أخرى واليتم
انتدابهم اال بموافقتهم ،وذلك ضمانا للحيادية المطلقة لكي تكون قراراتهم ملزمة
لجميع السلطات العامة في الدولة . 16
 النتائج المترتبة على استقالل المحكمة الدستورية العليايدور هذا الموضوع حول التعرف على عالقة جهاز الرقابة على
دستورية القوانين بالسلطات العامة في الدولة سواءا كانت سلطة تشريعية أم
تنفيذية أم قض ائية يناط بها تطبيق التشريع .إذ يترتب على ذلك مايلي :
 -1ا لرقابة ال تمتد الى التدخل في عمل السلطة التشريعية :
إن مهمة المحكمة الدستورية تنحصر في مراقبة مدى انسجام التشريع مع
الدستور ،إذ ال تتدخل في عمل المشرع وال تحاول مجادلة السلطة التشريعية في
خياراتها الكا منة وراء النصوص التي أقرتها ،فدور المحكمة الدستورية ينحصر
مجلة صوت القانون
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في مطابقة التشريعات التي وضعتها السلطة التشريعية مع دستور الدولة الذي
يسمو على باقي التشريعات فيها.17
 -2القضاء الدستوري ال يضع تشريعا:
عندما تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية تشريع معين ،فمعنى ذلك
أن هذا التشريع قد فقد قوته التشريعية ،وبالتالي تلتزم المحاكم المختلفة بعدم
تطبيقه ،وهنا يجب على السلطة التشريعية أو حتى التنفيذية إذا كان التشريع
نظاما بوضع ماتراه مناسبا من تشريعات بدال من التشريعات التي تقرر عدم
دستوريتها .
 -3القضاء الدستوري قضاء مركزي :
إن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تقوم دون غيرها
ببيان مدى دستورية القوانين واألنظمة ،فعندما تشكلت هذه المحكمة بموجب
دستور عام  1971فقد أنهت حق المحاكم العادية باالمتناع عن تطبيق القانون
المخالف للدستور كما كان في السابق قبل تشكيل هذه المحكمة ،وبناء عليه ال
يجوز ألي محكمة أخرى االجتهاد في موضوع دستورية التشريعات ال عن
طريق االمتناع عن تطبيق القانون المخالف أو حتى اإللغاء ،فالمحكمة
الدستورية العليا هي صاحبة القول للفصل في بيان مدى دستورية تشريع ما
والقرار الصادر عن هذه المحكمة قرار نهائي غير قابل للطعن مهما كانت
األسباب .18
 -4المحكمة الدستورية ال تعلو على السلطات العامة في الدولة :
المحكمة الدستورية العليا تمارس عملها والذي يتمحور حول بيان مدى
دستورية القوانين واألنظمة الصادرة عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية ،وهذا
ال يعني بأي حال من األحوال أن هذ ه المحكمة تعلو على السلطات العامة في
الدولة ،بل كل ما في الموضوع أن المحكمة الدستورية والسلطتين التنفيذية
مجلة صوت القانون
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والتشريعية ،وكذلك السلطة القضائية كل له اختصاص بقوم به دون اعتداء على
اآلخر.
 -5تمارس المحكمة الدستورية اختصاصاتها على التشريعات السابقة
والالحقة على إنشاءها:
إن الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية هو الحفاظ على سمو الدستور
ووجوب احترام كافة التشريعات في الدولة له سواء أكانت هذه التشريعات
صادرة قبل صدور المحكمة الدستورية أو بعد ذلك.
 .2المحور الثاني  :اختصاص كل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
واآلثار الناتجة عن عملهما.
إن البحث في دستورية النصوص القانونية هو العمل األساسي للهيئة
الدستورية المكلفة بمراقبة مدى دستورية ومطابقة القوانين للدستور ،ألن هذا هو
الهدف من إنشاء المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية ،حيث كل منهما
يراقب تطبيق قواعد الدستور وااللتزام بأحكامه.
ومن هذا سنبين اختصاص كل من الجهازين وكذا اثار حكم كل منهما على
النص القانوني .
أوال  :اختصاص المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية بالنظر في
الدستورية
يظهر هذا االختصاص من خالل كيفية اتصال المجلس الدستوري
بالدعوى في فرنسا والجزائر وكيفية اتصال المحكمة الدستورية المصرية
بالدعوى والنصوص التي تخضع لسلطة الجهازين .
كيفية اتصال المجلس الدستوري بالدعوى في فرنسا :تمارس رقابة الدستورية في فرنسا عن طريق هيئة سياسية تصدر
قرارات-سوف نقف مع آثارها فيما بعد ،-وهي رقابة سابقة ومنها ماهو وجوبي
كالرقابة على القوانين األساسية ولوائح البرلمان ،ومنها ماهو جوازي وهو
مايتعلق بالقوانين األخرى ،ونحن اآلن نقف مع كيفية اتصال المجلس الدستوري
بالدعوى ليفصل فيها .
والمجلس الدستوري يتصل بالدعوى بإحدى طريقتين  :اإلحالة أو الطلب.
مجلة صوت القانون
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 -1اإلحالة :
تكون اإلحالة في حالة االختصاص الوجوبي للمجلس الدستوري برقابة
الدستورية حيث أوجبت المادة  46الفقرة األخيرة من دستور  1958الفرنسي،
وكذلك الفقرة األولى من المادة  61أن يتم عرض القوانين األساسية على
المجلس الدستوري قبل إصدارها ،وكذلك لوائح المجالس البرلمانية يجب
عرضها على المجلس الدستوري قبل تطبيقها ليقرر مدى مطابقتها للدستور.
فعندما يقوم المجلس النيابي بمناقشة مشروع قانون أساسي ،أو مشروع
الئحة يخص أحد مجلسي البرلمان ،فإنه يلزم إحالة المشروع قبل إصداره الى
المجلس الدستوري لبحث دستوريته.
فاإلحالة الت كون إال من مجلس البرلمان في فرنسا الى المجلس
الدستوري ،وهي إحالة وجوبية بحكم الدستور.
 -2الطلب :
لقد كان نص الفقرة الثانية من المادة  61من دستور  1958تنص على
"ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أحد المجلسين
19
القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري لنفس الغرض".
ثم صدر القانون الدستوري في  92أكتوبر  1974ليدخل على النص
السابق إمكان انعقاد اختصاص المجلس الدستوري بناء على طلب ستين عضوا
بالجمعية الوطنية أو ستين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ فأصبح نص الفقرة
الثانية من المادة  61من دستور  1958على النحو التالي( ويجوز أن يعرض
رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أحد المجلسين وستون عضوا من
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الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ القوانين قبل اصدارها على المجلس
الدستوري لنفس الغرض) 20أي بحث الدستورية.
من خالل هذا النص بعد التعديل في  92اكتوبر  1974يكون الطلب من
المجلس الدستوري لبحث الدستورية على كل من:
 رئيس الجمهورية، الوزير األول، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الجمعية الوطني، رئيس مجلس الشيوخ، ستون عضوا من مجلس الشيوخ، ستون عضوا من الجمعية الوطنية.ومن المالحظ أن طلب بحث الدستورية من المجلس الدستوري يكون من
حق الوزير األول وليس مجلس الوزراء ،وكذلك من حق رئيس الجمعية الوطنية
وليس من الجمعية الوطنية نفسها ونفس الشيء بالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أن كال من هؤالء الرؤساء أن يقرر بمفرده استخدام هذا الحق أو عدم
استخدامه ،وإذا أراد استخدامه فليس مطالبا بأخذ رأي المجلس وإنما هو قرار
فردي له.
وإنني أرى أن االفضل أن يكون هذا الحق لمجلس الوزراء ،ولمجلس
الشيوخ ،وللجمعية الوطنية ،ألن الرأي الجماعي أفضل من رأي الفرد ،وحتى
يباح لألعضاء في هذه المجالس أن يطلبوا بحث الدستورية إذا قامت لديهم شبهة
عدم الدستورية في ما يناقشونه من قوانين ،وإذا كان المشرع الفرنسي حاول أن
يتدارك ذلك بالقانون الدستوري الصادر في  29أكتوبر  1974حيث أجاز
لستين عضوا من الجمعية الوطنية أو ستين عضوا من مجلس الشيوخ طلب هذا
مجلة صوت القانون
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األمر من المجلس الدستوري ،فإن مالحظتنا على التشريع الفرنسي تبقى
قائمة.21
 كيفية اتصال المجلس الدستوري بمسألة الدستورية في الجزائر:يتم اخطار المجلس الدستوري للفصل في مسألة الدستورية من طرف
رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني ،كما
توسعت جهات اإلخطار باإلضافة الى ذلك لتشمل الوزير األول واألقلية
البرلمانية"  50نائبا أو ثالثين عضوا في مجلس األمة ،22كما يمكن كذلك
اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة
العليا أو مجلس الدولة ،عندما يدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام جهة
قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق
والحريات التي يضمنها الدستور وهو ما نصت عليه صراحة المادة  188من
الدستور الحالي التي أحالت مسألة تحديد شروط وكيفيات تطبيقها الى قانون
عضوي.
هذا ،ويتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ،23وفي حالة تعادل
24
األصوات بين أعضائه يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويصدر المجل الدستوري رأيه أو قراره حسب الحالة في أجل :
 ثالثون( ) 30يوما من تاريخ اإلخطار اذا كان هذا اإلخطار صادرا عنرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة ،رئيس المجلس الشعبي الوطني،
الوزير األول ،خمسين نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثالثين ( )30عضوا
في مجلس األمة ،ويمكن تخفيض هذا األجل الى عشرة ايام في حالة وجود
طارئ بطلب من رئيس الجمهورية.
 أربعة اشهر من تاريخ اإلخطار اذا كان اإلخطار بالدفع بعدم الدستوريةبناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،ويمكن تمديد هذا األجل مرة
مجلة صوت القانون
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واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس يبلغ الى
الجهة القضائية صاحبة اإلخطار.
 كيفية اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى في مصر :لقد نظم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  48لسنة  1979هذا األمر
في المادتين  27،29من على النحو االتي :
 المادة  " :27يجوز للمحكمة في جميع الحاالت أن تقضي بعدم دستوريةأي نص في قانون أو الئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل
بالنزاع المطروح عليها ،وذلك بعد اتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعاوى
الدستورية" .
المادة  ": 29تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانينواللوائح على الوجه التالي :
أ-إذا تراءى إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر
إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو الئحة الزم للفصل في النزاع،
أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغير رسوم الى المحمة الدستورية العليا للفصل
في المسألة الدستورية .
ب-إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
االختصاص القضائي بعدم دستورية نص أو قانون أو الئحة ورأت المحكمة أو
الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا ال يجاوز
ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.25
من خالل النصين السابقين يتضح لنا أن المحكمة الدستورية العليا تتصل
بالدعوى بثالثة طرق هي :
التصدي ،اإلحالة ،والدفع .
 -1التصدي:
بهذه الطريقة تستطيع المحكمة الدستورية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها
لبحث دستورية قانون أو الئحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل
بالنزاع المطروح عليها حتى ولو لم تطلب منها ذلك محكمة من المحاكم أو لم
مجلة صوت القانون
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يدفع به من قبل أحد وفي هذه الحالة يجري تخضير الدعوى وفقا لإلجراءات
المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية 26فمثال عندما تقوم المحكمة الدستورية
العليا بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو اللوائح إذا تبين
لها أن القانون المطلوب تفسيره يخالف الدستور فلها أن تتصدى لبحث الدستورية
27
والفصل فيها
 -2اإلحالة :
الطريقة الثانية التصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى هي طريقة
اإلحالة من م حكمة تنظر نزاعا موضوعيا أو هيئة ذات اختصاص قضائي إذا
قدرت أن النص الالزم للحكم في الدعوى المعروضة عليها غير دستوري،
وبذلك تساهم محكمة الموضوع في الحفاظ على مبدأ دستورية القوانين ولكن
بدال من أن تتمتع عن تطبيق النص الذي تقدر عدم دستوريته فإنها تحيل الدعوى
28
الى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية هذا النص.
هذا الطريق نص عليه ألول مرة في قانون المحكمة الدستورية العليا،
وفائدة هذا الطريق قد ال يفطنون الى عدم الدستورية فتقوم المحكمة من تلقاء
نفسها بذلك .
 -3الدفع :
هذه هي الطريقة الثالثة واألخيرة من طرق اتصال المحكمة الدستورية
العليا بالدعوى ،وتتمثل أن أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو
الهيئات ذات االختصاص القضائي يدفع بعدم دستورية نص قانوني أو الئحة
فإذا رأت المحكمة أن الدفع جدي فإنها تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن اثار الدفع
ميعاد ال يتجاوز ثالثة أش هر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم
ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ،وأنني أرى أن األفضل أن
تقوم محكمة الموضوع باإلحالة الى المحكمة الدستورية متى رأت جدية الدفع،
ألن األمر لم يعد يقتصر على المصلحة الخاصة لمن قام بالدفع بعدم الدستورية .
وإنما األمر يتعلق بالمصلحة العامة ،إذ يتعلق بدستورية نص قانوني ،ومن ثم
مجلة صوت القانون
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كان األفضل أن ينص المشرع على وجوب اإلحالة من محكمة الموضوع
للمحكمة الدستورية. 29
 النصوص القانونية التي تخضع لسلطة المجلس الدستوري في فرنسا :طبقا لنص المادة  21من دستور  1958فإن المجلس الدستوري في فرنسا
يختص بالرقابة على دستورية القوانين األساسية ،ولوائح مجلس البرلمان،
والقوانين العادية.
وذلك على النحو التالي :
القوانين األساسية :حيث نصت المادة  21فقرة أخيرة على وجوب عرض
القوانين األساسية على المجلس الدستوري لبحث دستوريتها قبل إصدارها،
فجميع القوانين األساسية تخضع لسلطة المجلس الدستوري لبحث دستوريتها
ويجب عرضها عليه.
لوائح مجلس البرلمان ،أي الالئحة المنظمة لعمل الجمعية الوطنية،
والالئحة المنظمة لعمل مجلس الشيوخ ،فكل من هاتين الالئحتين يجب عرضها
على المجلس الدستوري قبل تطبيقها ،ليبحث مدى دستوريتها فاختصاص
المجلس الدستوري وجوبي طبقا للمادة  21من دستور . 301958
القوانين العادية :وهذه القوانين يختص المجلس الدستوري بالرقابة على
دستوريتها اذا طلب منه ذلك ،فاالختصاص هنا جوازي ،بناء على طلب يرفع
للمجلس الدستوري ،ومن ثم تكون القوانين العادية من اختصاص المجلس
الدستوري ،وتخضع لسلطته في بحث الدستورية .
المعاهدات الدولية :التي تصادق عليها فرنسا تخضع لسلطة المجلس
الدستوري لبحث دستوريتها بصورة جوازية ،بناء على طلب يرفع اليه وذلك وفقا
لنص المادة  54من دستور  ،1958وذلك قبل اصدار القانون المصادق على
المعاهدة ،بل ويمكن أيضا احالة القانون الصادر بالتصديق على المعاهدة الى
المجلس الدستوري لبحث دستوريته وفقا لنص  61من دستور ،1958
فالمعاهدات الدولية التي تصادق عليها فرنسا تخضع لرقابة المجلس الدستوري
بإحدى الصورتين كما سبق القول.
مجلة صوت القانون
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والجدير بالذكر أن الدست ور الفرنسي قد جعل المعاهدات الدولية التي
تصادق عليها فرنسا في درجة أعلى من القوانين العادية ،وإن كانت في درجة
أقل من الدستور بال شك ،أما اللوائح فتخرج من اختصاص المجلس الدستوري
فال يختص برقابة دستوريتها .فأخضع القوانين فقط للدستورية أمام المجلس
الدستوري.
ك ذلك يخرج عن اختصاص المجلس الدستوري القوانين التي يتم موافقة
الشعب عليها في استفتاء ،كذلك التي تصدر عن رئيس الجمهورية في حالة
الطوارئ طبقا للمادة  16من دستور  1958الفرنسي ،والتي يتم استفتاء الشعب
عليها فإنها ال تخضع لسلطة المجلس الدستوري.31
ويالحظ أن المجلس الدستوري يراقب مدى مطابقة القوانين األساسية
للدستور ،كما يراقب مدى مطابقة المعاهدات للدستور ،وبالنسبة للقوانين العادية
فإن المجلس الدستوري يراقب مطابقة القوانين للدستور ،ومطابقتها للقوانين
األساسية والمعاهدات ،فالقانون الذي يخالف قانونا أساسيا أو يخالف معاهدة
صادقت عليها فرنسا يكون غير دستوري ،ويحكم المجلس الدستوري بذلك .
النصوص القانونية التي تخضع لسلطة المجلس الدستوري في الجزائر:
تنص المادة  186من الدستور الجزائري لسنة  2016على مايلي  ":باالضافة
الى االختصاصات األخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام اخرى في الدستور،
يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات،
يبدي المجلس الدستوري ،بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في
دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي
البرلمان للدستور حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة "
ويجب التنبيه الى أن المجلس الدستوري يمارس عدة أنواع من الرقابة
على دستورية القوانين كمايلي:
رقابة سابقة :وهي التي تسبق مرحلة إصدار القانون.
رقابة الحقة :تلي مرحلة إصدار القانون.

مجلة صوت القانون
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رقابة وجوبية  :يمارسها المجلس الدستوري بقوة القانون واإلخطار فيها
بعد مسألة شكلية.
32
رقابة اختيارية (جوازية) :تتوقف ممارستها على إرادة جهات اإلخطار .
فتكون الرقابة وجوبية إذا تعلق األمر بالقوانين العضوية ومدى مطابقة النظام
الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ،وكذا المعاهدات وهي رقابة سابقة،
وتكون اختيارية إذا تعلق األمر بالتشريعات والتنظيمات األخرى وقد تكون سابقة
أو الحقة.
هذا ،ويفصل المجلس الدستوري في مسألة مدى دستورية القوانين بموجب
رأي إذا كانت الرقابة سابقة وبموجب قرار في الحالة العكسية.
النصوص القانونية التي تخضع لسلطة المحكمة الدستورية في مصر:إذا
كان نص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون المحكمة العليا الصادر بقانون رقم
 81لسنة  1969لم ينص على رقابة المحكمة الدستورية اللوائح ،وانما
استخدمت القوانين فقط ،مما كان يبرر وجود اختالف حول حق المحكمة العليا
في رقابة دستورية اللوائح 33فإن قانون المحكمة الدستورية العليا  48لسنة
 1979فقد نص في المادة  25على "تختص المحكمة الدستورية العليا دون
غيرها بما يلي :
أوال :الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح"..ولقد جاء هذا
النص تطبيقا لنص المادة  175من دستور  1971والتي جاء نصها" تتولى
المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح .34"..
ومن ثم فإن النصوص التي تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة
دستوريتها هي القوانين واللوائح.
 فالقوانين سواء كانت أساسية أم قوانين عادية فإنها تخضع لسلطةالمحكمة الدستورية العليا لبحث دستوريتها ،ألن القوانين األساسية وإن كانت
تحتاج اإلجراءات أعلى من تلك التي تحتاجها القوانين العادية ،إال أنها أقل درجة
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من الدستور ،ومن ثم تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا لبحث دستوريتها
ومن باب أولى القوانين العادية.
 تلح ق المعاهدات الدولية التي تصادق عليها مصر بمرتبة القوانين ،وتأخذدرجتها ،وذلك حسب نص المادة  101من دستور  1971والتي تن على "رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلسي الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع
المقررة ."..فالمعاهدات تصبح في درجة القوانين العادية وللمحاكم أن تطبقها
كقانون ،ومن ثم تخضع لرقابة الدستورية من المحكمة الدستورية العليا.
 والقرارات بقوانين التي تصدر استنادا للدستور في حالة الضرورة أوغيبة البرلمان ،أو حتى في حالة الطوارئ ،تخضع لرقابة المحكمة الدستورية
العليا وال يغير منها استفتاء الشعب عليها ،أو تصديق البرلمان ،وإنما تبقى رغم
35
ذلك تحت سلطة المحكمة الدستورية العليا.
فلوائح الضرورة أو التفويض التي يصدرها رئيس الجمهورية بقانون
تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
والرقابة على دستورية اللوائح تكون ببحث مطابقتها للدستور وليس
للقانون ،ذلك أن رقابة الدستورية تعتمد على بحث مطابقة النص القانوني
للدستور ،أما رقابة مطابقة الالئحة فإنه مع إطالق لفظ "اللوائح"المستخدم في كل
من الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا ،فإن المحكمة تراقب دستورية
جميع ما يطلق عليه لفظ الئحة بما في ذلك اللوائح التنفيذية والقرارات اإلدارية
العامة الالئحية ،وال خوف من ذلك مادام سيتم الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة
هي التي تقرر جدية الدفع أو عدمه للقانون ،فهو من اختصاص المحاكم العادية
ومجلس الدولة ألنها رقابة مشرو عية وليست رقابة دستورية .وألن رقابة مجلس
الدولة لهذه اللوائح غير التشريعية هي رقابة محددة المدة ،إذ تتحصن الالئحة بعد
مرور ستون يوما دون الطعن عليها ،وكل مايملكه مجلس الدولة هو التعويض أو
الغاء القرارات الفردية بمرورها .أما رقابة الدستورية فإنها ستؤدي الى الغاء
الالئحة المخالفة للدستور نهائيا ،فال تصدر قرارات فردية استنادا اليها ،ومن ثم
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يكون تخصيص اللوائح بتلك التي لها قوة القانون فقط مخالفا لنص الدستور
36
الصريح الذي أريد به حسم ما سبق من خالف قبل صدوره.
المقارنة والتقييم :
من خالل العرض السابق نرى أن الرقابة في فرنسا لها طابع سياسي،
حيث أن المجلس الدستوري يغلب على تشكيلته افراد السلطة التنفيذية ويظهر
كذلك من خالل االطراف الذين لهم الحق في اخطار وتحريك عمل المجلس
الدستوري وهو ما يسري على المجلس الدستوري الجزائري ألن التجربة
الجزائرية في هذا المجال متأثرة بالت جربة الفرنسية فقط أن في الدستور
الجزائري  2016ادخلت تعديالت على المجلس الدستوري وهذا ما ينبؤنا بالقادم
أفضل .بينما ،الرقابة الدستورية في مصر لها طابع خاص إن لم نقل قضائي،
فالمحكمة الدستورية في تشكيلتها ال تميل الى أي سلطة من السلطات العامة في
الدولة لكن يغلب عليها الطابع القضائي من خالل أن في تشكيلتها قضاة محصنين
من العزل ،وحتى في طريقة تحريك عملها كما أنها تتمتع باستقاللية تامة .كما أن
تختلف مصر بمحكمتها الدستورية عن المجلس الدستوري الفرنسي في القوانين
بصفة عامة التي تخضع لرقابة الدستورية كما تم عرضه سابقا.
ثانيا  :االثار الناتجة عن اختصاص كل من المجلس الدستوري والمحكمة
الدستورية
عندما تنظر الهيئة المكلفة في رقابة دستورية نص قانوني سواء المجلس
الدستوري أو المحكمة الدستورية ،فإنها قد تنتهي الى عدم دستورية النص
القانوني كما قد تنتهي في المقابل الى عدم مخالفة النص للدستور.
 أثر الحكم بعدم دستورية النص القانوني في فرنسا :الرقابة علىالدستورية في فرنسا هي رقابة سابقة ،ومن ثم فإن األصل أنها تؤدي الى عدم
إصدار القانون الذي يحكم المجلس الدستوري بعدم دستوريته.
فالمجلس الدستوري عندما يرى عدم دستورية نص قانوني ،فإنه ينظر هل
يمكن فصل الجزء الذي رأى عدم دستوريته عن باقي التشريع المراد إصداره،
فإن استطاع فصله فإنه يقضي بعدم دستورية هذا الجزء فقط ،ويمكن أن يصدر
باقي التشريع.
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أما إذا كان ال يمكن فصل الجزء غير الدستوري عن باقي التشريع فإن
حكم المجلس بعدم الدستورية يؤدي الى عدم اصدار التشريع بأكمله.
وال تقتصر قرارات المجلس الدستوري على تقرير الدستورية أو عدمها
وإنما استطاع المجلس الدستوري أن يوجد لنفسه نوعا ثالثا من القرارات يمكن
له إصدارها.
وذلك عندما يرى أن التشريع المعروض عليه يمكن أن يتوافق مع الدستور
شريطة أن يكون تفسيره على نحو معين.
فعندئذ يصدر المجلس الدستوري قراره متضمنا هذا المعنى ،أي ينص في
القرار على أن تفسير هذا النص يكون على هذا النحو ،فيحل ارادته محل ارادة
المشرع ،وعلى هذا ،يكون حكم المجلس الدستوري بعدم دستورية نص قانوني
يؤدي الى عدم اصدار هذا النص القانوني عن البرلمان الفرنسي ،أي ال يصبح
قانونا ،فيعدمه قبل والدته 37كما أنه في حاالت أخرى يؤدي الى اعطاء التشريع
تفسيرا محددا يجب أن يكون هو المعنى المطبق في الواقع العملي .
فإذا كان النص القانوني الذي رأى المجلس الدستوري عدم دستوريته هو
معاهدة دولية ترغب فرنسا في التصديق عليها ،فإن حكم المجلس الدستوري بعدم
الدستورية لنص المعاهدة .يحول دون تصديق فرنسا عليها اال بعد تعديل الدستور
الفرنسي بحيث اليتعارض مع المعاهدة.
وذلك أمر بديهي الن الدولة المصادقة على المعاهدة ال تملك أن تعدل
المعاهدة بالصورة التي تتوافق مع دستوريتها ،وإنما لها أن توافق على المعاهدة
أو ال توافق عليها أما الدستور فإنه يمكن تعديله ،لذلك فإن حكم المجلس
الدستوري بعدم دستورية نص في معاهدة دولية يحول دون تصديق فرنسا عليه
اال إذا عدلت الدستور بحيث يزول هذا التعارض. 38
أثر الحكم بعدم دستورية النص القانوني في الجزائر :إذا ارتأى المجلسالدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية ،فال يتم التصديق عليها ،39أما
اذا ارتأى أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري ،يفقد هذا النص أثره ابتداء
40
من يوم قرار المجلس
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أثر الحكم بعدم دستورية النص القانوني في مصر :لقد أوكل الدستورالمصري لسنة  1971الى المشرع بيان اثار الحكم بعدم الدستورية الصادر من
المحكمة الدستورية العليا ،حيث نص في المادة  178على "تنشر في الجريدة
الرسمية األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية،
والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على
الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار.
ولقد نظم المشرع اثارالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية
نص قانوني أو الئحة في المادة  49من القانون  48لسنة  1979بانشاء المحكمة
الدستورية العليا والتي جاء نصها على النحو التالي" أحكام المحكمة في الدعاوى
الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .وتنشر
االأحكام والقرارات المشار اليها في الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوما
على األكثر من تاريخ صدورها" .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو الئحة عدم جواز تطبيقه
من اليوم التالي لنشر الحكم ،فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي
تعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن.41
المقارنة والتقييم :بالنسبة الثر الحكم بعدم دستورية نص قانوني في
مصر ،كان األفضل أن ينص المشرع المصري على ان القانون المحكوم بعدم
دستوريته يصبح كأن لم يكن فهذا أبلغ وافضل من "عدم تطبيقه" من اليوم التالي
للنشر .فالقانون يبقى واليطبق !! وهذا أمر عجيب.
المشرع المصري اعتد باليوم التالي لنشر الحكم ،وكان األفضل أن يكون
من يوم النطق بالحكم ،ألن نفس المادة  49من القانون  48لسنة  1979نصت
على أن تنشر األحكام خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .فالمدة التي
تمر بين النطق بالحكم وصدوره ،وبين النشر هي مدة قد تصل الى خمسة عشر
يوما .أجاز المشرع تطبيق القانون المحكوم بعدم دستوريته خاللها ،مما يمثل
خطورة وأضرار على الحقوق والحريات ،وانتهاكا ألحكام الدستور وقواعده،
ألن النص قد تأكد عدم دستوريته من وقت النطق بالحكم فما هو المبرر لعدم
االعتداد بهذا الوقت النقضاء القانون ،ولماذا ال يعتد اال بتاريخ النشر ،رغم أن
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النشر ليس هو الذي يقرر عدم الدستورية ،وانما هو وسيلة للعلم فاألفضل أن يتم
عدم تطبيق النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته من وقت النطق بالحكم بعدم
الدستورية ،حتى يتاح لكل من تم تطبيق القانون غير الدستوري عليه بعد نطق
المحكمة الدستورية بالحكم الحق في تعديل مركزه القانوني ،والحصول على
تعويض مناسب ،إذا تعذر إعادته الى مركزه القانوني .
في فرنسا ،يتمثل اثر رقابة المجلس الدستوري في عدم اصدار النص
القانوني الذي يرى المجلس الدستوري عدم دستوريته.
في الجزائر ،فرق المؤسس الدستوري بين المعاهدة أين هذه األخيرة ال يتم
التصديق عليها ألنها تخضع للرقابة القبلية الوجوبية اذا تبين للمجلس الدستوري
عدم دستوريتها ،وبين القانون والتنظيمات حيث يفقدان اثرهما من يوم صدور
قرار المجلس .
أما في مصر لم ينص المؤسس الدستوري على اثر الحكم الصادر بعدم
الدستورية من المحكمة الدستورية على النص القانوني ،بل لم ينص على أي أثر
له ،وأحال على التشريع العادي في ذلك ،وهو أمر معيب من وجهة نظرنا ألن
حكم المحكمة العليا بعدم الدستورية له أهمية كبيرة ،ومن ثم كان يجب أن يكون
تحديد هذا األثر من قبل الدستور وليس من قبل القانون العادي مما يتيح الفرصة
للمشرع في تعديل األثر المترتب على عدم الدستورية ألن التشريع العادي ال
يحظى بالثبات واالستقرار مثل الدستور.
الخاتمــــــة :
يعتبر جهاز الرقابة على دستورية القوانين سواء تمثل في المجلس
الدستوري أو المحكمة الدستورية أساسيا إلرساء مبادئ الديمقراطية وبناء دولة
القانون ،حيث تعتبر فرنسا السباقة إلحداث المجلس الدستوري وتأثرت بالتجربة
الفرنسية عدة دول مغاربية كالجزائر أين نجد المجلس الدستوري الجزائري
نسخة للمجلس الدستوري الفرنسي إال أنه تم الباسه عباءة جديدة خاصة مع
التعديالت األخيرة التي جاء بها دستور .2016
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وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا المصرية ظهرت منذ زمن طويل
والزالت بتعديالت جديدة طبقا للدستور الحالي لسنة 2012
من خالل المقاربة القانونية بين المجلس الدستوري الفرنسي ،والمجلس
الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية المصرية نخلص الى القول أن لهم
هدف واحد وهو تحقيق سمو الدستور وضمان احترامه غير أنهم يختلفوا من
ناحية التشكيلة واالختصاصات واآلثار المترتبة على عملهم.
فالمجلس الدستوري الفرنسي ذو طابع سياسي أما المحكمة الدستورية
المصرية جهة قضائية مستقلة.
في األخير يسعنا القول أنه من خالل دراستنا لهذا الموضوع ،تبين لنا أن
المحكمة الدستورية بطبيعتها القضائية سواء من حيث تركيبتها او من ناحية
صالحياتها واستقاللها تحقق رقابة فعالة بالمقارنة مع المجلس الدستوري ،ألن
هذا األخير يتكون من تشكيلة اغلبها سياسية تتركز فيها هيمنة السلطة التنفيذية،
كما أن هذا المجلس ال يتمتع باالستقاللية االدارية والمالية سوى الشكلية فقط.
كما أن الضمانات المستحدثة والمعززة للمجلس الدستوري الجزائري تعد
جوهرية وأساسية لتحقيق استقاللية المجلس وضمان تجسيد كل االختصاصات
المكلف بها بموجب أحكام الدستور ،غير أن ذلك غير كافي لوحده إن لم تترجم
هذه الضمانات المكرسة في الدستور الى أدوات قانونية عملية.
إن الوا قع المعاش في الجزائر ،منذ بداية الثمانينات الى يومنا هذا ،أثبت
عدم صدق النوايا السياسية في عمليات اإلصالح في شتى الميادين ،بحيث كل
مرة يقترح مشروع إلصالح منظومة ما وإال وتبين فيما بعد أنه مجرد تغيير
عابر هدفه ضمان استمرارية الوضع على حاله وهو األمر الذي يسري على
المجلس الدستوري .
إن تحقيق دولة القانون المبني على تجسيد مبدأ سيادة القانون بمفهومه
الواسع ،وتعزيز استقرار المؤسسات ،وتطبيق فعلي وحقيقي لمبدأ الفصل بين
مجلة صوت القانون
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السلطات ،يتطلب إرادة سياسية حقيقة نابعة ومنبثقة من أعماق المجتمع ،تحمل
في طياتها رؤسة مستقبلية مبنية على المصلحة العامة.
وعليه فإن اعادة النظر في المجلس الدستوري من خالل التعديل
الدستوري لسنة  2016لم يرقى الى طرح المجتمع الجزائري الذي يناشد
بصوت عال ضرورة احداث تغيير جذري في دواليب ومؤسسات الدولة ،وحتى
مسودة تعديل الدستور لسنة  2020لم تكن في المستوى المطلوب غير أنه ال
تزال مجرد مسودة فقط قابلة للتعديل ،غير أنه اذا كان تغيير المجلس الدستوري
بمحكمة دستورية بطابع قضائي وتكون مستقلة في الواقع العملي نستبشر خيرا
لبناء دولة عصرية قائمة على الفصل بين السلطات ،بمؤسسات رقابية قوية
تتكفل بضمان تجسيد مبدأ سمو الدستور وحماية حقوق وحريات األفراد.
الهوامش:
- 1عبد الحميد متولي ،القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،جامعة االسكندرية ،سنة
 ،2006ص .18
- 2عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القانون الدستوري ،جامعة بيروت العربية ،سنة  ،2001ص
.46
3
- L.Favoreu et L.Philip, le conseil constitutionnel, p.u.f, 1998, p9.
4

- Pierre Avril et Jean Gicquel, le conseil constitutionnel, Montchrestien, 4 éme
Edition, Paris, 1998,p22.
5
-Art 63 de la constitution Algériennede 8 septembre 1963, journal officiel,
N64,publié le 10 septembre 1963,p888, stipule : » il se compose du premier
président à la cour supréme, des présidents des chambres civile et
administrative de la cour supréme, de trois députés désignés par l’assemblée
national et d’un membre désigné par le président de la république.
Les membres du conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix
» prépondérante
6
-Art 59 de la constitution Algérienne de 8 septembre 1963, ibid, stipule :
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« En cas de péril imminent, le président de la république peut prendre des
mesures exceptionnelles en vue de sauvegarder l’indépendance de la nation et
les institutions de la république.
» L’assemblée nationale se réunit de plein droit

- 7دستور  1976الصادر يموجب األمر  ،97-76مؤرخ في  22نوفمبر ،1976
ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،94لسنة  ،1976ص.1292
- 8فوزي أوصديق ،الوافي في شرح القانون الدستوري ،النظرية العامة للدساتير ،ج،2
د.م.ج ،الجزائر ،1994 ،ص.186
- 9تنص المادة  153من دستور  23فيفري  ،1989المنشور بموجب المرسوم الرئاسي
 ،18-89مؤرخ في  28فيفري  ،1989ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،09الصادر في أول مارس
سنة  ،1989ص ، 234على مايلي  ":يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام
الدستور .كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية االستفتاء ،وانتخاب رئيس
الجمهورية ،واالنتخابات التشريعية ،ويعلن نتائج هذه العمليات".
- 10تنص المادة  163من دستور  28نوفمبر  ،1996المنشور بموجب المرسوم الرئاسي
 ،438-96مؤرخ في  07ديسمبر  ،1996المعدل والمتمم ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد
،76الصادر في  8ديسمبر  ،1996ص ،6على مايلي :
" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية االستفتاء ،وانتخاب رئيس الجمهورية،
واالنتخابات التشريعية ،ويعلن نتائج هذه العمليات".
- 11المادة  183الفقرة  05-04من دستور  2016الصادر بموجب القانون ،01-16
المؤرخ في  6مارس  ،2016المتضمن التعديل الدستوري ،ج.ر.ج.ج.د.ش رقم 14
المؤرحة في  07مارس سنة .2016
 - 12شريف الطهراوي ،القضاء الدستوري في مصر ،المجلد الثاني ،ط ،2القاهرة ،سنة
 ،2003ص .32
- 13عوض الغزاوي،التنظيم السياسي والدستوري ،دار الفكر للطباعة ،األردن ،سنة ،2007
ص .124
- 14العماوي منصف ،الرقابة الدستورية على القوانين ،مصر نموذج ،الطبعة ،1االردن ،سنة
.49 ،2010
- 15رأفت العفيفي ،الرقابة الدستورية في مصر ،مقال منشور في مجلة مجلس الدولة
المصري ،العدد ،6سنة .2008
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- 16يحي الجمل،طرق الرقابة على دستورية القوانين في البالد العربية ،نيو افست
للطباعة،ديسمبر سنة .2002
- 17محمد الوريكات ،دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء ،مجلة الدراسات لعلوم
الشريعة والقانون مصر ،المجلد  ،40العدد ،1سنة  ،2013ص .17
- 18محمد الوريكات ،المرجع السابق ،ص .20
19
-Louis favoreu et Louis philip, Jurisprudence du conseil constitutionnel,
R.D.P , Paris ,1998, p150.
20
-Gadart.J, Institutions politiques et droit constitutionnel, R.D.P, Paris,
1999, p 173.
21
.-Didier Maus, institutions politiques françaises, Paris, Masson, 1990,p176.

- 22المادة  187من دستور .2016
- 23المادة  189من دستور .2016
- 24المادة  183فقرة  2من دستور .2016
- 25يحي الجمل ،القانون الدستوري،منشأة المعارف االسكندرية ،طبعة  ،2000ص .220
- 26بن سالم جمال،القضاء الدستوري -دراسة مقارنة ،-أطروحة الدكتوراه في القانون العام،
جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،2016ص.93
- 27قنديل أشرف عبد القادر ،الرقابة على دستورية القوانين(دراسة مقارنة) ،دار الجامعة
الجديدة ،االسكندرية ،2013 ،ص.65
- 28المنجي محمد ،دعوى عدم الدستورية ،الطبعة األولى ،منشأة المعارف االسكندرية ،سنة
 ،2002ص.98
- 29قنديل أشرف عبد القادر ،المرجع نفسه ،ص .77
30

-Arnaud Haquet, le concept de souveraineté, droit constitutionnel français,
université de France, 1er édition, 2004, p173.

-louis favoreu, op,cit, p 201.31
- 32فوزي أوصديق ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،الجزء الثاني ،النظرية
العامة للدساتير ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون ،الجزائر ،الطبعة
الثالثة ،السنة  ،2008ص.184
- 33ابراهيم درويش ،القانون الدستوري ،النظرية العامة والرقابة الدستورية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،2004 ،ص.148
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- 34عثمان عبد الملك الصالح،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية دول المشرق ،مؤسسة
دار الكتاب الكويت ،الطبعة الثانية ،سنة  ،2002ص .325
- 35عبد العزيز محمد سالمان ،رقابة دستورية القوانين ،دار الفكر العربي ،الطبعة ،01
مصر ،سنة  ،1995ص 70ومابعدها .
 36يحي الجمل ،القانون الدستوري ،المرجع السابق ،ص.101
- 37من األمثلة على ذلك حكم المجلس الدستوري الصادر في  23بناير  1987بشأن
المرسوم رقم  224لسنة  1986والذي تتلخص الوقائع في أن قانون  2يوليو  1986في
مادته األولى قد فوض الحكومة في أن تعدل أو تلغي بطريق األوامر وبالشروط المنصوص
عليها في المادة  37من الدستور بعض نصوص التشريع االقتصادي المتعلقة باألثمان
والمنافسة ،بقصد تحديد قانون جديد للمنافسة ،واستنادا اليه أنشأ أمر أول ديسمبر 1986
بصفة خاصة هيئة ادارية في مجلس المنافسة ،وحوله سلطات هامة فيما يتعلق بمجازاة
المسلك المنافي للمنافسة ،وله بصفة خاصة سلطة توقيع جزاءات مالية ،وكان األمر ينص في
صيغته األساسية على إمكان طعن المنشأة المنجزة أو وزير االقتصاد في قرارات مجلس
المنافسة بطعن القضاء الكامل أمام مجلس الدولة .وبعد نشر األمر بقليل أقر البرلمان بناء
على اقتراح كثير من النواب قانونا يجعل االختصاص للنظر في قرارات مجلس المنافسة
لمحكمة استئناف بباريس ،وبعد التصويت على هذا النص وقبل اصداره أحاله أكثر من ستين
نائبا الى المجلس الدستوري ،ناسبين اليه مخالفة سواء مبدأ فصل السلطات الذي تؤكده المادة
 16من اعالن حقوق االنسان والمواطن أو نصوص قانون التنظيم القضائي .ولقد انتهى
المجلس الدستوري الى مخالفة هذا المرسوم لمبدأ أساسي مفاده الفصل بين جهتي القضاء
العادي واالداري الناتج بدوره عن الفصل بين السلطات ،وأقر هذا الحكم أن قانون 1790
ليس له قيمة دستورية .وتمثل األثر المباشر لحكم المجلس الدستوري عدم اضفاء قوة القانون
على أي نص من نصوص أمر اول ديسمبر .1986
38
- Hugues Portell, Droit constitutionnel, 8éme édition, Dalloz, 2009, p350 .
- 39المادة  190من دستور .2016
- 40المادة  191من دستور .2016
 - 41محمد حسنين عبد العالي ،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة ،2007
ص .163-162
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دستور  1976الصادر يموجب األمر  ،97-76مؤرخ في  22نوفمبر ،1976ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،94لسنة .1976
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قانون رقم  01-16مؤرخ في  6مارس  ،2016يتضمن التعديل الدستوري ،الجريدةالرسمية عدد  ،14المؤرخة في  07مارس .2016
الكتب :-1يحي الجمل ،القانون الدستوري،منشأة المعارف االسكندرية ،طبعة .2000
-2عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القانون الدستوري ،جامعة بيروت العربية ،سنة .2001
-3يحي الجمل،طرق الرقابة على دستورية القوانين في البالد العربية ،نيو افست
للطباعة،ديسمبر سنة .2002
 -4المنجي محمد ،دعوى عدم الدستورية ،الطبعة األولى ،منشأة المعارف االسكندرية ،سنة
.2002
-5عثمان عبد الملك الصالح،النظام الدستوري والمؤسسات السياسية دول المشرق ،مؤسسة
دار الكتاب الكويت ،الطبعة الثانية ،سنة .2002
-6شريف الطهراوي ،القضاء الدستوري في مصر ،المجلد الثاني ،ط ،2القاهرة ،سنة
.2003
-7عبد الحميد متولي ،القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،جامعة االسكندرية ،سنة
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 -10فوزي أوصديق ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،الجزء الثاني ،النظرية
العامة للدساتير ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية بن عكنون ،الجزائر ،الطبعة
الثالثة ،السنة .2008
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-11العماوي منصف ،الرقابة الدستورية على القوانين ،مصر نموذج ،الطبعة ،1االردن ،سنة
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الجديدة ،االسكندرية.2013 ،
أطروحة الدكتوراه:بن سالم جمال،القضاء الدستوري -دراسة مقارنة ،-أطروحة الدكتوراه في القانون العام،
جامعة الجزائر ،كلية الحقوق .2016
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االستقاللية الوظيفية للمجلس الدستوري الجزائري
 في ظل السلطات المتميزة لرئيس الجمهورية –the functional independence of the Algerian Constitutional
Council Under the distinguished powers of the President of
the Republic
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ملخص:
أن كل المنظومة القانونية للدولة الجزائرية تعزز المركز القانوني لرئيس الجمهورية
مما يجعل كل الهيئات الدستورية تتأثر بهذا المركز بما يخدم السلطة التنفيذية أكثر من باقي
السلطات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .إال أن الهيمنة التي تفرضها السلطة التنفيذية
على باقي السلطات في الحقيقة ليس مردها إلى تعنت هذه السلطة وتزايد قوتها بل للضعف
العلمي و المعرفي للتركيبة البشرية لنواب البرلمان خصوصا من الناحية القانونية ،كما ترد
أيضا لمشكلة عدم استقاللية القضاء المبدأ الذي طالما ينادي به كل المهتمين بالمجال القانوني
والقضائي ،ومع هذا يبقى المجلس الدستوري بالتعداد السابق للتشكيلة أو الحالي أكثر مؤسسة
دستورية تمثل التوازن والتشارك بين السلطات وهو من بين األجهزة القليلة في الدولة التي
بها تمثيل لكل السلطات.
الكلمات المفتاحية:المجلس الدستوري ،رئيس الجمهورية ،تشكيلة المجلس الدستوري ،إخطار
المجلس الدستوري  ،إستقاللية المجلس الدستوري.
Abstract:
The entire current legal system of the Algerian State strengthens
the legal power of the President of the Republic, which places all
constitutional bodies under the influence of this power on the one hand,
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which serves the executive power at the expense of other authorities
directly or directly. or indirectly.
However, the domination imposed by the executive power to the
detriment of the rest of the authorities is not really due to the
intransigence of this authority and its growing force, but rather to the
scientific and episodic inadequacy of the current human component of
parliamentarians.,in particular the legal competence on one side, and on
the other, the lack of judicial autonomy, this principle so defended by
the persons concerned in the legal and judicial field, and yet the
Constitutional Council remains with its previous human component or
current, the most constitutional institution reflecting the balance and the
partnership between the authorities, as well as among the rare organs of
the country which have the representativeness of all the authorities.
Keywords: Constitutional Council, President of the Republic,
Component of the C / C, Notify the C / C, Autonomy of the C / C
meriembelbekri89@gmail.com : اإليميل، بلبكري مريم: المؤلف المرسل-1

:مقدمة
إن المجلس الدستوري أح د أكثر المؤسسات الدستورية التي أخذت حظا
 بحيث،كبيرا من الدراسة والتحليل من جاب الفقه الذي يعنى بالمجال الدستوري
،كان وال يزال موضوع يحتاج لمزيد من البحوث التي تخص عناصره المتشعبة
ولعل استقاللية هذه الهيئة الدستورية أحد أهم عناصر التي تستحق أكبر قدر من
 ودوره الهام في تحقيق، طبعا هذا على غراراجتهادات المجلس،البحث والتحليل
المبادئ الدستورية العليا أهمها ضمان سمو الدستور وتدرج القوانين والفصل
.بين السلطات

)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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كما أنه كان للمجلس الدستوري نصيب كبير في التعديل الدستوري لسنة
 2016تقريبا في كل األحكام المتعلقة به ،وظاهريا انصبت هذه التعديالت على
تحقيق ال توازن بين السلطات الثالث في تشكيل هيئة المجلس الدستوري،
فأصبحت السلطة التنفيذية تمثل بأربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب
الرئيس وعضوين اثنين آخرين ،يعينهم رئيس الجمهورية وتمثل السلطة
التشريعية بأربعة أعضاء أيضا وينقسمون مناصفة بين غرفتي البرلمان عضوان
اثنان منتخبان من طرف المجلس الشعبي الوطني ،عضوان آخران ينتخبان من
طرف مجلس األمة ،كما أن السلطة القضائية وكمثيلتها التشريعية تقاسم مجلس
الدولة و المحكمة العليا األعضاء األربعة الممثلين لهذه السلطة في هيئة المجلس
الدستور ي ،هذه التشكيلة المتوازنة كان من األجدر أن تعكس التوازن على
وظيفته الرقابية وال تكتفي بالتقاسم العددي لألعضاء.
إن التعديل الدستوري لسنة 2016طال أيضا األحكام المتعلقة بإخطار
المجلس الدستوري محدثا توسيع حقيقي في دائرة اإلخطار أو الجهات المكلفة
باإلخطار وتقسيمه أيضا تقسيما متوازنا عدديا بين السلطات الثالث ،فأصبح
يمارس حق اإلخطار عن السلطة التنفيذية كل من رئيس الجمهورية والوزير
األول ،وعن السلطة التشريعية بغرفتها السفلى رئيس المجلس الشعبي الوطني
أو خمسين ( ) 50نائب برلماني ،وعن غرفته العليا رئيس مجلس األمة أو ()30
عضو عن مجلس االمة ،أما السلطة القضائية فإن تدخلها يكون بواسطة إحالة
الدفع بعدم دستورية القوانين المثار أمامها من طرف المحكمة العليا ومجلس
الدولة .
وعن الدفع بعدم دستورية القوانين كان من ألمع ما جاء به التعديل
الدستوري لسنة  2016الذي أسهم بشكل كبير في إشراك المواطنين في عملية
الرقابة على دستورية القوانين ،أو باألحرى في إخطار المجلس الدستوري عن
طريق الدفع بعدم دستورية القوانين وذلك بمساهمة السلطة القضائية.
مجلة صوت القانون
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ومما يستدعي الدراسة فعال في هذا البحث هو مدى استقاللية هذه الهيئة
الدستورية ،ليس عن السلطات الثالث بل عن رئيس الجمهورية ذلك المنصب
ذو المركز القانوني السامي في الدستور الجزائري ،والمعني أيضا بحماية
الدستور شأنه شأن المجلس الدستوري ،كما أنه يضغط بكل ما أوتي من قوة
لتمرير ما يريد تمريره باستعمال المجلس الدستوري ،على هذا األساس يتبادر
لنا التساؤل التالي كي ف يؤثر المركز المتميز لرئيس الجمهورية على أداء
المجلس الدستوري؟
هذا التساؤل سنجيب عليه مقسمين البحث إلى مبحثين  :نتناول فيه التفوق
النوعي للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس الدستوري و انعكاساته على
األداء الوظيفي للمجلس في مبحث أول ،رئيس الجمهورية يمارس حق اإلخطار
بشكل متميز يؤثر على مهام المجلس الدستوري في مبحث ثان.
 .1المبحث األول :ال تفوق النوعي للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء المجلس
الدستوري و انعكاساته على األداء الوظيفي للمجلس
ال يختلف عاقالن على المكانة العليا التي يحظى بها رئيس الجمهورية في
الدستور وال سلطة السامية الموكلة له تثبتها صراحة المادة  86من الدستور
بنصها (يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية ،في الحدود المثبتة في
الدستور)  ،ونستشفها في كثير من المواد التي تؤكد على المركز القانوني لهذا
المنصب ،لعل المادة  183إحداهم فهذا النص أوكل لرئيس الجمهورية مكنة
التعيـي ن في المجلس الدستوري ،وليس ألعضاء عاديين بل لرئيس المجلس
ونائبه وعضوين آخــرين ،مما يضمن أربع أصوات 1داعمة ولو بصورة غير
مباشرة لخدمة توجهاته وبرنامجه الرئاسي ،نركز هنا على التعين دون استشارة
أي جهة ،كما هو الحال في تعيين الوزير األول مثال يستشير رئيس الجمهورية
البرلمان حسب نص المادة  91فقرة  5وكما هو الحال أيضا في تعيين الحكومة
مجلة صوت القانون
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التي يستشير فيها رئيس الجمهورية الوزير األول حسب نص المادة  93من
الدستور.
 .1.1المطلب األول :رئيس الجمهورية يبسط هيمنة على القرار في المجلس
الدستوري
يتكون الم جلس الدستوري من أثنى عشر عضو يتكفل رئيس
الجمهورية بتعين أربعة من بينهم  ،رئيس المجلس ونائب الرئيس وعضوين
آخرين تطبيقا لنص المادة  183فقرة  01من الدستور بنصها  (:يتكون
المجلس الدستوري من أثني عشر ( ) 12عضوا  :أربعة من بينهم رئيس
المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية ،اثنان ( )2ينتخبهما
المجلس الشعبي الوطني،اثنان ( )2ينتخبهما مجلس األمة،اثنان ( )2تنتخبهما
المحكمة العليا اثنان ( )2ينتخبهما مجلس الدولة .)...
هذا التوزيع العددي المتساوي يبين شكليا التوازن بين السلطات الثالث
عكس ما كان قبل التعديل الذي كان يعطي تفوق عددي للسلطة التشريعية بأربع
أعضاء ،غير أن رئيس الجمهورية يستحوذ على أهم حصة في تشكيلة
المجلس ،فرئيس الجمهورية وحسب نص المادة  164فقرة  1من
دستور 21996قبل تعديل  2016كان يعيين ثالثة أعضاء من بين تسعة كما أن
أهم من ذلك أن رئيس المجلس يكون من هؤالء األعضاء المعينين من طرف
رئيس الجمهورية ،في حين أن عضوين ينتخبها المجلس الشعبي الوطني
وعضوين آخرين ينتخبان من طرف أعضاء مجلس األمة وعضو من المحكمة
العليا وعضو من مجلس الدولة ليكتمل النصاب بتسعة أعضاء وهنا نجد أن
التفوق العددي لألعضاء قبل التعديل كان للسلطة التشريعية الممثلة بأربعة
أعضاء لكن هذا ال يعني أبدا فاعلية تأثيرها على قرارات المجلس ألن تعيين
رئيس المجلس بيد رئيس الجمهورية .
مجلة صوت القانون
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لو نذهب إلى أكثر من ذلك فيما يخص مرجعية األعضاء نجد أن حتى
العضوين المنتخبي ن من طرف مجلس األمة قد يكونان مواليان والء تام لرئيس
الجمهورية بمعنى ال يوجد نص يمنع على األعضاء من الثلث الرئاسي الذين
يعينهم رئيس الجمهورية في مجلس االمة أن ينتخبوا لعضوية المجلس
الدستوري وبالتالي ستزيد نسبة تمثيل رئيس الجمهورية ولو أن هذين العضوين
ظاهريا يمثالن مجلس األمة  ،كما أننا ال يمكن أن ننسى أن القضاة المنتخبين
من طرف مجلس الدولة والمحكمة العليا رئيس الجمهورية هو من يعينهم وهو
القاضي األعلى للبالد.
ولقد أثار سعيد بو الشعير مسألة الوالء بعض أعضاء المجلس الدستوري
للجهات التي كانوا ينتمون لها أساسا وصل الحد بهم إلى عدم االلتزام بواجب
سرية المداوالت والدفاع المستميت على النص المعروض على المجلس ،3وعليه
فإن مسألة التعيين ترجح فكرة الضغط الذي قد يمارس على األعضاء من الجهة
التي عينتهم ،مما يؤثر على استقالليتهم وحيادهم ويقودهم إلى التأثر
بالضغوطات السياسية التي تحيط بهم ،4وأن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس
المجلس الدستوري ونائبه وعضوين آخرين يعطي تفوقا فعليا للموالين لرئيس
الجمهورية و يؤثر على وظيفة المجلس الدستوري .
 .2.1المطلب الثاني :أثر تبعية األعضاء الموالين لرئيس على عمل المجلس
الدستوري
يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء فاعلة في المجلس الدستور و هذا
ال تعيين غير المشروط يعزز من تبعية رئيس المجلس الدستوري ونائبه
والعضوين اآلخرين على األقل لرئيس الجمهورية وليس للسلطة التنفيذية كسلطة
خصوصا وأن رئيس الجمهورية في الجزائر يعد جامع للسلطات ،5كما أنه من
شأنه أن يؤثر على استقاللية المجلس الدستوري واصطفافه كأداة فعالة وجهاز
فيصلي مع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية خاصة غير أنه يمكن أن يكون
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بلبكري مريم ،مصطفى بن جلول االستقاللية الوظيفية للمجلس الدستوري الجزائري-في
ظل السلطات المتميزة لرئيس الجمهورية –
355

عامال ايجابيا مساعد لمركز رئيس الجمهورية  6ودعما لشرعيته في تنفيذ
برنامجه السياسي ،كما أنه يضمن مشاركة السلطة التنفيذية في هيئة المجلس
حتى وأن هذه المشاركة طاغية أكثر من كونها فعالة لكنها وجوبية الوجود.
لقد نادى جانب من الفقه الدستوري 7إلى وجوب ترك مسألة رئاسة
المجلس الدستوري إلى أعضاء المجلس أو باألحرى لنظامه الداخلي ،الذي يمكن
أن يضع معايير لذ لك من السن مثال ،فاسحا المجال أمام أكبر األعضاء سننا
لرئاسة المجلس و ألصغرهم نيابة ا لرئيس أو ما شابه ذلك ،أوإدراج أي معيار
موضوعي أخر يضمن عدم أحقية أي سلطة في تعيين رئيس المجلس
الدستوري.
وتعقيبا على ما ذكرناه بخصوص الوالء النسبي و التبعية التقليدية
لألعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية لهذا األخير ،هو والء تصوري
ال يمكننا تأكيد وجوده ما دام إلى حد اآلن لم يسبق وأن تمت مسائلة عضو
ال مجلس الدستوري النحيازه لرئيس الجمهورية ،كما ال ننكر أن الدستور والنظام
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أفردا عدة نصوص من شأنها ضمان
حيادية و استقاللية المجلس.
في نفس السياق تجدر اإلشارة إلى أن تعيين رئيس المجلس بيد رئيس
الجمهورية كان قبل تعديل  2016وبقي ثابت دون تغير بعده ،لكن استحداث
منصب نائب رئيس المجلس وهو أيضا يعينه رئيس الجمهورية هو ما جاء به
هذا التعديل ،هذا التفوق الوظيفي هو ما يؤثر فعال على قرارات المجلس وليس
العدد فصوت الرئيس مثال هو المرجح في حالة تساوي األصوات طبقا لنص
المادة  183فقرة 2من الدستور،كما أن رئيس المجلس هو اآلمر بالصرف لدى
المجلس حسب نص المادة  15فقرة  2من المرسوم الرئاسي رقم ،816/201
وبذلك ال التفوق العددي لتمثيل السلطة التشريعية السابق يعني تأثيرها على عمل
المجلس وال التوازن الحالي في عدد األعضاء يعني التأثير المتكافئ للسلطات
مجلة صوت القانون
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في عمل المجلس بل األكيد أن شخصية الرئيس الذي كثيرا ما يختار من طرف
رئيس الجمهورية بعناية كبيرة فمنذ إنشاء المجلس الدستوري نجد أن هذه
الشخصيات المعينة تمتاز بتكوين علمي متخصص وعال. 9
وعليه إن التركيبة البشرية ألعضاء هيئة المجلس الدستوري المشكلة من
السلطات الثالث من شأنها أن تجعل انقسام داخل المجلس إذا احتفظ كل عضو
بانتمائه إلى الجهة التي عينته أو انتخبته و يجعل والءه لها أمر محتمل بقدر
كبير ،لهذا اعتمد الدستور الجزائري حتى قبل تعديل  2016على تجريد العضو
في المجلس ا لدستوري من عضويته السابقة في البرلمان أو القضاء كما يلزم
كل عضو بقطع عالقته الفورية مع أي حزب سياسي طيلة فترة عهدته في
المجلس.10
إن المجلس الدستوري يبقى أكثر هيئة دستورية تجسد التوازن بين
السلطات رغم كل ما يثار عن االستقاللية الفعلية ألعضائه ،وتعديل  2016جاء
كاستجابة فعليه لمطالبة الكثير من الفقهاء لوجوب إحداث تعديالت في المجلس
الدستوري ،11خصوصا من حيث التشكيلة.
 .2المبحث الثاني :تأثير ممارسة رئيس الجمهورية حق اإلخطار بشكل على
مهام المجلس الدستوري
إن المجلس الدستوري في الجزائر مؤسسة تتسم بركود نشاطها ،فهو ال
يقوم بمهامه الرقابية و ال االستشارية بصفة دائمة ومستمرة بل يحتاج إلى تنبيه
من أحدى السلطات والتي تعطي له اإلشارة باالنطالق في عمله ،هذا ما يصطلح
عليه دستوريا باإلخطار والذي تناقلت الدساتير الجزائرية إقراره ،وحددت
الجهات المختصة بذلك ،لكن التعديل الدستوري لسنة  2016قدم تجديدا ملحوظا
فيما يخص اإلخطار الذي عرف توسيع للجهات الموكل لها اإلخطار وهو ما
يؤثر ال محال على عمل المجلس .
مجلة صوت القانون
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عكس ما كان عليه الدستور قبل تعديل  2016الذي اقتصر مكنة اإلخطار
في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
فقط ،فإنه فتح المجال أمام الوزير األول ونواب المجلس الشعبي الوطني
وأعضاء مجلس األمة ل ممارسة اإلخطار ،كما أنه أشرك حتى األفراد العاديين
بهذه المهمة بطريقة غير مباشرة جعلت من السلطة القضائية هي أيضا تظهر
كجهة أو سلطة تمارس حق اإلخطار عن طريق المحكمة العليا ومجلس الدولة .
تقاسمت السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية مهمة اإلخطار
تماما كما تقاسمت تشكيلة المجلس ،ويفهم من هذا التقسيم أن اإلخطار يتوزع
تلقائيا بين السلطات الثالث 12فتخطر السلطة التنفيذية المجلس الدستوري عن
طريق رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير األول  ،أما السلطة التشريعية
فتقاسم حق اإلخطار الغرفتين العليا عن طريق رئيس مجلس األمة أو ثالثين
( ) 30عضو ،وفي السفلى يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهمة اإلخطار
أو يمكن لخمسين( ) 50نائبا ذلك ،أما عن السلطة القضائية والتي لم تكن لها هذه
المكنة القانونية قبل تعديل  2016وقبل إقرار آلية الدفع بعدم دستورية القوانين
منها أصبح لل سلطة القضائية الحق في ممارسة اإلخطار عن طريق رئيس
مجلس الدولة أو عن طريق رئيس المحكمة العليا.
لقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة
 2016على القسمة العددية العادلة ،ونؤكد على القسمة العددية فقط والتي ال
تعني بالضرورة أنها توازن وظيفي وفعلي بين السلطات في مهام المجلس
الدستوري كما أكدنا عليها سابقا ،لكن هذا ال يعني وجود مشاركة حقيقية لكل
السلطات في كل ما يخص مهام المجلس الدستوري وما يؤثر فعليا في نشاطه .
غير أن اإلخطار ليس مجرد تنبيه للمجلس الدستوري أو إعطاء إشارة له
للقيام بمهمته الرقابية بل هو أكثر من ذلك لكونه أداة فعالة تمارسها السلطات
لمراقبة بعضها وذلك إلحداث توازن فيما بينها فيحق للسلطة التشريعية عن
مجلة صوت القانون
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طريق رئيس المجلس الشعبي ال وطني أو رئيس مجلس األمة أو عن طريق
نواب وأعضاء البرلمان من ممارسة الرقابة على النصوص التي تصدرها
السلطة التنفيذية من أوامر ومراسيم ومنه اإلخطار يلعب دورا فعاال في جعل كل
النصوص تخضع لمراقبة المجلس الدستوري أو األصح تخضع للرقابة
الدستورية وذلك من خالل عدم إنفراد سلطة معينة باإلخطار ما يحصن
النصوص الصادرة عنها من الخضوع للرقابة.
هذا التنبيه الموجه للمجلس الدستوري حول شبهة عدم دستورية معاهدة أو
نص قانوني أو نظام كله أو جزء منه يحتم صدوره من هيئة تتعامل مع النص و
تتولى إما استحداثه أو إصداره أو أن تتولى تنفيذه أو المراقبة على مدى تنفيذه،
وهذا أمر بديهي فمن غير المتوقع أن تتساءل جهة ال تعمل في مجال إصدار أو
تنفيذ أو المراقبة على تنفيذ القوانين على مدى دستورية نص معين من جهة ،وال
يمكن أن نتصور أن تخطر هذه الهيئة الدستورية من خارج السلطات التي أقرها
الدستور نفسه.
إن اإلخطار بمفهومه الضيق والتقليدي هو ذلك التنبيه الموجه من طرف
السلطة التنفيذية أو التشريعية نحو المجلس الدستوري ،إذ أنه يأخذ المعنى
الصحيح لإلخطار إي عن طريق رسالة مباشرة تسمى رسالة اإلخطار ،تعود
اإلرادة في إرسالها إلى الجهة المخطرة نفسها ،عكس الدفع بعدم دستورية
القوانين ومع أنه آلية جديدة لإلخطار وتصدر عن السلطة القضائية إال أنه ليس
تلقائي من هذه الجهة بل البد أن يستند على دفع يقدمه أحد األفراد العاديين (أحد
المتقاضين) أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة يدفع فيه بأن النص التشريعي
الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بحقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور كما
أنه يرد في شكل إحالة .13
 .1.2المطلب األول :ممارسة رئيس الجمهورية لحق اإلخطار
مجلة صوت القانون
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تواصل السلطة التنفيذية هيمنتها وتوسعها على باقي السلطات حتى فيما
يخص عملية إخطار المجلس الدستوري ،بحيث نجدها تنفرد أو باألحرى ينفرد
14
رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بخصوص رقابة المطابقة
للقوانين العضوية والرقابة على دستورية النظام الداخلي لكل من غرفت ي
البرلمان مع الدستور وهذا ال ينفي من إمكانية إخطاره للمجلس فيما يخص
الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات(المراسيم).
تؤكد المادة  186فقرة 02من الدستور على إنفراد رئيس الجمهورية
باإلخطار ( ...يبدي المجلس الدستوري ،بعد أن يخطره رئيس الجمهورية
وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان  ،)...هذا
ما يجعله نصا خاصا يفرد رئيس الجمهورية بحق إخطار المجل س الدستوري
وفي فترة محددة وهي بعد المصادقة و قبل إصدار النص ونشره في الجريدة
الرسمية كما أكدت هذه الفقرة على وجوبية اإلخطار في هته الحالة فرئيس
الجمهورية هنا ملزم ال مخير بإخطار المجلس الدستوري.
كما أكدت نفس المادة  186فقرة 03من الدستور بنصها(...كما يفصل
المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان
للدستور ،حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة) ومنه نتأكد من أن
النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان يخضع لرقابة المطابقة هو أيضا وحسب
نفس اإلجراءات المتعلقة برقابة المطابقة على دستورية القوانين العضوية وأن
اإلخطار بشأنه حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط ،ويفهم من هذا السياق أيضا
أن رئيس الجمهورية يمارس نوعا من اإلخطار ال يحق ولم يعطه الدستور
لغيره ،وهو ما قد يعلل بكونه حامي الدستور طبقا لنص المادة  84فقرة. 02
كما أن ممارسة رئيس الجمهورية حق إخطار المجلس الدستوري
بخصوص رقابة المطابقة لل نظام المتعلق بإحدى غرف البرلمان ال يعني التدخل
في سيادة البرلمان في إعداد نظامه الداخلي بل تجنبا لتعسف النواب في صياغة
مجلة صوت القانون
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هذا النظام والتوسع فيه على حساب الدستور ،فمن األولى أن يصدر اإلخطار
من حامي الدستور ،15كما أنه من غير المنطقي إن سلمنا أن اإلخطار هو إثارة
الشبهة حول عدم دستورية نص ما أو تفادي حدوث ذلك أن يصدر من الجهة
التي أعدت النص نفسها منه من غير المتوقع أن المجلس الشعبي الوطني مثال
يعد نظامه وفي نفس الوقت يخطر المجلس الدستوري بشأن رقابة المطابقة
الوجوبية على دستوريته.
لكن هذا ال يمنع من أن يمارس رئيس الجمهورية حق اإلخطار فيما يتعلق
بالمعاهدات والقوانين والتنظيمات ،فهو يتقاسم هذه المكنة مع غيره ممن لهم حق
اإلخطار،وفي ذلك تنص المادة  187من الدستور(يخطر المجلس الدستوري
رئيس الجمهورية أو )...ما يفيد من هذه المادة أن نصت على القاعدة العامة في
اإلخطار وما يستثنى منه رقابة المطابقة التي يختص باإلخطار في شأنها رئيس
الجمهورية وحده حسب نص المادة  186من نفس الدستور.
 .2.2المطلب الثاني :عدم فعلية إشراك الوزير األول كجهة إخطار جديدة داخل
السلطة التنفيذية.
بموجب التعديل الدستوري لسنة  2016استحدث إمكانية إخطار المجلس
الدستوري من طرف الوزير األول ،والذي يعد خطوة من الخطوات التي حذاها
المؤسس الدستوري نحو تعزيز المركز القانوني للوزير األول ولعل أهمها
االعتراف بثنائية السلطة التنفيذية،و إقرار أخرى منها الحق في اإلخطار كما أنه
يتناس ب ودور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين ،خاصة إذا كانت محل
تعديالت جوهرية من طرف البرلمان وتمت المصادقة عليها بتلك التعديالت،
لذلك فإن اإلخطار يعد بمثابة سالح يدافع به على مشاريعه،أو على مجاله
16
التنظيمي أما رئيس الجمهورية.
إذا ما سلمنا بأن منح حق اإلخطار للوزير األول بأنه تعزيز لمكانته
الدستورية ومركزه القانوني لكن ال يمكننا أن نتصور بأنه أصبح موازيا لرئيس
مجلة صوت القانون
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الجمهورية ،بل نتوقع ممارسته لهذا الحق سيكون فقط في الحاالت التي ال يتمكن
فيها رئيس الجمهورية من ممارسة اإلخطار أي تكميال وإضافة لممارسة رئيس
الجمهورية لحق اإلخطار 17ممثال للسلطة التنفيذية.
خاتمة:
أصرينا أعاله على عبارة التوازن العددي ،وذلك ألن التوازن بين
قد
َّ
السلطات الثالث في تشكيل المجلس الدستوري ،أو في ممارسة حق اإلخطار ال
يعني بالضرورة انعكاس ذلك التوازن على عمله وأداءه ،خصوصا فيما يتعلق
باالمتيازات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية ،وكذا وصف الدستور لهذا
األخير بحامي الدستور.
ما يمكن استفادته من كل التعديالت التي مست حق اإلخطار الممارس من
طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية نجد أن التوازن والتقسيم العددي الذي
انتهجه المؤسس الدستوري يظهر على ش كل توازن فعلي وتقسيم لحق
اإلخطار ،إال أن تنازل السلطة التشريعية و االنتماء الحزبي لرئيس الجمهورية
المشترك مع رئيسي المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة كالهما أو أحدهما
واألغلبية البرلمانية يقف عائق حقيقيا في وجه التوازن الفعلي بين السلطات في
ممارسة حق اإلخطار وهذا ما يثبته العدد الضئيل للحاالت التي أخطرت فيها
السلطة التشريعية المجلس الدستوري بالمقارنة للعدد الهائل لإلخطارات التي
صدرت عن رئيس الجمهورية. 18
إال أنه يجب إعادة التوازن لإلشراك الفعلي الحقيقي بين السلطات في
تسيير المجلس الدستوري وذلك من خالل تدارك ب عض الثغرات التي تعزز
امتيازات السلطة التنفيذية وخصوصا رئيس الجمهورية منها:
 إعادة النظر في تعيين رئيس المجلس الدستوري ذلك من خالل تركالمجال ألعضاء المجلس الدستوري النتخاب رئيس كجزء من التنظيم
الداخلي للمجلس.
مجلة صوت القانون
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 تفعيل دور نائب رئيس المجلس الدستوري بإعطائه جزء من المهامالموكلة للرئيس خصوصا في حالة حدوث مانع أو ظرف استثنائي
يحول دون مزاولة هذا األخير لمهامه تفاديا لحدث مماثل لما حصل
بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري األسبق.
 توسيع دائرة اإلخطار بخصوص القوانين العضوية من طرفالسلطات األخرى غير رئيس الجمهورية.
 االعتراف بحق اإلخطار للوزير األول للتأكيد على ثنائية السلطةالتنفيذية.
التهميش و اإلحاالت :
 -1هذا في حالة التصويت العادي لكن في حالة تعادل األصوات وترجيح صوت الرئيس على
أساس صوت إضافي فتصبح خمسة
 - 2رشيدة العام ،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى،القاهرة مصر ،سنة ، 2006ص. 128
 - 3سعيد بو الشعير ،المجلس الدستوري الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،بدون ذكر
الطبعة،الجزائر،2012،ص22
 - 4مسراتي سليمة ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في لجزائر،دار الهومة،بدون ذكر
الطبعة ،الجزائر ،2012،ص 21
 - 5يعد الرئيس الجمهورية مشرعا حسب نص المادة  142من الدستور (التشريع بأوامر) ،
كما يترأس المجلس األعلى للقضاء حسب نص المادة  173وهذا األخير يعذ رأس السلطة
القضائية حسب نصوص المادتين . 175/174
 - 6عيسى طيبي ،المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
عال قة التركيبة باألداء،مقال منشور في مجلة التراث ،المجلد األول ،الجزء الثاني
العدد،29سنة590، 2018
 - 7مولود ديدان ،مباحث في الفقه الدستوري والنظم السياسية ،دار النجاح للكتاب
،الجزائر،205،ص . 115
مجلة صوت القانون
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 - 8المرسوم الرئاسي رقم 16/201المؤرخ في 11شوال عام 1437الموافقل  16يوليو
سنة 2016المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري ،الجريدة الرسمية رقم 43
المؤرخة في 17يوليو. 2016
 - 9رشيدة العام ،المرجع السابق . 129 ،
 - 10تنص المادة  10فقرة  04من القانون العضوي  04-12قانون عضوي رقم 04-12
مؤرخ في  18صفر عام  1433الموافق  12يناير سنة  2012الصادر في الجريدة الرسمية
العدد  02المؤرخة في 15جانفي 2015والمتعلق باألحزاب السياسية على أن(...كما يجب
على أعضاء المجلس الدستوري  ،وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف
السلطة والمسؤولية و ينص القانون األساسي الذي يخضعون له ،صراحة على تنافي االنتماء،
قطع أية عالقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة·
 - 11مثال نادى األستاذ السعيد بوشعير إلى وجوب إحقاق توازن عددي في تمثيل السلطات
الثالث و طالب باشتراط سن مرتبط بالكفاءة التي يجب توفرها في شخص المتمثلة في
الشهادة الجامعية إلى جانب الممارسات في التخصص التي قال حرفيا أنه يحبذ أن تتخطى
 15سنة في التعليم العالي أو المحاماة أو القضاء وأفرد أنه يفضل أن يكون سن العضو 40
سنة على األقل ،و نادى أيضا إلى إقرار أداء اليمين من طرف أعضاء المجلس على احترام
الدستور وصون الحقوق والحريات وهو تماما ما جاء في تعديل  2016المواد  183و 184
أنظر إلى سعيد بوشعير ،المجلس الدستوري الجزائري ص25
 -12يعيش تمام شوقي و دنش رياض ،توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير
نظام الرقابة الدستورية –مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2016
،مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية،العدد  ،14سنة  2016ص 157
 - 13في هذا السياق أنظر المادة  188من الدستور تعديل  ،2016كما أنه سوف نتطرق لهذه
اآللية بشيء من التفصيل في الفرع الثالث .
 - 14تجدر اإلشارة هنا أنه هناك فرق بين رقابة المطابقة و الرقابة الدستورية فرقابة المطابقة
هي تلك الرقابة الوجوبية و السابقة والتي تكون على قانون كامال ككتلة واحدة وتكون هذه
الرقابة على القوانين العضوية  ،أما الرقابة الدستورية فتكن على النصوص القانونية العادية
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أو التنظيمات أو المعاهدات وقد تكون هذه الرقابة سابقة أو الحقة كما قد ترد على القانون
أو المعاهدة كاملة كما قد تنصب على نصوص محدد منها .
 - 15مسراتي سليمة  ،مرجع سابق،ص . 147
 - 16ياسمين مزاري،المجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري لسنة  ، 2016مقال
منشور بمجلة الدراسات القانونية تصدر عن مخبر السيادة و العولمة كلية الحقوق والعلوم
السياسية،جامعة المدية ،المجلد الخامس،العدد، 01سنة ،2019ص  252و. 253
 - 17يعيش تمام شوقي ورياض دنش ،مرجع سابق ،ص. 158
 - 18حمادو دحمان ،مرجع سابق  ،ص . 43

قائمة المراجع :
-1
-2
-3
-4
-5

-6

-7

بوالشعيرالسعيد ،سنة  ،2012المجلس الدستوري الجزائري ،الجزائر ،ديوان
المطبوعات الجامعية.
العام رشيدة  ،سنة  ، 2006المجلس الدستوري الجزائري ،القاهرة مصر ،دار
الفجر للنشر والتوزيع .
ديدان مولود  ،بدون ذكر السنة ،مباحث في الفقه الدستوري والنظم السياسية،
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العقار الصناعي في القانون الجزائري بين التحفيزات والمعوقات
Industrial property in Algerian law between incentives
and obstacles
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 1كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة وهران  ، 2عضو بمخبر القانون البحري
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ملخص:
رغم كل التحفيزات التي قدمها المشرع الجزائري  ،من أجل جعل عملية إقتناء العقار
الصناعي بالعملية السهلة  ،كونها تتم عن طريق إتباع إجراءات قانونية تضمنتها الترسانة
القانونية و التنظيمية  ،إال أن العملية باتت في الجزائر من أعقد اإلجراءات  ،جراء التصرف
الالمسؤول للقائمين على هذه العملية  ،و الذين يبسطون غالبا إجراءات بيروقراطية تؤثر
على السير العادي  ،كذلك نقص الرقابة الداخلية و الخارجية من طرف الهيئات الوصية ،
ناهيك عن تصرفهم في بعض األحيان بالذاتية و ليس بالموضوعية التي تجعل عملية اإلستفادة
ال تبنى على مؤشرات إقتصادية.
كل هذا جعلنا نختار هذا الموضوع مستندين على المنهج التحليلي من أجل القيام
بدراسة تحليلية للمنظومة القانونية و التنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي ،و عليه اقترحنا عدة
حلول من بينها اإلستقرار القانوني ،فرض المسؤولية على كل الهيئات و األفراد القائمين ،و
إرغامهم على تحقيق نتيجة  ،و ذلك بتكوينهم بغية ترسيخ ثقافة دورهم في دفع عجلة التنمية.
كلمات مفتاحية :العقار الصناعي ،اإلثاوة السنوية  ،اإلمتيازات  ،اإلعفاءات ،الوعاء العقاري.
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Despite all incentives provided by algerian legislator , in order to
make the process for acquiring industrial property easy by following
the legal procedures included in the legal and regulatory arsenal
arsenal , the process has become in algeria one of the most complex
procedures that affect the normal course , as well as the lack of internal
and external oversight by the comanding bodies not to mention the
sometimes subjective and not objective behavior that makes the process
of benefiting , not based on economic indicators.
All of this made us choose this topic based on the analytical
method in order to carry out an analytical study of the legal and
regulatory system related to the industrial property, and therefore we
proposed several solutions including legal stability, imposing
responsibility on all existing bodies and individuals, and forcing them
to achieve a result, and that By training them in order to consolidate
the culture of their role in advancing development.
Key Words : Industrial real estate ; annual royalty ; concessions ;
exemptions ; Real estate container.
slimani.abdelghani@univ-oran2.dz : اإليميل، سليماني عبد الغاني:المؤلف المرسل

: مقدمة
يعتبر العقار الصناعي ألي مستثمر سواءا كان و طنيا أو أجنبيا هاجسا
 خاصة في الدول التي ال تمتلك ترسانة قانونية مرنة في هذا،في تجسيد إستثماره
 و تجبره للتوجه إلى الدولة، الصدد تجعل المستثمر ال يحس بضما ن و طمأنينة
.التي تمنح امتيازات و ضمانات أكثر في ذات المجال
 الجزائر عينة من هذه الدول التي تسعى جاهدة فيها،بطيعة الحال
السلطات العمومية عن طريق المشرع تسهيل قدر ممكن القتناء المستثمر وعاء
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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عقاري يسمح له بتجسيد مشروعه في أحسن الظروف .انعكست هذه اإلرادة
السياسية إبتداءا من سنوات الستينات إلى يومنا هذا في سن عدة قوانين و
مراسيم تنظيمية حاول من خاللها المشرع تقديم امتيازات جذابة سواءا في ثمن
العقار  ،تسهيالت الحصول عليه  ،تهيئته  ،إنشاء هيئات متخصصة لتسيير هذه
العقارات الغير ذلك من االمتيازات التي تقدمها السلطات العمومية من مرافقة
اهتمام.
هذه الترسانة القانونية عرفت مراحل مختلفة تأرجحت بين التحفيزات
والمعوقات  ،فتارة كان المستثمر يتحصل على العقارفي إطار الملكية  ،و تارة
أخرى في إطار االمتياز  ،كذلك كيفية الحصول عليه اختلفت بين االستفادة عن
طريق المنح المباشر وفق إجراءات قانونية محددة مسبقا و أخرى في إطار
إجراءات المزاد العلني  ،هذه التغييرات القانونية تكون في منظور المستثمر
بمثابة ال استقرار قانوني حتى و إن كانت في صالح المستثمر  ،ناهيك عن
مشكلة تعدد الفاعلين الذين يمتلكون هذه األوعية العقارية مثل مديريات أمالك
الدولة ،الوكاالت الوالئية العقارية  ،بعض مكاتب الدراسات العمومية ،البلديات،
في ظل عدم إمكانية الوكالة المستحدثة  ،ويتعلق األمر بالوكالة الوطنية للوساطة
و الضبط العقاري  ANIREF 1التي أنشأها المشرع من خالل المرسوم التنفيذي
 119-07المؤرخ في  23أفريل  ، 2007و التي اعتبرت كالفاعل الوحيد الذي
يتوجه إليه المستثمر من أجل المعرفة المسبقة و المحتملة لمكان تواجد العقار .
و لألسف الشديد لم تتمكن من استرجاع كل األصول العقارية تحت لوائها
كون الفاعلين المذكورين أعاله كال منهم يتبع لوزارة مختلفة ،و نخص بالذكر
وزارة المالية ،وزارة الداخلية ،وزارة الصناعة و المناجم.
بالرغم من التحفيزات المقدمة في هذا الشأن من تسهيالت االقتناء عن
طريق ملف يوضع في مديريات الصناعة يتضمن دراسات و مخططات و
دراسة تقنو اقتصادية و يقدم إلى والة الجمهورية للقبول و المصادقة  ،و أيضا
الشبابيك الموحدة المعدة في وكاالت الوطنية لتطوير االستثمار  ، 2ANDIو
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تحفيزات ثمن العقار المقسمة إلى ثالث مراحل أساسية فيما يخص السنوات
الثالث األولى الخاصة بمرحلة اإلنجاز المستثمر يدفع إال  %10من ثمن المحدد
العقار من طرف الموثق العمومي عن طريق لجوئه إلى مديرية أمالك الدولة
في إقليم العقار  ،ثم  %50في مرحلة االستغالل و  %100إبتداءا من السنة
السابعة و في األخير يقام تحيين السعر عند الوصول إلى السنة الحادية عشر  ،و
أيضا مدة استفادة المستثمر التي حددها المشرع ب  33سنة قابلة للتجديد مرتين
مما يجعلها تصل إلى  99سنة كأقصى تقدير  ،إال أن الجزائر لم تتمكن من
جذب مستثمرين و حتى و إن وجدوا فمنهم من تحصل على الوعاء العقاري
بدون أن يجسد مشروعه و منهم من تحصل و أصبح بعد سنين دافع لكل المبلغ
الحقيقي للعقار بدون إمتالكه ملكية فعلية .
هذا الواقع يجعلنا نطرح اإلشكالية اآلتية:
مدى فعالية الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار الصناعي في القانون
الجزائري ؟
و على هذا األساس من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية  ،إرتئينا دراسة
كل نقاط الضعف و القوة للترسانة التشريعية المنظمة للعقار الصناعي ،مع
تركيز دراستنا على القانون رقم  09-16المتعلق بترقية االستثمار .32016
قبل التطرق إلى التحفيزات و المعوقات في مجال العقار الصناعي  ،من
الضروري ذكر بعض تعريفات العقار الصناعي وإجراءات اقتناء هذا العقار
الصناعي في شتى المراحل و كذلك تحديد سعره.
.1مفهوم العقار الصناعي:
.1.1تعريف العقار من منظور الفقهاء و القانون:
عرفه المشرع الجزائري في الفقرة األولى من المادة  683من القانون
المدني الجزائري على أنه  ،شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و ال يمكن نقله منه
دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.4
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نستنبط من خالل التعريف أن المشرع الجزائري إرتكز في تعريفه على
معياري  ،الثبات و التلف لتمييزه بين العقار و المنقول.
عرف أيضا األستاذ محمد خلفوني على أن العقار هو  ،كل شيء مستقر
ثابت ال يمكن نقله أو تحويله دون تلف.5
 .2.1تعريف مصطلح العقار الصناعي :
عرف العقار الصناعي على أنه ذلك الفضاء المخصص لألنشطة و الذي
يسمى عند محترفي القطاع بالعقار الصناعي تمييزا له عن العقار الفالحي و
العقار السكني.6
إكتفى هذا التعريف  ،باإلستناد على معيار النشاط دون ذكر المجاالت
التي تدخل في إطار الصناعة بمختلف أنواعها على غرار اإلنتاج ؛ التحويل ،
العرض  ،و بالنتيجة تجسد هذه األخيرة على العقار الصناعي المخصص لها.
 .2إجراءات اقتناء العقار الصناعي:
في حقيقة األمر كانت عملية اقتناء العقار الصناعي جد صعبة تحت لواء
لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار  7التي
كانت تتضمن عدة ممثلين الهيئة التنفيذية مما يسبب نوع من البطء و التأخر ،
حيث كانت تتشكل من الوالي أو ممثله كرئيس لهذه اللجنة ؛ رؤساء المجالس
الشعبية البلدية المعنيين بجدول األعمال ؛ مدير األمالك الوطنية ؛ مدير التخطيط
و التهيئة العمرانية ؛ مدير التعمير و البناء ؛ مدير النقل ؛ مدير المكلف بالطاقة
و المناجم ؛ مدير البيئة ؛ مدير اإلدارة المحلية ؛ مدير المصالح الفالحية ؛
المدير المكلف بالصناعة و ترقية االستثمارات ؛ مدير التجارة ؛ مدير الشؤون
الدينية و األوقاف  ،مدير السياحة  ،مدير المكلف بالمؤسسات الصغرى و
المتوسطة و الصناعات التقليدية ؛ مدير التشغيل ؛ مدير المكلف بالموارد
المائية ؛ مدير الثقافة ؛ مدير الجهاز المكلف بتسيير المنطقة الصناعية ؛ ممثل
عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات المختصة إقليميا ؛ ممثلين عن المكلفين
بترقية منطقة النشاطات والمناطق الصناعية ؛ ممثل عن الوكالة الوطنية
مجلة صوت القانون
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للوساطة و الضبط ا لعقاري ؛ مدير الوكالة العقارية في الوالية ؛ ممثل عن كل
غرفة من غرف التجارة و الصناعة والحرف و الفالحة ؛ ممثل عن جمعية
عالمية يرتبط نشاطها بترقية االستثمار ؛ كما يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص
يمكنه مساعدتها في أداء مهامها.
هذه اللجنة كانت تجتمع مرة واحدة في الشهر و في كل ما تطلبت
الضرورة ،و كانت ملزمة إلرسال تقرير كل ستة أشهر للوالية و لوزير الداخلية
حتى تتمكن السلطات من متابعة ترقية االستثمار.
إال أن اإلجراءات األخيرة التي أصدرتها السلطات العامة و التي أعطت
للوالي الصالحيات الكاملة في هذا الشأن من أجل إعطاء دفعة قوية لالستثمار
في إقليم واليته ، 8حيث أصبحت هذه العملية جد سهلة  ،فبمجرد تقديم طلب إلى
مديرية الصناعة والمناجم باإلضافة إلى ملف يتضمن عادة دراسة تقنو اقتصادية
معدة من مكتب دراسات مختص في هذا الصدد  ،و التي توضح للسيد الوالي
أهداف نوع االستثمار المطلوب و ما يتحقق من خالله من فرص عمل  ،و خلق
القيمة المضافة لصالح االقتصاد الوطني  ،إنعاش جباية الجماعات اإلقليمية  ،كل
هذا معزز بتقرير معد من طرف مديرية الصناعة و المناجم  ،ثم يرسل الملف
في نهاية المطاف إلى مكتب السيد الوالي  ،الذي يقوم باالستماع لذات المدير
خ الل جلسة يتم فيها شرح كل أهداف االستثمار  ،و في بعض األحيان  ،نظرا
ألهمية اإلستثمار ،تقدم دعوة للمعني باألمر من أجل تقديم شروحات مفصلة
خاصة تلك المتعلقة بتمويل المشروع .
 .3ثمن العقار:
تم تكليف مديرية أمالك الدولة في الوالية بدورها الموثق العمومي من
أجل تح ديد القيمة الفعلية للمتر المربع وفق معايير محددة من المديرية العامة
ألمالك الدولة  ،على غرار موقع العقار  ،قيمته في السوق  ،تواجده بقرب
الهياكل القاعدية التي يستحقها المستثمر  ،تتم عملية تقويم هذا العقار عن طريق
مجلة صوت القانون
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موظف مختص يسمى بالمقوم الذي يقوم بتقويم كل العقارات الموجودة في إقليم
الوالية و خاصة تلك المدرجة في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات .
و في نهاية المطاف تقوم مديرية أمالك الدولة بتحديد عملية الدفع التي
يقوم بها المستثمر وفق الطريقة اآلتية :9
 %10من السعر الحقيقي للمتر المربع خالل ثالث سنوات األولى الخاصة
باإلنجاز.
 %50من السعر الحقيقي للمتر المربع خالل ثالث سنوات االستغالل.
 %100من السعر الحقيقي للمتر المربع في السنة السابعة من االستفادة.
تتم بعد مرور  11سنة من االقتناء عملية تحيين األسعار وفق المعايير الجديدة
في السوق.
 .4تحفيزات الممنوحة في العقار الصناعي :
منح المشرع الجزائري عدة امتيازات في مجال العقار الصناعي من أجل
استقطاب المستثمر الوطني و األجنبي في جميع قوانين االستثمار و عززها في
إطار القانون  09-16المؤرخ في  03أوت  2016المتعلق بترقية االستثمار ،
و الذي يعتبر أخر القوانين المنظمة لالستثمار في المنظومة التشريعية
الجزائرية ،هذه التحفيزات منحت في مرحلتين مختلفتين  ،سواءا في مرحلة
اإلنجاز أو في مرحلة االستغالل كمايلي :
 .1.4مرحلة اإلنجاز:
وفقا للمادة  12من القانون المذكور أعاله يستفيد المستثمر من امتياز
اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على اإلشهار العقاري عن كل
المقتنيات العقارية التي تتم في االستثمار  ،و كذلك اإلعفاء من حقوق التسجيل و
الرسم على اإلشهار العقاري و مبالغ األمالك الوطنية المتضمنة حق االمتياز
على األمالك المتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية المبنية و غير المبنية
الموجه ة إلنجاز المشاريع االستثمارية  ،و تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا
مجلة صوت القانون
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لحق االمتياز الممنوح  ،ناهيك عن تخفيض بنسبة  %90من مبلغ اإلتاوة
السنوية اإليجارية التي أصبحت تحسب بمعامل  33/1من القيمة الحقيقية
للعقار10بذال من معامل  11 20/1ذلك  ،من أجل خفض في قيمة العقار حتى ال
تكون عبء على المستثمر  ،و اإلعفاء لمدة  10سنوات من الرسم العقاري على
الملكيات العقارية المتعلقة باإلستثمار إبتداءا من تاريخ االقتناء.
 .2.4مرحلة االستغالل:
بطبيعة الحال من أجل زرع الثقة و توطيد العالقة بين السلطات العمومية
و المستثمر  ،لجأ المشرع إلى منح بعض االمتيازات في مرحلة االستغالل  ،و
يتعلق األمر بالتخفيض بنسبة  %50من مبلغ اإلتاوة السنوية اإليجارية.
كما منح المشرع امتيازات إضافية للمستثمرين الذين يجسدون مشاريعهم
االستثمارية في الهضاب العليا و المناطق التابعة للجنوب في مجال سعر العقار
بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة  10سنوات في الهضاب العليا  ،و تصل إلى
 15سنة في مناطق الجنوب الكبير و بعد مرور هذه المدة ترتفع هذه اإلتاوة إلى
 %50كأقصى تقدير من أجل تنمية هذه المناطق النائية.
بغض النظر عن االمتيازات الممنوحة من طرف المجلس الوطني
لالستثمار الذي تفوق تكلفتها  5ماليير دينار جزائري و التي يستطيع فيها
المستثمر أن يتفاوض مع هذا األخير حول امتيازات كبيرة يحددها هذا المجلس
خاصة بالنسبة للمشاريع التي تساهم في إنعاش االقتصاد الوطني.12
 .5المعوقات القانونية:
تتمحور هذه المعوقات في طابع قانوني و أخر خارج عن القانون جراء
بعض سلوكات سلبية في بعض األحيان بدون قصد بالنسبة للفاعلين المكلفين
بمجال االستثمار.
 -1.5تعدد الهيئات المالكة للعقار:
مجلة صوت القانون
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في حقيقة األمر هناك هيئات عديدة و متعددة قائمة على منح العقار
الصناعي مما يعقد نوعا ما العملية ،حيث تكمن هذه األخيرة في الهيئات
العمومية على غرار مديريات أمالك الدولة ؛ الوكاالت الوالئية العقارية؛
البلديات ؛ مكاتب الدراسات العمومية ؛ الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط
العقاري التي أنشأت من أجل وضع كل العقارات تحت لوائها  ،عن طريق
تملكها لكل العقارات الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية التي ال تستغل هذه
المساحات الزائدة  ،أو تلك المساحات المتبقية جراء حل بعض هذه المؤسسات
العمومية االقتصادية  ،لألسف الشديد لم تتمكن هذه األخيرة من بسط نفوذها
على هذه الهيئات المتعددة من أجل توحيد سلطة القرار و يعود السبب الجوهري
ل كون وجود كل هيئة عمومية المالكة للعقار تحت وصية وزارة مختلفة  ،الشيء
الذي عقد من تجسيد العملية .
فمثال مديريات أمالك الدولة تدخل تحت غطاء وزارة المالية  ،البلديات و
الوكاالت العقارية تحت وصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة
العمرانية  ،مكاتب ا لعمومية للدراسات تحت سلطة وزارة السكن  ،ووجود هذه
الوكالة التي إستحدتها المشرع لتنظيم العملية تحت إمارة وزارة الصناعة و
المناجم  ،مما جعل السلطات العمومية تغير أهداف وجود هذه الوكالة و التي
أصبحت تقوم بإعداد و إنشاء و تهيئة  42منطقة صناعية وفق المواصفات
الدولية .
 .2.5الطبيعة القانونية للعقار :
تغيير نمط العقار الصناعي من الملكية إلى االمتياز  ،يجعل نوعا ما
المستثمر الحقيقي يفر من هذه المسألة و بالتالي تجلب إال المستثمرين الذين
يريدون بيع هذه األوعية تحت غطاء الشركة محاولين بذلك وضع السلطات
العمومية في مأزق قانوني  ،حيث أن جل هؤالء المستثمرين لجاؤا إلى هذه
الطريقة من أجل الحصول على المال بالطريقة السهلة  ،مستعملين حيلة قانونية
تكمن في بيع الشركة شخص معنوي لشخص أخر  ،مغيرين للقانون األساسي
مجلة صوت القانون
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الجديد للشركة ،بحيث يصبح المالك األصلي شريك بنسبة ضئيلة جدا تصل في
بعض األحيان إلى نسبة  %1من أجل إبقاء إال الصفة منتظرين تغيير الترسانة
القانونية و عودتها للملكية جراء األزمة االقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها
الجزائر  ،رغم بعض القيود التي وضعتها السلطات العمومية على هذه العملية
إال أنها ما زالت مستمرة تحت ألية أخرى تأخذ شكل  %66للشريك و %34
للمالك المستفيد .
 .3.5سعر العقار:
رغم ما قامت به السلطات العمومية من جهودات لتخفيض سعر العقار
الصناعي  ،إال أن المستثمر بعد مرور سبع سنوات يكون قد دفع ثمن العقار
المتداول في السوق ولكن دائما ال يمتلك هذا األخير كونه متحصل على عقد
االمتياز خاصة للمستثمرين الذين يأخذون مساحات كبيرة  ،و األدهى و األمر
أن المستثمر عند تركه لإلستثماره ألي سبب من األسباب  ،يصبح ملزم من
إعادة األماكن على حالها كما كانت في بداية اآلمر  ،مما سيكلفه حثما مصاريف
باهضة ،قد يمكن تجنبها إن كان في دولة تتميز بتحفيزات أكثر من نظيرتها في
الجزائر .
 .4.5عدم تهيئة العقار :
معظم العقارات الصناعية تفتقد ألدنى الشروط الضرورية التي يحتاجها
المستثمر ،نذكر على سبيل المثال  ،كل من قنوات الصرف الصحي؛ قنوات
المياه الجوفية ؛ الهاتف ،االنترنت ؛ الزفت ؛ اإلنارة....الغير ذلك من الوسائل
المناسبة .حتى أن بعض هذه العقارات تبعد عن كل شبكات الطرق القريبة من
المدن و الموانئ و المطارات ،الهياكل القاعدية التي تحفز على االستثمار.
بطبيعة الحال هذه التهيئة تتطلب أموال باهضة من أجل جعل هذه
الم ناطق تتجاوب و متطلبات المستثمر  ،و الذي يعتبر حاليا عبئ للسلطات
المحلية للقيام بها نظرا لنقص مواردها و عدم التكفل من السلطات المركزية و
مجلة صوت القانون
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التي إن تمت  ،تجعل عملية استرجاع هذه األموال المستثمرة تستوجب مدة
طويلة .
كذلك رغم تكليف الدولة الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري للقيام
بتهيئة عدة مناطق صناعية إال أن العملية تمشي بوثبة السلحفاة  ،و أيضا رغم
تخصيصها لصندوق يكون تحت لواء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عن
طريق حساب التخصيص الخاص الذي يمول من الهبات و الجباية المحصلة
جراء العقار الصناعي  ،الذي جاء لتعويض المستثمرين الذين قاموا بإنجاز
التهيئات المرتبطة باإلستثمار على عاتقهم  ،إال أن التعويض من هذا الصندوق
يكاد أن يكون منعدما و في بعض األحيان مجهوال حتى من المستثمرين لعدم
فعاليته .
السبب الذي جعل السلطات العمومية للسماح باألشخاص المعنوية الخاصة
التي تمتل ك العقارات من إنشاء المناطق الصناعية وفق دفتر أعباء و ترخيص ،
تساعد الدولة في إعطاء دفعة قوية لهذا المجال  ،سواءا العقارات التي تشكل
ملكيتهم  ،أو تلك التي تتبع لألمالك الخاصة للدولة  ،حتى أن المشرع منح طبقا
للمادة  58من قانون  18-15المؤرخ في  30ديسمبر  2015الخاص بقانون
المالية  ، 2016تحفيزات تصل حتى  %95من سنة إلى خمس سنوات في فترة
إنجاز المشروع و  %75خالل فترة االستغالل إلى غاية انتهاء مدة االمتياز كل
هذا في واليات الشمال  ،ناهيك عن واليات الهضاب العليا و الجنوب التي
يستطيع فيها االستفادة هذا الشخص المعنوي الخاص إلى  %90من مبلغ إتاوة
لمدة  10سنوات . 13
 .5.5عدم مسايرة أعوان اإلدارة إلرادة السلطات العمومية:
خاصة في الشأن المحلي  ،غالبا ما يعاني المستثمر من بيروقراطية قاتلة
ناتجة عن عدم مباالة ،و الال وعي لدى بعض اإلداريين الذين تنقصهم في بعض
األحيان عدة م سائل تجعلهم يكونون في نفس موجة السلطات العمومية  ،كل هذا
مجلة صوت القانون
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نتيجة لنقص التكوين  ،نقص الرقابة القبلية المتمثلة في مسائلتهم حول عدم
إستجباتهم لطلبات المستثمر في الوقت المناسب  ،عرقلتهم لدراسة و تطهير
الملفات المتراكمة في المكاتب  ،و كذلك الرقابة البعدية التي تكمن عادة في
التزامهم بتحقيق األهداف المسطرة في هذا الشأن  ،لكن لألسف الشديد هذا
التسيب خلق نوع من التراخي مما أثر و ما زال يؤثر على العملية االستثمارية .
كل هذا يجعل المستثمر يعاني إبتداءا من حصوله على رخصة البناء رغم
وجود الشباك الوحيد خصيصا لذلك  ،كذلك االستفادة من الشبكات الضرورية
من تطهير ؛ مياه ؛ هاتف ؛ ناهيك عن عدم تحصله في بعض األحيان في الوقت
المناسب عن عقد االمتياز مما يعقد عملية تجسيد مشروعه و االستفادة من
الوثائق اإلدارية التي تجعله يعمل في إرياحية  ،حتى أن بعد المستثمرين
استنفذوا مدة امتياز الممن وحة من طرف الدولة في مرحلة اإلنجاز و لكن هو
ملزم بدفع اإلثاوة السنوية  ،دون بداية تجسيده للمشروع  ،ألسباب خارجة عن
نطاقه و إرادته .
 .6.5عدم االستقرار القانوني:
من المسلم أن مسألة عدم االستقرار القانوني تزرع نوع من الخوف
بالنسبة للمستثمر الوطني و األجنبي ح تى و لو كانت التعديالت تعطي للمستثمر
تحفيزات و امتيازات أكتر  ،بمفهوم المخالفة كل استقرار يغرس نوع من الثقة
بين هذا األخير و السلطات العمومية .
إذا حاولنا معرفة النتائج المترتبة على التعديالت الطارئة في القوانين
الخاصة بالعقار الصناعي  ،سنجد حتما عدة أنظمة تولدت جراء هذه األخيرة ،
فنجد بعض المستثمرين الذين استفادوا قبل سنة  2006من نظام الملكية بسعر
رمزي  ،والذين استفادوا بالعقارات عن طريق المزاد العلني بين  2006و
 2011بنظام االمتياز  ،و إبتداءا من  2011إلى يومنا هذا ، 14الذين استفادوا
بهذه العقارات عن طريق التراضي بنظام االمتياز  ،كل هذا سيخلق نوع من
التمييز بين المستثمرين  ،مخالفين بذلك مبدأ المساواة المكرس في كل القوانين
مجلة صوت القانون
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الجزائرية المنظمة لالستثمار  ،وكل االتفاقات و المعاهدات المصادق عليها في
هذا الشأن  ،في إطار االلتزامات الدولية للجزائر .
الخاتمة:
بالرغم من كل المزايا و اإلعفاءات الممنوحة من طرف السلطات
العمومية الجزائرية في مجال العقار الصناعي  ،إال أن عجلة اإلستثمار ال
تتحرك وفق طموحات هذه األخيرة  ،و بمأن الترسانة التشريعية تعتبر مرنة
وتأتي دائما لوضع المستثمر في وضعية قانونية تجعله يحس بالضمان  ،و معظم
المستثمرين يشكون دائما ،كل هذا يجعلنا نبحث بعيدا عن منظومتنا القانونية التي
تعتبر من أحسن المنظومات في البحر األبيض المتوسط  ،و بالضبط في بعض
األطر غير ال متعلقة بالقانون  ،و التي تكون عادة مردها ضعف الفاعلين و
الهيئات القائمة في هذا الشأن  ،نظرا لتصرفاتهم البيروقراطية و عدم مواكبتهم
لمبتغيات السلطات العمومية  ،الشيء الذي يجعل عملية اإلستثمار في الجزائر
تعرف تعقيدات تؤثر على المستثمر من جهة  ،و من جهة أخرى على خزينة
الدولة .
وعلى هذا األساس سوف نقترح بعض االقتراحات و التوصيات لعلها
تعود بالخير على بلدنا الجزائر.
االقتراحات و التوصيات:
 وضع كل القوانين و التنظيمات الخاصة بالعقار الصناعي في قالب
واحد ينظم عملية اإلقتناء  ،و وضعها تحت لواء الشباك الوحيد المنشأ
خصيصا الحتواء ذلك؛
 إعادة إعطاء تحفيز أكثر في سعر العقار و في مدة تطبيق النسبة المئوية
مائة بالمائة ؛
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ف رض المسؤولية على كل الهيئات و األفراد القائمين  ،و إرغامهم على
تحقيق نتيجة  ،و ذلك بتكوينهم بغية ترسيخ ثقافة دورهم في دفع عجلة
التنمية ؛
فرض االستقرار القانوني؛
مرافقة المستثمر للحصول على الوثائق اإلدارية التي تسهل له عملية
تجسيد مشروعه ،خاصة رخصة البناء؛
فرض مبدأ سلطان القانون خاصة في عملية منح العقار  ،و فسخ عقد
االمتياز بالنسبة للذين يتحايلون في بيع العقار تحت غطاء الشركة  ،كما
هو متداول حاليا  ،و لما ال صياغة قرار المنح بإسم المستثمر و ليس
بإسم الشركة من أجل تحميل الشخص المستثمر مسؤوليته؛
وضع ميكانيزمات و آليات قانونية لتهيئة مناطق النشاطات و المناطق
الصناعية  ،بكل الضروريات التي تساعد المستثمر في تجسيد مشروعه
 ،حتى تجعلها تستجيب للمقاييس الدولية في هذا الشأن؛
تحريك المحضرين القضائيين في عملية المرافقة ال سيما في عمليات
دفع اإلتاوة من طرف المستثمرين لصالح الدولة  ،التي يعتبر اآلن
الهاجس الكبير لمؤسسات الدولة القائمة على هذه العملية ؛
إعطاء تعليمات صارمة للقائمين على أمالك الدولة خاصة مديريات
أمالك الدولة لمنح المستثمر عقد االمتياز خالل شهر واحد كما هو
مدون قانونا  ،من أجل عدم إعطاء الفرصة للمستثمرين من التراخي في
تجسيد مشروعاتهم ،خاصة أن هذا العقد يعتبر الوثيقة األساسية
لالستفادة من رخصة البناء و الموارد المالية من البنوك ؛
تفعيل عملية تحويل كل العقار ات التي تمتلكها هيئات الدولة  ،العقارات
الفائضة والمتبقية تحت لواء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
حتى تتمكن السلطات العمومية من التحكم في العملية و معرفة أصولها
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العقارية  ،وحتى تصبح هذه الوكالة الممثل الوحيد للدولة و التي يتقدم
إليها المستثمر.
التهميش واإلحاالت :
 -1لعزيز معيفي  ،الوكالةة الوطنيةة للوسةاطة و الضةبط العقةاري  :أي فعاليةة فةي تةوفير العقةار
الم وجه لإلستثمار في الجزائر ؟  ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني  ،المجلد  ، 14العةدد -02
 ، 2016تاريخ النشر  ، 2016/11/27ص  ، 126عدد الصفحات .15
 -2عميروش محمد شلغوم  ،دور المناخ اإلستثماري في جذب اإلستثمار األجنبي المباشةر إلةى
الةةدول العربيةةة  ،مكتبةةة حسةةنة العصةةرية بلبنةةان  ،سةةنة  ، 2012ص  ، 241عةةدد الصةةفحات
.352
 -3أحمةد دغةيش  ،محاضةةرات فةي مقيةاس قةةانون اإلسةتثمار  ،طلبةة السةةنة أولةى ماسةتر  ،كليةة
الحقوق  ،جامعة بشار  ،أفريل  ، 2020الصفحة  ، 12عدد الصفحات .31
 -4األمةةةر  58-75المةةةؤرخ فةةةي  26سةةةبتمبر  1975المتعلةةةق بالقةةةانون المةةةدني الجزائةةةري ،
المنشور في الجريدة الرسمية رقم  78المؤرخة في  30سبتمبر .1975
 -5مجيد خلفوني  ،العقار في القانون الجزائةري  ،دار الخادونيةة للنشةر و التوزيةع  ،الجزائةر ،
 ، 2012ص .9
 -6عبةةد الحميةةد جالجةةل  ،التنظةةيم القةةانوني للعقةةار الصةةناعي ودوره فةةي تشةةجيع االسةةتثمار فةةي
الجزائر  ،مذكرة ماستر  ،جامعة سعيدة  ،الصفحة  ،3عدد الصةفحات  ، 101السةنة الجامعيةة
. 2015-2014
 -7حنان شتوان طالبة دكتوراة ،عضةو بةالمخبر القةانون العقةاري و البيئةة و نضةرة قمةاري بةن
ددوش  ،أسةتاذة فةي كليةة الحقةوق و العلةوم السياسةية بجامعةة مسةتغانم ،العقةار الصةناعي كأليةة
إل نعاش اإلستثمار المحلي و دعم اإلقتصاد  ،مجلة دفاتر السياسة و القةانون  ،جامعةة ورقلةة ،
،مخبر القانون العقاري و البيئة العدد الخةامس عشةر ،الصةفحة  ، 687عةدد الصةفحات ، 09
شهر جوان  ،السنة .2016
 -8المةةادة  48مةةن األمةةةر  01-15المةةؤرخ فةةةي  23جويليةةة  2015المتعلةةةق بقةةانون الماليةةةة
التكميلةةي لسةةنة  ، 2015المعةةدل و المةةتمم للمةةادة  05مةةن األمةةر  04-08بتةةاريخ  01سةةبتمبر
 ، 2008و المنشةةور فةةي الجريةةدة الرسةةمية رقةةم  40بتةةاريخ  23جويليةةة  2015المتضةةةمن
قانون المالية التكميلي . 2015
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

سليماني عبد الغاني

العقار الصناعي في القانون الجزائري بين التحفيزات والمعوقات
381

- Guide , Investir en Algérie – KPMG, Janvier 2017, page 52,
Nombre de pages 308.
 -10المةادة  62مةن القةةانون  10-14المةؤرخ فةي  30ديسةةمبر  2014المتعلقةة بقةانون الماليةةة
.2015
 -11المادة  09من األمر  04-08المؤرخ  01سبتمبر  ،2008المرجع السابق .
 -12ليلى بن عنتر  ،األحكام الجديدة المتعلقة بترقية اإلستثمار في ظل قانون  ، 09-16مةذكرة
ماستر  ،كلية الحقوق بودواو جامعة بومرداس  ،السةنة  ، 2017-2016الصةفحة  ، 75عةدد
الصفحات .125
 -13الجريدة الرسمية رقم  72بتاريخ  31ديسمبر  2015المتضمن لقانون المالية .2016
 -14المادة  9من المرسوم التنفيذي  121-07المتعلق بتطبيق األمر  11-06المؤرخ فةي 30
أوت  2006الـةةـذي يــحـةةـدـد شـةةـروط و كــيــفــيـةةـات مــنةةـح االمــتـيـةةـاز والــــــتـــــنــــةةـازل
عةةةةـن األراضـةةةةـي الـــــتــــــابـــــــعـــــةةةةـة لــألمةةةةـالك الخــــــاصـــــةةةةـة لــــــلــــــدولـــــةةةةـة و
الموجــــــهـــــةةـة إلنجـــــةةـاز مــــــشـــــةةـاريع استثماريةةـة  ،و المةةادة  06مةةن األمةةر 04-08
المةؤرخ  01سةبتمبر  ، 2008المرجةةع السةابق  ،و المةادة  03مةةن القةانون  11-11المةةؤرخ
في  18جويلية  2011المتضمن لقانون المالية التكميلي . 2011
قائمة المراجع:
 -1المؤلفات:
 -1عميةةروش محمةةةد شةةةلغوم ،سةةةنة  ، 2012دور المنةةاخ اإلسةةةتثماري فةةةي جةةةذب اإلسةةةتثمار
األجنبي المباشر إلى الدول العربية  ،لبنان  ،مكتبة حسنة العصرية .
 -2مجيةةد خلفةةوني  ،سةةنة  ، 2012العقةةار فةةي القةةانون الجزائةةري  ،الجزائةةر ،دار الخادونيةةة
للنشر و التوزيع .
9

 -2النصوص القانونية و التنظيمية :
 -1القانون  10-14المؤرخ في  30ديسمبر  2014المتعلقة بقانون المالية .2015
 -2القةةةانون  11-11المةةةؤرخ فةةةي  18جويليةةةة  2011المتضةةةمن لقةةةانون الماليةةةة التكميلةةةي
.2011
 -3األمةةر  01-15المةةؤرخ فةةي  23جويليةةة  2015المتعلةةق بقةةانون الماليةةة التكميلةةي لسةةةنة
.2015
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 -4األمةةر  04-08المةةؤرخ  01سةةبتمبر  2008الةةذي يحةةدد شةةروط و كيفيةةات مةةنح اإلمتيةةاز
على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية .
 -5األمر  58-75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتعلق بالقانون المدني الجزائري.
 -6التنفيةةذي  121-07المتعلةةق بتطبيةةق األمةةر  11-06المةةؤرخ فةةي  30أوت  2006الـةةـذي
يــحـةةةـدـد شـةةةـروط و كــيــفــيـةةةـات مــنةةةـح االمــتـيـةةةـاز والــــــتـــــنــــةةةـازل عةةةـن األراضـةةةـي
الـــــتــــــابـــــــعـــــةةةةـة لــألمةةةةـالك الخــــــاصـــــةةةةـة لــــــلــــــدولـــــةةةةـة و الموجــــــهـــــةةةةـة
إلنجــــــاز مــــــشــــــاريع استثماريـة.
 -3الجرائد الرسمية :
 -1الجريدة الرسمية رقم  72بتاريخ  31ديسمبر  2015المتضمن لقانون المالية .2016
 -2الجريةةدة الرسةةمية رقةةم  40بتةةاريخ  23جويليةةة  2015المتضةةمن قةةانون الماليةةة التكميل ةي
. 2015
 -3الجريدة الرسمية رقم  78المؤرخة في  30سبتمبر  1975المتعلقة بالقانون المدني.
 -4المذكرات و المقاالت :
 -1حنان شتوان طالبة دكتوراة ،عضو بالمخبر القةانون العقةاري و البيئةة و نضةرة قمةاري بةن
ددوش  ،أسةةتاذة فةةي كليةةة الحقةةوق و العلةةوم السياسةةية بجامعةةة مسةةتغانم ،جةةوان  2016العقةةار
الصناعي كألية إلنعاش اإلستثمار المحلي و دعم اإلقتصاد  ،مجلةة دفةاتر السياسةة و القةانون ،
جامعة ورقلة  ،العدد الخامس عشر  ،عدد الصفحات .09
 -2عبد الحميد جالجل  ،السنة  ، 2015-2014التنظيم القانوني للعقةار الصةناعي ودوره فةي
تشجيع االستثمار في الجزائر  ،مذكرة ماسةتر  ،قسةم القةانون الخةاص  ،كليةة الحقةوق و العلةوم
السياسية  ،جامعة سعيدة  ،الجزائر .
 -3لعزيةةةز معيفةةةي  ،تةةةاريخ النشةةةر  ، 2016/11/27الوكالةةةة الوطنيةةةة للوسةةةاطة و الضةةةبط
العقةةاري  :أي فعاليةةة فةةي تةةوفير العقةةار الموجةةه لإلسةةتثمار فةةي الجزائةةر ؟  ،المجلةةة األكاديميةةة
للبحث القانوني  ،المجلد  ، 14العدد  ، 2016-02عدد الصفحات .15
 -4ليلى بن عنتر  ،السنة  ، 2017-2016األحكام الجديدة المتعلقة بترقية اإلسةتثمار فةي ظةل
قةةةانون  ، 09-16مةةةذكرة ماسةةةتر  ،قسةةةم القةةةانون العةةةام  ،كليةةةة الحقةةةوق ببةةةودواو  ،جامعةةةة
بومرداس ،الجزائر.
 -5المحاضرات :
 -1أحمد دغيش  ،أفريل  ، 2020محاضرات في مقياس قانون اإلسةتثمار  ،طلبةة السةنة أولةى
ماستر  ،قسم ماستر قانون عام  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،جامعة بشار  ،الجزائر .
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6-Guides :

1- Guide , Janvier 2017 , Investir en Algérie – KPMG, Cabinet d’Audit et de
conseil , Algerie , Nombre de pages 308.
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طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
Methods to moving the lawsuit to
the International Criminal Court

1

عقيلة عفيري أستاذة مساعدة "أ"
 1كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة البليدةafiriakila10@gmail.com ،2-

تاريخ اإلرسال2020/04/26:

تاريخ القبول2020/06/09:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
ا لمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية دائمة تختص بمعاقبة ومحاكمة
األشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا إحدى الجرائم الدولية الخطيرة والمنصوص عليها في
النظام األساسي للمحكمة ،وقد حددت المادة  13من نظامها األساسي األطراف الذين يملكون
حق تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أولهم ،الدول التي تعتبر طرفا في النظام
األساسي للمحكمة ،أما الطرف الثاني فهو مجلس األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من
ميثاق األمم المتحدة انطالقا من مسؤوليته في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ،أما الطرف
الثالث فهو المدعي العام ،وهو يمارس هذه الصالحية بناء على المعلومات التي يتلقاها من أي
مصدر موثوق به بالنسبة إليه ،و قد اضافت المادة  3/12طرف أخر يمكنه أن يمارس هذه
الصالحية وهي الدول غير األطراف في النظام األساسي للمحكمة.
الكلمات المفتاحية :الدعوى الجزائية ،الدولة الطرف ،المحكمة الجنائية الدولية ،مجلس
األمن ،المدعي العام ،تحريك.

Abstract :
The International Criminal Court is a permanent international
judicial body that specializes in punishing and prosecuting natural
persons who have committed one of the serious international crimes
stipulated in the statute of the court. Article 13 of its statute specifies
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عقيلة عفيري

طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

385

the parties who have the right to file a complaint before the
International Criminal Court, the first of which is the states that are
party to The statute of the court. As for the second party, the Security
Council is acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations based on its responsibility to maintain international peace and
security. As for the third party, it is the Public Prosecutor, and he
exercises this authority based on the Matt received from any trusted
source for him, and Article 12/3 has added another party exercising this
authority which States not party to the Statute of the Court .
Key words :A criminal lawsuit , State party, The International Criminal
Court, the Security Council, the Prosecutor, moving .

 -1المؤلف المرسل :ةليقع يريفع اإليميلafiriakila10@gmail.com :

مقدمة :
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دائمة أنشأت إثر المؤتمر
الدبلوماسي المنعقد بروما في الفترة بين 15جوان إلى  17جويلية  ،1998و قد
اعتمد بموافقة  120دولة مقابل  07وامتناع  21عن التصويت ،1وقد تم اعتماد
النظام األساسي للمحكمة رسميا في  17جويلية  ،1998ودخل حيز النفاذ في
 01جويلية  ، 2002بعد أن صادق عليه أكثر من  60دولة ،2وهذا ما نصت
عليه المادة  01/126من النظام األساسي للمحكمة.3
وتلعب المحكمة أهمية كبيرة ألنها تشكل الرادع الدائم لألشخاص الذين
يفكرون في ارتكاب الجرائم الدولية األشد خطورة والمدرجة ضمن نظامها
األساسي المتكون من ديباجة و 13باب ،حيث جاء في الديباجة تأكيد الدول
األطراف في النظام على وجود روابط أساسية مشتركة توحد جميع الشعوب
وثقافات تشكل تراثا مشتركا وتحذر من أن ماليين األطفال والنساء والرجال قد
مجلة صوت القانون
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وقعوا خالل القرن الحالي ضحايا لفضائح ال يمكن تصورها هزت ضمير
اإلنسانية بقوة.4
وتختص المحكمة الجنائية الدولية موضوعيا بتتبع و معاقبة مرتكبي
جرائم اإلبادة الجماعية ،جرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب وجرائم العدوان،
الواردة في المواد  08 ،07 ،06من نظامها األساسي ،أما االختصاص
الشخصي فيعني أن المحكمة مختصة بمعاقبة ومتابعة األشخاص الطبيعيين فقط
دون المعنونين الذين يبلغون سن الثامنة عشر كاملة وقت ارتكاب الفعل
اإلجرامي ،مع عدم توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية لهؤالء األشخاص،
و يبدأ االختصاص الزماني للمحكمة منذ بدء نفاذ النظام األساسي أي منذ األول
جويلية  ، 2002و هذا تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الشرعية(المادة
24و 23من نظام روما األساسي) ،و تختص المحكمة بالنظر في إحدى الجرائم
الدولية الخطيرة عند وقوعها في إقليم إحدى الدول األطراف بما فيها اإلقليم
البري ،البحري والجوي ،سواء كان مرتكب الجريمة تابع لدولة طرف أم دولة
أخرى غير طرف في النظام األساسي للمحكمة.
أهداف الدراسة  :نرغب من خ الل هذه الدراسة تحقيق مجموعة من األهداف
نوردها فيمايلي :
 تحديد المقصود بإحالة حالة معينة من طرف الدول األطراف إلى المحكمةالجنائية الدولية.
 تحديد المقصود من إحالة مجلس األمن الدولي لحالة معينة أمام المحكمةالجنائية الدولية.
 تحديد المقصود بتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بناءا على قرارصادر من المدعي العام للمحكمة.
 تحديد مهام المدعي العام للمحكمة في ما يخص التحقيق. -تحديد واجبات و سلطات المدعي العام أثناء التحقيق.

مجلة صوت القانون
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المنهج المعتمد في الدراسة :اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي
التحل يلي و كذا المنهج التطبيقي عند إشارتنا إلى نموذج تطبيقي عن كل طرف
يمكنه أن يحرك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
طرح إشكالية الدراسة :فيما تتمثل طرق إحالة الدعوى أمام المحكمة الجنائية
الدولية ؟
و تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت نوردها فيمايلي:
من هي الجهات الموكل لها مهمة إحالة حالة أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
و كيف تحرك الدعوى أمام المحكمة بناءا على قرار من طرف المدعي العام
للمحكمة؟
و كيف يباشر المدعي العام للمحكمة التحقيق في قضية ما؟ و فيما تتمثل واجباته
و سلطاته فيما يتعلق بالتحقيق؟
لإلجابة على كل هذه التساؤالت اقترحنا الخطة التالية:
 .1طريق اإلحالة كآلية لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية
 . 1.1اإلحالة من طرف الدولة الطرف و الدولة غير الطرف في النظام
األساسي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 .2.1اإلحالة من طرف مجلس األمن أمام المحكمة الجنائية الدولية.
 .2تحريك الدعوى بناءا على قرار من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية
 .1.2مباشرة المدعي العام للتحقيق
 . 2.2سلطات وواجبات المدعي العام في التحقيق
خاتمة
تحليل الخطة:
 .1طريق اإلحالة كآلية لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:
لقد حدد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية األطراف التي يحق لها
إحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،و هي كل من الدول األطراف
مجلة صوت القانون
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في النظام األساسي للمحكمة و الدول غير األطراف وفق شروط معينة باإلضافة
إلى مجلس األمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة.
 .1.1اإلحالةةةة مةةةن طةةةرف الدولةةةة الطةةةرف و الدولةةةة ميةةةر الطةةةرف فةةةي الن ةةةام
األساسي للمحكمة أمام المحكمة:
باعتبار أن الدول هي األطراف الرئيسية في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية فإنه من البديهي أن يضمن لها أوال حق االدعاء أمام المحكة قبل
أي جهاز أخر.5
يجوز ألية دولة عضو في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إحالة
أي حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
قد ارتكبت و هذا طبقا لنص المادة  14من النظام األساسي للمحكمة.6
و للدولة الطرف أن تطلب من المدعي العام للمحكمة القيام بإجراءات
التحقيق في هذه الحالة بهدف التوصل إلى ما إذا كان يتعين توجيه االتهام إلى
شخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجريمة ،و على الدولة المحيلة أن توضح
للمدعي العام قدر استطاعتها الظروف ذات الصلة بارتكاب الجريمة و أن تدعم
ملف إحالتها تلك بالمستندات المؤيدة ،و ذلك حسب ماورد في نص المادة 14
من النظام األساسي للمحكمة.7
كما منحت المادة  3/12من النظام األساسي للمحكمة الدول غير
األطراف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا أعلنت هذه الدول
اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث و كانت هذه الدولة التي وقع في
إقليمها السلوك المجرم أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد
ارتكبت على متن سفينة أو طائرة أو كانت الدولة التي يكون الشخص المتهم
بالجريمة أحد رعاياها.8
و الحقيقة أن لفظ " الجريمة" الذي استعمل في هذه الفقرة هو خطأ
مادي،إذ كان البد من استخدام لفظ "حال" كما هو األمر بالنسبة للمادة  13من
مجلة صوت القانون
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نظام روما األساسي ،مع مالحظة أن الغرض األصلي من النص هو أن يكون
اللدولة غير الطرف الحق في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تدخل في
إختصاص المحكمة  ،9و يودع اإلعالن لدى مسجل المحكمة ،و تلتزم الدولة
غير الطرف حينذاك بالتعاون مع المحكمة دونما تأخير أو إستثناء وفق أحكام
الن ظام األساسي المقررة في الباب التاسع الخاص بالتعاون الدولي و المساعدة
القضائية . 10
و يقوم المسجل بناءا على طلب المدعي العام باإلستعالم سرا لدى الدولة
غير الطرف أو الدولة التي أصبحت طرفا بعد بدء نفاذ النظام عن نيتها إصدار
اإلعالن المنوه عنه ،11و عندما تودع الدولة  ،و تعلن نيتها في إيداع هذا
اإلعالن المسجل عمال بما سبق ،يقوم المسجل بإبالغ الدولة المعنية بأن من
نتائج اإلعالن قبول اإلختصاص فيما يتعلق بالجرائم التي تختص بها المحكمة و
انطباق التزامات التعاون الدولي ،و أي قواعد أخرى تتعلق بالدول األطراف
وفقا للقاعدة  44من قواعد اإلجراءات. 12
و تعتبر قضية الكونغو الديمقراطية أول حالة تعرض على المحكمة
الجنائية الدولية تمت إحالتها من طرف الدولة ذاتها ،وهي دولة طرف في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 13طبقا لنص المادة  14من نظامها األساسي،
و هذا بعد تلقي ا لمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  19مارس
 2001لرسالة من طرف رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث باشر
المدعي العام تحقيقه في الجرائم المرتكبة في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية
باالستناد إلى العديد من التقارير والمصادر التي تؤكد وجود اآلالف من القتلى
في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنة  ،2002وبعد ثمانية عشر شهرا من
التحقيق أي في  12جانفي  ،2006تقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية
بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق السيد (توماس لوبانغا دييلو) ،زعيم حركة
اتحاد الوطنين الكونغوليين ،وهي جماعة مسلحة مسؤولة عن ارتكاب جرائم
الحرب وجرائم اإلنسانية في منطقة "ايتوري" ،شمال شرق جمهورية الكونغو
الديمقراطية وثالثة أمراء آخرين لمجموعات مسلحة وهو "جيرمان "كاتانغا"
زعيم قوات المقاومة الوطنية بإيتوري و"ماتيو نغود جولوتشوي" زعيم الجبهة
مجلة صوت القانون
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القومية االندماجية اللذان قاتال ضد لوبنغا وكذلك "بوسكو نتاغندا" ،وكذلك
14
كالكيست مباروشيمانا ،وسيافستر كومورا"
 .2.1اإلحالة من طرف مجلس األمن الدولي:
مجلس األمن الدولي يملك سلطة إحالة أي حالة إلى المدعي العام للمحكمة
الجنائي ة الدولية يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن
اختصاص المحكمة قد ارتكبت متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة و هذا طبقا لنص المادة /13ب من النظام األساسي للمحكمة.
لقد أفصح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن الشروط
الوا جب إتباعها من طرف مجلس األمن عند إحالته ألي حالة تشكل جريمة من
الجرائم الدولية الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،و هذه الشروط تتمثل في:
أـ أن تتم اإلحالة من طرف مجلس األمن ،حيث أن هذا األخير هو المسؤول
األول على المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،ويختص بجميع أنشطة األمم
المتحدة السياسية عن طرق اتخاذ التدابير السلمية أو الردعية الالزمة لصيانة
السلم والمحافظة عليه.15
ب ـ يجب أن تكون وقائع الجريمة المحالة على المحكمة الجنائية الدولية قد
حصلت بعد نفاذ النظام األساسي للمحكمة ،وتجدر اإلشارة إلى أن النظام
األ ساسي للمحكمة قد دخل حيز النفاذ بداية من جويلية  ،2002ومن ثم فإن
اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الجرائم التي ترتكب بعد هذا التاريخ،16
وبناء على ذلك ال تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي
وقعت قبل بدء نفاذ نظام روما من حيث المبدأ ،ويرى بعض الفقه أن المحكمة
الجنائية الدولية يحق لها أن تتخذ قرارا بعدم قبول الدعوى كلما تبين أن
موضوع اإلحالة عن نطاق اختصاصها الزمني ولو كان مجلس األمن هو جهة
اإلحالة.17
ج ـ أن تكون اإلحالة قد تمت وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بمعنى
أنه يجب أن تتم اإلحالة وفق الفصل السابع المتعلق باإلجراءات التي يتخذها
مجلة صوت القانون
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مجلس األمن في حاالت تهديد السلم و األمن الدوليين أو اإلخالل بهما أو وقوع
عمل من أعمال العدوان . ،و هذا يعني أن لمجلس األمن أن يعلم المحكمة بوجود
جريمة تعتبر المعاقبة عليها ضرورية لتحقيق األهداف المتوخاة من الفصل
السابع من الميثاق.18
د ـ أن تكون اإلحالة تتعلق بجريمة تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية،
بمعنى أنه يجب أن يتخذ مجلس األمن قرار اإلحالة على المحكمة الجنائية
الدولية بشأن جريمة تدخل ضمن االختصاص النوعي للمحكمة أي أن تكون
إحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر في نص المادة  5من النظام األساسي
للمحكمة ،وهي جرائم اإلبادة الجماعية ،جرائم الحرب ،جرائم ضد اإلنسانية
وجريمة العدوان ،هذه األخيرة حتى و لو لم تعرف بعد في النظام األساسي
للمحكمة طالما و أن هذه الحاالت تشكل تهديدا لألمن و السلم الدوليين.19
و قد منح النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة ثانية خطيرة
لمجلس األمن بموجب نص المادة  16التي قضت بأنه ":ال يجوز البدء أو
المضي في التحقيق أو المقاضاة بموجب هذا النظام األساسي لمدة إثني عشر
شهرا بناءا على طلب من مجلس األمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار
يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،و يجوز
للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
من خالل نص هذه المادة نستنتج أن النظام األساسي للمحكمة قد منح
مجلس األمن الدولي وظيفة سلبية خطيرة تتمثل في تجميد نشاط المحكمة
الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا بدون تحديد مدة معينة ،20فبإمكان مجلس
األمن الدولي في إطار الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة أن يطلب من
المحكمة عدم البدء في التحقيق أو المقاضاة أو إيقاف حالة تم البدء فيها لمدة اثني
عشر شهرا قابلة للتج ديد ،و في الحقيقة أن منح مجلس األمن مثل هذه السلطة
يؤدي إلى سيطرة بعض الدول على مراكز القرار داخل المجلس ،و هو مايؤدي

مجلة صوت القانون
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إلى التأثير على العدالة الجنائية الدولية و يؤدي إلى التقصير في حماية حقوق
ضحايا الجرائم الدولية.21
وتعتبر قضية دارفور أول حالة تطبيقية أحالها مجلس األمن على
المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول نظامها األساسي حيز التنفيذ بموجب قراره
الشهير رقم  1593الصادر في 2005/03/31
و قبل هذا القرار ،أصدر مجلس األمن قراره رقم  1556في  30جوان
 222004دعا فيه الحكومة السودانية إلى التحرك خالل  30يوما لنزع سالح
مليشيات الجنجويد واعتقال المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها ،كما حمل
القرار مسؤولية الحكومة السودانية عما وصلت إليه الوضعية في إقليم دارفور
والتي أصبحت تهدد السلم واألمن الدوليين ،وقد أشار المجلس في هذا اإلطار
بأن يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وأعرب عن
اعتزامه النظر في اتخاذ المزيد من اإلجراءات ضد السودان في حالة عدم
االمتثال ،فاستاءت الحكومة السودانية من هذا القرار ،وجاء في ردها أن
الجنجويد هو جناح عسكري للقبائل الرعوية تكونت في مواجهة القوات
المتمردة ،وعندما عمت الفتنة استعانت الحكومة بقوات الدفاع الشعبي
واستخبارات الحدود وهي قوات حكومية أساسا ولم تستعن بجماعات الجنجويد.
وفي  30أوت  2004قدم األمين العام لألمم المتحدة تقرير إلى مجلس
األمن جاء فيه بأن السودان لم ينفذ القرار  1556خاصة الشق المتعلق بنزاع
سالح المليشيات واعتقال زعمائها وتقديمهم للمحاكمة ،وبناء عليه أصدر مجلس
األمن القرار رقم  1564في  ،23 2004/09/18شدد فيه مرة أخرى على
وقف القتال وإشاعة األمن ونزع السالح وتقديم المسؤولين للمحاكمة ،وانتقد فيه
الموقف السلبي للحكومة السودانية من القرار  1556وطالب من األمين العام
وفقا للبند  12من القرار  1564إنشاء على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية
تضطلع فورا بمهمة التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان التي ترتكبها جميع األطراف في دارفو ،وتحديد
مجلة صوت القانون
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ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبيها لكفالة محاسبة
المسؤولين عنها ،ودعا جميع األطراف التعاون مع هذه اللجنة.24
وتنفيذا لهذا القرار قام السيد كوفي عنان األمين العام لألمم المتحدة في
 2004/10/01بتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في
إقليم دارفور تكونت من األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان السيد
محمد فائق من مصر ،والسيد أنطونيو كازيسي وهو أول رئيس للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والسيد هينا جيالني وهو وزير الخارجية
والعدل السابق لباكستان ،ومن السيد تيرسي شرينجر رئيس اللجنة العليا
إلصالح القانون في غانا ،25وقد باشرت اللجنة عملها يوم  25أكتوبر 2004
بعد موافقة الحكومة السودانية عليها ،وأنجزت تقريرها في يناير  2005حيث
قامت بتوجيه االتهام لــ  51شخصا ،بعضهم من الحكومة وآخرين من
المليشيات والبعض اآلخر من المتمردين وأحالت تقريرها إلى األمين العام
لألمم المتحدة الذي أحاله بدوره إلى مجلس األمن في  31جانفي ، 2005وقد
أوصت اللجنة بشدة أن يحيل مجلس األمن الحالة في دافور إلى المحكمة الجنائية
الدولية فورا ،وهذه اإلحالة ستكون مبررة تماما ألن الحالة في دارفور تشكل بال
نزاع تهديدا للسالم.26
و قد انسجمت توصيات اللجنة مع المقترح الفرنسي بإحالة القضية إلى
المحكمة الجنائية الدولية ،27وبناء عليه اتخذ مجلس األمن القرار رقم  1593في
 31مارس  2005متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،إذ
قرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ  01جويلية  2002إلى المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية بعدما قرر أن الحالة في السودان ال تزال تشكل تهديدا
للسالم واألمن الدوليين متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،
وقرر أن تتعاون حكومة السودان 28وجميع أطراف الصراع األخرى في
د ارفور تعاونا كامال مع المحكمة والمدعي العام ،وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من
مساعدة عمال بهذا القرار ،كما دعى مجلس األمن من خالل هذا القرار المحكمة
مجلة صوت القانون
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واالتحاد اإلفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام
والمحكمة بما في ذلك إمكانية إجراء م داوالت في المنطقة ،من شأنها أن تسهم
في الجهود اإلقليمية المبذولة لمكافحة اإلفالت من العقاب.
وعقب إحالة مجلس األمن لقضية دارفور إلى المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية ،أجرى اإلدعاء العام دراسة أولوية من أجل تحديد ما إذا كان
الوضع في دارفور يعني بالمعايير القانونية المنشأة بموجب المادة /1/53
"أ"و"ج" من نظام روما األساسي.29
وبدأ مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في السودان ،وقيم ما إذا
كانت هناك جرائم مرتكبة أو يجري ارتكابها تدخل في اختصاص المحكمة،
واستعرض وجود إجراءات سودانية متخذة إزاء الجرائم ،واستند التقييم المستقل
للمكتب جزئيا على استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية السودانية ،30والتي خلصت
بدورها إلى أن القوات الحكومية قد ارتكبت جرائم ضد دارفور ،ولكن وعلى
الرغم من التصريحات الرسمية العديدة التي أصدرتها السلطات السودانية ،فإنها
لم تجري أية إجراءات قضائية في ما يتعلق بتلك الجرائم ،31وفي  06جوان
 2005وبعد أن تبين مكتب المدعي العام أن المعايير القانونية قد استوفيت فتح
المكتب تحقيقا.32
وفي  27أفريل  2007أصدرت الدائرة التمهيدية األولى أوامر اعتقال
بحق السيد (أحمد هارون) وزير الدولة للداخلية و المسؤول عن مكتب أمن
دارفور في خالل تلك الفترة ،والسيد (علي كوشيب) قائد إحدى المليشيات بتهمة
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.33
وقدمت قضية ثانية في جويلية  2008استنادا إلى أدلة إضافية تم جمعها
فيما بعد ،وتبينت أن الرئيس عمر البشير قد خطط وأمر بارتكاب جرائم حرب
و جرائم ضد اإلنسانية فضال عن اإلبادة الجماعية في دارفور ،وفي  04مارس
 2009أصدرت الدائرة التمهيدية األولى أمرا بالقبض على الرئيس البشير على
خلفية جرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم حرب ،غير أنها لم تتضمن اتهامات
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بارتكاب اإلبادة الجماعية ،وفي  12جويلية  2010أصدرت الدائرة التمهيدية
أمر قبض ثاني بحق الرئيس عمر البشير.34
وقد ركزت القضية الثالثة على هجوم المتمردين على قاعدة لالتحاد
اإلفريقي في (حسكنيته) وحدد التحقيق ثالثة أفراد باعتبارهم يتحملون المسؤولية
عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي ،ووافق
القادة المتمردون الثالثة على التعاون تعاونا كامال مع المحكمة ومثلوا طوعا
أمامها ،وفي  08فيفري  2010رأت الدائرة التمهيدية أن المسؤولية الشخصية
للسيد( أبو قردة )عن الجرائم لم تثبت ،ورفضت تأكيد التهم ضده ،وفي 07
مارس  2011تم تأكيد التهم الموجهة ضد القائدين اآلخرين المزعومين لقوات
المتمردين وهما السيد (عبد هللا باندا) والسيد (صالح جربو).35
وفي  01مارس  2012أصدرت الدائرة التمهيدية األولى أمرا بالقبض
ضد السيد عبد الرحيم( محمد حسين) ،الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ،وقد
وجهت له  51تهمة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.36
 .2تحريك الدعوى بناءا على قرار من طرف المدعي العام للمحكمة:
إذا لم تبادر الدول األطراف أو مجلس األمن بإحالة حالة معينة تشكل
إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،فإنه يكون
للمدعي العام و بحسب ما جاء في المادة  15من النظام األساسي للمحكمة أن
يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا توافرت المعلومات الالزمة لهذا اإلجراء.
 .2.1شروع المدعي العام في التحقيق:
لقد حصل نقاش كبير بين الدول في مؤتمر روما حول مسألة إعطاء
المدعي العام أو عدم إعطائه دورا خاصة و أن بعض الدول رفضت وجود مدع
عام أساسا ،و لكن غالبية الدول اتجهت إلى وجود دور للمدعي العام ،و بالنتيجة
انقسمت الدول إلى فريقين ،الفريق األول 37يقيد المدعي العام و يرى أنه ال
يجوز له التحقيق إال بناءا على طلب من مجلس األمن و من الدول األطراف،
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أما الفريق الثاني 38فيعطي للمدعي العام دوره دون تقييد لتمكينه من مباشرة
التحقيق و تحريك الدعوى من تلقاء نفسه.39
و جاءت المادة  1/15من النظام األساسي للمحكمة لتحسم هذه المسألة و
تقرر أن للمدعي العام مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس المعلومات
التي تدخل في اختصاص المحكمة ،و بموجب المادة  1/53من النظام األساسي
ل لمحكمة الجنائية الدولية يشرع المدعي العام بالتحقيق بعد تقييم المعلومات
الواردة إليه ،ما لم يقرر عدم وجود أساس مقبول لمباشرة إجراءات التحقيق ،و
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة و يجوز له لهذا الغرض
التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة األمم المتحدة أو المنظمات
الحكومية الدولية أو غير الحكومة أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها
مالئمة ،و يجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.40
ولكن الصالحيات التي يتمتع بها المدعي العام ليست مطلقة ،بل قيدتها
المادة  15من النظام األساسي للمحكمة بقيدين مهمين ،أولهما يتمثل في عدم
مباشرة التحقيق من طرف المدعي العام إال بإذن من الدائرة التمهيدية ،و هذا ما
نصت عليه المادة،3/15أما القيد الثاني فقد أوجب على المدعي العام إشعار
الدول األطراف و الدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة له أن من
عادتها أن تمارس واليتها على الجرائم موضع النظر ،و يتنازل بذلك عن
التحقيق إذا ما كانت الدولة الطرف مختصة به و طلبت منه ذلك ،ما لم تأذن
الدائرة التمهيدية بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة  18من النظام األساسي
للمحكمة.41
 2.2سلطات وواجبات المدعي العام في التحقيق :
للمدعي العام واجبات و سلطات فيما يتعلق بالتحقيق وردت في نص
المادة  54من النظام األساسي للمحكمة ،حيث يكون له في سبيل إظهار الحقيقة
توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل الوقائع و األدلة المتصلة بوجود المسؤولية
ال جنائية ،و عليه اتخاذ كل التدابير الالزمة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

عقيلة عفيري

طرق تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

397

التي تدخل في اختصاص المحكمة و المحاكمة عليها ،مع احترامه لحقوق
المجني عليهم و الشهود و ظروفهم الشخصية ،و عليه أن يراعي كذلك طبيعة
الجرائم خاصة الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي أو العنف ضد األطفال أو
النساء ،و له التوسع في إجراء التحقيقات و فحص األدلة و الحفاظ على سريتها،
باإلضافة إلى التماس التعاون من الدول وفقا للباب التاسع من نظام روما.42
و يجوز للمدعي العام عندما يرى أن التحقيق الذي يجريه يتيح فرصة
فريدة قد ال تتوافر بعد ألغراض المحاكمة ألخذ شهادة أو أقوال من شاهد أو
لفحص أو جمع أو اختبار األدلة أن يخطر دائرة ما قبل المحاكمة بذلك ،و التي
يجوز لها أن تتخذ ما يلزم من تدابير لنزاهة هذا التحقيق و حماية حقوق الدفاع،
و يقوم المدعي العام في هذه الحالة بتقديم المعلومات التي لديه إلى الشخص
محل القبض أو محل التحقيق كي يمكن سماع أقواله في ذلك تحت إشراف دائرة
ما قبل المحاكمة ،و لهذه األخيرة اتخاذ التدابير التالية:43
 تعيين خبير لتقديم المساعدة.إصدار تعليمات للمدعي العام بالتدابير الواجب إتباعها.اإلذن للشخص باالستعانة بمن يرى االستعانة به.انت داب أحد قضاتها أو قاضي من الدائرة االبتدائية لالشتراك في التحقيق.اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع األدلة و الحفاظ عليها.44و يجوز لدائرة ماقبل المحاكمة إذا لم يطلب منها المدعي العام مثل هذا
التحقيق أن تتشاور معه في ذلك و إذا لم تقتنع بأسبابه يحق لها القيام بالتحقيق
بمبادرة منها ،و حينئذ يحق للمدعي العام استئناف هذا القرار و ينظر في هذا
االستئناف على أساس مستعجل.45
و تعتبر قضية كينيا 46أول قضية باشر فيها المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية التحقيق من تلقاء نفسه ،تطبيقا لنص المادة /13ج من النظام
األساس ي للمحكمة وهذه الحالة تطبق إال في حالة الدول األطراف في نظام روما
األساسي ،وال بد من تقديم طلب فتح تحقيق من طرف المدعي العام إلى الدائرة
مجلة صوت القانون
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التمهيدية للمحكمة تطبيقا لنص المادة  03/15من النظام األساسي للمحكمة ،و
ذلك إثر اندالع أعمال عنف العتراض مؤيدي التحالف على نتيجة االنتخابات
الرئاسية ،كما ادعى التحالف بأن االنتخابات غير نزيهة ،ونتيجة لهذه األحداث،
قتل مئات األشخاص ،وأحرقت بعض المنازل والممتلكات على أيدي مجموعات
من الشباب المسلحين في شتى أنحاء البالد ،كما شرد ما يزيد عن  100ألف
شخص ،أي قرابة  20ألف أسرة من ديارهم في مقاطعة (ماونت إلغون) قرب
الحدود الكينية األوغندية ،كما أصيب المئات بجروح ،وورد أن قرابة 200
شخص قتلوا نتيجة إصابتهم بعيارات نارية وجروح وحروق خالل الهجمات.47
وقد بدأت التحقيقات األولية من جانب مكتب المدعي العام منذ شهر
فيفري  ،2008حيث قام مكتب المدعي العام بإيفاد  73بعثة إلى  14بلدا في ما
يتعلق بالتحقيق في حالة كينيا.48
وفي  06نوفمبر  2009تقدم المدعي العام السيد (مورينو أوكامبو)
بطلب إلى الدائرة التمهيدية الثانية يطلب من خالله اإلذن بإجراء التحقيق ،حيث
أشار في طلبه للدائرة التمهيدية الثانية أن هناك  1220شخصا قتلوا وتعرض
المئات لالغتصاب ،ووقعت آالف أخرى من حاالت االغتصاب التي لم يبلغ
عنها ،وشرد نحو  350000شخص قسرا ،وجرح نحو  3561شخص بفعل
هجمات واسعة النطاق ومنتظمة على المدنيين.49
وبعد أن قامت الدائرة التمهيدية الثانية بدراسة الطلب والمواد المؤيدة له،
توصلت إلى أن هناك أساسا معقوال للشروع في إجراءات التحقيق ،وأن الدعوى
تدخل في اختصاص المحكمة ،وبتاريخ  31مارس  2010أذنت للمدعي العام
بالبدء في إجراء التحقيق فيما يخص الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في الفترة ما
بين  01جوان  2005و 06نوفمبر.50 2009
وفي  15ديسمبر  2010طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من
الدائرة التمهيدية الثانية إصدار مذكرات استدعاء للمثول بتهمة ارتكاب جرائم
ضد اإلنسانية ضد ستة متهمين وهم :51وليام ساموي روتو ( Wiliam Samaei
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 )Rutoوهنري كيبرونوكوسجي ( )Henry Kirono Kosgeyوجوشوا أراب سانغ
( )joshwa Arap sangوفرانسيس كيريمي موثورا ()francis kirimi Muthaura
وأوهدورو ميوغاي كينياتا ( )Uhuru Muigai Kenyattaومحمد حسين علي
( ،)Mohammed Houssine Aliوجميع المتهمين الذين يشكالن االئتالف الحاكم
في نيروبي ،وهم أعضاء في الحركة الديمقراطية البرتقالية أو حزب الوحدة
الوطنية.
وفي  31مارس  2011تقدمت حكومة كينيا بموجب المادة  19من نظام
روما للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة ،وفي  30أوت  2011أصدرت
دائرة االستئناف باألغلبية قرار يقضي برد الطعن الذي قدمته حكومة كينيا
ورأت أن الطلب المقدم لم يتضمن أدلة دامغة على وجود إجراءات دامغة يجري
اتخاذها على الصعيد الوطني في حق األشخاص موضوع الدعوى أمام
المحكمة.52
الخاتمة:
في األخير نستنتج أن األطراف التي يحق لها تحريك الدعوى أمام
المحكمة الجنائية الدولية هي ثالثة أطراف ،أولها الدول األطراف باعتبارها
األطراف الفاعلة األولى في النظام األساسي للمحكمة ،و ثانيها مجلس األمن
استنادا إلى سلطاته في الحفاظ على السلم و األمن الدوليين ،و أخيرا المدعي
العام بناءا على المعلومات التي يتلقاها من أي طرف  ،إضافة إلى الدول غير
األطراف في النظام األساسي للمحكمة وفقا لنص المادة  3/12كما رأينا سابقا.
و لكن في نظرنا أن أخطر هذه السلطات هي السلطة الممنوحة لمجلس
األمن الدولي ألن الطبيعة السياسية لهذه الهيئة سوف تؤدي حتما إلى عرقلة
عمل المحكمة و الحد من دورها في إرساء العدالة الجنائية الدولية ،خاصة و أن
إحالة أية حالة من طرف مجلس األمن على المحكمة يتطلب ال محالة صدور
قرار باإلجماع من طرف الدول دائمة العضوية في المجلس ،و هو ما يعطي
لهذه الدول إمكانية شل عمل المحكمة بتدخل االعتبارات السياسية ،و بالتالي فإن
مجلة صوت القانون
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سلطة اإلحالة تعتبر خطيرة و مؤثرة على السير الفعال لعمل المحكمة ،إال أن
السلطة األخرى المم نوحة لمجلس األمن المتمثلة في إرجاء ووقف التحقيق أمام
المحكمة تعتبر أخطر من السلطة األولى ،كون هذه السلطة تؤدي إلى عرقلة
عمل المحكمة السيما إذا كان مرتكبو هذه الجرائم من الدول دائمة العضوية في
مجلس األمن الدولي المتمتعة بحق الفيتو و نخص بالذكر الواليات المتحدة
األمريكية أو كان هؤالء المجرمون ينتمون إلى دولة تربطها عالقات دولية
خاصة مع إحدى هذه الدول الدائمة العضوية كإسرائيل مثال ثم يمارس مجلس
األمن سلطاته في اإلرجاء ووقف التحقيق ،و هو ما يؤدي إلى شل عمل المحكمة
وعدم تمكنها من أداء دورها المتمثل خاصة في تحقي ق العدالة الجنائية الدولية
على أكمل وجه.
التهميش و اإلحاالت :
 1الدول المعارضة على نظام روما األساسي هي :الواليات المتحدة األمريكية ،إسرائيل،
الصين ،العراق ،الهند ،ليبيا ،قطر ،أنظر في هذا الشأن :أبيكر يوسف محمد،2011 ،محاكمة
مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية،دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية و القانون
الدولي المعاصر،مصر،دار الكتب القانونية ،ص .552
 2الجزائر من بين الدول التي وقعت على المعاهدة دون أن تصادق عليها في  28ديسمبر
.2000
 3نصت المادة  01/126من النظام األساسي للمحكمة بأنه ":يبدأ نفاذ النظام األساسي في اليوم
األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين للتصديق ،أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى
األمين العام لألمم المتحدة".
4القدسي بارعة  ،المحكمة الجنائية الدولية ،طبيعتها واختصاصاتها وموقف الواليات المتحدة
األمريكية وإسرائيل منها ، 2004 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد
 ،20العدد  ،02ص .14
 5عتلم محمد حازم ،نظم االدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ، 2003،بحث منشور في
كتاب المحكمة الجنائية الدولية ،المواءمات الدستورية و التشريعية ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر، ،ص .163
6أنظر نص المادة  14من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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 7بومليك عبد اللطيف  ،أسود محمد األمين ،سبتمبر، 2018آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة
الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية الدولية و تحقيق السلم و االمن الدوليين ،مجلة
الحوار المتوسطي ،المجلد التاسع ،العدد  ،2ص .363
8أنظر نص المادة 3/12من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 9يشوي لندة معمر  ،2008 ،المحكمة الجنائية الدولية و اختصاصاتها،األردن ،دار الثقافة
للنشر و التوزيع ،ص  235في الهامش رقم .1
 10أنظر المواد  68و مابعدها من النظام األساسي للمحكمة.
 11العناني إبراهيم محمد ، 2006 ،المحكمة الجنائية الدولية ،األردن ،المجلس األعلى للثقافة،
ص.171
 12العناني إبراهيم محمد  ،المرجع السابق،ص .171
 13لقد صادقت ج مهورية الكونغو الديمقراطية على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
بتاريخ .2002/04/11
14

- voir : Les six affaires en cour d'examen par les chambres consernes sur les
six, www. Icc. Cpi. Int/ fr- menes/ icc/ situations and cases/ visite le
23/08/2018 à 18:30 h.

15التونسي بن عامر ، 2008،تأثير مجلس األمن على المحكمة الجنائية الدولية ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ،كلية الحقوق ،الجزائر ،العدد ،4ص.239
 16عوينات نجيب بن عمر  ،مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدولية ،تكامل أم تعارض في
الموقع
في
منشور
مقال
اإلنساني،
الدولي
القانون
تطبيق
اإللكتروني  ،Platform.almanhal.comتاريخ اإلطالع عليه  ،2019/12/25الساعة
.9:30
17المرجع نفسه
 18بشارة أحمد موسى ،2009،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ،الجزائر،دار هومة ،ص
.348
 19يشوي لندة معمر  ،المرجع السابق،ص .240
20بشارة أحمد موسى ،المرجع السابق ،ص .350
 21يشوي لندة معمر  ،المرجع السابق ،ص .247
 22القرار الصادر عن مجلس األمن  S /RES /1556/2004في الجلسة  5016المنعقدة
في  30جوان .2004
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 23القرار الصادر عن مجلس األمن  S /RES /1564/2004في الجلسة  5040المنعقدة
في  18سبتمبر .2004
 24أنظر الفقرة  12من القرار  1564المؤرخ في  30وان .2004
 25المخزومي عمر محمود ،2009 ،ط،1القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية
الدولية ،عمان ،األردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ص .383
 26بومدين محمد ،جوان ،2012لجان التحقيق في الجرائم الدولية ،مقارنة بين لجنة دارفور
ولجنة غزة ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،المركز الجامعي لتامنغست،
الجزائر ،العدد  ، ،02ص .322
 27المخزومي عمر محمود  ،المرجع السابق ،ص .384
 28ينبغي اإلشارة إلى أن السودان ليست طرف في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 29التقرير الثاني عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة عمال بقرار مجلس األمن  ،2005/1593متوفر على الموقع www. icc. cpi. :
 Intتاريخ االطالع عليه هو 2018/08/27 :على الساعة  15:30سا.
 30قامت حكومة السودان في مارس  2004بتشكيل لجنة وطنية لتقضي الحقائق برئاسة السيد
(رفع هللا الحاج يوسف) رئيس القضاء السوداني األسبق ،وعدد من كبار القانونيين لتقضي
الحقائق حول هذه االنتهاكات وذلك بموجب قانون لجان التحقيق السوداني لسنة  ،1954ولقد
باشرت هذه اللجنة أعمالها ،وتوصلت إلى نتائج منها :اتهامها لكافة أطراف النزاع بالمشاركة
في دارفور انتهاكات جسيمة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي أإلنساني ،ورفعت تقرير ها إلى
أنظر /العاشور مهدي محمد ،بيروت
الرئيس عمر البشير في  23مارس ،2005
،2010ط ،1المحكمة الجنائية الدولية والسودان ،جدل السياسة والقانون ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،ص .28
 31التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة عمال بقرار مجلس األمن رقم  ،2005 /1593متوفر على الموقعwww. Icc. Cpi. :
 Intتاريخ االطالع عليه هو 2018/08/27 :على الساعة  15:30سا.
 32التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن ،المرجع
السابق ،ص 01
 33التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن ،المرجع
السابق ،ص .02
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 34التقرير الثاني عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن ،المرجع
السابق ،ص .03
 35التقرير الثاني عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،المرجع نفسه ،ص .03
 36التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن الدولي،
المرجع السابق ،ص .02
 37تزعمت الفريق األول الدول الغربية على رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا و
إسرائيل و دول أخرى ،و التي ترى ضرورة إلغاء دور المدعي العام و حذف المواد ذات
الصلة به.
38تتزعم هذا الفريق الدول العربية أنظر في هذا الشأن :أبو غزلةخالد حسن ،ط،2010 ،1
المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية  ،األردن ،دار جليس الزمان للنشر و التوزيع  ،ص
 222في الهامش رقم .2
 39أبو غزلة خالد حسن  ،المرجع السابق ،ص .223
40أنظر نص المادة  1،2/15من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 41يشوي لندة معمر ،المرجع السابق،ص .237
 42المرجع نفسه،ص.238
 43أنظر نص المادة 1،2/56من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 44حمودة منتصر سعيد ،2009 ،ط،1المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة
الدولية  ،أحكام القانون الدولي الجنائي) ،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية ،ص.228-227
45أنظر نص المادة /3/56أ،ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 46صادقت دولة كينيا على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في  15مارس ،2005
وبالتالي هي دولة طرف في المحكمة ،وقد قبلت بذلك اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية التي ارتكبت في أراضيها في الفترة الممتدة
من  01جوان  2005إلى  26نوفمبر .2009
 47حقوق اإلنسان في جمهورية كينيا تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ،2008النازحون
داخليا ،منشور على الموقعhttp/ Amnesty. Org/ ar/ région/ Kenya/ report :
 ،2008تاريخ االطالع على الموقع  2018/09/01على الساعة  15:30سا.
 48تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن أنشطتها إلى الجمعية العامة خالل الفترة
 ،2014/2013الدورة  ،69الوثيقة رقم  A/06/321المؤرخة في 18سبتمبر ،2014ص
.17
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 49تقرير المحكمة الجنائية الدولية من أنشطتها إلى الجمعية العامة في الفترة ،2010/2009
مكتب المدعي العام ،الجمعية العامة ،الدورة  ،65رقم الوثيقة  ،A/65/313بتاريخ  19أوت
 ،2010ص .20
50

Voir/ Situation en République du KENYA, décision relative à la demande
d'autorisation d'ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République
de Kenya rendu en application de l'article 15 du statut de Rome, la cour pénale
internationale, la chambre préliminaire IIN°O icc. 01/09 en 31 mars 2010.
51
- Violence postélectorales au Kenya: Le procureur de la CPI présente des
affaires contre six personnes inculpées de crimes contre l'humanité,
communique de presse, 15 décembre 2010, Bureau du procureur, sur le site:
www. Icc. Cpi. Int.

 52تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة
 ،2011/2010مكتب ال مدعي العام ،الجمعية العامة ،الدورة  ،66رقم الوثيقة A/66/309
بتاريخ  19أوت  ،2011ص .19
قائمة المراجع:
 المؤلفات:
 - 1أبيكر يوسف محمد،2011 ،محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية،دراسة
مقارنة بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي المعاصر،مصر،دار الكتب القانونية.
 -2أبو غزلةخالد حسن ،ط ،2010 ،1المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية  ،األردن،
دار جليس الزمان للنشر و التوزيع.
 -3بشارة أحمد موسى ،2009،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد،الجزائر،دار هومة.
 -4حمودة منتصر سعيد ،2009 ،ط،1المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة
الدولية  ،أحكام القانون الدولي الجنائي) ،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية.
 -5العناني إبراهيم محمد،2006،المحكمة الجنائية الدولية،األردن،المجلس األعلى للثقافة.
 -6العاشور مهدي محمد،2010 ،ط ،1المحكمة الجنائية الدولية والسودان ،جدل السياسة
والقانون  ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية.
 -7المخزومي عمر محمود،2009،ط ،1القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية
الدولية ،عمان ،األردن،دار الثقافة للنشر و التوزيع.
 -8يشوي لندة معمر  ،2008 ،المحكمة الجنائية الدولية و اختصاصاتها،األردن ،دار الثقافة
للنشر و التوزيع.
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 المقاالت:
 -1بومليك عبد اللطيف  ،أسود محمد األمين ،سبتمبر، 2018آلية تحريك الدعوى أمام
المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة الجنائية الدولية و تحقيق السلم و االمن
الدوليين ،مجلة الحوار المتوسطي ،المجلد التاسع ،العدد .2
 -2بومدين محمد ،جوان ،2012لجان التحقيق في الجرائم الدولية ،مقارنة بين لجنة
دارفور ولجنة غزة ،مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،المركز
الجامعي لتامنغست ،الجزائر ،العدد .322 ،02
 -3التونسي بن عامر ، 2008،تأثير مجلس األمن على المحكمة الجنائية الدولية ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ،كلية الحقوق ،الجزائر ،العدد،4
،ص239
 -4عتلم محمد حازم ،نظم االدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ، 2003،بحث منشور
في كتاب المحكمة الجنائية الدولية ،المواءمات الدستورية و التشريعية ،اللجنة الدولية
للصليب األحمر، ،ص .163
 -5القدسي بارعة  ،المحكمة الجنائية الدولية ،طبيعتها واختصاصاتها وموقف الواليات
المتحدة األمريكية وإسرائيل منها، 2004 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،مجلد  ،20العدد  ،02ص .14
 الوثائق القانونية و القرارات الدولية:
 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في  17جويلية .1998 تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة ، 2011/2010مكتب المدعي العام ،الجمعية العامة ،الدورة  ،66رقم الوثيقة
 A/66/309بتاريخ  19أوت .2011

-

-

-

تقرير المحكمة الجنائية ال دولية بشأن أنشطتها إلى الجمعية العامة خالل الفترة
 ،2014/2013الدورة  ،69الوثيقة رقم  A/06/321المؤرخة في 18سبتمبر
.2014
تقرير المحكمة الجنائية الدولية من أنشطتها إلى الجمعية العامة في الفترة
 ، 2010/2009مكتب المدعي العام ،الجمعية العامة ،الدورة  ،65رقم الوثيقة
 ،A/65/313بتاريخ  19أوت .2010
التقرير الخامس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة عمال بقرار مجلس األمن رقم  ،2005 /1593متوفر على الموقع:
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 www. Icc. Cpi. Intتاريخ االطالع عليه هو 2019/12/27 :على الساعة
 15:30سا.
التقرير الثاني عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة عمال بقرار مجلس األمن  ،2005/1593متوفر على الموقع
 www. icc. cpi. Int:تاريخ االطالع عليه هو 2018/08/27 :على الساعة
 15:30سا.

 القرار الصادر عن مجلس األمن  S /RES /1556/2004في الجلسة  5016المنعقدة في 30جوان .2004

 القرار الصادر عن مجلس األمن  S /RES /1564/2004في الجلسة 5040المنعقدة في  18سبتمبر .2004
 مواقع االنترنيت
 حقوق اإلنسان في جمهورية كينيا تقرير منظمة العفو الدولية لعام  ،2008النازحونداخليا ،منشور على الموقعhttp/ Amnesty. Org/ ar/ région/ Kenya/ :
 ،report 2008تاريخ االطالع على الموقع  2018/09/01على الساعة 15:30
سا.
 عوينات نجيب بن عمر  ،مجلس األمن و المحكمة الجنائية الدولية ،تكامل أم تعارضفي تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،مقال منشور في الموقع
اإللكتروني  ،Platform.almanhal.comتاريخ اإلطالع عليه ،2019/12/25
الساعة .9:30
 المراجع باللغة األجنبية:
- Les six affaires en cour d'examen par les chambres consernes sur les six,
www. Icc. Cpi. Int/ fr- menes/ icc/ situations and cases/ visite le 23/12/2019 à
18:30 h.
- Violence postélectorales au Kenya: Le procureur de la CPI présente des
affaires contre six personnes inculpées de crimes contre l'humanité,
communique de presse, 15 décembre 2010, Bureau du procureur, sur le site:
www. Icc. Cpi. Int.
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-Situation en République du KENYA, décision relative à la demande
d'autorisation d'ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République
de Kenya rendu en application de l'article 15 du statut de Rome, la cour pénale
internationale, la chambre préliminaire IIN°O icc. 01/09 en 31 mars 2010.

)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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سلطة إرجاء التحقيق والتقاضي في الدعوى الجنائية الدولية
The authority to postpone investigation and litigation in an
international criminal case

2

 1ط.د بوزارة علي ،أ.د ،العربي شحط عبد القادر
 1جامعة وهران  2مخبر القانون االجتماعيbouzaraali1985@gmail.com ،
 2جامعة وهران aeklarbichaht@yahoo.fr،2
تاريخ اإلرسال2020/03/15 :



تاريخ القبول2020/06/13 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
لقد سعى المجتمع الدولي على مدى عقود من الزمن إلى إيجاد آلية جنائية دولية يتم
من خاللها وضع حد لإلنتهاكات التي شهدتها البشرية ،ومن أجل إرساء العدالة الجنائية
الدولية ،و قد تكللت هذه الجهود باعتماد نظام روما األساسي الذي انشئت بموجبه المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة لعام .2002
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة باستقاللية في ممارسة اختصاصاتها باعتبارها
أنشئت بموجب معاهدة دولية ،غير أن هذه اإلستقاللية تخللتها بعض الثغرات تولدت جراء
منح مجلس االمن الدولي سلطات كرستها المواد /13ب و المادة  16من نظام روما.
وتتمثل المادة  16من نظام روما في منح مجلس االمن إمكانية تأجيل إجراءات
التحقيق و المقاضاة ،وهو ما يمثل عائق كبير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية و يضعها
في حالة شلل خاصة مع امكانية التجديد لمرات غير محدودة ،و تندرج سلطات مجلس االمن
الواردة في المادة 16ضمن صالحياته في حفظ السلم و االمن الدوليين الواردة في ميثاق االمم
المتحدة ،و ال شك أن هذه السلطة كانت نتيجة تأثير و ضغط الدول دائمة العضوية في مجلس
االمن ليس تحقيقا للسلم و االمن كما هو ظاهر من خالل نص المادة  16من نظام روما
األساسين وإنما خدمة للمصالح الضيقة للدول االعضاء في مجلس االمن الدولي.
الكلمات المفتاحية :المحكمة الجنائية الدولية ،مجلس األمن  ،سلطة اإلرجاء.
Abstract:
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For decades, the international community has sought to create
an international criminal mechanism through which to put an end to the
violations experienced by humanity, and to establish international
criminal justice, culminating in the adoption of the Rome Statute, under
which the Permanent International Criminal Court was established for
2011. 2002.
The Permanent International Criminal Court (ICC) is
independent in exercising its jurisdiction as established by an
international treaty, but this independence has been marred by some
loopholes created by the granting of powers enshrined in articles 13/B
and Article 16 of the Rome Statute.
In the case of paralysis, especially with the possibility of
renewal for unlimited times, and the powers of the Security Council
contained in Article 16 are included in its powers in the maintenance of
peace and international security contained in the Charter of the United
Nations, and there is no doubt that this authority was the result of the
influence and pressure of the permanent members of the Security
Council not for the sake of peace and security. As is shown through the
text of Article 16 of the Rome Statute, it is in the narrow interests of the
member states of the Un Security Council.
Keywords: The International Criminal Court, the Security Council, the
deferral authority.
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لقد كانت مسألة العالقة بين مجلس األمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية إحدى أهم جوانب المفاوضات أثناء مشروع المحكمة والتي انتهت
بتقرير تلك العالقة بين جهازين مستقلين عن بعضهما.
لم يكتفي النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمنح مجلس األمن
الدولي سلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى نص المادة
/13ب ،بل تضمن نصا آخر يمنح فيه مجلس األمن الدولي سلطة أكثر خطورة
وتأثيرا على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،والتي تتمثل في سلطة اإلرجاء
استنادا إلى نص المادة  16من نظام روما األساسي  ،وقد جاء هذا النص ليمنح
مجلس األمن صالحية إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة في أي دعوى
منظورة أمام المحكمة.
وقد تراوحت اآلراء أثناء المؤتمر الدبلوماسي حول سلطة المجلس األمن
في إيقاف نشاط المحكمة ودوره في هذا المجال ،وعلى الرغم من معارضة
العديد من الدول لهذه السلطة ،إال أن نظام روما أخذ بالمقترح السنغافوري في
المادة ).(16
إذن يجوز لمجلس األمن طبقا لهذا النص ووفقا لسلطاته المنصوص عليها
بالفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة أن يطلب وقف اإلجراءات أمام المحكمة
الجنائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد و هو ما يضع المحكمة في
حالة شلل من طرف مجلس األمن على الرغم من اعتبار المحكمة الجنائية
الدولية جهاز قضائي أنشئ بموجب معاهدة دولية.
إن الهدف من هذا البحث هو تسليط الضوء على سلطة مجلس األمن في
اإلرجاء وفقا للمادة 16من نظام روما األساسي باعتبارها من المسائل التي
أثارت الجدل و أسالت حبر الكثير من الفقهاء نظرا لما تفرزه من تداخل وظيفي
بين المحكمة الحنائية الدولية و مجلس األمن في ظل السلطة التقديرية الواسعة
لمجلس األمن في التكييف.
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وعليه فإن اإلشكالية المطروحة في هذا الصدد تتمثل في :ما مدى
مراعاة مجلس األمن في ممارسته لسلطة اإلرجاء لحرفية نص المادة  16من
نظام روما األساسي؟
و لإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا الخطة التالية:
المبحث األول :تحديد خصوصية سلطة اإلرجاء لمجلس األمن
المبحث الثاني :نطاق سلطة مجلس األمن في اإلرجاء
 .1المبحث األول :تحديد خصوصية سلطة اإلرجاء لمجلس األمن
خولت المادة ( )16من نظام روما األساسي لمجلس األمن سلطة أكثر
خطورة من تلك الواردة في المادة /13ب من نفس النظام ،وهي سلطة متمثلة
في التدخل في إجراءات التحقيق والمقاضاة يكون لمجلس األمن بمقتضاها
إمكانية وقف أو عرقلة عمل المحكمة سواء في بدء التحقيق أو المحاكمة أو
المضي فيها لمدة ( 12شهرا) قابلة للتجديد ،وعمال بالمادة ( )16من النظام
األساسي و العتبارات سياسية فُعلت هذه المادة بشكل يعطي انطباع إلى إفراغ
عمل المحكمة من هدفها األساسي.
إذن يجوز لمجلس األمن طبقا لهذا النص ووفقا ً لسلطاته الواردة ضمن
ميثاق األمم المتحدة وبالتحديد في الفصل السابع أن يطلب وقف اإلجراءات أمام
المحكمة الجنائية الدولية لمدة  12شهراً قابلة للتجديد وهو ما يؤدي بمجلس
األمن إلى وضع المحكمة الجنائية الدولية في حالة شلل تام على الرغم من
اعتبار المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي مستقل أنشئ بموجب معاهدة
دولية.
وللغوص أكثر في ماهية سلطة مجلس األمن في إرجاء نشاط المحكمة
استنادا للمادة ( ) 16من نظام روما سنعرج على المطالب التالية:
 .1.1المطلب االول  :مفهوم سلطة اإلرجاء
يتمثل اإلرجاء في قيام مجلس األمن بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية
الدائمة إرجاء اختصاصها اثني عشر شهرا مع امكانية تجديدها من دون حد
مجلة صوت القانون
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أقصى ،ووفقا لما أشارت إليه المادة ( )16من نظام روما األساسي وبموجب
قرار يتخذه المجلس استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وهو ما
قد يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة دورها وأهدافها خاصة إذا ما
كانت هذه ال سلطة تحوي في طياتها أغراضا سياسية ،وهو ما يعتبر الشق السلبي
1
الممارس من طرف مجلس األمن الدولي.
وألكثر تفصيل لتحديد مفهوم سلطة اإلرجاء نتناول الفروع التالية:
 .1.1.1الفرع األول  :خلفية تفعيل سلطة اإلرجاء
إن األساس أو المبرر الذي يتم بموجبه منح مجلس األمن الدولي لسلطة
اإلرجاء أو إيقاف إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية
هو مهمة حفظ السلم واألمن الدوليين المنوط بها مجلس األمن ،إذ أنه في بع ض
الحاالت قد يخشى أن تؤدي إجراءات التحقيق والمحاكمة في دعوى تنظرها
المحكمة إلى تعطيل مجلس األمن وإعاقته في أداء دوره وهو ما نصت عليه
2
المادة  1/10من مشروع النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تقدمت لجنة القانون الدولي أثناء المؤتمر التحضيري إلنشاء المحكمة
الجنائية الدولية خالل عامي  1998/1996بإدراج نص المادة  3/23التي
تقضي بأنه عند ممارسة المحكم ة الختصاصها بالمقاضاة في حالة يرى مجلس
األمن أنها تهدد أو تخرق السلم واألمن الدوليين أو تشكل عدوانا ،وعليه فإن
عمل المحكمة في هذا الخصوص يعلق على موافقة مجلس األمن بذلك ،وقد
أيدت هذا االقتراح قلة من الدول اشتملت منها الخمس دائمة العضوية بحجة أنه
اليعقل أن تكون للمحكمة سلطة تحدي ميثاق األمم المتحدة من خالل التدخل في
أمور حساسة ينظرها المجلس غير أن اللجنة التحضيرية رفضت هذا المقترح
الذي القى معارضة شديدة من غالبية الدول نظرا ألنه سيكون من السهل إعاقة
3
عمل المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلق األمر بحالة ينظرها مجلس األمن.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوزارة علي

سلطة إرجاء التحقيق والتقاضي في الدعوى الجنائية الدولية
413

لذلك فقد أثارت المادة ( )16خالفا حادا بين وفود الدول المشاركة في
مؤتمر روما ح يث عارضت عدد من الدول إعطاء مجلس األمن هذه الصالحية
رافضة إتاحة المجال لمجلس األمن الذي هو هيئة سياسة التدخل في عمل
المحكمة وعرقلة نشاطها متى يشاء بحيث تكون عاجزة عن أداء عملها مالم
يسمح لها مجلس األمن بذلك ،وهو ما ي ّمكن الدول دائمة العضوية من استغالل
4
هذه الصالحية للتهرب من سلطة المحكمة.
وبالرغم من معارضة الكثير من الوفود المشاركة في مؤتمر روما
للدبلوماسيين فقد تم تمرير هذا النص حيث سوغت بعض الدول رضوخها إلى
مطالب الد ول دائمة العضوية في مجلس األمن بأن هذه السلطة رغم خطورتها
على مستقبل المحكمة ،5إال أنه يلزم لممارستها صدور قرار إيجابي من مجلس
األمن وهوما يتطلب موافقة تسعة من األعضاء وعدم استخدام أي دولة دائمة
العضوية حق النقض ضده يعكس التصويت السلبي الذي يكفي فيه استخدام حق
النقض من قبل إحدى الدول دائمة العضوية.6
 .2.1.1الفرع الثاني :مواقف الدول من سلطة اإلرجاء
لقد ثار جدال واسعا بخصوص سلطة مجلس األمن في إرجاء أو إيقاف
اإلجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة  16من النظام األساسي
حيث القى هذا النص هجومات عنيفة من بعض اآلراء باعتباره اغتياال
لإلدعاءات المرفوعة على المحكمة الجنائية الدولية ،وفي نفس الوقت فإن بعض
الفقه أبدى تأييده منح المجلس تلك الصالحية.7
أوال :االتجاه المؤيد لمنح مجلس األمن سلطة اإلرجاء

ذهب أنصار االتجاه المؤيد لمنح مجلس األمن سلطة اإلرجاء إلى تبرير
موقفهم هذا باالستناد على مشروع النظام األساسي للجنة القانون الدولي
والخاص بإرجاء كل تصرف للمحكمة الجنائية الدولية عندما يعالج مجلس األمن
الموقف ذاته كما هو الحال بالنسبة للجمعية العامة لألمم المتحدة التي تمتنع عند
مناقشة أي مسألة يكون مجلس األمن منش غال في دراستها وعليه فإن إدراج نظام
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روما لهذه المادة ينسب إلى ما عرفته عالقة مجلس األمن بالجمعية العامة لألمم
المتحدة في هذا المجال ،وذلك أن نص المادة ( )23من مشروع لجنة القانون
الدولي مستوحى من نص المادة  12من ميثاق األمم المتحدة بخصوص هذه
الحالة ،بحيث يت طلب األمر أن تحصل المحكمة على ترخيص مسبق من قبل
المجلس ،حتى تتمكن من مباشرة نشاطها حيال الموقف الذي هو محل معالجة
8
من طرفه.
كما يرى هذا االتجاه أن تخويل مجلس األمن لسلطة إيقاف اإلجراءات
ليست إال تأكيدا الختصاص المجلس بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم واألمن
الد ولي وأن هذه السلطة تسمح للمجلس فقط بأن تكون له األولوية في التصرف
من خالل تعليق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما كانت الدعوى التي
9
تنظرها تتصل بموضوع منظور أمام مجلس األمن.
من ناحية أ خرى فإن منح مجلس األمن هذه الصالحية من شأنه أن يتيح له
فرصة معالجة المسائل بالطرق السلمية المنصوص عليها في الميثاق ،بحيث ال
يكون اللجوء للمحكمة حال أوليا بل بديال في حالة فشل جهود المجلس في هذا
المجال ،كما أنه ال داعي للقلق بشأن منح المجلس هذه السلطة ،فهي ليست
10
مطلقة بل محاطة بعدد من القيود التي تحد من أي تأثير سلبي قد يترتب عليها.
ثانيا  :الرأي المعارض لسلطة مجلس األمن في اإلرجاء

يذهب أيضا أنصار هذا االتجاه إلى تأكيد أن المادة  16من نظام روما
األساسي خولت مجلس األمن صالحيات مطلقة وغير مقيدة ،ذلك أن مجلس
األمن بإمكانه توقيف نشاط المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
المنظ ورة أمامها ،ويستوي في ذلك إذا كانت المحكمة قد أوشكت على قفل باب
التحقيق أ و المرافعة أو أن نظرها في الدعوى كان في بدايته األولى ،أو كانت
بحوزة المحكمة مايكفي من معلومات أو أدلة من شأنها أن تدين المرتكب الفعلي
للجريمة ،وعلى هذا األساس بإمكان مجلس األمن أن يرجئ أي مرافعة سارية
11
أو تحقيق قائم.
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كما يرى هذا االتجاه أن مجلس األمن عبارة عن جهاز سياسي بالدرجة
األولى وتتحكم في قراراته االعتبارات السياسية األمر الذي من شأنه أن يؤدي
إلى نتائج خطيرة جدا ،أبرزها تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإخضاعها
12
لالعتبارات السياسية.
وما تجدر اإلشارة إليه أن مجلس األمن بحكم مسؤولياته الثقيلة في مجال
حفظ السلم واألمن الدوليين يتمتع بسلطة تقديرية واسعة وغير مألوفة ،األمر
الذي يؤثر على سلطته التقديرية في مطابقة المواقف المعروضة عليه من إحدى
13
الحاالت الواردة بالمادة  39من ميثاق األمم المتحدة.
كما يرى هذا االتجاه أن خطورة هذه المادة تكمن في إدخال الجرائم األكثر
خطورة على المجتمع الدولي في المعادلة السياسية وإخراجها من دائرة المالحقة
القضائية ،فهذه المادة تسمح بغض الطرف عن الجرائم الدولية متى يأمر مجلس
األمن بذلك باسم السلم واألمن الدوليين ،ويؤدي هذا بالتأكيد إلى تقويض أهم
غايات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وإلى تبخيس المحكمة بتحويلها إلى هيئة
خاضعة لمجلس األمن وجعل العدالة رهن النزوات السياسية للدول دائمة
العضوية في مجلس األمن من خالل إيالء هيئة سياسية وهي مجلس األمن سلطة
14
التدخل بإدارة العدالة وهو ال يتمتع بهذه الصالحية.
وعالوة على ذلك قد يستغرق مجلس األمن فترة زمنية معتبرة في سبيل
حسم المواقف المدرجة ضمن جدول أعماله ،مع العلم أن هذا األخير يعالج
العديد من القضايا بما فيها عدد كبير مطروح منذ سنوات ،وهذا دون أن تكون
محل تدابير واضحة كما ه و الحال في قضية الصحراء الغربية األمر الذي من
شأنه التأثير على حسن سير إجراءات المحكمة بسبب ضياع معالم بعض
الحقائق إذا ما علّق نشاطها من طرف مجلس األمن وحسب ماتم تبيانه سلفا ،فإن
تباطؤ مجلس األمن في تسوية الوضع من شأنه أن يحرم المحكمة من مباشرة
15
اختصاصها إلى ما ال نهاية.
 .2.1المطلب الثاني :ضوابط ممارسة سلطة اإلرجاء
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إن منح نظام روما األساسي سلطة إرجاء التحقيق و التقاضي لمجلس
األمن ماهو إال تكريس لسلطاته الواردة ضمن ميثاق األمم المتحدة والتي تهدف
إلى حفظ السلم واألمن الدوليين وهو ما يوضح األساس القانوني لممارسة مجلس
األمن مهامه بموجب المادة ( )16من نظام روما والتي تم ضبطها بجملة من
الشروط والقيود حتى ال يسيئ مجلس األمن استخدام هذه السلطة وينحاز عن
تحقيق األهداف المرجوة من وراء منحه سلطة اإلرجاء وبناءا عليه سوف
نتناول في هذا المطلب األساس القانوني لسلطة اإلرجاء من خالل الفرع األول
أما في الفرع الثاني نتناول شروط صحة ممارسة سلطة اإلرجاء.
 .1.2.1الفرع األول  :أساس منح مجلس األمن لسلطة االرجاء
تستلزم المادة ( ) 16من النظام األساسي الرجوع إلى الفصل السابع
كشرط إلرجاء ووقف عمل المحكمة من طرف مجلس األمن ،وبهذا فإن ما ال
نقاش فيه هو أن سلطة مجلس األمن في وقف عمل المحكمة يستند على أحكام
ميثاق األمم المتحدة التي تعترف للمجلس بالمسؤولية الرئيسية في الحفاظ على
السلم واألمن الدوليين 16،وعليه فقد تم منح هذه السلطة لنفس االعتبارات التي
من أجلها منحت سلطة اإلحالة ،فإذا كان أساس اإلحالة يكمن في ارتكاب جرائم
دولية تهدد السلم واألمن الدوليين ،فإن أساس إرجاء التحقيق والمقاضاة يكمن في
أن المحكمة نفسها قد ترى في بعض األحيان أن النظر في الجرائم التي تدخل
في اختصاصها في ظرف زمني معين سوف يعكر صفو األمن و السلم
17
الدوليين.
على هذا األساس يرى بعض الفقه أن تخويل مجلس األمن سلطة إيقاف
االجراءات ليست إال تأكيدا الختصاص المجلس بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم
واألمن الدولي وأن هذه السلطة تسمح للمجلس فقط بأن يكون له أولوية التصرف
من خالل تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما كانت الدعوى التي
18
تنظرها المحكمة تتصل بموضوع منظور أمام مجلس األمن.
مجلة صوت القانون
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حقيقة تثير مسألة االستناد إلى الفصل السابع من الميثاق الكثير من
االستفهامات ،فمن غير الواضح معرفة كيف يمكن للمجلس تحديد توفر إحدى
الحاالت المنصوص عليها في المادة ( )39من الميثاق لتبرير وقف عمل
المحكمة كإجراء للحفاظ على السلم واألمن الدوليين ،فالتساؤل في هذا الشأن
عما إذا كان يجب أن تترتب مباشرة إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة
( ) 39خاصة تهديد السلم واألمن الدوليين من فتح تحقيق أو متابعة أمام المحكمة
الجنائية الدولية لكي يتخذ مجلس األمن قرار اإلرجاء ،أم يكون وضع تهديد
السلم واألمن الدوليين متوفر قبل ذلك ومن أجل وضع حد له يتخذ مجلس األمن
19
قرار اإلرجاء.
 .2.2.1الفرع الثاني:شروط ممارسة سلطة اإلرجاء
إن اختصاص مجلس األمن في هذه الحالة قائم قانونيا على أساس المادة
( )16من النظام األساسي ،غير أن هذه المادة ضر ورية لتنظيم عالقة المحكمة
الجنائية الدولية ب مجلس األمن وخضوعها له لدرجة أنها ال تستطيع التصريح
باختصاصها في مظاهر قانونية تابعة لنزاعات مطروحة على مجلس األمن
رغم أنه وبالمقابل ال يمكن اعتبار المجلس متمتعا بسلطات قضائية في هذا
المجال.20
أوال :االستناد إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:

يجب أن يكون طلب مجلس األمن للمحكمة الجنائية الدولية بإرجاء أو
إيقاف التحقيق أو المحاكمة في صيغة قرار يصدر عن المجلس متصرفا
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وتعتبر هذه المسألة موضوعية
تتطلب موافقة تسعة من أعضاء المجلس يكون من بينهم الدول الخمس دائمة
العضوية 21،والتي يحق ألي منها استخدام حق االعتراض العتراض صدور
هذا القرار  ،فإذا كان من شأن استمرار التحقيق أو المحاكمة أن يشكل تهديدا
للسلم واألمن الدوليين و هي المهمة المنوط بها مجلس األمن ،فإن ذلك يتطلب
صدور قرار من المجلس بإجماع الدول دائمة العضوية بإرجاء أو إيقاف
مجلة صوت القانون
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اإلجراءات أمام المحكمة حتى يتمكن المجلس من اتخاذ التدابير والوسائل
22
الدبلوماسية األخرى لحل النزاع أو الموقف.
إذن فإن عمل المجلس بموجب الصالحيات الممنوحة له بموجب ميثاق
األمم المتحدة وفقا للمادة ( )24هو إلزام جميع الدول بقبول قرارته وتنفيذها
23
استنادا إلى المادة ( )24من ميثاق األمم المتحدة.
ثانيا:صيغة اإلرجاء:

اشترطت المادة 16من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية صيغة
اإلرجاء بقولها ( ...بناءا على طلب من مجلس األمن إلى المحكمة بهذا المعنى
يتضمنه قرار يصد ر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة)...
ومن هذا النص يتبين أن الشرط المتعلق بصيغة اإلرجاء هو أن يكون
اإلرجاء بصورة طلب يقدم من مجلس األمن إلى المحكمة دون استخدام أي
صيغة تخاطب أخرى.
وفي هذا السياق اختلفت اآلراء حول مدى إلزامية قرار المجلس بطلب
اإلرجاء من المحكمة ،حيث اختلفت اآلراء القانونية في هذا التفسير ،فمنهم من
يؤيد التزام المحكمة بطلب اإلرجاء وال يرى لها أي صالحية بتدقيق مدى
مشروعيته وتطابقه مع الشروط التي حددها نظامها األساسي بموجب المادة
( ،)16في حين يرى البعض اآلخر أن المحكمة تمتلك سلطة البث في مشروعية
قرار المجلس وتقرر مدى التزامها به ،ألن النظام األساسي للمحكمة لم يستخدم
مفردة (يقرر) بل استخدم مفردة (يطلب) ،وبالتالي ليس للمجلس أن يأمر
24
المحكمة وهي هيئة قضائية مستقلة بالقيام بإجراء ما أو االمتناع عنه.
ثالثا :مدة اإلرجاء :

إن اشكال ية التجديد الالنهائي بطلب من مجلس األمن بإرجاء أو إيقاف
التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،كانت مثار نقاش وجدل واسع
مجلة صوت القانون
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بين وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي ،حيث حاولت بعض
الدول التخفيف من حدة وخطورة هذه الصالحية الممنوحة لمجلس األمن وقدمت
مقترحات بعدم تجديد مدة التعليق  ،أو أن يكون طلب مجلس األمن في هذا الشأن
قابال للتجديد مرة واحدة فقط ،غير أن هذه االقتراحات تم رفضها جميعا ولم
يلتفت إليها نتيجة إلصرار الواليات المتحدة وباقي الدول الدائمة بمجلس األمن
على عدم تحديد عدد المرات التي يمكن فيها للمجلس تجديد طلبه بهذا الشأن
وصيغت المادة ( ) 16بوضعها الحالي ،بحيث يستطيع مجلس األمن تجديد طلبه
25
أمام المحكمة مرات عديدة عن قضايا معينة إلى أجل غير مسمى.
وعليه فإن طلبات التجديد المتكررة و المتعددة تؤدي إلى منع المحكمة
بصورة دائمة من ممارسة اختصاصها ،ويؤدي األمر في نهاية المطاف إلى
26
تراجع مسيرة العدالة بشكل عام.
 .2المبحث الثاني :نطاق سلطة مجلس األمن في اإلرجاء
يُثار التساؤل بخصوص نطاق السلطة الممنوحة في اإلرجاء أو اإليقاف
من حيث تحديد المرحلة التي يجوز فيها إعمال تلك السلطة من قبل المجلس
وكذا تحديد نوعية القضايا أو الحاالت لتي تنظرها المحكمة من حيث كون هذا
االيقاف أو اإلرجاء كليا أو جزئيا وأيضا تأثير قرار مجلس األمن على إجراءات
القبض واالحتجاز التي اتخذت قبيل صدور قرار مجلس األمن إضافة إلى مسألة
شمول قرار اإلرجاء أو اإليقاف لصالحية القضاء الوطني في نظر الدعوى
27
الصادر بشأن القرار.
ولمزيد من التفصيل نعرج على ذلك ضمن المطالب التالية:

 1.2المطلب األول:حدود سلطة اإلرجاء
إن ما يالحظ على صياغة المادة ( )16من نظام روما أنها أشارت إلى
”البدء أو المضي “..وهذا يعني أن للمجلس كامل الحرية في تقديرعدد المرات
مجلة صوت القانون
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التي يتم خاللها التجديد ،كما أنه يتمتع بسلطة طلب التأجيل في أي مرحلة تكون
عليها الدعوى المنظورة أمام المحكمة وسواء كانت هذه المحكمة قد بدأت للتو
في مباشرة اختصاصها أو كانت قد قطعت شوطا كبيرا في جمع األدلة وإجراء
التحقيقات 28،كما أن عدم تحديد نطاق سلطة اإلرجاء يتيح للمجلس النظر في
جميع الحاالت المعروضة على المحكمة وهوما سنتناوله في الفروع التالية:
 1.1.2الفرع األول  :عدم تحديد مرات التجديد
يثير نص المادة ( ) 16من نظام روما االساسي مخاوف العديد من الدول
كما ذكرنا من حيث أنه يعطي لمجلس األمن صالحية منع التحقيق أو المالحقة
29
أو وقفه مرارا وتكرارا من دون أن يكون للدول القدرة على صد هذا التجديد.
و بالرغم من أن هذه المادة قد حددت مدة التأجيل بفترة اثني عشر شهرا
إال أنها أجازت للمجلس تجديد طلب التأجيل ،كما أن تجديد هذا الطلب سيكون
متاحا للمجلس مرات غير محدودة ،وهو مايعني ليس مجرد تعليق أو إيقاف
وإنما اعتراض سبيل نشاط المحكمة وسد الطريق أمامها 30،ويعني أيضا تبعية
هيئة قضائية جنائية تبعية خطيرة لوالية هيئة سياسية ،كما أن منح المجلس
سلطة تجديد طلب اإلرجاء دون تقييده بعدد معين أمر منتقد ألن ذلك يمنع
31
المحكمة من ممارسة اختصاصها بصورة دائمة.
وفي هذا الصدد فإن السماح لمجلس األمن بتجديد قرار الوقف بصفة غير
منتهية يجعلنا نكون ليس أمام وقف عمل المحكمة une suspensionبل أمام شل
عمل هذه األخيرة  un blocageكما أن عدم السماح لمدعي المحكمة باتخاذ
إ جراءات حماية األدلة خالل سنة أو سنوات الوقف قد يؤدي إلى ضياعها مما
يجعل المتابعة بعد ذلك من دون جدوى ويرى األستاذ Patrick Baudoineأنه من
غير المقبول مالحظة عمل المحكمة في شلل عام لمجرد تجديد ا مجلس األمن
لطلب اإلرجاء لمدة غير محدودة ومن دون أي امكانية للمدعي العام للقيام ولو
على سبيل تحفظي بالتحقيقات الضرورية على سبيل المثال من أجل تفادي
مجلة صوت القانون
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تالشي األدلة وجمع الشهادات ون جد في هذه الحالة أيضا أن نطاق اختصاص
32
المحكمة وكذا استقالليتها بمثابة العدم.
وعليه يرى الدكتور ابراهيم الدراجي أنه إذا كان للمجلس طلب التأجيل
لمدة  12شهرا فإن تجديد هذا الطلب إن رغب المجل س بذلك ينبغي أن يخضع
آللية أخرى ،ألنه يفترض أن فترة  12شهرا تعد فترة كافية لكي يحسم المجلس
قراره بشأن تسوية المشكلة موضوع النزاع فإذا وجدت إرادة سياسية لدى دول
المجلس دائمة العضوية على حسم المشكلة أو تسوية أي نزاع أو قمع أي عدوان
قد ارتكب ،فإن فترة السنة كافية ومالئمة جدا.
لذا يقترح الدكتور ابراهيم الدراجي أن تجديد طلب التأجيل لفترة ثانية ال
ينبغي أن يتخذه مجلس األمن بقرار صادر عنه لوحدة ليسري مباشرة في
مواجهة المحكمة والدولة المعتدى عليها التي تضررت من جراء هذا وإنما
يخضع طلب تجديد التأجيل آللية جديدة تمثلت فيمايلي:
 .1يتخذ مجلس األمن قراره بطلب تجديد التأجيل
 .2يعرض هذا القرارعلى هيئة المحكمة لتقدر مدى وجاهة ومنطقية
األسباب التي استند إليها.
 .3يتم عرض طلب المجلس ورد المحكمة على أي من الجهات التالية لكي
تحسم طلب تمديد التأجيل وهذه الجهات تشمل :
أ .الجمعية العامة لألمم المتحدة
ب .جمعية الدول األطراف في المحكمة
33
ج .محكمة العدل الدولية لطلب فتوى بغية حسم هذا النزاع .
 .2.1.2الفرع الثاني :بعد قرار اإلرجاء
إن قرار مجلس األمن وفقا لنص المادة ( )16من نظام روما األساسي
وفقا لما أجمع عليه الفقه الدولي قد يصدر في أي مرحلة تكون عليها الدعوى
المنظورة أمام المحكمة سواء أثناء البدء في التحقيق أوالمحاكمة 34،واالستمرار
مجلة صوت القانون
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في مباشرة التحقيق أو في نظر المحاكمة ،ومفاد ذلك هو سريان سلطة مجلس
األمن بشأنةاإلرجاء أو اإليقاف دونما اعتبار للمرحلة التي تكون عليها
35
الدعوى.
عليه فإن إمكانية اتخاذ المجلس قرارا إيقاف أو إرجاء ممارسة المحكمة
الجنائية الدولية الختصاصاتها سيظل سيفا مسلطا على المحكمة منذ بدء
التحقيقات وحتى صدور الحكم 36،وال تمتلك المحكمة سلطة رقابية على أسباب
إصدار المجلس لهذا القرار أو سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه ،ولن تكون
هناك أيه امكانية للطعن في هذا القرار أيا كان مصدر اإلحالة إلى المحكمة.
كما أن سلطة مجلس األمن ال يعقل أن تمتد لتشمل إرجاء أوإيقاف تنفيذ
حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ،فال يجوز لمجلس األمن أن يقرر شيئا
في هذا الصدد ،إذا أن صدور حكم من المحكمة يعتبر إجراء نهائي ومختلف عن
إجراءات التحقيق أو المحاكمة ،حيث تكون المحكمة قد فرغت بالفعل في نظر
الدعوى ،ومن ثم فال مجال للقول بإعمال سلطة مجلس األمن بموجب نص
37
المادة ( )16من نظام األساسي في هذه المرحلة.
إضافة إلى ذلك فإن سلطة مجلس األمن في إرجاء أو إيقاف التحقيق أو
المحاكمة قد تشتمل كل الحاالت المعروضة أمام المحكمة بما فيها تلك التي لم
يقم المجلس بإحالتها ،وعليه يرى بعض الفقه أن السلطة التي منحت لمجلس
األمن بإرجاء إجراءات التحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة سواء تمت اإلحالة
من قبل الدول األطراف أو غير األطراف التي وافقت على اختصاص المحكمة
38
أو حتى التي يكون فيها المدعي العام قد بدأ فيها التحقيق من تلقاء نفسه.
بينما يحبذ بعض الفقه قصر سلطة مجلس األمن في إيقاف اإلجراءات
على الحاالت المحالة للمحكمة بموجب المادة (/13ب) فقط دون أن تشتمل
فرضي اإلحالة لآلخرين وفقا للمادة (/13أ.ج) من النظام األساسي 39،في حين
يعتقد البعض االخر أنه بالرجوع إلى نص المادة ( )16من النظام األساسي تبين
أن سلطة مجلس األمن في اإلرجاء أو اإليقاف قد جاءت بشكل عام دون أن
مجلة صوت القانون
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تنطوي على تحديد أو تخصيص حاالت دون أخرى ،بل هي شاملة لكل الحاالت
المنظورة أم ام المحكمة وأيا كانت طريقة اتصال المحكمة بتلك الحاالت سواء
كانت محالة من قبل مجلس األمن أو إحدى الدول األطراف أو بواسطة المدعي
العام ،ليرى هذا االتجاه بضرورة تعديل نص المادة ( )16ليقصر سلطة مجلس
األمن في اإلرجاء أو اإليقاف على الحاالت المنظورة أمام المحكمة للمجلس
و المحالة من قبله فقط دون غيرها ،إذ أن النص بصياغته الحالية يعطي للمجلس
سلطة واسعة وغير مقيدة يمكن من خاللها تعطيل عمل المحكمة بشأن أي حالة
منظورة أمامها ،و هو األمر الذي تتداخل فيه االعتبارات السياسية وتتغلب على
40
مفهوم تحقيق العدالة الدولية في كثير من األحيان.
 .2.2المطلب الثاني :أثر و تداعيات سلطة اإلرجاء
إن اختصاص مجلس األمن في الطلب من المحكمة عدم البدء أو
المضي في إجراءات التحقيق أو المقاضاة يكون له بطبيعة الحال تأثير كبير
على عمل المحكمة ونظامها األساسي ،ويشمل تأثير اإلرجاء حقوق المتهمين
وحقوق الضحايا وكذا التكامل القضائي للمحكمة مع األنظمة القضائية الوطنية
وهو ما سيؤدي بال شك إلى شلل المحكمة ومنعها من ممارستها اختصاصها
وبالتالي إفالت مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي من العقاب.
وألكثر تفصيل نتناول الفروع التالية :

 1.2.2الفرع األول  :أثر اإلرجاء على نشاط المحكمة
لقد أعطت المادة ( )16من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لمجلس
األمن سلطة يستطيع من خاللها تأجيل عمل المحكمة ،بذلك فإن إمكانية تأجيل
عمل المحكمة في المراحل كافة ولمدة يمكن تجديدها قد يؤدي ضياع الوقت
وتتالشى األدلة والشهود وبالتالي اإلفالت من العقاب.
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و عليه فإن تأثير اإلرجاء ينصرف إلى إجراءات القبض واالحتجاز
بحيث تنص المادة ( )55من النظام األساسي على أنه "ال يجوز إخضاع
الشخص للقبض أو االحتجاز التعسفي ،وال يجوز حرمانه من حريته إال ألسباب
وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في النظام" ،41في حين تنص المادة ( )16من
نفس النظام على أنه "اليجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا
النظام األساسي لمدة اثني عشرا ً شهرا ً بناءا ً على طلب مجلس األمن إلى
المحكمة ،"...ومن خالل هذا النص فإنه يخشى أن يترتب على تطبيق نص
المادة ( )16ا لتأثير على مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان وضرورة احترام قرينة
42
البراءة ،ومن ثم الخشية من الوقوف بين نصوص النظام األساسي.
كما أن الحقوق التي أعطيت ومنحت للضحايا قد التجد طريقها اليسير بعد
أن يمارس مجلس األمن اختصاصه في طلب إرجاء إجراءات المحكمة بموجب
المادة ( )16من نظامها األساسي ،وهذا ما يؤثر سلبا في عدم حصول الضحايا
على حقهم ربطا بعدم تحقيق العدالة المطلوبة من هذه المحكمة الدولية والتي
وجدت أصال النصا فهم بعد عجز المحاكم الوطنية عن تطبيق العدالة المطلوبة
ثم إن النظام األساسي لم ينص على أي ضمانات للضحايا خالل فترة
اإلرجاء.43
كما أنه في حالة إرجاء التحقيق والمقاضاة أو إيقافهما لن تستطيع المحكمة
طلب المساعدة والتعاون من الدول وكذلك لن تتمكن الدول من تقديم المساعدة
استنادا إلى التزامها بنصوص الفصل السابع من الميثاق خاصة أن المجلس
بطلبه اإلرجاء أو اإليقاف ليس له أن يلزم الدول بالتعاون مع المحكمة
بخصوص جمع األدلة أو القبض على المتهمين طبقا ً للمادة ( )16من النظام
األساسي 44،وتتمثل إحدى حاالت التعاون بإلقاء القبض على بعض المطلوبين
للمحكمة الجنائية الدولية ،وإذا لم تتلق تلك الدولة طلب التقديم مستنداته المؤيدة
في غضون ( )60يوما ً من تاريخ القبض االحتياطية يجوز لها اإلفراج عن
الشخص المقبوض عليه احتياطيا ،إال أن ذلك ال يمنع من القبض عليه في وقت
مجلة صوت القانون
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آخر وتقديمه المحكمة ،إذا ورد في تاريخ الحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة
45
له.
كما يمتد تأثير إرجاء التحقيق والمقاضاة الممنوح لمجلس األمن استنادا ً
لنص المادة ( )16من نظام روما إلى مبدأ استقاللية القضاء المكرس في نص
المادة ( )40من نظام روما الذي يعد الضمانة القانونية األساسية لكل محاكمة
عادلة ،ورغم ما يكتسبه مبدأ استقاللية القضاء من أهمية فإن النظام األساسي
بمنحه مجلس األمن سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة يكون قد خرق هذا المبدأ
وحول المحكمة الجنائية إلى مجرد جهاز قضائي تابع له ،فكان البد من مراعاة
ّ
46
قدسية مبدأ استقاللية القضاء ألنه عنصر أساسي لكل محاكمة عادلة.
أ ّما عن مسألة انصراف أثار إرجاء مجلس األمن إلجراءات التحقيق
والمقاضاة إلى القضاء الوطني استنادا ً إلى مبدأ التكامل ،فيرى جانب فقهي في
هذا الصدد أن سلطة مجلس األمن في تعليق إجراءات الدعوى المنظورة أمام
المحكمة الجنائية الدولية تمتد أيضا للقضاء الوطني المختص بنظر تلك
47
الدعوى.
على خالف هذا الرأي يرى بعض الفقه أن سلطة مجلس بموجب المادة
( )16من النظام األساسي ال تنسحب إال إلى الحاالت المرفوعة أمام المحكمة
الجنائية الدولية دون أن تمتد إلى الدعاوى المرفوعة عن ذات اإلحاالت أمام
المحاكم الوطنية ،إذ أنه وفقا ً للمادة  7/2من ميثاق األمم المتحدة فإنه ال يجوز
التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،ولما كانت ممارسة القضاء الوطني
الختصاصه ي عد شأنا داخليا ألي دولة فإن طلب مجلس األمن إلى المحاكم
الوطنية تعليق إجراءاتها بشأن جريمة منظورة أمامها يخالف الحظر الوارد في
المادة  7/2من الميثاق ،كما أن المادة ( )16من نظام روما األساسي لم تقرر
48
جواز امتداد سلطة مجلس األمن في اإلرجاء أو االيقاف إلى المحاكم الوطنية.
 .2.2.2الفرع الثاني :صدور قرار 2002/1422
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استنادا لسلطة مجلس األمن الممنوحة بموجب المادة ( )16من نظام روما
وتحت ضغط الويالت المتحدة األمريكية وبكل الثقل السياسي لها 49،وبعد عدة
مفاوضات بين الدول األعضاء في مجلس األمن تم التوصل إلى القرار رقم
 1422الصادر عن مجلس األمن في  :2002/07/12والذي تم بموجبه
التجديد للقوات األمم المتحدة العاملة في البوسنة والهرسك لمدة  12شهرا بعد أن
أدرج في هذا القرار فقرة يطلب فيها مجلس األمن من المحكمة الجنائية الدولية
واستنادا ً إلى المادة ( )16من نظامها األساسي أنه في حالة نشوء نزاع حول أحد
المسؤولين الرسميين أو الجنود العاملين في القوات الدولية عدم إجراء أي تحقيق
أو توقيف لمدة  12شهرا ً آخر في كل من  01جويلية 50،وبالفعل وفي 17
جويلية  2003وافق مجلس األمن على تمديد الحصانة الممنوحة لموظفي األمم
المتحدة في عمليات حفظ السالم من المحاكمة أمام المحكمة ولمدة أثني عشر
شهرا تبدأ اعتبارا من األول من جويلية ،وتم تجديد هذا القرار بتصويت ()12
دولة لصالحه وامتناع ثالث دول عن التصويت هي فرنسا وألمانيا وسوريا
واضطر مجلس األمن إلى التجاوب مع الطلب األمريكي و هو أمر يعبر في
جوهره عن النظرة األمريكية االستعالئية من ناحية ويجسد قانون القوة في أبهى
صوره من ناحية ثانية ،فالقوة تفرض رؤيتها وعلى المجتمع الدولي أن
51
يتجاوب.
إن تضمين مجلس األمن القرار( )1422وفي نيته أن يجدد الطلب
بمقتضى الشروط نفسها كل أول جويلية لفترة ( )12شهرا إضافيا طالما كان
ذلك ضروريا أمر يتناقض مع المادة ( )16من نظام روما األساسي ،فالمادة
( )16تتضمن على وجه التحديد فترة إرجاء مدتها( 12شهرا) يجوز بعدها
لمجلس األمن تجديد الطلب بموجب الشروط نفسها وينبغي أن يتم تجديد طلب
التأجيل على أساس كل حالة بحالتها.
كما أن إعراب مجلس األمن عن عزمه تجديد القرار على نحو آلي يكشف
عن عدم اكتراث المجلس بالغرض الحقيقي للمادة ( )16ونيته توفير الحصانة
مجلة صوت القانون
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الدائمة ضد المحكمة الجنائية الدولية لمواطني الدول غير األطراف المشاركين
52
في عمليات أنشأتها أو أجازتها األمم المتحدة.
وتعقيب ا على هذا القرار يذهب بعض الفقه قائال بأن مجلس األمن باستخدام
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة في سابقة نادرة على سبيل القياس
واالحتمال والتصور وليس من قبيل معالجة حالة قائمة تمس السلم واألمن
الدوليين ،فقد أشار في طلب القرار إلى أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من
الميثاق ليغطي شكلية نص المادة ( )16من نظام روما األساسي ،وبرر ذلك
انطالقا من أن الموضوع يتعلق بالقوات الدولية لحفظ السالم وهو بالتالي مرتبط
بالسلم واألمن الدوليين بموجب الفصل السابع ،وهذا التكييف مصطنع بصورة
مبالغ فيها ويعبر عن مفهوم استبياني للمساس بالسلم واألمن الدوليين ،فقد أصبح
اإلستناد إلى الفصل السابع من الميثاق ضمن البيئة السياسية الدولية الراهنة
بمثابة داللة تجيز مجلس األمن التدخل ،وخطورة االستناد إلى الفصل السابع في
قرار مجلس األمن رقم  1422تكمن في أنه لم يستهدف معالجة استباقية لتهديد
يحيق بالسلم واألمن الدوليين فحسب وإنما يستهدف منح حصانة مستقبلية من
المالحقة القضائية عن أعمال يمكن أن يرتكبها أشخاصا مستقبال وتشكل الجرائم
53
ال معاقب عليها ،بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يعاب على هذا القرار أنه ال يوجد حالة اعتداء من قبل قوات حفظ
السالم عند إصدار القرار ( )1422مما يجعل من القرار متضمنا تفسيراً جديداً
للمدة ( )16من نظام روما األساس  ،ويقلب المنطق السائد في عمليات حف ظ
السالم لعدم وجود تهديد للسلم واألمن الدوليين إضافة إلى مخالفة القرار
( )1422للمادة ( )105من ميثاق األمم المتحدة والتي أعطت الجمعية العامة
لألمم المتحدة الصالحيات في عقد االتفاقيات المتعلقة بمنح مندوبي وموظفي
54
هيئة األمم المتحدة للحصانات واالمتيازات.
خاتمة:
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يتضح من خالل ما تم تناوله في هذا البحث أن سلطة اإلرجاء الممنوحة
لمجلس األمن تعتبر من أكبر الثغرات التي تخللت نظام روما االساسي خاصة
باعتبار أن المجلس يمتلك سلطة تقديرية واسعة جدا ضمن أحكام ميثاق االمم
المتحدة ما يجعله يقوم بتكييف االوضاع التي تهدد السلم و األمن الدوليين على
حسب النزوات السياسية للدول االعضاء في مجلس األمن و كذا الدول الحليفة
لها و هو ما يؤثر على استقاللية المحكمة في ممارسة سلطاتها القضائية لتحقيق
العدالة الجنائية.
النتائج:
 استناد مجلس األمن في ممارسة صالحياته بموجب المادة  16مننظام روما إلى أحكام ميثاق األمم المتحدة.
 إمكانية مجلس األمن توقيف نشاط المحكمة في أي مرحلة كانت عليهاالدعوى مع اشتمال اإلرجاء لكل الحاالت التي تعالجها المحكمة.
 عدم تحديد مرات التجديد يؤدي إلى إعاقة تحقيق العدالة من خاللتالشي األدلة أو جمع الشهادات و كذا اختفاء آثار الجريمة و بالتالي اإلفالت من
العقاب.
االقتراحات:
 تعديل المادة 16من نظام روما بقصر سلطة مجلس األمن فيإر جاء التحقيق و المقاضاة على الحاالت المنظورة أمام المحكمة و
المحالة من قبله فقط دون غيرها.
 ضرورة وضع معايير موضوعية يستند إليها المجلس لممارسةسلطاته بإرجاء التحقيق و المقاضاة.
 ضرورة تقييد عدد المرات التي يجوز فيها لمجلس األمن إرجاءالتحقيق و المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوزارة علي

سلطة إرجاء التحقيق والتقاضي في الدعوى الجنائية الدولية
429

 حتمية إيجاد رقابة من قبل جمعية الدول األطراف على سلطاتمجلس األمن في هذا الشأن.
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ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط اإلداري
Public freedom guarantees against administrative control
authorities
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ملخص:
إن إحداث التوازن بين إجراءات الضبط اإلداري الصادرة من قبل سلطات الضبط
اإلداري وبين المحافظة على الحريات العامة يعتبر بحق ضرورة الزمة سواء بالنسبة لألفراد
أو بالنسبة للدولة ،فال يمكن بأي حال من األحوال أن يطلق العنان للحريات العامة وتكون
مطلقة الن ذلك يؤدي إلى الفوضى والالنظام داخل المجتمع ،وفي المقابل ال يمكن أن تكون
هناك سلطات ضبط مطلقة تتخذ إجراءات ضبطية دون حدود قانونية تضبطها الن ذلك نتيجته
التقييد والمساس بالحريات العامة.
إن استخدام اإلجراءات الضبطية من قبل سلطات الضبط اإلداري يجب أن تكون في
إطار الحدود المرسومة لها وفق النصوص القانونية والتشريعية المحددة لها ،وعليه فهي
ملزمة بأن تمارس نشاطها في نطاق الشرعية القانونية ،وهو ما يعرف بالضمانات القانونية
والدستورية لحماية الحريات في مواجهة سلطات الضبط اإلداري.
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سلطات الضبط اإلداري؛ الحريات العامة؛ الضمانات القانونية؛ مبدأ:الكلمات المفتاحية
.المشروعية؛ الرقابة اإلدارية

Abstract:
Striking a balance between the administrative control
procedures issued freedoms is truly a necessary necessity, both for set
it, because this is for the state, in no way can it unleash public freedoms
and be the result individuals and absolutely because this leads to chaos
and order within the community, and in retun there can be no absolute
control authorities that take control measures without legal limits that of
restrictions and prejudice to public freedoms.
The use of seizurs procedures by the administrative control
authorities must be within th lumits set for them according to the legal
and legislative texts specified for them, and there for it is obligated to
exercise its activity within the scope of legal legitimacy, which is
known as legal and constitutional guarantees to protect fresdoms in the
face of administrative control authorities.
Keywords: administrative control authorities ; public freedoms ; legal
guarantees; principale legitimacy ; administrative control.
morad.ibrahimbrahmi@cu- ، د إبراهيم براهمي موراد. ط: المؤلف المرسل-1
relizane.dz

: مقدمة
ال يمكن ألي مجتمع أن يبقى متماسكا دون وجود ضوابط ونظم قانونية
 فوظيفة الضبط،تضبط تصرفات األفراد خالل ممارستهم لحقوقهم الطبيعية
 وهي من أقدم الوظائف التي مارستها،ضرورة الزمة في الحياة الجماعية
، منذ نشوئها أول مرة في الحقب التاريخية الغابرة إلى وقتنا المعاصر،الدول
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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فكانت والزالت عصب السلطة وقلبها النابض ،فيها تقوم مؤسسات الدولة
وتمارس وظائفها بانتظام واستقرار ،ومن دونها تتزعزع الدول وتتصدع
أركانها .فهي بذلك من أوجب الواجبات ومقدمة على غيره من الوظائف.
والمفهوم الحديث للدولة يقتضي الحفاظ على النظام العام من جهة،
وحماية حقوق مواطنيها من جهة أخرى ،من أجل تحقيق االستقرار داخل
المجتمع ،ويتأتى ذلك عن طريق عدة صور وأشكال تتجسد فيها مظاهر السلطة
العامة للدولة .ويعد الضبط اإلداري أحد أهم هذه المظاهر ،وهو ضرورة الزمة
الستقرار األنظمة وحماية المجتمعات ،وبدون ذلك تعم الفوضى وينهار النظام
االجتماعي للدولة.
ولكن بالمقابل فإن األفراد داخل المجتمع يتمتعون بمجموعة من الحقوق
والحريات تكفلها لهم القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ،قد تتقلص وتقيد
بفعل إجراءات الضبط اإلداري ،ويزداد هذا التقييد بفعل تعرض الدولة لظروف
استثنائية تجعلها تتحرر من بعض القوانين والتشريعات التي تصبح معطلة في
مثل هذه الظروف وينعكس ذلك بصفة خطيرة على الحريات العامة .
وعليه ف إن تأثير سلطات الضبط اإلداري على ممارسة الحريات الجماعية
لألفراد يجب أن يبقى ضمن الحدود القانونية وضمن قواعد المشروعية ،وأن
يكون هناك نوع من التوافق بين التدابير المتخذة من قبل اإلدارة حفاظا على
النظام العام للدولة وبين ضمان الحماية والحفاظ على الحقوق الجماعية
المكتسبة من قبل األفراد.
ولذلك وضع المشرع إجراءات وآليات قانونية تحمي الحقوق الفردية
والجماعية لألفراد التي كفلها لهم الدستور في مواجهة اإلجراءات التي تتخذه
سلطات الضبط اإلداري سواء في الظروف العادية أو في الظروف االستثنائية.
بالنسبة إلشكالية الدارسة تتمثل فيما يلي :ما مدى قدرة الضمانات القانونية
والقضائية في المحافظة على الحقوق والحريات في ظل القيود واإلجراءات
مجلة صوت القانون
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التي تفرضها سلطات الضبط اإلداري؟ لإلجابة على إشكالية موضوع البحث
ارتأيت تقسيم الدارسة إلى مبحثين أساسين ،أتناول في المبحث األول:الضمانات
الدستورية والقانونية لحماية الحريات العامة وذلك في مطلبين ،أتناول في األول
الضمانات الدستورية لحماية الحريات وفي الثاني الضمانات القانونية لحماية
الحريات أما المبحث الثاني فأتناول فيه دور الرقابة القضائية والرقابة اإلدارية
على قرارات سلطات الضبط اإلداري في حماية الحريات ،وقسمته هو اآلخر
إلى مطلبين ،أتناول في األول دور الرقابة القضائية على قرارات سلطات
الضبط اإلداري في حماية الحريات أما الثاني فأتناول فيه دور الرقابة اإلدارية
على قرارات سلطات الضبط اإلداري في حماية الحريات.
 .1المبحث األول :الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات العامة
 . 1 .1المطلب األول :الضمانات الدستورية لحماية الحريات
إن اعتراف الدستور بالحريات العامة يعتبر ضمانة هامة في حفظ وحماية
تلك الحريات السيما أمام القيود التي تفرضها سلطات الضبط اإلداري مما
يقلص هامش الحرية ،ولكن في المقابل فإن سلطات الضبط اإلداري أيضا
مرتبطة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في نصوص الدستور ،واليجوز
مخالفتها وإال كانت إجراءاتها غير قانونية وقابلة لإللغاء .ومن أهم الضمانات
الدستورية التي كرسها الدستور الجزائري والتي تهدف إلى حماية الحريات
العامة هي الرقابة على دستورية القوانين ،ومبدأ الفصل ما بين السلطات.
 . 1 .1 .1الفرع األول الرقابة على دستورية القوانين:
يعتبر الدستور هو أسمى قانون في الدولة ،وهو بذلك يمثل اإلطار العام
الذي يحدد نظام الحكم في الدولة وعالقة الحاكم بالمحكومين ويتضمن القواعد
العامة المؤسسة لسلطة الدولة ،والمنظمة لمؤسساتها ،وتحديد العالقة بين األفراد
والسلطة على نحو يضمن تمتعهم بالحقوق والحريات العامة.
 تعريف الرقابة على دستورية القوانين :مجلة صوت القانون
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إن احترام مبدأ تدرج التشريع يقتضي خضوع القاعدة األدنى للقاعدة
األعلى منها وبالتالي فالرقابة على دستورية القوانين يقصد بها خضوع
النصوص التشريعية المختلفة للقواعد الدستورية التي تتصف بالسمو.
والرقابة على دستورية القوانين تعني الرقابة على دستورية المعايير
القانونية ،وفحص شرعيتها في مدى مطابقتها للقواعد الدستورية 1.فأي تجاوز
لحدود المشروعية من طرف السلطة المختصة في إصدار القواعد القانونية
يجعل عملها يتصف بعدم الشرعية الدستورية ،وتكون القوانين محال للطعن أمام
الجهات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين2.وتمارس الرقابة على دستورية
القوانين من قبل هيئات سياسية أو هيئات قضائية.
الرقابة من قبل هيئة سياسية:
وهي الرقابة التي تمارسها هيئة سياسية سواء من حيث التكوين أو من
حيث االختصاص .3حيث تسند المهام لنفس المجلس الذي يشرع القوانين
(البرلمان) أو إلى مجلس سياسي خاص مثل المجلس الدستوري ،وهو الشائع
في فرنسا وفي الدول المتأثرة بها كالجزائر 4حيث يتولى المجلس الدستوري
الرقابة على القوانين قبل إصدارها ،والتأكد من مدى مطابقة القوانين للدستور
بغرض الحيلولة دون إصدار قانون مخالف ألحكام الدستور ،ويتولى أيضا
تصحيح ما قد يعتري النص القانون من مخالفات دستورية.
الرقابة من قبل هيئة قضائية:
وفي هذا النوع تعهد الرقابة إلى هيئة قضائية ،تتمثل إما في المحاكم
العادية كما هو الحال بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية أو إلى المحكمة
الدستورية كما هو معمول به في أوروبا.وبما أن الرقابة على دستورية القوانين
ذات صبغة وطبيعة قانونية وفنية ،فإن المنطق يقتضي أن تتوالها الهيئات
القضائية نظرا لما تتمتع به من كفاءات مهنية وتكوين متخصص في مجال
القانون .واألصل في هذه الرقابة أنها رقابة الحقة على صدور القانون ونفاذ هو
مجلة صوت القانون
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تطبيقه ،وتتم إما بأسلوب الدعوى المباشرة (دعوى اإللغاء) 5أو أسلوب الدفع
(دعوى االمتناع).6
 . 2 .1 .1الفرع الثاني :مبدأ الفصل ما بين السلطات
يعتبر مبدأ الفصل ما بين السلطات أحد أهم الضمانات لحماية الحريات
العامة ،ويقصد به توزيع سلطات الدولة على هيئات مختلفة (تشريعية تنفيذية
وقضائية) بحيث ال يجوز أن تستحوذ إحدى هذه السلطات على صالحيات
سلطة أخرى .إذ ي ستوجب أن تتولى كل واحد من هذه السلطات القيام بالمهام
المنوطة بها وفق ما ينص عليه الدستور دون أن تتعداه على وجه يضمن
االستقالل التام.
هذا المبدأ يجعل كل سلطة توقف األخرى وتراقبها ،مما يقلص من هامش
االستبداد وإساءة استعمال السلطة .وتعكف كل سلطة على ممارسة
ا الختصاصات الممنوحة لها دون أن تتعداها .ويحقق الفصل بين السلطات مبدأ
المشروعية الذي من مقتضياته اتصاف القواعد القانونية بالعموم والتجريد
لتطبق على كل فرد متى توافرت الشروط الذي وضعه المشرع لتطبيقها .ولكن
هذا ال يمكن تحقيقه إال إذا كان الفصل بين المشرع والمنفذ ،فإذا لم يكن هناك
فصل فإن المنفذ يضع تشريعات تفتقد إلى الحياد 7.ولقد كرس الدستور
الجزائري مبدأ الفصل بين السلطات بدءا بماجاء في المادة  15التي نصت
« ...بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات
والعدالة االجتماعية " كما أن الباب الثاني تم عنونته بتنظيم السلطات ،وخصص
لكل سلطة فصال كامال مشيرا إلى استقاللية السلطة في ممارسة مهامها .ولم
يكتف بذلك بل جعل أي تعديل دستوري يجب أال يمس بالمبادئ التي تحكم
الشعب الجزائري ومنها مبدأ الفصل بين السلطات.
 . 2 .1المطلب الثاني :الضمانات القانونية لحماية الحريات
 .1 .2 .1الفرع األول :مبدأ المشروعية
مجلة صوت القانون
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النظم القانونية المختلفة تقوم على احترام مبدأ المشروعية في جميع
التصرفات القانونية ،في إطار سيادة القانون.
 تعريف مبدأ المشروعية :يعرف مبدأ المشروعية بمعناه الضيق في القانون اإلداري أن تكون
تصرفات اإلدارة في حدود القانون ،والذي يشمل جميع القواعد القانونية العامة
والملزمة أيا كان شكلها (مكتوبة ،غير مكتوبة) وأيا كان مصدرها .أي أن أعمال
وتصرفات والهيئات اإلدارية وقراراتها ال تكون ملزمة وصحيحة ومنتجة
آلثارها القانونية إال إذا كانت مطابقة لقواعد القانون الذي ينظمها 8.وعرفه
األستاذ رشيد خلوفي على أنه احترام اإلدارة للقاعدة التي تعبر عن اإلرادة
الجماعية والتي تبرر وجود منازعات إدارية.
 مبدأ المشروعية في الدستور الجزائري :ولقد كرس الدستور الجزائري مبدأ المشروعية في ديباجته إذ جاء
فيها":إن الدستور فوق الجميع وه و القانون األساسي الذي يضمن الحقوق
والحريات الفردية والجماعية ،ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي
الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات
العمومية في مجتمع تسوده الشرعية " 9ونصت المادة  31من الدستور على
دستورية الحريات واعتبارها من الحقوق الواجبة لجميع أفراد المجتمع ،أنه
يجب أن تنقل من جيل آلخر ،ومساواة الجميع أمام القانون 10.أما المادة 32
التي نصت على أن « :الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة "
فالدستور ضمن لألفراد الحريات العامة وفي كل الظروف .ونظرا لألهمية
الكبرى ال تي تحضى بها الحرية فإن الدستور الجزائري أفرد فصال خاصا سماه
"الحقوق والحريات" وهذا يفيد أن الدستور يعطي سندا قويا للحقوق والحريات،
ويبين عالقة السلطة باألفرا ،د وحدد في ذات الوقت طبيعة ومدى حرية األفراد
وكيفية تقريرها وضمان تنفيذها .بالرجوع أيضا الى نص المادة  35من دستور
مجلة صوت القانون
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 1996التي نصت على" :يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق
والحريات وعلى كل ما يمس بسالمة اإلنسان البدنية والمعنوية  ،وقد كرست
عدة مواد من الدستور مبدأ المشروعية مما يجعله أرضية صلبة ترتكز عليها
11
الحريات.
 .2 .2 .1الفرع الثاني :تكريس حماية الحريات العامة في القوانين
لقد حرص المشرع الجزائري ضمن مختلف القوانين الصادرة على توفير
الضمانات الكفيلة بممارسة الحريات والسعي للرقي بها متى دعت الحاجة لذلك
مع مراعاة أمن وسالمة المجتمع.
 عالقة قانون العقوبات بالحريات العامة :إن قانون العقوبات و من خالل تجريمه لمختلف األفعال التي تشكل اعتداء
على الحريات العامة يكون قد أعطى حماية وضمانة لهذه األخيرة ،وكرس مبدأ
الشرعية في الجرائم والعقوبات 12.الذي يعتبر عامل أساسي لتحقيق دولة
القانون ،بحيث تلتزم الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها باحترام وتطبيق القانون
وبذلك تضمن الحقوق والحريات.
كما أن قانون العقوبات صنف الجرائم وحدد العقوبات المخصصة لكل
جريمة حسب الوقائع واألفعال المرتكبة بما يتماشى ودرجة الجسامة ،وبذلك
يكون طبق مبدأ التدرج في القواعد القانونية .يضاف إلى هذا مبدأ عدم رجعية
قانون العقوبات ،فيعاقب الفرد على األفعال المجرمة التي ارتكبها بعقوبة وفق
القانون الذي ارتكبها أثناء سيرانه.
 عالقة قانون اإلجراءات الجزائية بالحريات :إن قانون اإلجراءات الجزائية يكفل الحريات ويحافظ عليها ويتأتى ذلك
بواسطة مجموعة اإلجراءات واآلليات التي يضعها حيث أنه ال يمكن تطبيق
قان ون العقوبات إال بواسطتها ،وعليه فقانون اإلجراءات الجزائية هو الفضاء
الخصب لحماية الحريات.
مجلة صوت القانون
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فتطبيق تلك اإلجراءات الجزائية ورغم كونه يوفر ضمانة للحريات إال أنه
قد يؤدي في بعض األحيان إل ى التعرض لها واالعتداء عليها كالحبس
االحتياطي ،والحجز تحت المراقبة ،وتفتيش المنازل الخاصة وغيرها .ولكن
ذلك كله يكون ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية التي تستمد أحكامها من
الدستور ،فتفتيش المنازل مثال الذي يعتبر إجراء يخوله القانون لقاضي التحقيق
نجد أن أغلب أحكامه العامة وردت في الدستور وقانون اإلجراءات الجزائية
يحدد توقيت دخول المنازل وآليات ذلك 13.والمشرع الجزائري أدخل تعديال
على هذا القانون بما يتماشى والتطور الحاصل في مختلف المجاالت وشتى
الميادين ،السيما الجرائم المستحدثة وأساليبها.
 . 2المبحث الثاني :دور الرقابة القضائية والرقابة اإلدارية على قرارات
سلطات الضبط اإلداري في حماية الحريات
 . 1 .2المطلب األول :دور الرقابة القضائية على قرارات سلطات الضبط
اإلداري في حماية الحريات
تعتبر الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري ضمانة أساسية
وهامة لحماية الحريات ،وهذه الرقابة تأخذ نوعين أساسيين:
 . 1 .1 .2الفرع األول :الرقابة الخارجية على قرارات الضبط اإلداري:
يتمثل محلها في عنصري االختصاص والشكل ،فكثرة هيئات الضبط
وتعدد قراراتها يؤدي في بعض الحاالت الى صدورها من هيئات غير مختصة
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن القانون يفرض إجراءات معينة وشكليات
محددة في إصدار القرارات وهو األمر الذي قد ال تحترمه في بعض األحيان
هيئات الضبط اإلداري حين إصدارها للقرارات.
عيب عدم االختصاص في قرار الضبط اإلداري :مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د إبراهيم براهمي موراد  ،الدكتور المشرف محمد سعادي ضمانات الحريات العامة في
مواجهة سلطات الضبط اإلداري
444

وهو يقوم على ممارسة هيئة أو فرد مارس عمال قانونيا من اختصاص
هيئة أو فرد آخر ،مما يجعله عرضة لعدم الشرعية التي تصيب القرار في ركن
14
االختصاص وبالتالي ي كون سببا من أسباب الحكم باإللغاء في دعوى اإللغاء.
ويتخذ ثالث صور  ،أولها عيب عدم االختصاص الموضوعي ويتمثل في أن
يصدر تدبير الضبط من هيئة غير مختصة وخارج عن مهامها ويدخل ضمن
مهام أصيلة لسلطة أخرى وله أشكال متعددة منها اعتداء المرؤوس على
صالحيات الرئيس أو ا لعكس،اعتداء موظف على صالحيات موظف آخر ،
15
اعتداء هيئة على صالحيات هيئة أخرى
أما الصورة الثانية فتتمثل في عيب االختصاص الزمني ويقصد به أن
يمارس موظف في هيئة إدارية اختصاصه خارج المدة الزمنية المحددة له ،فكل
موظف له مدة محددة ألداء خدمته ،وعند انتهائها يكون غير مختص وغير
مؤهل لممارسة االختصاصات التي كان يحوزها بحكم وظيفته .ونفس األمر
بالنسبة للمجالس المنتخبة التي لها مدة محدودة لممارسة اختصاصاتها ،وصدور
القرارات خارج العهدة االنتخابية يجعلها تحت طائلة البطالن .وتتمثل الصورة
الثالثة في عيب عدم االختصاص المحلي أو المكاني ويظهر ذلك في حالتين
أوالها أن تمارس هيئة إدارية اختصاصها في مكان غير مكان مركز هيئتها
اإلدارية ،والحالة الثانية هي تجاوز سلطة الضبط اإلداري نطاقها اإلقليمي
ومخالفة الحدود اإلدارية أو الدائرة المكانية مثل الحدود اإلدارية للبلدية أو
الوالية 16.ويرى غالبية الفقهاء أن هذه الحاالت نادرة الوقوع ألن سلطات
الضبط اإلداري بصفة عامة تمارس اختصاصاته ضمن حدودها اإلقليمية.
 عيب الشكل واإلجراءات في قرار الضبط اإلداري :القاعدة العامة تقضي بأن اإلدارة حرة في اتخاذ األسلوب الذي يعبر عن
إرادتها ،ولكن قد ينص القانون في بعض األحيان على اتباع شكل وإجراءات
معينة ،كان يشترط أن يكون القرار مكتوبا فالشكل يقصد به المظهر الخارجي
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للقرار اإلداري 17.أما اإلجراءات فهي مجموعة المراحل التي يمر بها القرار
اإلداري من لحظة التفكير إلى الصدور 18.والحكمة من ذلك هي توفير ضمانات
لألفراد بغية حماية حقوقهم وحرياتهم أل ن عدم احترام الشكل واإلجراءات من
شأنه التأثير على النتائج النهائية للقرار ،ومثال ذلك ضرورة موافقة اللجنة
المتساوية األعضاء على قرار عزل موظف مع تبليغ المعني للمثول أمام اللجنة
إلعطاء تبريرات قبل اتخاذ القرار حماية لحقوق الموظفين.
 .2 .1 .2الفرع الثاني :الرقابة الداخلية على قرارات الضبط اإلداري:
ال تقتصر رقابة القاضي على المشروعية الخارجية للقرار اإلداري بل
تمتد الى مشروعيته الداخلية بسبب عدم مشروعية محتوى القرار أو ما يسمى
عيب مخالفة القانون ،أو عدم مشروعية السبب ،وأخيرا عدم مشروعية الهدف
أو الغاية .وعليه فإن الرقابة الداخلية تتمثل في الرقابة على عيب مخالفة القانون
وعيب االنحراف بالسلطة وباإلجراءات ،وتتلخص في صورتين الرقابة على
المحل ،والرقابة على عنصري السبب والغاية .فالرقابة على المحل يقصد بها
مطابقة القرار اإلداري ألحكام القانون ،وبالتالي فالرقابة على المحل هي عدم
الخروج عن أحكام القانون وتشمل جميع عيوب القرار اإلداري سواء من ناحية
االختصاص على اختالف صوره أو من ناحية الشكل ،أو إساءة استخدام
السلطة واالنحراف بها.الصورة الثانية تتمثل في الرقابة على عنصري السبب
والغاية ،فالرقابة على عنصر السبب يقصد بها ضرورة استناد هيئات الضبط
اإلداري في قراراتها على دوافع موضوعية بناء على حاالت قانونية سابقة
لقراراتها أو حاالت واقعية و إال كانت عرضة لإللغاء.
والرقابة القضائية على أسباب قرارات الضبط اإلداري ضمانة هامة
وأساسية لتحقيق المشروعية ،فاإلدارة حين تمارس تدابير الضبط اإلداري يجب
أ ال تتصرف دون رقابة ،بل يجب عليها في كل األحوال ان تتحرى األسباب
الواقعية والصحيحة التي تسوغ لها إصدار مثل تلك القرارات .وترتيبا على ما
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سبق فإن الرقابة على السبب تكمن في الحاالت التالية :الرقابة على الوجود
المادي للوقائع ،الرقابة على التكييف القانوني للوقائع ،الرقابة على أهمية
وخطورة السبب 19.أما الرقابة على عنصر الغاية فهي الرقابة على الهدف
النهائي للقرار اإلداري ،فيجب كأصل عام أن تستهدف القرارات اإلدارية
المصلحة العامة ،وتلتزم بها اإلدارة وفق قاعدة تخصيص األهداف ،وتعتبر
الغاية الحد الفاصل بين ا لسلطة التقديرية المشروعة وبين السلطة التعسفية الغير
مشروعة ،فاذا كان القرار اإلداري يستهدف غرضا غير مشروع وغير ذلك
الذي من أجله منحت اإلدارة سلطة اصدار القرارات فان ذلك القرار يكون معيبا
بعيب إساءة استعمال السلطة ،ولهذا يعتبر هذا العيب من العيوب الدقيقة ألنه ال
يقتصر على الرقابة الشكلية بل يمتد الى الدوافع والبواعث التي أدت باإلدارة
الى هذا التصرف 20.وتجدر اإلشارة الى أن حاالت االنحراف باستعمال السلطة
تكمن في :حالة استهداف القرارات االدارية ألهداف غريبة وبعيدة عن
المصلحة العامة ،حالة مخلفة قاعدة تخصيص األهداف،حالة االنحراف في
استعمال اإلجراءات كاستعمال اإلدارة إجراءات مصادرة السلع بدل توقيع
21
المخالفات المقررة قانونا.
 . 2 .2المطلب الثاني :دور الرقابة اإلدارية على قرارات سلطات الضبط
اإلداري في حماية الحريات
تعد الرقابة اإلدارية على قرارا ت اإلدارة إحدى أهم الضمانات للحقوق
والحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط اإلداري .وسنتطرق إلى مفهوم
الرقابة اإلدارية ثم إلى صورها
 . 1 .2 .2الفرع األول مفهوم الرقابة اإلدارية:
ال يمكن وضع تعريف دقيق للرقابة اإلدارية ولكن يمكن تعريفها عموما
على أنه تلك الرقابة التي تمارسها اإلدارة على نفسها ،فهي رقابة ذاتية سواء
كانت داخلية تمارس من قبل الجهاز اإلداري نفسه ،أو خارجية تمارس من
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د إبراهيم براهمي موراد  ،الدكتور المشرف محمد سعادي ضمانات الحريات العامة في
مواجهة سلطات الضبط اإلداري
447

طرف أجهزة إدارية مستقلة 22.حيث تقوم اإلدارة من التحقق من مدى مطابقة
القرارات الصادرة عنها للقانون ،ومالءمتها للظروف المحيطة بها ،فاإلدارة
وهي تقوم بمراجعة قرار اتها قد تكتشف أنها قد ارتكبت أخطاء كإخاللها ببعض
اإلجراءات الجوهرية ،أو إغفالها لبعض القواعد القانونية الواجبة التطبيق،
وبالتالي ترجع اإلدارة عن قراراتها.
وتهدف الرقابة اإلدارية الى تحقيق المصلحة العامة من خالل التحقق من
شرعية القرار االداري ومدى مطابقته للنصوص القانونية حتى يتسنى لإلدارة
تحديد مواطن الخطأ بغية تصويبها وبالتالي جعلها أكثر شرعية ومالءمة للصالح
العام.ومن ذلك تصحح اإلدارة قراراتها المتخذة سواء بسحب القرار أو تعديله،
في إطار احترام القوانين واإلجراءات القانونية السارية المفعول .وهذا كله يؤدي
في النهاية إلى تحقيق المصلحة العامة ،وتحقي ق مصلحة اإلدارة نفسها من
خالل المحافظة على حسن سير المرافق العامة من جهة ،وضمان حسن تطبيق
القوانين واللوائح من جهة ثانية.
 . 2 .2 .2الفرع الثاني :صور الرقابة اإلدارية :للرقابة اإلدارية صورتين:
 أوال الرقابة بناء على تظلم :هو ذلك الطعن الذي يقدم من طرف صاحب الصفة والمصلحة إلى نفس
الهيئة مصدرة القرار أو إلى هيئة تعلوها من أجل إلغاء القرار اإلداري المطعون
فيه 23.ويتخذ التظلم اإلداري عدة أنواع منها:
أ -التظلم اإلداري الوالئي :وهو الطعن المقدم أمام نفس الهيئة اإلدارية
مصدرة القرار من أجل إلغائه او تعديله او سحبه.
ب -التظلم اإلداري الرئاسي :وهو الطعن المقدم أمام الهيئة اإلدارية الرئاسية
التي تعلو الهيئة اإلدارية مصدرة القرار من أجل مطالبتها بالتدخل لمراقبة
القرار االداري عن طريق سلطة التعديل أو السحب أو اإللغاء أو الحلول.
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ج-التظلم اإلداري الوصائي :وهو الطعن المقدم أمام الهيئة اإلدارية المركزية
الوصية على الهيئة اإلدارية الالمركزية مصدرة القرار من خالل ممارسة
سلطات ومظاهر الرقابة عليها.
د-التظلم أمام لجنة إدارية :وهو التظلم الذي يقدم أمام لجان ومجالس إدارية
متخصصة ،ومطالبته بالتدخل لممارسة الرقابة على السلطات اإلدارية الوالئية
24
والرئاسية ،والعمل على جعلها أكثر مالئمة لمبدأ المشروعية.
ثانيا الرقابة الذاتية :إن اإلدارة وهي تمارس نشاطها اإلداري تقوم بتفعيل الرقابة الذاتية على
ذلك النشاط  ،فتقوم بإلغاء بعض القرارات الغير مشروعة أو سحبه أ وتعديلها
أحيانا وهذا كله في إطار احترام القوانين وإضفاء الشرعية القانونية على
نشاطاتها من أجل تحقيق المصلحة العامة سواء للدولة أو األفراد ،وهذه الرقابة
الذاتية قد تمارس من طرف مصدر القرار بناء على الصالحيات التي يخولها له
القانون ،أو قد تمارس من الطرف السلطة الرئاسية األعلى أي يمارسها الرئيس
اإلداري األعلى على من هو دونه  ،وقد تكون هذه الرقابة سابقة على صدور
القرار اإلداري من خالل التوجيهات التي يعطيها الرئيس لمرؤوسيه أو من
خالل إرشادهم في كيفية أداء الواجب الوظيفي ،وقد تكون رقابة الحقة على
صدور القرار اإلداري من خالل المراقبة والمراجعة والمصادقة على أعمال
المرؤوسين  25.وتبقى الرقابة اإلدارية التي تمارسها اإلدارة على نفسها تنم عن
تكريس اإلدارة لمبدأ حسن النية والرغبة الملحة في احترام النصوص القانونية،
وتصحيح الوضعيات الخاطئة واألعمال الغير مشروعة والمخالفة للقانون.
خاتمة
لقد خص المشرع الحريات العامة بجملة من الضمانات التي تؤدي إلى
حمايتها من أي انتهاك أو تضييق ،وتتنوع هذه الضمانات فقد تكون دستورية
كالرقابة على دستورية القوانين ،وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات ،أو تكون
مجلة صوت القانون
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قانونية كتكريس مبدأ المشروعية .كذلك تهتبر الرقابة اإلدارية ضمانة هامة
وأساسية لحماية الحريات العامة تمارسها اإلدارة على تصرفاتها وإجراءاتها
اإلدارية تعزز من خاللها ثقة المواطن في اإلدارة .هذا دون أن نغفل أهمية
الرقابة القضائية التي تعد ركيزة أساسية ودعامة هامة لحماية الحريات.
النتائج:
 البد من تحقيق توازن بين وظيفة سلطات الضبط اإلداري وبين حمايةالحريات العامة ،ألنه إذا تم تغليب السلطة على الحريات تكون النتيجة هي
االستبداد ،وإذا تم تغليب الحرية على السلطة تكون النتيجة هي الفوضى .
 إن الضمانات الدستورية والقانونية للحريات تشكل قيودا علىاإلجر اءات المتخذة من قبل سلطات الضبط اإلداري ،وتعد سدا منيعا يحول دون
المساس بتلك الحريات ،ولكن في المقابل وجود الضمانات الدستورية والقانونية
للحريات في مواجهة سلطات الضبط اإلداري ال يعني بأي حال من األحوال
إطالق العنان لتلك الحريات بدون قيود وال ضوابط تضبطها.
 يعتبر مبدأ المشروعية أحد أكبر الضمانات لحماية الحريات ،حيثتخضع الهيئات اإلدارية لسيادة القانون ،واحترام مبدأ المشروعية ال يتحقق إال
بخضوع قرارا الضبط اإلداري لرقابة القضاء اإلداري.
الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء اإلداري على اإلجراءات المتخذةمن قبل سلطات الضبط اإلداري تعتبر ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات،
حيث تتيح للقاضي إمكانية إلغاء االجراء الضبطي إذا شابه عيب من العيوب .
االقتراحات:
 يجب على هيئات الضبط اإلداري تسبيب قراراتها ،الن التسبيب يسمحبمراقبة مدى شرعية القرار اإلداري ومطابقته للقوانين ،ويعطي شفافية أكبر
لعمل هيئات الضبط االداري.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د إبراهيم براهمي موراد  ،الدكتور المشرف محمد سعادي ضمانات الحريات العامة في
مواجهة سلطات الضبط اإلداري
450

 ال يكفي التشريع والنص على حماية الحريات العامة وإنما يجب متابعةتنفيذ تلك النصوص على أرض الواقع.
 يجب على اإلدارة تفعيل الرقابة الذاتية من خالل األجهزة الرقابية فيالدولة ،على نحو اليعرقل العمل اإلداري .هذا إضافة إلى تكثيف دورات التكوين
والتدريب السيما في المجال القانوني للموظفين اإلداريين حتى يكونوا على قدر
كبير من الكفاءة والجاهزية في التعامل مع مختلف القوانين واللوائح .
التهميش و اإلحاالت :
1- DominiqueBrecllat, Droit Constitutionnel et institution Politiques, Gualino
éditeur, Paris, 2OO2,P262.

 -2رابحي أحسن ،النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية ،الطبعةاألولى ،دار الكتاب الحديث،
القاهرة ،2013،ص78
 -3محمد الرضواني  ،مرجع سابق ،ص.102
 -4كما هو الحال بالنسبة للجزائر حيث أوكل المؤسس الدستوري الجزائري مهمة الرقابة
على دستورية القوانين للمجلس الدستوري.
 -5ويتم عن طريق قيام شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئات برفع دعوى قضائية أصلية
أو فرعية أمام المحكمة الدستورية المختصة للطعن بعدم دستورية قانون من القوانين وبالتالي
المطالبة بإلغائه ،وهذه الرقابة تمنح للقاضي سلطة إبطال القانون المخالف للدستور ،وتمارس
هذه الرقابة محكمة دستورية عليا مستقلة عن الهيكل القضائي العادي كما هو الحال في مصر
وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.
 -6وهو األسلوب المعمول به في الواليات المتحدة األمريكية حيث يثار عدم دستورية القانون
المراد تطبيقه من قبل أحد أطراف الدعوى ويتولى القاضي الفصل في مدى دستوريته ،وإذا
أقرت المحكمة عدم دستوريته يمتنع القاضي عن تطبيقه.
 -7كسال عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص ص 96-95
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 -8وفا شيعاوي  ،تفسير النصوص الضريبية في إطار مبدأ المشروعية مجلة االجتهاد
القضائي جامعة محمد خيضر  ،بسكرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،العدد الثالث ،مارس
،2006ص.137
 -9الفقرة العاشرة من ديباجة دستور.1996
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حق المستهلك االلكتروني في العدول بين الواقع والمأمول
The right of the electronic consumer to retract between reality
and expectations.
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ا إلطار القانوني لحق العدول كآلية لحماية المستهلك
اإللكتروني في عقود التجارة اإللكترونية ،سواء من خالل التشريع الجزائري أو من خالل
التشريعات المقارنة ،هذا الحق الذي أوجدته الضرورة ،بإكساب تشريعات التجارة اإللكترونية
حق للمستهلك اإللكتروني في العدول عن التعاقد ،بغية تحقيق التوازن العقدي من خالل
إعطائه مهلة للتفكير ،وبهذا أصبح الحق في التراجع من أهم الحقوق التي صاحبت عقود
التجارة اإللكترونية.
كلمات مفتاحية :الحق في العدول ،التجارة اإللكترونية ،المستهلك اإللكتروني ،المورد
اإللكتروني ،التعاقد.
Abstract:
This study aims to define the legal framework for the right of to
retract as a mechanism to protect the electronic consumer in electronic
commerce contracts, whether through Algerian legislation or through
comparative legislation, this right created by necessity, by giving
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electronic commerce legislation a right for the electronic consumer to
retract for contracting, in order to achieve balance by giving him time
to think, and thus the right to retract has become one of the most
important rights that accompanied e-commerce contracts.
;Keywords: right to retract; e-commerce; electronic consumer
electronic supplier; contracting.
 -1المؤلف المرسل :صفيح عبدهللا ،اإليميلabdellah.soffih@cu-relizane.dz :

مقدمة:
للتطور السريع في مجال المعلوماتية َوقع على مختلف مجاالت الحياة ،ال
سيما بعد توسع شبكت االنترنت التي مكنت األشخاص من التواصل عن بعد
وإبرام عقود تجارية دون حضورهم الفيزيولوجي ،فالعقد الذي يبرم على شبكة
االنترنت يعد عقدا ملزما لجانبين ،يرتب إلتزامات في ذمة المتعاقدين السيما
االلتزام بالتسليم بالنسبة للمورد وااللتزام بدفع الثمن بالنسبة للمستهلك ،والمميز
في التجارة اإللكترونية أنها توفر فرص أكبر لعرض السلع والخدمات.
بما أن المستهلك اإللكتروني ليس له قبل إبرام العقد إمكانية معاينة ما تم
التعاقد عليه أو التحقق من خصائصه ،فيفترض منطقيا منحه إمكانية العدول عن
هذا العقد ،وهو ما اهتمت به مختلف التشريعات الحديثة ،وسمي بحق المستهلك
اإللكتروني في العدول وإن كان هذا الحق يمثل في الواقع استثناء على مبدأ القوة
الملزمة للعقد وذلك العتبارات عدة ،أهمها المركز الضعيف للمستهلك
اإللكتروني في العالقة التعاقدية ،وبناءا على ذلك ونظرا ألهمية الموضوع فإنه
يتعين طرح السؤال األتي :ما مدى إمكانية المستهلك اإللكتروني في ممارسة
حقه في العدول؟
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لإلجابة على هذا السؤال ارتأينا أن نتطرق إلى نقطتين هامتين ،سنتطرق
في النقطة األول إلى مفهوم حق المستهل ك اإللكتروني في العدول في مختلف
التشريعات المقارنة ،أما النقطة الثانية سنتحدث عن الضوابط القانونية لممارسة
المستهلك اإللكتروني لحقه في العدول السيما فيما يتعلق بتحديد نطاق وشروط
استعمال هذا الحق وكذا اآلثار المترتبة عليه.
 .1مفهوم حق المستهلك االلكتروني في العدول
لقد نصت مختلف التشريعات عن حق المستهلك اإللكتروني في العدول
السيما التوجيه األوروبي رقم  07-97المتعلق بحماية المستهلك ،وكذا القانون
االستهالك الفرنسي ،هذا و قد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للحق في
العدول ،فهناك من يرى أنه حق شخصي وهناك من يرى أنه حق عيني
والبعض يرى أنه رخصة والبعض األخر يرى بأنه حق إرادي.
 .1.1تحديد معنى حق المستهلك اإللكتروني في العدول:
في هذا الصدد سنتحدث عن تعريف حق المستهلك في العدول في
التشريعات الغربية وكذا في التشريع الجزائري وإن كان المشرع لم يعرف لنا
هذا الحق ،وفضال عن ذلك سنميز بين هذا الحق وعما يشابهه كالعربون والبيع
بالتجربة.
 .1.1.1تعريف حق العدول:
حق العدول في التشريعات الغربية :نصت معظم التشريعات
أ)
المقارنة على حق المستهلك في العدول ،فقد عالج التوجيه األوروبي رقم -97
 07المتعلق بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد ،الحق في العدول ضمن مادته
السادسة والتي نصت على أنه" :يملك المستهلك في كل عقد عن بعد مدة سبعة
أيام عمل على األقل للرجوع أو العدول دون جزاءات ،ودون بيان السبب
والمصاريف الوحيدة التي يمكن أن يتحملها المستهلك لممارسة الحق في العدول
هي المصاريف المباشرة لرد البضائع"(.)1
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هذا وقد تطرق القانون الفرنسي إلى حق المستهلك في العدول ،حيث
يستخلص مفهوم هذا الحق في العبارة الشهيرة "راض أو معوض" ،وقد نصت
على هذا الحق المادة  21-121من قانون االستهالك الفرنسي رقم
 2014/344والتي جاء فيها يملك المستهلك مدة أربعة عشر يوما لممارسة حقه
في العدول ،وأضاف في المادة  1-21-121أنه يمكن تمديد فترة الحق في
الرجوع إلى اثنتي عشر شهرا إذا لم تقدم المعلومات المنصوص عليها في المادة
 17-121من نفس القانون ،وبمجرد تقديم المعلومات إلى المستهلك تنتهي هذه
الفترة ،ويتم احتساب مدة األربعة عشر يوما من اليوم الذي يتلقى فيه المستهلك
المعلومات ،وهذا ما نصت عليه المادة .)2(7-222
حق العدول في التشريع الجزائري :لم يتطرق المشرع
ب)
الجزائري في القانون  03-09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إلى حق
المستهلك في العدول ،فلم يتماشى مع ما سارت إليه مختلف التشريعات األخرى،
ولكن تدارك ذلك بمعالجته في القانون  05-18المتعلق بالتجارة اإللكترونية في
نصوص المواد  11فقرة  14و 22و 23فربط هذا الحق بعدم احترام أجال
التسليم ،في حالة عدم احترام المورد اإللكتروني ألجال التسليم ،يمكن للمستهلك
االلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في اجل أقصاه أربعة أيام عمل من
تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحق ه في المطالبة بالتعويض عن
الضرر ،كما تطرق اليه في المادة  23والتي ورد في نصها" :يجب على
المستهلك االلكتروني اعادة ارسال السلعة في غالفها االصلي خالل مدة اقصاها
أربعة ايام عمل من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج ،مع االشارة الى سبب الرفض،
وتكون تكاليف اعادة االرسال على عاتق المورد االلكتروني.)3("...
أورد المشرع الجزائري مصطلح "إرجاع الثمن" في نص المادة  13من
القانون  03-09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،الواردة ضمن الفصل
الرابع المعنون بإلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع ،وتتعلق بحق المستهلك
مجلة صوت القانون
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بالضمان ،إذ تنص على أنه "يجب على المتدخل خالل فترة الضمان المحدد في
حالة ظهور عيب استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة
على نفقته" ،هذه المادة خلقت لبس بين الحق في العدول والحق في الضمان.
مما سبق يتبن أن المشرع لم ينص صراحة على الحق في العدول بصفته
مستقال يمارسه المستهلك في مدة محددة من دون أي مبرر كوجود عيب،
بخالف التشريعات المقارنة السيما التوجيه األوروبي والقانون الفرنسي اللذان
جعال من حق العدول حقا مستقال ومتميزا عن القواعد العامة التي فشلت في
حماية رضاء المستهلك ،و عليه فالمشرع الجزائري جعل الحق في العدول هو
ذاته الحق في ضمان العيوب الخفية بل هناك من أثار أنه من الحق في ضمان
العيوب الخفية هو حق المستهلك في استرجاع ما دفعه أو استبدال المنتوج خالل
مدة أقلها  06أشهر في حالة ظهور العيب ،هذا وقد أورد المادة  04أعاله عبارة
"ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه" إذ يعني ذلك أن المستهلك له الحق في
مهلة للتفكير والتروي حتى يتسنى له العدول عن العقد ،غير ان الغالب يرون أن
المشرع الجزائري لم يقصد منح مهلة للعدول عن العقد وإنما يقد مهلة للتفكير
والتأكد من شروط العقد ا لنموذجي الذي يحرره المتدخل بصفة منفردة قبل
التوقيع عليه ويبقى المتدخل ملتزما بإيجابه خالل تلك المدة.
ومنه فالمهلة ضمان لعدم تسرع المستهلك في إصدار قبول على نحو
يضر بمصالحه و يأتي دور الحق في العدول بعد إبرام العقد حتى ال يجبر
المستهلك على االستمرار في العقد إال برضائه( ،)4وبالتالي يتضح أن قانون
حماية المستهلك و قمع الغش لم يقرر الحق في العدول للمستهلك على الرغم من
حاجته في العقود اإللكترونية.
هذا وقد عرف بعض الفقه حق المستهلك في العدول على أنه منح
المستهلك الحق في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة خالل مهلة معينة من استالم
السلعة أو إبرام العقد بالنسبة للخدمة دون إبداء أي مبررات( ،)5وفريق أخر من
مجلة صوت القانون
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الفقه عرفه على حق المستهلك بإعادة النظر في العقد الذي أبرمه والعدول عنه
خالل مدة محددة تختلف باختالف محل العقد( ،)6والجدير بالذكر أن الشريعة
اإلسالمية كانت السباقة في إيراد م ثل هذا الحق من خالل خيار الرؤية وخيار
الشرط والمجلس( ،)7ونظرا لتعدد التعاريف المتعلقة بحق المستهلك اإللكتروني
في العدول ،فإنه يمكن استخالص جملة من الخصائص ندرجها في األتي:
 حق العدول تحكمه قواعد آمرة ،أي حق العدول تنظمه قواعد حمايةالمستهلك التي تعد من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام ذلك أنه ال
يمكن االتفاق على مخالفتها بموجب اتفاق خاص بين المتعاقدين.
 حق العدول هو حق تقديري ومؤقت ذلك انه ينفرد به المستهلك دونالمتدخل سواء أكان بمبرر أو بدون مبرر حسب القانون المعمول به(.)8
 .1.1.2تميز حق العدول عما يشابهه:
في هذا الصدد نميز بين الحق في العدول والبيع في العربون ،وفضال عن
ذلك سنميز بين حق العدول والبيع بالتجربة.
حق العدول والبيع بالعربون :العربون مقدار من المال يدفعه
أ)
أحد المتعاقدين إلى األخر وقت إبرام العقد وذلك للداللة على تأكيد إبرام العقد،
فإذا إتفق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول على العقد كان لكل منهما
الحق في العدول ،فإن عدل من دفعه خسره وإن عدل من قبضه فيرده وبمثله.
و منه فالبيع بالعربون يختلف عن الحق في العدول من حيث الغرض،
فحق العدول يهدف إلى حماية المستهلك مجانا دون دفع أي مقابل على عكس
البيع بالعربو ن ،كما أنه الشخص المستفيد من الحق في العدول هو المستهلك فقط
في حين البيع بالعربون يحق العدول للمتعاقدين معا(.)9
حق العدول والبيع بالتجربة :إن بعض الفقه يرون أن الحق في
ب)
العدول هو ذاته البيع بالتجربة المنصوص عليها في المادة  355من القانون
المدني الجزائري( ،)10وكذا القانون  03-09المتعلق بحماية المستهلك( ،)11حيث
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يجوز للمشترى تجربة المبيع للتأكد من مالئمته لحاجاته الشخصية بحيث يكون
قرار الرفض أو القبول من حق المشتري وحده نتيجة تجربيه للمبيع.
ولكن رغم التشابه بين الحق في العدول والبيع بالتجربة إال أنهما يختلفان
في عدة نقاط ،فحق الخيار هو حق مطلق للمستهلك دون أي قيد مرتبط بمشيئته،
أما البيع بالتجربة فالقبول أو الرفض مرتبط بنتائج التجربة ،وفضال عن ذلك فإن
الغاية من الحق في العدول هو حماية المستهلك من تسرعه في إبرام العقد أما
الحق في التجربة فالهدف منه تمكين المشتري من التأكد من مدى مالئمة المبيع
لغرض الشراء( )12هذا ويقتصر نطاق البيع بالتجربة على عقد البيع فقط في حين
يشتمل الحق في العدول كل العقود اإللكترونية كأصل عام.
حق العدول والبطالن :يمكن أن يشترك العدول عن الغقد
ج)
والبطالن في األثر الذي يترتب عليهما ،وهو زوال العقد منذ لحظة ابرامه،
واعتبار العقد كأن لم يكن ،وعلى الرغم من وجود هذا القاسم المشترك بينهما،
إال أنهما حقان يختلفان ،فحق البطالن جزاء يترتب على ما لحق بالعقد من
إخالل بأحد أركان تكوينه ويمنع بذلك االثار المترتبة عنه ،وفي مقابل ذلك حق
العدول عن التعاقد يلحق بعقد صحيح نافذ ،لكن المشرع يعطي للمستهلك حقا في
الرجوع عن العقد خالل مدة زمنية بعد نشوئه.
كما يشبه كثيرا حق العدول في مفهومه البطالن النسبي إذ أن العقد القابل
لإلبطال عقد هو عقد قائم ومنتج الثاره ،غير أنه يكون نتيجة مباشرة لعدم صحة
ركن الرضا ،فيمكن لمن تقرر لصالحه طلب اإلبطال أن ينقضه خالل مدة
معينة ،وهذا وجه الشبه بين البطالن النسبي والحق في العدول ،فكالهما يعطي
الحق للمتعاقد أن يستمر في العقد ويبقي عليه أو إنهائه وإزالته ،وبالرغم من
التقاء هذا الحقين في تقرير مصير العقد إال أنهما يختلفان في أن القابلية في
إبط ال العقد ال تمنع من إنتاج العقد ألثاره في حين أن حق العدول يمنع العقد من
انتاج اثاره حتى تنتهي مدة ممارسته(.)13
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 .1.2الطبيعة القانونية لحق المستهلك اإللكتروني في العدول:
لقد اختلف الفقه حول طبيعة حق المستهلك اإللكتروني في العدول ،فهناك
من يرى أنه حق شخصي وبعض يرى أنه حق عيني ،وهناك من يرى أنه
رخصة والبعض يري أنه حق إرادي.
 .1.2.1حق العدول بين الطبيعة الشخصية والعينية:
يرى فريق من الفقه أن حق المستهلك اإللكتروني في العدول حق شخصي
تأسيسا على أن العالقة بين الدائن والمدين التي تميز الحق الشخصي هي متوفرة
في حق العدول،فالحق الشخصي سلطة للدائن اتجاه مدينه بمقتضاها يمكن للدائن
من أن يطالب مدينه بأن ينقل حقا عينيا أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل ،كما أن
الدائنفي الحق الشخصي ويتعامل مع المدين ويمارس حقه في مواجهته مباشرة،
غير أن هذا الرأي قد انتقد من وجهة أن من تقرر حق العدول لمصلحته ال يملك
السلطات التي تثبت للدائن اتجاه المدين في الحق الشخصي ،حيث أن المستهلك
الذي يثبت له خيار الرجوع ال يملك أي سلطة في مواجهة المحترف وال يستطي ع
أن يطالبه بأي دور إيجابي أو سلبي(.)14
وفريق ثاني من الفقه يرى أنه حق عيني يخول لصاحبه سلطة على
شيء ،يخضع بمقتضاها هذا الشيء لصاحب الحق يمكنه من التمتع به،
واالحتجاج به على الكافة ،وهذا تأسيسا على أن هذا الخيار يقع على عين معينة
ويمنح المستهلك سلطة التحلل من العقد على نحو يشكل سلطة مباشرة على
الشيء محل العقد و نرى بأن حالة الرجوع (العدول) عبر االنترنت تختلف ألن
العالقة ال تكون مباشرة بين الدائن والمدين.
حيث أن المستهلك اإللكتروني يمكن له بإرادته المنفردة من إنهاء العقد،
دون أن يحتاج تدخل المورد اإللكتروني الذي تعاقد معه ،والحق في العدول في
هذه الحالة يمنح المستهلك اإللكتروني سلطة فسخ العقد الذي أبرمه ،وال يخول
له أي سلطة على الشيئ(.)15
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 .1.2.2حق العدول بين الطبيعة اإلرادية والرخصة:
يرى فريق من الفقه يرى بأن العدول عن العقد هو رخصة ،أي مكنة
واقعية الستعمال حرية من الحريات العامة ،أي أنها تأتي بمعنى اإلباحة ،فمعلوم
أن كل مباح ممكن قانونا فلكل شخص التعاقد والتملك ،فالرخصة هي وسيلة
قانونية يستطيع الشخص بها أن يحدث أثار قانونية.
و لكن انتقد هذا الرأي بحجة أن العدول ال يمكن اعتباره رخصة ،على
الرغم من أن من تقرر له يستطيع إحداث أثار قانونية ،إذ من بين تلك اآلثار
أيضا أنه بحق العدول ينشأ التزام على عاتق الطرف المقابل وهو االمتثال
للقرار الذي اتخذه المستهلك بالعدول ،والخضوع لآلثار المترتبة عليها وهذا ال
يوجد في الرخص(.)16
هذا و يرى بعض الفقه أن حق المستهلك اإللكتروني في العدول هو حق
إرادي يمكن المستهلك من التحكم في مصير العقد ،ويجد أساسه في النصو ص
التشريعية التي تنص على وجوبه ،ويشكل ضم انا للمستهلك في حالة عدم
حصوله على منتوجات مطابقة لحاجاته ،نظرا القتنائها عن بعد دون إمكانية
معاينتها من جهة ،ومن جهة أخرى فإنه غالبا ما يتسرع المستهلك في اقتناء
المنتوج من خالل العقود النموذجية التي يفرضها عليه المحترف
اإللكتروني(.)17
وبالتالي يتبين أن الح ق في العدول هو مكنة تشريعية أو اتفاقية تتيح
للمستهلك خالل مدة معينة الرجوع عن العقد دون إبداء مبرر شريطة تحمل
نفقات رد المبيع( )18فحق العدول هو ألية كرسها قانون حماية المستهلك
بنصوص مستقلة بذاتها يستعملها بإرادته المنفردة قصد حمايته من القرارات
المتسرعة الناجمة عن مالبسات وخصوصيات التعاقد اإللكتروني هذا بالنسبة
للتشريعات التي تبنت الحق في العدول كآلية جديدة لحماية المستهلك.
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 .2الضوابط القانونية لممارسة المستهلك اإللكتروني لحقه في العدول
إن معظم التشريعات عند نصها على الحق في العدول لم تجعل منه حقا
مطلقا بل خاضعا لشروط معينة ،وقد اتفقت هذه التشريعات وفي أغلبها على نفس
الشروط تقريبا،و الهدف من ممارسة الحق في الرجوع هو التأكد من تحقق رضا
المستهلك ،األمر الذي يتطلب إطالق إرادة التعبير في الرجوع عن التعاقد من أي
قيد من قيود االتفاق ،فالواجب إذن يحتم أن ال تخضع ممارسة هذا الحق
إلجراءات خاصة(، )19وخيار الرجوع في التعاقد إذا تقرر فال يخضع من حيث
األصل لشروط أو إجراءات خاصة،ويلغي مجرد تعبير المتعاقد الذي تقرر له هذا
الخيار عن اختياره الرجوع في تعاقده خالل المهلة المحددة لذلك(،)20ولكن يبقى
حق المستهلك في العدول ليس مطلقا.
 2.1نطاق ممارسة حق العدول:
يمثل إعطاء أحد المتعاقدين الحق في العدول عن العقد خطورة كبيرة بما
يشكله ذلك من انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد ،ولذلك كان البد من تحديد نطاق
الحق في العدول تحديدا دقيقا ،لضمان إعماله في االطار الذي حدده المشرع
وغدم مجاوزة ذلك النطاق وإال ترتبت نتائج خطيرة تزعزع الثقة بالتعاقد(.)21
 2.1.1نطاق ممارسة حق العدول في التشريعات الغربية:
لقد نص التوجيه األوروبي رقم 07-97المتعلق بحماية المستهلكين في
التعاقد عن بعد ،والتشريع الفرنسي على تقييد الحق في العدول بوجود اتفاق بين
األطراف العالقة االستهالكية واستبعاد ممارسة هذا الحق في بعض العقود.
كما نصت المادة  121مكرر 20فقرة  02من قانون التجارة اإللكترونية
فرنسي على توقف ممارسة الحق في العدول على وجود اتفاق بين األطراف في
حالة عقود الخدمات،التي طالب المستهلك بالبدأ في تنفيذها قبل انتهاء المدة
المسموحة للمستهل ك ليمارس حقه في العدول خاللها على غرار عقود توريد
السلع أو الخدمات التي يتباين سعرها وفقا ألسعار السوق.
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و تستبعد ممارسة الحق في العدول في ظل التشريع الفرنسي في حالة عدم
وجود اتفاق مسبق عليه ،وذلك عند توريد التسجيالت سمعية أو بصرية أو
البرامج المعلوماتية ،وكذا توريد الصحف والمجالت والدوريات وخدمات
الرهان أو اليانصيب المسموح بها،إال أن العقد النموذجي الفرنسي في البند
التاسع منه نص على استبعد أساسا ممارسة حق العدول في هذا النوع األخير
من العقود(.)22
 2.1.2نطاق ممارسة حق العدول في التشريع الجزائري:
إن المشرع الجزائر ي في قانون التجارة اإللكترونية رقم  05-18قد ربط
حق العدول بعدم احترام اجال التسليم من طرف المورد اإللكتروني وتسليم
غرض غير مطابق للطلبية ووجود عيب في المنتوج(.)23
ما يالحظ على المشرع الجزائري في قانون التجارة اإللكترونية
الجزائري أنه استبعد كلية الخدمات من الحق في العدول ،واستعمل فقط مصطلح
المنتوج( )24والسلعة( ،)25و منه ال يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في عدة
حاالت السيما عندما يطلب المستهلك توفير خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن
الشراء ويوفر البائع ذلك ،أو إذا تم تزويد المستهلك بمنتجات ذات خصوصية
معينة أو ال يمكن إعادة إرسالها أو قابلة للتلف أو الفساد النتهاء مدة صالحيتها،
و فضال عن ذلك فإنه ال يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في حالة قيام
المستهلك بنزع األختام عن التسجيالت السمعية أو البصرية أو البرمجيات
والمعطيات اإلعالنية المسلمة والمنقولة اليا(.)26
والجدير بالذكر أنه هناك عقود مستثناة ال تخضع للحق في الرجوع،
وكذلك هناك عقود أخرى يحتاج تطبيق الحق في الرجوع عليها إلى اتفاق خاص
بين األطراف المتعاقدة ،ويضاف إلى شرط المدة أن يكون العقد المبرم بين
المستهلك والتاجر من العقود المسموح بممارسة الرجوع بالنسبة لها(.)27
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 2.2شروط وآثار حق المستهلك اإللكتروني في العدول:
حتى يتمكن المستهلك اإللكتروني من ممارسة حقه في العدول البد من
توافر مجموعة من الشروط ،هذه الشروط مستمدة من النصوص القانونية التي
تقرر هذا الحق و يمكن إرجاعها إلى شرطين ،هما أن يتم الرجوع خالل المدة
القانونية وأال يكون العقد المبرم مع المستهلك من العقود المستثناة من نطاق
الحق في الرجوع ،أو ممن تحتاج إلى إتفاق خاص وال يوجد إتفاق(.)28
 2.2.1شروط ممارسة حق المستهلك اإللكتروني في العدول:
إن جميع التشريعات اتفقت على العدول خالل المدة القانونية ،كما يجب
أن ال يكون العقد المبرم مع المستهلك من العقود المستثناة من الحق في
العدول( ،)29ومن خالل خيار الرجوع عن العقد فإن المستهلك يتمتع بمهلة
قانونية معقولة للتفكير بالعقد الذي ارتضاه على عجل وتحت ضغط إغراءات
الطرف الثاني ،هذه المهلة تتناسب طرديا من حيث مدتها ،كما ال يمكن للمستهلك
حتى ولو ارتضى ذلك أن يتنازل عن حقه في هذا الخيار ،وله قبل البدء في
التنفيذ وقبل فوات المدة المقررة للخيار أن ينقض العقد وأن يطالب باسترداد ما
دفعه قبل ممارسته حق الرجوع عن العقد(،)30فالمشرع الفرنسي جعل مدة الحق
في العدول في المادة  21-121من القانون  2014/344المتعلق باالستهالك
أربعة عشر يوما ،يستطيع خاللها المستهلك ممارسة حق الرجوع وأضاف في
المادة  1-21-121من نفس القانون أنه إذا لم تقدم المعلومات عن الحق في
الرجوع المشار إليها في المادة  17-121من هذا القانون ،فإنه يتم مد فترة
الرجوع إلى اثنتي عشر شهرا تحسب من انتهاء مدة الرجوع المحددة في المادة
في المادة  ، 21-121ومع ذلك إذا قام المهني بتوفير هذه المعلومات خالل فترة
التمديد ،يتعين إنهاء فترة الرجوع بعد مرور أربعة عشر يوما من اليوم الذي
يتلقى فيه المستهلك هذه المعلومات ،حسب ما نصت عليه المادة .)31(7-222
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والتوجيه األوروبي جعل المدة أربعة عشر يوما من خالل التوجيه رقم
 83-2011المتعلق بحقوق المستهلك ،كما سار التشريعان التونسي واللبناني
على نهج واحد ،بحيث اتفقا على مدة عشرة أيام لممارسة الحق في العدول ،بينما
أجاز المشرع المصري للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيا خالل خمسة
عشر يو ما التالية على تاريخ تسلمه السلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم
الخدمة طبقا لنص الفقرة األولى من مشروع قانون التجارة اإللكترونية(.)32
أما المشرع الجزائري فقد جعل مدة ممارسة الحق في العدول أربعة أيام
وأكد على ذلك في المادتين  22و 23من القانون رقم .)33(05-18
 2.2.2اآلثار المترتبة عن حق العدول:
إن الحق في العدول يبقي العقد محاطا بحالة الشك وعدم االستقرار لقابليته
للفسخ ،فهو عقد غير ملزم وللمستهلك العدول عنه بإرادته منفردة خالل فترة
العدول ،أما عن النتائج المترتبة عن الحق في العدول ،فهي إزالة العقد واعتباره
كأن لم يكن أصال ،وهذا يعني إنهاء العالقة التعاقدية بالكامل بين المورد
والمستهلك(.)34
إلزام التاجر(المورد) برد الثمن للمستهلك :يعد الزام المورد أو
أ)
المحترف برد ما حصل عليه من ثمن للسلعة أو مقابل للخدمة من المستهلك،
أثرا جوهريا وطبيعيا للعدول ،إذ يترتب على مباشرة العدول اعتبار العقد كأن لم
يكن ،ومن ثم كان من البديهي إلزام المحترف برد الثمن إلى المستهلك ،فاألخير
لم يحصل على المنتج محل التعاقد ،ولذا كان حقا له استرداد ما دفعه مقابال
للسلعة أو الخدمة التي عدل عن التعاقد بشأنها ،وتجدر اإلشارة إلى أن مقدار
الثمن الذي يلتزم بسداده المورد ،هو نفس المبلغ الذي سبق أن تقاضاه من
المستهلك كثمن السلعة أو مقابل الخدمة ،وتختلف مدة رد الثمن باختالف
التشريعات ،ووجب الذكر بأن المشرع الجزائري قد أعطى مدة  15يوما للمورد
لرد الثمن في حال عدم احترام اجال التسليم.
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تحمل المستهلك مصاريف الرد :من أهم أثار عدول المستهلك
ب)
عن العقد تحمله لمصاريف إعادة السلعة محل العقد الذي عدل عنه إلى
المحترف ،وال يعد ذلك انتقاصا من أن حق العدول مجاني ،وإذ كون حق
العدول يمارس مجانا ،ال يحول دون التزام المستهلك بمصاريف رد السلعة.
نصت الفقرة األولى من المادة  20-121من تقنين االستهالك الفرنسي،
المضافة بالمرسوم  741-2001على أنه" يكون للمستهلك الحق في الرجوع
دون أن يلتزم ببيان األسباب أو دفع الجزاءات باستثناء مصاريف الرد".
و منه فالمستهلك يتحمل مصروفات اإلرجاع عند استخدام حقه في
الرجوع وقد خالف المشرع الجزائري تماما نظيره الفرنسي فقد اشترط بيان
السبب باإلضافة ّإلى تحمل المورد اإللكتروني لمصاريف الرد ،وهذا ما يستقرأ
من نص المادة  23الفقرة  2من القانون  05/18المتعلق بالتجارة اإللكترونية،
المشار الى مضمونها آنفا ،والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد مكن
المستهلك اإللكتروني من حق العدول بالنسبة للسلع فقط دون الخدمات ،وهذا
عكس التشريعات المقارنة(.)35
إنهاء العالقة التعاقدية بين المهني والمستهلك :مما ال شك فيه
ج)
أن العقد خالل فترة العدول يكون محاطا بحالة من عدم االستقرار مما يجعله
غير ملزم للمستهلك ،فإذا قام المستهلك بممارسة حقه في الرجوع وإرجاع
السلعة أو رفض الخدمة ينتهي العقد المبرم بينه وبين التاجر ،وينتهي تبعا له كل
عقد تابع له أو ملحق به( ،)36فإذا كان الوفاء بثمن السلعة أو الخدمة مموال كليا
أو جزئيا بإتمام ارتضاه المورد أو من الغير على أساس اتفاق مبرم بين الغير
والمورد ،فإنه يترتب عل ى ممارسة المستهلك لحقه في العدول فسخ عقد االئتمان
بقوة القانون دون مصاريف أو تعويض ما عدا المصاريف المحتملة لفتح ملف
االئتمان( ،)37هذا وقد نص مشروع قانون التجارة اإللكترونية المصري على
أنه " :في حالة فسخ العقد المتعلق بالسلعة أو الخدمة يعد مفسوخا من تلقاء نفسه
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كل عقد مرتبط به كعقود التمويل وعقود االئتمان وغيرها ،ويقع باطال كل اتفاق
على خالف ما ورد بهذه المادة ما عدا االتفاقيات التي تتضمن أحكاما أكثر
حماية للمستهلك".
الخاتمة:
مما سبق نخلص إلى النتائج اآلتية:
 يجوز للمستهلك اإللكتروني العدول عن العقد ،إذ هذا الحق يعد ضمانةللمستهلك ذلك أنه هو الطرف الضعيف في العالقة االستهالكية ،غير أنه
ال يجوز للمستهلك اإللكتروني العدول في حاالت عديدة ال سيما عندما
يطلب المستهلك توفير خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء أو إذا تم
تزويد المستهلك بالمنتجات ذات خصوصية معينة
 يعد حق العدول بالنسبة لعقود االستهالك أحد اآلليات القانونية التيتضمنها التنظيم الخاص بالتعاقد عن بعد لضمان حماية فعالة للمستهلك
 حتى يتسنى للمستهلك اإللكتروني ممارسة حقه في العدول فيجب عليهالتقيد بالمدة القانونية والتي هي أربعة أيام ،وفضال عن ذلك يجب أال
يكون العقد من العقود المستثناة من الحق في العدول
وبناءا عن ذلك نوصي باألتي:
 ضرورة تنظيم كيفية العدول في الخدمات اإللكترونية ،لما لها من تأثيرفي الحياة العملية.
 نقترح الزيادة في المدة المقررة للمستهلك اإللكتروني لممارسة حقه ف يالعدول إلضفاء ضمان أكبر لحمايته.
 ضر ورة تعديل نصوص القانون المدني تماشيا مع المعامالت اإللكترونيةالتي أصبحت واقع مفروض في المعامالت.
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التهميش واإلحاالت:
1- Article 6 par1 « pour tout contrat à distance , le consommateur dispose d’un
dèlai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans
indication du motif.les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur
en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de
renvoi des marchandises, sont les frais directs de renvoi des marchandises sont
» les frais directs de renvoi des marchandises
2- Article.L.222.7 code de la consommation.modifiée par loi n°2017-203du 21
février 2017. « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour
exercer son droit de rétractation , sans avoir à justifier de motif ni à supporter
»…de pénalités

 -3قانون رقم ،05-18المؤرخ في  24شعبان عام  1439الموافق ل  10ماي ،2018
المتعلق بالتجارة اإللكترونية ،ج.ر.عدد .28
 -4مصطفى أحمد أو عمرو ،التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول ،دراسة مقارنة ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2016 ،ص.48 .
 -5حسن عبد الباسط جم يعي ،حماية المستهلك ،الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود
االستهالك ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.1997 ،
 -6أيمن مساعدة وعالء خصاونة ،خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع
المسافة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة العدد  ،46افريل ،2011
ص.142 .
 -7عبد الفتاح بيومي حجازي ،حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة
اإللكترونية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2011 ،ص.88 .
 -8خلوي نصيرة ،الحماية القانونية للمستهلك عبر االنترنت ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2013 ،ص 73
 -9مصطفى أحمد أبو عمر ،المرجع السابق ،ص.54 .
 -10األمر رقم  58 -75المؤرخ في  26سبتمبر  1975والمتضمن القانون المدني ،المعدل
والمتمم ،ج.ر .عدد  ، 44مؤرخة في .2005-06-26
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د .صفيح عبدهللا ،د .بن جديد فتحي ،حق المستهلك االلكتروني في العدول بين الواقع
والمأمول
471
 -11القانون رقم  03-09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،ج.ر .عدد  ،15مؤرخة في
 25فبراير .2009
 -12زوبة سميرة ،األحكام القانونية المستحدثة لحماية المستهلك المتعاقد ،رسالة دكتوراه في
القانون ،جامعة ميلود معمري ،تيزي وزو ، 2016،ص.74 .
 -13أحمد عصام منصور ،الحماية القانونية للمستهلك في العقد االلكتروني ،دار الجامعة
الجديدة ،ب.ط ،.مصر ، 2019،ص.273 .
 -14شايب بوزيان ،ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع اإللكتروني ،أطروحة لنيل شهادة
دكتوراه ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 2016،ص.315 .
 -15خلوي نصيرة نبيل نويس ،حق العدول عن عقد االستهالك االلكتروني ،مجلة األستاذ
الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،2018 ،ص.175 .
 -16عبوب زهيرة ،الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعامالت اإللكترونية ،رسالة لنيل
شهادة الدكتوراه ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،2018 ،ص.219 .
 -17عيالم رشيدة ،المركز القانوني للمستهلك اإللكتروني ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه،
ل.م.د ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،2018 ،ص.373 .
 -18مصطفى أحمد أبو عمرو ،المرجع السابق ،ص.43 .
 -19زعبي عمار ،الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك ،مجلة المفكر،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،ص.126 .
 -20رشا علي جاسم العامري ،الرجوع في التعاقد ،دراسة مقارنة ،ب.ط ،.دار الجامعة
الجديدة، 2017،ص.69 .
 -21سليمان براك دايح ،الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك ،مجلة كلية
الحقوق جامعة النهرين ،مجلد ،8العدد ،2005 ،8ص.190 .
 -22عيالم رشيدة ،المرجع السابق ،ص.371 .
 -23راجع المادتين  23 ،22من القانون  05-18المؤرخ في  24شعبان عام 1439
الموافق ل  10ماي  ،2018المتعلق بالتجارة اإللكترونية ،ج.ر.عدد .28
 -24تنص المادة " 22في حالة عدم احترام المورد االلكتروني ألجال التسليم ،يمكن
للمستهلك اإللكتروني إعادة إرسال المنتوج".....
 -25نصت المادة  23على" يجب على المورد اإللكتروني استعادة سلعته"...
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 -26نضال سليم برهم ،أحكام عقود التجارة اإللكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط،3 .
 ،2010ص.191 .
 -27كوثر سعيد عدنان خالد ،حماية المستهلك اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،
مصر ،2012،ص.643 .
 -28فتحي بن جديد ،إلتزامات المتعاقدين في عقد البيع اإللكتروني المبرم عبر األنترنت
(دراسة مقارنة) ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ،جامعة الجياللي اليابس سيدي بلعباس،
 ،2014-2013ص.410 .
 -29نفس المرجع ،ص.638 .
 -30عبد المنعم موسى ابراهيم ،حماية المستهلك ،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،
ط ،2017، 1 .ص.510 .
31- ART.L-222-7, code de la consommation modifié par loi n°2017-2003 du
21 février 2017: « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour
exercer son droit de rétractation son avoir a justifier de motif ou a supporter de
pénalités, le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation court à
» compter du jour ou…………..

 -32خلوي نصيرة المرجع السابق،ص.292 .
 -33أنظر في المواد  23 ،22من القانون رقم  05/18المتعلق بالتجارة اإللكترونية.
 -34خلوي نصيرة ،المرجع السابق ،ص.298 .
 -35راجع الفقرة  2المادة  23من القانون  05/18المتعلق بالتجارة اإللكترونية.
 -36كوثر سعيد عدنان خالد ،المرجع السابق ،ص.651.
 -37مصطفى أحمد أبو عمرو ،المرجع السابق ،ص.154 .

قائمة المراجع:
 المؤلفات:
-

عبد الفتاح بيومي حجازي ،2011 ،حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في
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حماية األسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة
Protecting trade secrets from unfair competition
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ملخص:
ان رغبة مالكي األسرار التجارية في حماية ابداعاتهم ألطول فترة ممكنة عن طريق
السرية جعلتهم عرضة للتعدي ،فالمنافس يسعى جاهدا للوصول الى تلك األسرار ،وباستعمال
شتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة ،وتعتبر المنافسة غير المشروعة هي الصورة
الغالبة ،والخطيرة التي تمس بشكل مباشر باألسرار التجارية ،وتتسبب في إلحاق الضرر
بمالكها خاصة ،وأنها ال تشترط التسجيل كباقي حقوق الملكية الفكرية األخرى مما يجعل السر
التجاري يفقد الشرط األساسي للحماية المتمثل في السرية ،ويضع مالك تلك األسرار التجارية
في حيرة من أمره اذا ما أراد اثبات وقوع اإلعتداء عليها ،فمسألة إثبات ملكية السر التجاري
وحمايته صعبة للغاية لذلك ال بد من الحماية اإلستباقية ،أو الوقائية لتأتي بعد ذلك الحماية
المدنية باستعمال دعوى المنافسة غير المشروعة التي يترتب عنها التعويض باإلضافة الى ما
تقره بعض القوانين من حماية جزائية لمواجهة أفعال المنافسة غير المشروعة.
كلمات مفتاحية :الملكية الصناعية ،األ سرار التجارية ،المنافسة غير المشروعة ،الحماية
القانونية.
Abstract:
The desire of owners of commercial secrets to protect their
creations for the longest possible period through secrecy made them
vulnerable to infringement the competitor strives to reach those secrets
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by using various legal and illegal methods, unfair competition is the
predominant and dangerous image that directly affects trade secrets and
causes Damage to its owner in particular and it does not require
registration as the rest of the other intellectual property rights which
causes the commercial secret to lose the basic condition of protection
represented by confidentiality and puts the owner of those trade secrets
confused if he wants to prove that the abuse occured so the issue of the
stability and ownership of the commercial secret is very difficult
therefore pre-emptive or preventive protection must come after that
civl protection using the unfair compensation in addition to the penal
laws prescribed by some to confront the acts of unfair competition
Key words: Industrial Property,Trade secrets, Unfair competition,
Legal protection .
chahra.boughendja@univ-mosta.dz : اإليميل، بوغنجة شهرة:المؤلف المرسل.1

:مقدمة
ان سعي الدول الصناعية الكبرى في حماية اختراعاتهم ألطول فترة
ممكنة كان السبب الرئيسي في ظهور األسرار التجارية والتي تتميز عن نظام
 وعدم اإلفصاح عنها فحماية،براءة اإلختراع في مسألة اإلحتفاظ بسريتها
 والنشر في حين أن األسرار،اإلختراع وفق نظام البراءة يشترط الذيوع
 ويظهر ذلك من خالل التسميات المختلفة التي تطلق،التجارية تشترط السرية
 وهناك من، فهناك من يطلق عليها تسمية المعلومات غير المفصح عنها،عليها
. بينما يستخدم البعض اآلخر مصطلح المعارف الفنية،يسميها األسرار التجارية
لكن بالرغم من اإلختالفات في التسمية إال أن مختلف التشريعات تتفق
على أن اشتراط السرية كأساس جوهري لحمايتها من التعدي ومحاربة المنافسة
 فهي،غير المشروعة التي تعتبر من أخطر الصور الماسة باألسرار التجارية
 وازدهارها ألنها تعيق عملية اإلبداع،تؤثر بشكل سلبي على تقدم الدول
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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واإلبتكار وتقتل روح المنافسة الشريفة ،ونظرا ألهمية هذا الموضوع نجد أن
الدول قد عكفت منذ فترة ليست بالقصيرة على ابرام اإلتفاقيات الدولية،
وضمنتها العديد من األحكام الخاصة بحماية األسرار التجارية ،وردع المنافسة
غير المشروعة المترتبة عليها كما أن الكثير من الدول على المستوى الداخلي
قامت بتعديل منظومتها التشريعية من أجل وضع تشريع خاص يعنى بحماية
األ سرار التجارية من المنافسة غير المشروعة ،أوبادراجها ضمن قانون حقوق
الملكية الفكرية لذلك ن طرح االشكالية التالية ما هي اآلليات القانونية لحماية
األسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة؟ وألهمية الموضوع تطرقنا الى
االطار القانوني لألسرار التجارية ،والمنافسة غير المشروعة (مبحث أول)ثم
حماية األسرار التجارية استنادا لدعوى المنافسة غير المشروعة (مبحث ثاني).
 .1المبحث األول :االطار القانوني لألسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة

يقتضي الحديث عن األسرار التجارية ،والمنافسة غير المشروعة تحديد
اإلطار المفاهيمي لكليهما ،واعطائهما الوصف القانوني المناسب.
 .1.1المطلب األول :مفهوم األسرار التجارية

اختلفت النظم القانونية الداخلية ،والتشريعات المقارنة في تعريف
األسرار التجارية كما أن اإلتفاقيات الدولية هي األخرى لم تتعرض لتعريفها
وانما تركت المجال مفتوحا أمام القوانين الخاصة بكل دولة ،وعليه سنحاول
اعطاء التعريفات المتاحة المختلفة ،ثم نتطرق الى الشروط الواجب توافرها في
األسرار التجارية وفق معظم التشريعات المقارنة التي تناولتها.
الفرع األول  :تعريف األسرار التجارية

تتعدد محاوالت تعريف األسرار التجارية على المستويين التشريعي
والفقهي لذلك سنحاول ايرادها في اآلتي:
أوال :التعريف التشريعي لألسرار التجارية

عرفتها مدونة الفعل الضار التي أعدها معهد القانون األمريكي سنة
 1939في القسم  757بأنها أي وصف ،أو تصميم ،أو أسلوب ،أو مجموعة من
مجلة صوت القانون
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المعلومات التي تستعمل في العمل ،فتعطي لصاحبها فرصة للحصول على ميزة
في مواجهة منافسيه الذين يجهلونها ،أو لم يسبق لهم استعمالها.1
وألن التشريعات التي أصدرتها الواليات المتحدة األمريكية كانت مختلفة
ومتباينة لذلك تقرر اعداد قانون نموذجي موحد لحماية األسرار التجارية ،والذي
صدر سنة  2 1979وعرفها بأنها "معلومات تشمل كل وصف ،تصميم،مجموع
برنامج ،أسلوب ،وسائل ،فن صناعي ،أو طريقة تكون :
 .1لها قيمة اقتصادية في حد ذاتها قائمة ،أومحتملة نظرا لكونها غير معروفة
عموما لألشخاص الذين يستطيعون االستفادة من كشف هذه المعلومات
أو استعمالها ،وال يكون في امكانهم الحصول عليها بسهولة بوسائل مشروعة.
 .2تبذل جهود معقولة بحسب الظروف للحفاظ على سريتها.
أما مدونة المنافسة غير المشروعة التي صدرت هي أيضا عن معهد قانون
أسرار التجارة األمريكي ،وذلك سنة  1995فعرفته بأنه أي معلومات يمكن
استخدامها في مشروع تجاري ،أو غيره من المشاريع ،وتكون ذات قيمة كافية
وسرية لتعطي ميزة اقتصادية فعلية ،أو محتملة في مواجهة الغير.3
أما عن تشريعات الدول العربية ،فنجد أن المشرعين األردني ،والمصري قد
تعرضا لها ،وسارا على نفس نهج أحكام اتفاقية "تريبس" ،ولم يعرفا األسرار
التجارية ،واكتفيا بتحديد الشروط الواجب توافرها لتحقيق السرية . 4
ثانيا :التعريف الفقهي لألسرار التجارية

وقد اختلف الفقهاء في تعريف األسرار التجارية متأثرين بالتشريعات
الدولية فمنهم من كيف األسرار التجارية على أنها معارف فنية وفقط وربطها
بالصناعة وعرفها بأنها خطة أوعملية ،أدوات ،آلية ،مركبة معروفة من قبل
5
مالكها العاملين لديه ،فتقضي الضرورة اطالعهم عليها.
وعرفها البعض بأنها أية معلو مات سرية ،أو غير معروفة بشكل عام
والتي تعطي لصاحبها ميزة مقابل منافسيه بما في ذلك طرق اإلنتاج ،أو البرامج
أو التقنيات ،أواألساليب ،أواإلحصائيات،أو الدراسات وغيرها من المعلومات
التي يكون لها قيمة اقتصادية واتخذ صاحبها اإلحتياطات للمحافظة عليها.6
مجلة صوت القانون
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وبصفة شاملة هي مجموعة المعارف الفنية ،والتكنولوجية ،واألسرار التجارية
7
المتعلقة بالسلع ،والمنتجات التي يحتفظ بها المنتج ،أو الصانع ولم يفصح عنها.
الفرع الثاني  :شروط حماية األسرار التجارية (المعلومات غير المفصح عنها)

ان مختلف النظم القانونية اتحدت ،وتوافقت بشأن الشروط الواجب
توافرها في المعلومات لكي تعد أسرارا تجارية ويمكن حصرها فيما يلي:
أوال :أن تكون المعلومات مشمولة بطابع السرية

فسرية المعلومات هي األساس لقيام األسرار التجارية ،وتكون المعلومات
سرية اذا تعسر الحصول عليها بالطرق المألوفة فتركيبة مادة ما(مشروب الكوكا
كوال مثال) يمكن تصنيفها كمعلومات غير مفصح عنها ،وذلك ألن الطريقة التي
يتم بها تجميع العناصر المختلفة ،والتفاصيل الكيميائية الدقيقة للمنتج النهائي ال
تكون معروفة لدى المشتغلين في نفس القطاع أي صانعي المشروبات ،مع
اإلشارة إلى أن سرية المعلومات هي مسألة نسبية ،وذلك ألن المعلومات قد يعلم
8
بها أشخاص آخرون غير صاحبها ،وغير متاحة ألصحاب الحرفة ذاتها.
ويعرف الفقه السرية بأنها :عدم االفصاح عن المعلومات التجارية ،أو
الصناعية أو الفنية ،أو غيرها في مجال التخصص للغير بطريقة توحي عدم
حرص حائزها على اعتبارها أ سرارا تجعل له مركزا تنافسيا متميزا عن
غيره.9
ثانيا :أن تكون المعلومات ذات قيمة اقتصادية

ويقصد بذلك أن تمثل كافة المعلومات السرية قيمة اقتصادية ،وتجارية
للمشروع سواءا من زاوية زيادة األرباح ،أو من زاوية التقليل من الخسائر أو
حتى في جانب القدرة على جذب العمالء الجدد ،أو بأن تحقق ألصحابها منافع
اقتصادية بما توفره لهم من مراكز متميزة في مواجهة المشروعات المنافسة
األخرى وعلى هذا األساس استبعدت اتفاقية "تريبس"من دائرة الحماية المقررة
للمعلومات السرية كافة المعلومات التي ليس لها قيمة تجارية واقتصادية
10
كالمعلومات السياسية ،أو الشخصية ،أو األسرار العائلية.
ثالثا :أن تكون المعلومات مما يمكن المحافظة على سريته من قبل حائزها
مجلة صوت القانون
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لقد أوردت اتفاقية تريبس هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة ()39
فنصت:
على أن تكون هذه المعلومات قد أخضعت إلجراءات معقولة من قبل
الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.
من نص المادة نالحظ بأن المعلومات تعتمد في سريتها على ما يقوم به
صاحبها من اجراءات للحفاظ على سريتها رغم أن اتفاقية "تريبس" لم تحدد
اإلجراءات الالزمة للمحافظة على السرية ،وإنما اكتفت بمعيار المعقولية ،تاركة
المجال أمام القضاء لتقدير مدى توافر معقولية هذه اإلجراءات 11مع األخذ بعين
اإلعتبار طبيعة تلك المعلومات ،ونوع النشاط الذي تستخدم فيه ،فربما تكون
اإلجراءات المعقولة التي تتخذها الشركات بمناسبة األنشطة العادية بسيطة،
وغير صارمة بينما تكون االجراءات المعقولة بالنسبة للشركات المصنعة للدواء
أكثر حرصا وصرامة ،فهي تحتاج إلى إجراءات أمنية معقدة ،حتى ال يسهل
12
الوصول اليها
 .2.1المطلب الثاني :مفهوم المنافسة غير المشروعة

تعددت التعاريف التشريعية والفقهية ،والقضائية بشأن المنافسة غير
المشروعة ،والتي استمدتها من أحكام اتفاقية "تريبس" مع اإلشارة إلى أن الكثير
من التشريعات فضلت عدم اعطاء تعريف محدد ،و اكتفت بذكر صور أفعال
المنافسة غير المشروعة وهو ما سنتطرق اليه في اآلتي:
الفرع األول :تعريف المنافسة غير المشروعة

هناك بعض المحاوالت في تعريف المنافسة غير المشروعة سواءا من
قبل بعض المشرعين ،أو من بعض الفقه نذكر أبرزها على النحو التالي:
أوال :التعريف التشريعي للمنافسة غير المشروعة

أغلب التشريعات العربية لم تعرف المنافسة غير المشروعة ،وتركت
13
المجال للفقه والقضاء ،وهو مسلك جميع الدول المنضمة التفاقية"باريس"
فالمشرع األردني مثال وبالرغم من وضعه لتشريع مستقل للمنافسة غير
المشروعة واألسرار التجارية اال أنه لم يعرفها وكذلك األمر بالنسبة للمشرع
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المصري الذي لم يعط تعريفا محددا ال في قانون التجارة في القسم المتعلق
باألحكام الخاصة بالمنافسة غير المشروعة ،وال في قانون الملكية الفكرية
المصري في األحكام المتعلقة باألسرار التجارية .14
ونفس الشيء نجده لدى المشرع الجزائري فلم يعرف هو اآلخر المنافسة
غير المشروعة ال في األمر  03-03المتعلق بالمنافسة ،وال في تعديالته فقد
عدل باألمر  12-08ثم عدل بموجب القانون 05-10وال في النصوص
القانونية المتفرقة األخرى كالقانون  02 -04المتعلق بالقواعد المطبقة على
الممارسات التجارية المؤرخ في  27جوان  2004والمعدل بموجب القانون
15
.06-10
بالرغم من ذلك نجد تعريفا للمنافسة غير المشروعة في المادة()33من
القانون النموذجي للدول العربية لسنة  1975حيث عرفتها«بأنها كل عمل من
أعمال المنافسة تتنافى مع العادات الشريفة في المعامالت الصناعية
16
والتجارية»
ثانيا :تعريف المنافسة غير المشروعة في الفقه والقضاء

موقف الفقه والقضاء من مسألة تعريف المنافسة غير المشروعة اتسم
بالواقعية في الطرح ،بحيث ركز في تعريفه على تعداد حاالتها ،وصورها فنجد
من الفقه الفرنسي تعريفا لألستاذ  Ives Guyonبأنها"العنصر األساسي في
المنافسة غير المشروعة هو تحويل العمالء بمناورات غير مشروعة من طرف
المنافس"clientèl «L’ élément essentiel de cette concurrence est un 17
»détournement de provoqué par les manœuvres d’un concurrent.

أما الفقه العربي فنجد أن البعض عرفها بأنها«انتهاج طرق احتيالية من
أجل الحصول على الزبائن من األسواق» 18وعرفها محمد محبوبي«كل عمل
مناف للقانون ،والعادات واألعراف واإلستقامة التجارية ،وذلك عن طريق بث
الشائعات ،واالدعاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو
استخدام وسائل تؤدي الى اللبس أو الخلط بين األنشطة التجارية ،وذلك بهدف
اجتذاب زبناء تاجر أو صانع منافس».19
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوغنجة شهرة ،فرحات حمو

حماية األسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة
482

أما عن القضاء ونظرته للمنافسة غير المشروعة ،فاتسم بالتعاطي م ع
المسألة بالواقعية والمهنية بالنظر الى ما يعرض عليه من حاالت محددة فنجد
القضاء الفرنسي عرفها في أحد أحكامه بأنها«اإلستحواذ على ذات الزبائن
المتعاملين في النشاط مع المتنافسين والتاجر المنسوبة اليه تلك الممارسات»
أما القضاء المصري فعرفت محكمة النقض المصرية المنافسة غير
المشروعة بأنها" ارتكاب أعمال مخالفة للقانون ،أو العادات ،أو استخدام وسائل
منافية للشرف ،واألمانة في المعامالت متى قصد بها احداث لبس بين منشأتين
تجاريتين ،أو ايجاد اضطراب باحداهما وكان من شأنه اجتذاب عمالء احدى
المنشأتين لألخرى ،أو صرف عمالء المنشأة عنها"
20
أما القضاء األردني فقد تجنب اعطاء تعريف للمنافسة غير المشروعة
الفرع الثاني  :حاالت وصور المنافسة غير المشروعة

تعتبر المنافسة غير المشروعة من المسائل التي تشوه مناخ األعمال لذلك
تستنكرها األخالق التجارية ،وتحظرها التشريعات والقوانين ،وتنقسم الى صور
عامة لكل مجاالت التجارة ،وأخرى خاصة بمجال األسرار التجارية
والصناعية.
أوال :صور المنافسة غير المشروعة بشكل عام

سبق وأشرنا في تحديد مفهوم المنافسة غير المشروعة الى أن اتفاقية
باريس لم تعط تعريفا ،وإنما عددت صور أفعال المنافسة غير المشروعة
والحظنا أيضا أن معظم التشريعات العربية جاءت متفقة معها الى حد بعيد اذ
نصت المادة  10ف 02من اتفاقية باريس بأنه يعتبر من أعمال المنافسة غير
المشروعة كل ما يتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية
وفي الفقرة  03نصت على أنه يكون محضورا بصفة خاصة ما يلي:
 كافة األعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد
المنافسين ،أو منتجاته ،أو نشاطه الصناعي ،أو التجاري.
 اإلدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة ،والتي من طبيعتها نزع الثقة
عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته ،أو نشاطه الصناعي ،أو التجاري.
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 البيانات ،أو اإلدعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل
الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها ،أو خصائصها
أو صالحيتها لإلستعمال ،أو كميتها .21
فالم الحظ أن هذه الفقرة قد أشارت صراحة الى بعض الممارسات التي
يمكن اعتبارها منافسة غير مشروعة.
أما المشرع الجزائري فنجده قد اعتمد في تحديده لصور المنافسة غير
المشروعة على ما استقر عليه العمل في القانون الفرنسي ،واجتهاد الفقه
والقضاء هناك وأيضا أخذ بأحكام اتفاقية "باريس" المتعلقة بحماية الملكية
الصناعية خاصة في نص المادتين 10و  10مكرر  02لذلك جاءت المادة 27
من القانون الجزائري رقم  02-04المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات
التجارية على النحو التالي :تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم هذا
القانون ال سيما الممارسات التي يقوم من خاللها العون اإلقتصادي بما يلي :
 .1تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه
أو بمنتوجاته أو خدماته.
 .2تقليد العالمات المميزة لعون اقتصادي منافس ،أو تقليد منتوجاته أو خدماته
أو اإلشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون اليه بزرع شكوك و أوهام
في ذهن المستهلك
فالواضح من الفقرة األولى أن المساس بسمعة صاحب الحقوق الصناعية
أو بمنتوجاته ،أو بخدماته يدخل في اطار المنافسة غير المشروعة.
أما الفقرة الثانية فتعرضت للتقليد كصورة من صور المنافسة غير
المشروعة سواءا تعلق األمر بتقليد العالمات ،أو المنتوجات ،أو الخدمات ،أو
تعلق بشكل المنتوج ،أو لونه بحيث يعتبر التقليد في كل هذه الحاالت سببا
للمنافسة غير المشروعة ألنه يضلل المستهلك بشأن المنتوج األصلي ،مع
اإلشارة الى أن هناك بعض التشريعات لم تحصر صور المنافسة غير
المشروعة ،تاركة المجال مفتوحا بحيث كل األفعال التي تتعارض مع
مجلة صوت القانون
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الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية ،والتجارية هي من قبيل أفعال
22
المنافسة غير المشروعة
ثانيا  :صور المنافسة غير المشروعة الماسة باألسرار التجارية

اذا كانت أغلب التشريعات تنظر الى المنافسة غير المشروعة نظرة عامة
وشاملة ،وتحظرها في كل المجاالت اال أن بعض التشريعات األخرى رأت
ضرورة تخصيص قواعد قانونية خاصة بمجال األسرار التجارية ،وهذا ما نجده
في التشريع المصري حيث حدد صورها ،وأورد تعدادا لها على سبيل المثال
وليس الحصر وذلك بموجب نص المادة ()58من قانون الملكية الفكرية
المصري رقم( )82لسنة  ،2002وهي كاآلتي:
 .1رشوة العاملين في المشروع الحائز السر التجاري بغية الحصول عليه .
 .2تحريض بعض العاملين على ذلك المشروع الفشاء تلك األسرار التجارية .
 .3اخالل المرخص له باستعمال السر التجاري بالتزامه بالمحافظة عليه السر
 .4حصول البعض على األسرار الت جارية عن طريق السرقة ،أو التجسس
أو غيرها من الطرق.
 .5السعي للحصول على السر التجاري عن طريق اتباع طرق احتيالية كانتحال
شخصية القائم بالرقابة ،أو التفتيش على مشروع مالك السر التجاري.
 .6استخدام الغير للسر التجاري مع علمه بأنه تم استحصاله بطريق غير
مشروع
 .7كشف السر التجاري أو حيازته ،أو استخدامه من الغير نتيجة ألحد األفعال
23
التي تمثل تعارضا مع المنافسة المشروعة
ونجد تقريبا نفس األسلوب لدى المشرع األردني حيث أورد صورا
ألفعال المنافسة غير المشروعة أيضا على سبيل المثال ال الحصر ضمن المادة
( )02من قانون المنافسة غير المشروعة ،واألسرار التجارية بفقراتها (أ،ب،ج)
24
منها أربع صور في الفقرة ( أ) والبعض من هذه الصور يتسع لآلخر.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري ،فقد اعتبر كذلك من أعمال المنافسة غير
المشروعة والماسة باألسرار التجارية وذلك بموجب ف ( )03من المادة ()27
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوغنجة شهرة ،فرحات حمو

حماية األسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة
485

استغالل مهارة تقنية ،أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها ،كما تضاف
إلى الممارسات غير الشريفة االستفادة من األسرار المهنية بصفة أجير قديم أو
شريك للتصرف فيها قصد اإلضرار بصاحب العمل ،أو الشريك القديم.
بحيث أن هذه الفقرة جاءت باألفعال التي يقوم بها العامل ،أو الشريك من
خالل الحصول على معلومات ،وأسرار مهنية تقنية ،أو صناعية في اطار عقد
العمل ثم يستغلها بأسلوب معين يؤدي لإلضرار بالمالك األصلي سواءا بتسريبها
25
أو كشفها للمشتغلين في ذلك الفن الصناعي.
والواضح مما سبق بالنسبة للمشرع الجزائري أنه ضمن نفس
المادة()27من القانون  02-04كل صور المنافسة غير المشروعة سواء بشكل
عام ،وشامل في كل مجاالت التجارة ،والصناعة الفقرتين ( )01،02أو بشكل
خاص يتعلق باألسرار التجارية الفقرة (.)03
 .2المبحث الثاني :حماية األسرار التجارية استنادا لقواعد المنافسة غير المشروعة

تتعدد وتتنوع وسائل الحماية للدفاع عن الحق في األسرار التجارية ،ومنع
اساءة استعمالها بالوسائل غير المشروعة ،فللمتضرر الحق في استرجاع حقه
بالمطالبة بوقف االعتداء ،والتعويض عن طريق الدعوى المدنية سواء تأسيسا
على المسؤولية العقدية متى نجمت ال منافسة غير المشروعة عن إخالل
بالتزامات عقدية ،أو باإلستناد على قواعد المسؤولية التقصيرية ،واللجوء الى
دعوى المنافسة غير المشروعة باعتبار أن األسرار التجارية تندرج ضمن دائرة
حقوق الملكية الفكرية التي تقررت أصال لتنظيم المنافسة المشروعة بين التجار
والصناع لذلك ركزنا في دراستنا هذه على الحماية عن طريق قواعد المنافسة
غير المشروعة ،ونعالجها من خالل مطلبين نخصص األول لدعوى المنافسة
غير المشروعة  ،ونخصص الثاني آل ثار دعوى المنافسة غير المشروعة .
 .2.1المطلب األول :دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية لحماية االسرار التجارية

ان دعوى المنافسة غير المشروعة هي وسيلة لحماية أصحاب الحقوق
على أسرارهم التجارية ،وتمكينهم من منع اإلستمرار في اإلعتداء  ،وأيضا
26
المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.
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يرى الفقه الفرنسي أنها مبنية على حالتين:
 .1اما تتعلق بادعاء تاجر اإلعتداء علىى اسىمه ،أو أحىد حقوقىه الصىناعية ،وفىي
هىىذه الحالىىة الحمايىىة القضىىائية ال ترتكىىز فىىي مجملهىىا علىىى دعىىوى المنافسىىة غي ىر
المشروعة ،بل ترتكز على حماية حق من حقوق الملكية الفكرية ألنها أوسع.
 .2اما أن يقىع التىاجر ضىحية اإلعتىداء علىى زبائنىه دون اإلعتىداء علىى اسىمه أو
عالمته التجارية ،وفي هىذه الحالىة يكىون أمامىه دعىوى المنافسىة غيىر المشىروعة
27
باعتبارها دعوى مسؤولية مدنية.
الفرع األول :األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة

تعد نظرية المسؤولية التقصيرية حاليا من النظريات القوية المعتمدة
كأساس لحماية السر التجاري فنجد أن اتفاقية تربس في المادة  39ف 01أقرت
بدعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية المعلومات غير المفصح عنها
اذ نصت" أثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص
عليه المادة  10مكرر من معاهدة باريس ،تلتزم البلدان األعضاء بحماية
المعلومات السرية وفق الفقرة 02والبايانات المقدمة للحكومات أو الهيآت
28
الحكومية وفقا ألحكام الفقرة "03
اختلفت االتجاهات الفقهية فيما بينها بخصوص األساس القانوني لدعوى
المنافسة غير المشروعة ،فهناك جانب من الفقه يرجعها الى المبادئ العامة
المبنية على المسؤولية التقصيرية وهو ما سار عليه القضاء المصري،
فقضى :الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة ال تخرج على أن تكون
دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار  ،فيحق لكل من أصابه ضرر من
المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من
ضرر من جرائها على كل من شارك في إحداث الضرر متى توافرت شروط
تلك الدعوى ،وهي الخطأ ،والضرر ،وعالقة السببية بين الخطأ ،والضرر.29
ولكن أنتقد هذا الرأي ألن دعوى المسؤولية التقصيرية تهدف الى تعويض
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الضرر فقط في حين أن دعوى المنافسة غيرالمشروعة ،فهي إلى جانب تعويض
الضرر تعمل على اتخاذ تدابير تقضي وقف اإلعتداء ،أو تقييد الممارسة ،باتخاذ
تدابير وقائية مستقبال مما يخرجها عن نطاق المسؤولية التقصيرية.30
على أن هناك من الفقهاء من يؤسس ها على التعسف في استعمال الحق ،فير ى
هؤالء بأن حق التاجر في ممارسة التجارة ال يعني أن تكون هذه المنافسة بال
حدود ،بل يجب أن تبقى تلك المنافسة ضمن اإلطار المشروع .
وانتقد هذا الرأي أيضا على أساس أن دعوى المنافسة غير المشروعة ال تشترط
31
بالضرورة قصد اإلضرار ،وتعمده لكي تقوم الدعوى.
و بالرغم من اإلختالفات الفقهية حول األساس القانوني لدعوى المنافسة غير
المشروعة اال أن الرأي الراجح يرجع أساسها الى المسؤولية التقصيرية مع
32
مراعاة طبيعتها الخاصة.
الفرع الثاني :شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

سبق لنا القول بأن دعوى المنافسة غير المشروعة أساسها دعوى
المسؤولية التقصيرية وعلى ذلك نفس األركان التي تقوم عليها تبنى عليها
المسؤولية التقصيرية مع اإلختالفات التي تقتضيها تلك الخصوصية وتتمثل في :
الخطأ :ويتمثل في تلك الممار سات المخالفة لألعراف التجارية النزيهة ويعبر عنه
أحيانا بأنه إنحراف عن السلوك القويم بحيث يتخذ شكل خيانة للثقة التي يمنحها
رب العمل لألجير لكن مسألة خيانة الثقة هذه ال تقوم دائما ،فقد يتوصل العامل
بحكم عمله ،الى معارف تقنية ،ويستعملها استعماال غير مشروع لذلك تعتبر
مسألة اثبات الخطأ معقدة.33
خاصة أن المنافسة غير المشروعة تختلف في األسرار التجارية عن
غيرها من المجاالت األخرى ألنها تمثل خرقا لقاعدة قانونية ،وإعتداء على
العناصر المعنوية للمحل التجاري كافشاء األسرار التجارية مثال.34
الضرر :انطالقا من أن دعوى المنافسة غير المشروعة ما هي اال دعوى
مسؤولية تقصيرية ،فيحق لكل متضرر من فعل المنافسة غير المشروعة رفع
الدعوى ،والمطالبة بالتعويض أيا كان نوع ،وحجم الضرر سواءا كان ماديا
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أو معنويا صغيرا أو كبيرا ،محققا أو محتمال ،حاضرا أو مستقبال ،وهنا يبدو
اإلختالف بين الدعويين ،فالضرر ف ي دعوى المنافسة غير المشروعة ال يشترط
35
أن يكون محققا انما محتمل الوقوع لكي تتخذ اإلجراءات الالزمة للتصدي له.
ومما الشك فيه أن مسألة تقدير الضرر في دعاوى المنافسة غير
المشروعة تعتبر صعبة جدا ألن المتضرر غالبا ما يشتكي من عديد األمور
كانخفاض أرقام مبيعاته أو كساد منتوجاته نتيجة انصراف زبائنه عنه مما
يضع المحاكم في مشكلة تقدير حجم الضرر التي تعتبر من صالحيات قاضي
36
الموضوع.
عالقة السببية :تقوم العالقة السببية عندما يطالب مالك األسرار التجارية
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء أفعال المنافسة غير المشروعة التي
ارتكبت في حقه ،وكقاعدة عامة يقع عبء اإلثبات على مالك األسرار التجارية
ولكن قد يحدث أن يكون الضرر نتيجة خطأ مالك األسرار التجارية ،أو بسبب
أجنبي ،كأن يهمل المالك باتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على تلك األسرار
التجارية ،وهنا ينتقل عبء اإلثبات الى المدعى عليه الذي يكون عليه نفي وجود
أي عالقة سببية بكافة طرق االثبات ،على أنه بالنسبة لحالة الضرر اإلحتمالي
37
فال وجود لرابطة السببية ألنها تقوم بوجود ،وتحقق الضرر وتنعدم بانعدامه
 .2.2المطلب الثاني :آثار دعوى المنافسة غير المشروعة

للمتضرر من أفعال المنافسة غير المشروعة الماسة باألسرار التجارية
الحق في الحصول على التعويض لجبر الضرر ،وباإلضافة الى ذلك يمكن
متابعة المعتدي جزائيا بتوقيع العقوبة المالئمة مع الفعل المقترف.
الفرع األول :التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة

لم تضع أغلب التشريعات قواعد خاصة تقدر حجم الضرر عن أفعال
المنافسة غير المشروعة ،وتحكم التعويضات المناسبة ،فالمشرعين المصري
واألردني قد تركا مسألة تقدير التعويض للقاضي وفق ما تقضي به القواعد
العامة في القانون المدني للدولة ،مع مراعاة أ ن ال يكون التعويض اال في حالة
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وقوع الضرر فعال ،واألصل أن يكون التعويض بمقدار الضرر ،فاذا لم يتيسر
38
للقاضي معرفة ذلك بدقة فيحكم بمبلغ جزافي يكون كافيا لجبر الضرر.
وعمليا ووفق القواعد العامة يتخذ التعويض شكلين والمحكمة تصدر
حكمها بأحدهما ،أو بكليهما معا ويقصد بهما:
التعويض النقدي :يعرفه جانب من الفقه بأنه(قيام المدين بادخال قيمة معادلة
لتلك التي حرم منها المتضرر الى ذمته المالية بهدف جبر الضرر ،وليس
37
محوه)
التعويض العيني :وهو الصورة المثلى للتعويض بحيث يلتزم محدث الضرر
باعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ،فهو يمحي الضرر بعكس
39
التعويض النقدي الذي يؤدي الى جبر الضرر فقط
أما عن المشرع الجزائري فقد ميز بين حالتين:
الحالة األولى :حالة وقوع الضرر حيث يصدر القاضي أمرا بالتعويض
النقدي مع التعويض العيني ،نص المادة ( )131من القانون المدني الجزائري.
الحالة الثانية :وهي حالة عدم وقوع الضرر فال يمكن للمدعي المطالبة
بالتعويض النقدي لكن يمكن له المطالبة بالتعويض العيني كاجراء وقائي
باإلضافة الى هذه اإلجراءات المتعلقة بالحصول على التعويضات هناك
اجراءات أخرى ذات طابع استعجالي ،أو تحفظي كاألمر بوقف التعدي والحجز
التحفظي على المنتجات موضوع التعدي ،المصادرة ،وإتالف المعدات
المستخدمة ،والمنتوجات الناجمة عن أفعال المنافسة غير المشروعة ....الخ
الفرع الثاني :الحماية الجزائية من المنافسة غير المشروعة

رغم أن العديد من التشريعات اكتفت بالحماية المدنية مثل المشرع
األردني اال أن بعض التشريعات األ خرى كرست الى جانب ذلك حماية جزائية
لضحايا المنافسة غير المشروعة ومن بينها المشرع األمريكي ،و المصري
والجزائري بحيث نجد أنهم خصصوا الحماية الجزائية ألفعال المنافسة غير
المشروعة ،فقانون الملكية الفكرية المصري أورد نصا خاصا بالحماية
الجزائية ،وهو نص المادة ( )58التي جاءت بحاالت محددة لإلعتداء على السر
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التجاري ي مثل بعضها أفعاال من شأنها أن تكيف على أنها جرائم جزائية
مستوجبة العقاب وبذلك يكون قد سار على خطى اتفاقية تريبس المادة()61من
القسم الخامس منها اذ جاءت بحكم عام يتعلق باإلجراءات الجزائية في حاالت
التعدي على حقوق الملكية الفكرية و تشمل الجزاءات ،و/أو الغرامات المالية،
كما يمكن فرض جزاءات أخرى مثل حجز السلع المخالفة والمعدات المستخدمة
في ارتكاب الجرم ،وإتالفها ومصادرتها كما تشدد العقوبة في حالة العود.40
أما المشرع الجزائري نص على جزاءات مقررة للمصلحة العامة في
األمر  06/95المتعلق بالمنافسة ،والمتمثلة في الحبس ،الغرامة ،المصادرة،
الغلق اإلداري ثم نشر الحكم اال أن األمر 03/03ألغى عقوبة الحبس ،وأبقى
على العقوبات األخرى في الفصل الرابع من المادة ()56الى(،)62ثم جاء
القانون 02/04الذي أكد تلك الجزاءات فحدد الغرامات المفروضة على
األشخاص الذين يمارسون أعمال غير مشروعة تؤدي باللبس أو المساس
بالسمعة ،نص المادة  ،38زيادة على الغرامة يمكن للمحكمة أن تحجز على
السلع موضوع المخالفة ووضعها تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها
المادة  39من القانون  02/04ونص على المصادرة والغلق اإلداري في المواد
41
من()44الى()47باإلضافة الى نشر الحكم في الصحافة الوطنية المادة()48
أما المشرع األردني وان لم يورد نص خاص بالحماية الجزائية اال أنه
أورد عقوبات جزائية في نص المادة ( )23من قانون المنافسة المشروعة،
واألسرار التجارية ،تتمثل في الغرامة ،ومصادرة المنتجات ،والمواد واألدوات
المستعملة في فعل اإلعتداء ،وكذلك اإلتالف اال أنها تبقى جزاءات مدنية
42
تبعية.
الخاتمة:
اتضح لنا من خالل هذه الدراسة بأن األسرار التجارية جزء ال يتجزأ
من حقوق الملكية الفكرية ،تتميز بخاصية السرية التي تمثل الوسيلة الفعالة
للحماية من أفعال اإلعتداء التي تتعرض لها والمتفق عليه أن اتفاقية تريبس
والتشريعات المقارنة اعتمدت فكرة المنافسة غير المشروعة أساسا للمسؤولية
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اال أن النظم القانو نية تختلف في معالجة المسائل ،واألحكام المتعلقة باألسرار
التجارية ،في مواجهة المنافسة غير المشروعة ولعل هذا اإلختالف مرده
إختالف الرؤى حول تصنيفها ،ثم إن األنظمة القانونية تختلف ،فهناك من وضع
قانون خاص ،وموحد يجمع بين المنافسة غير المشروعة ،واألسرار التجارية
في حين أن البعض اآلخر أفرد لكل منهما قانونا خاصا به أو أدمجهما في قانون
الملكية الفكرية ،بينما هناك من لم يلتفت اليها اطالقا كالمشرع الجزائري لم
يدرج األسرار التجارية ضمن النصوص المنظمة لحقوق الملكية الفكرية ،ولم
يخصص لها قانونا مستقال بذاته ،بل قد نجد بعض األحكام الخاصة باألسرار
التجارية القليلة والمبعثرة ضمن القواعد العامة في القانون المدني ،وتارة في
القانون التجاري ،وتارة أخرى في قانون المنافسة أو قانون الممارسات
واألنشطة التجارية لذلك على المشرع الجزائري أ ن يحذو حذو التشريعات
المقارنة باست حداث نظام قانوني مستقل خاص باألسرار التجارية ،أو ضمها في
منظومة حقوق الملكية الفكرية كدافع النضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.
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ملخص:
يعتبر إستغالل األطفال في العمل المنزلي أحد أهم األشكال الخطيرة لعمل األطفال،
فرغم وجود العديد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية من جهة والتشريعات الوطنية من جهة
أخرى و التي تم وضعها للحد من هذا النوع من اإلستغالل ،إال أنه ولعدة أسباب اليزال
موجودا ومنتشرا في العديد من مناطق العالم .إذ يسبب هذا النوع من اإلستغالل أثارا مدمرة
على الصحة الجسدية والنفسية للطفل والتي قد تصل لحد الموت نظرا لمختلف المخاطر
والظروف المحيطة بهذا العمل.
كلمات مفتاحية :العمل المنزلي ،عمالة األطفال ،إستغالل األطفال ،عمل األطفال في األعمال
المنزلية ،آثار العمل المنزلي

Abstract:
The exploitation of children in domestic work is one of the most
serious forms of child labor, although there are many international and
regional conventions on the one hand and national legislation on the
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other hand, which were put in place to limit this type of operation, but
there are still for several reasons. This type of operation causes a
devastating impact on the physical and mental health of a child, which
can reach death because of various risks and circumstances
surrounding this work.
Keywords: Domestic work, child labor, exploitation of children,
Domestic child work, impact of domestic work

مقدمة :
يعتبر إستغالل األطفال في العمل المنزلي شكل من أشكال إستغالل
األطفال في مجال الخدمات ،وهذا المجال يشمل العديد من األعمال التي تُؤمن
الراحة لكبار السن ،إال أنها تُشكل عبئا كبيرا على األطفال وتحرمهم من أبسط
حقوقهم المتعلقة بالراحة واللعب والتعلم ،وقد يتعرضون بسببها للعديد من
المخاطر التي قد تترك آثارا مدمرة على مستقبلهم.
ّ
إن إستغالل األطفال كخدم في المنازل يعتبر من أسوأ أشكال عمل
األطفال في الكثير من الحاالت وذلك وفقا للعديد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية
المعنية بمكافحة هذا النوع من اإلستغالل ،مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية
واتفاقيات منظمة العمل العربية.
فماهو إستغالل األطفال في العمل المنزلي؟ وماهي األسباب المؤدية
إلستغالل األطفال كخدم في المنازل؟ وماهي أهم المخاطر التي قد يتعرض لها
األطفال الخدم في المنازل وآثارها على مستقبلهم؟
ومن أجل اإل جابة على هذه اإلشكالية ،نعتمد خالل هذه الدراسة على
المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من أجل وصف مختلف مخاطر هذه الظاهرة
وتحليل أبعادها وسبل مواجهتها وفقا للتشريعات الدولية.
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أما بالنسبة ألهمية الموضوعّ ،
فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على شكل
من أشكال استغالل األطف ال في العمل المنزلي ،والذي يعتبر في نظرنا من
أخطر أنواع استغالل األطفال ،بسبب أنه من جهة يعتبر من األعمال التي تكون
في غالب األحيان مخفية عن أعين السلطات والمجتمع.
فعادة مستغلوا األطفال في قطاع الخدمات ال يصرحون بهذه األعمال
خوفا من المتابعة القضائية وهضما للحقوق من أجل إستمرار إستغالل األطفال
بشكل مريح ،ومن جهة أخرى ّ
فإن استغالل األطفال في العمل المنزلي في كثير
من مناطق العالم يعتبر عمال عاديا وشرعيا بسبب العادات الثقافية السائدة،وهذا
ما يشكل خرقا للقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية التي ُوضعت من أجل
مكافحة هذه الظاهرة وضمان حقوق األطفال.
وبناء على ما تقدم نتطرق بداية إلى مفهوم عمل األطفال في العمل
المنزلي في ،وذلك من خالل تعريف هذا اإلستغالل والتفريق بينه وبين العمل
المنزلي لألطفال واألسباب الجذرية المؤدية إلستغالل األطفال في العمل المنزلي
والظروف المحيطة بهذا النوع من األعمال.كما نتناول بعدها أهم األخطار
المحدقة باألطفال الخدم في المنازل ،وننتهي بتحديد آثاراستغالل األطفال في
العمل المنزلي.
 .1مفهوم إستغالل األطفال في العمل المنزلي

يقوم األطفال الخدم في المنازل بأعمال تُوصف بأنها شاقة نظرا لصغر
سنهم ،حيث يُلز م عليهم البقاء مستعدين طيلة الوقت لتأدية األعمال المطلوبة
منهم سواء خالل ساعات النهار أو حتى خالل ساعات الراحة والنوم في الليل،
فعادة ما يعيش العديد منهم ويعمل في منزل مستخدميهم.
وبناء على ما تقدم نتطرق إلى تعريف العمل المنزلي ،ثم نتناول
األسباب الجذرية ا لمؤدية إلى عمل األطفال كخدم في المنازل والظروف
المحيطة بعمل األطفال في العمل المنزلي.
 .1.1مفهوم العمل المنزلي:
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يتمثل المعيار األساسي المحدد للعمل المنزلي في أنه يُنجز لصالح أسرة
معينة ،وهذا العمل قد يتم إنجازه سواء داخل األسرة نفسها أي العمل في المنزل
أو من أجل األسرة .ووفقا للتصنيف الدولي الموحد للمهن ّ
فإن العمل المنزلي
يُصنف إلى فئتين رئيسيتين هما:1
والعمال ذوي
فئة التدبير المنزلي :التي تضم ع ّمال التدبير المنزلي
ّ
الصلة والطباخين.
فئة مقدمي الرعاية الشخصية والعمال ذوي الصلة :التي تضم مقدمي
الرعاية لألطفال ومقدمي الرعاية الشخصية المنزليين.
 1.1.1تعريف إستغالل األطفال في العمل المنزلي

يُقصد بإستغالل األطفال في العمل المنزلي أنه  ":قيام أشخاص دون
 18سنة بأعمال منزلية لدى أشخاص ال يمتون إليهم بصلة القرابة الوثيقة،
كالقيام بأعمال التنظيف الروتينية ،الطهي ،االعتناء باألطفال ،تنفيذ أوامر أهل
المنزل ،وتشمل أيضا مساعدة الموظف أو صاحب العمل بمهنته إذا كان يزاول
عمله بالمنزل ،وتشمل فئة األطفال الخدم في المنازل األطفال الذين يأخذون
أجرا مقابل عملهم ،أو الذين يعملون مقابل المأكل والمشرب والمسكن.2
وبالرجوع إلى اإلتفاقيات الدولية ّ
فإن اإلتفاقية رقم  189المتعلقة بالعمل
الالئق للعمال المنزليين لعام  ، 2011تنص على أنه «:يُقصد بالعمل المنزلي
ذلك العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر»،وأما تعبير
العامل المنزلي فيُقصد به «:كل شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار
عالقة إستخدام ،أي شخص يؤدي عمال منزليا من حين إلى آخر أو على نحو
متقطع فقط وليس على أساس مهني ،ليس عمال منزليا».3
ووفقا لهذا النص فقد تم التطرق إلى العمل المنزلي الذي يزاوله
األشخاص الكبار في السن ،أي المتجاوزين للسن القانونية للتشغيل ،إال أنه وفي
إطار دراستنا فقد أضافت اإلتفاقية ذاتها ضرورة إتخاذ كل دولة عضو لصالح
العمال المنزليين التدابير المنصوص عليها من أجل إحترام وتعزيز وتحقيق
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المبادئ والحقوق األساسية في العمل خاصة ما نصت عليه الفقرة الفرعية "ج"
من المادة  02/03والمتعلقة بالقضاء الفعلي على عمل األطفال .4
وقد أوج بت هذه اإلتفاقية على كل دولة عضو ضرورة وضع حد أدنى
للسن للعمال المنزليين بما يتماشى مع إتفاقية الحد األدنى لسن التشغيل رقم
 138لعام  ،51973وإإلتفاقية رقم  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال
واإلجراءات الفورية للقضاء عليها لعام  ،61999وذلك على أال يقل عن الحد
7
األدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال عموما.
وعليه ّ
فإن عمل األطفال كخدم في المنازل هو عمل يمكن تنظيمه وفقا
للضوابط الدولية واإلقليمية ،كما أن التشريعات الوطنية تقوم بتحديد شروطه
وكيفيات ممارسته وفقا لما تراه مناسبا دون اإلخالل بالضوابط واإللتزامات
الدولية التي صدقت عليها ،وفي حال عدم إحترام هذه الضوابط الدولية والوطنية
فقد يدخل عمل األطفال كخدم في المنازل في إطار أسوأ أشكال عمل األطفال،
وذلك بسبب أنه يعتبر من األعمال التي يُرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل
الظروف التي تُزاول في ها إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أوسلوكهم
األخالقي.8
 2.1.1الفرق بين العمل المنزلي لألطفال وإستغالل األطفال في العمل المنزلي

يشير مصطلح "عمل األطفال المنزلي" إلى العمل الذي يُؤديه األطفال
في قطاع العمل المنزلي أو لصالح صاحب العمل ،وهذا المصطلح هو مفهوم
عام يشمل كل حاالت العمل المقبولة وحاالت العمل غير المقبولة.9
أما مصطلح إستغالل األطفال في العمل المنزلي فهو يُشير إلى العمل
الذي يُؤديه األطفال في المنازل من دون احترام الحد األدنى لسن العمل أو دون
احترام الضوابط الدولية والوطنية عند توظيفهم (وقد يكون هذا العمل في
األعمال الخفيفة ،واألشكال الخطرة من العمل بدوام كامل) ،وفي أشكال العمل
الخطر أو في حالة قريبة من العبودية.10
وبالتالي فإن التفرقة بين المصطلحين يتم وفقا لعدة معايير هي:
 -نوع العمل:
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إذا تعلق العمل المنزلي بالواجبات اليومية المختلفة التي يُؤديها األطفال
وتتم تحت ظروف معقولة وتحت إشراف األقارب ،كتنظيف الغرفة وترتيب
السرير ،فهذه األعمال ال تدخل ضمن مفهوم إستغالل األطفال في العمل المنزل ي
بل يعتبر مفهوم إيجابي لعمل األطفال يتعلق أساسا بالتربية والتهذيب وتعويد
األطفال على تحمل المسؤولية ،وهذا األمر عادة يعتبر جزء من الحياة األسرية
ويهدف أساسا إلى تنمية شخصية الطفل.
 -الحد األدنى لسن العمل:

وفقا لهذا المعيار ّ
فإن الطفل يعمل كخادم في منزل معين لدى أسرة
معينة ،فإذا إرتبط هذا العمل باألعمال الخفيفة وغير الخطرة ويحترم الحد األدنى
لسن العمل المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والدولية ،فإنه يعتبر من
أشكال العمل اإليجابي الذي يقوم به الطفل ،أما إذا لم يتم إحترام الحد األدنى
لسن العمل والضوابط الوطنية والدولية لتشغيل األطفال فهو يعتبر من أشكال
إستغالل األطفال في العمل المنزلي ،وبالتالي فهو عمل سلبي مخالف وغير
مشروع.
 -األعمال الخطرة:

وفقا لهذا المعيار ّ
فإن األعمال الخطرة المنزلية التي يقوم بها أي شخص
دون  18سنة تعتبر من أسوأ أشكال عمل األطفال ،وبالتالي ال يمكن تصنيفها
في إطار العمل المنزلي لألطفال بل تعتبر شكال من األشكال القريبة من العبودية
وبالتالي فهي من األعمال التي ال يجوز للطفل أن يعمل فيها.
 .2.1األسباب الجذرية إلستغالل األطفال في العمل المنزلي والظروف المحيطة
بهذا العمل

تتنوع أسباب عمل األطفال في العمل المنزلي وتختلف من منطقة إلى
أخرى ،ومن هذه األسباب ما يتعلق بالطفل نفسه ومنها ما يتعلق ببيئته المحيطة،
كما ّ
أن إستغالل األطفال في العمل المنزلي تحيط به العديد من الظروف والتي
تحدد مدى خطورته على الصحة الجسدية،العقلية واألخالقية للطفل.
من خالل ما سبق نتطرق إلى األسباب الجذرية إلستغالل األطفال في
العمل المنزلي ،ثم ندرس الظروف المحيطة بإستغالل األطفال في العمل
المنزلي.
 1.2.1األسباب الجذرية إلستغالل األطفال في العمل المنزلي
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بصفة عامة فإن مخاطر العمل المنزلي لألطفال تزداد عندما يكون
الطفل خارج المدرسة أو ّ
أن رب األسرة ليس متعلما ،أو بسبب الوضع
اإلقتصادي لألسرة خاصة في المناطق الريفية ،إضافة إلى مستوى معيشة
األسرة الذي قد يكون منخفضا .ويمكن التطرق إلى األسباب الجذرية إلستغالل
األطفال في العمل بصفة عامة والعمل المنزلي بصفة خاصة كما يلي:
-

األسباب المتعلقة بالتعليم:

يُعتبر بعد المدارس عن مناطق سكن األطفال من أهم األسباب التي تدفع
األهالي إلى إمتناعهم عن إرسال أطفالهم إلى هناك بسبب الخوف عليهم أ و
بسبب بعد المسافة أو بسبب الفقر ،وبالتالي عدم الذهاب للمدرسة يعني
بالضرورة التحول إلى سوق العمل وعادة ما يتم توفير هؤالء األطفال ألسر
أخرى متيسرة األحوال من أجل العمل كخدم في المنازل ،ويعود السبب الرئيسي
للتسرب المدرسي إلى المشاكل المالية لآلباء واألمهات المتعلقة أساسا بصعوبات
الحياة وإرتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع رسوم تعليم األطفال التي عادة ما تكون
عالية مقارنة بدخل األفراد خاصة في الدول المتخلفة.11
-

األسباب الثقافية:

هناك بعض المناطق في العالم وفي بعض الدول يعتبر عمل األطفال
كخدم في المنازل من الممارسات الشائعة التي تعتمد عليها األسر الريفية ،حيث
يتم تشجيع األطفال خاصة الفتيات لإلنخراط كعامالت في المنازل للمساهمة من
جهة في النفاقات العامة المتعلقة بإلتزامات األسرة ،ومن جهة أخرى من أجل
تحضير الفتيات كربات بيوت مستقبلية عند الزواج.12
-

األسباب اإلقتصادية:

تتعلق األسباب اإلقتصادية أساسا بالبطالة ،حيث تتزامن عمالة األطفال
عادة مع مستوى دخل األسرة وبطالة البالغين فيها إذ يزداد عمل االطفال عندما
تزداد معدالت بطالة البالغين ،وتنعكس عمالة األطفال بشكل عام في زيادة
معدالت البطالة بين البالغين وخاصة في األعمال والصناعات والحرف
والخدمات التي التتطلب تأهيال أو جهدا من قبل العامل.13
-

أسباب أخرى متنوعة:

هناك عدة أسباب أخرى متنوعة تدفع األطفال للعمل كخدم منزليين من
بينها نجد:
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-

الفقر ،اإلستعباد اإلجتماعي ،التمييز القائم على نوع الجنس أ و
العرق.
العنف األسري ،النزوح الريفي ،فقدان معيل األسرة بسبب الوفاة.
أسباب تتعلق بكثرة الطلب على عمالة األطفال بسبب إنخفاض
تكلفتها وعدم قدرة األطفال على المطالبة بحقوقهم.
اإلعتقاد الشائع ّ
أن صاحب العمل سوف يوفر بيئة محمية للطفل.
اكتساب األطفال للخبرة .في حالة العمل كخادم في المنازل.

 2.2.1الظروف المحيطة بإستغالل األطفال في العمل المنزلي

ّ
إن ظاهرة إستغالل األطفال في العمل المنزلي غالبا ما تكون مخفية
وهناك صعوبة في محاربتها ومن ثم توفير الحماية الالزمة لألطفال وذلك بسبب
إرتباطها بالعوامل اإلجتماعية ،اإلقتصادية والثقافية في العديد من دول العالم.
ففي بعض مناطق العالم يعد عمل األطفال في العمل المنزلي  -كما تم
اإلشارة إليه سابقا -يعد نوعا من التحضير للحياة الزوجية خاصة بالنسبة
للفتيات ،إال أن هذا النوع من العمل يحيط به العديد من الظروف المخفية والتي
غالبا ما تسبب مخاطر مستقبلية على األطفال الخدم في المنازل ،ومن بين هذه
الظروف نجد:
-

ساعات العمل :

تعتبر ساعات العمل من أهم الظروف المحيطة بالعمل المنزلي والتي
حرصت على تحديدها اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية ،حيث
عادة ما يتم تشغيل هؤالء األطفال لساعات طويلة ومتواصلة متصلة بين الليل
والنهار وهذا ما يعتبر من أسوأ أشكال عمل األطفال ،حيث أنه فيما يتعلق
بالسماح بتشغيل األطفال باألجر وفي األعمال الخفيفة فإنه يجب مراعاة
مجموعة من الشروط المتعلقة بساعات العمل والتي حددتها اإلتفاقيات الدولية
واإلقليمية والتشريعات الوطنية ،ومن بينها ما ورد في اإلتفاقية العربية رقم 18
لعام  1996بشأن تشغيل األحداث حيث نصت على أنه:
 ال يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للحدث على ست ساعات،تتخللها فترة أو أكثر للراحة ال تقل في مجموعها عن ساعة ،بحيث ال
مجلة صوت القانون
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-

يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية ،وال يبقى في مكان العمل
فترة تزيد على سبع ساعات.14
إذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب ،تحسب هذه الفترة ضمن
ساعات عمله.15
يجوز أن يعمل الحدث لبعض الوقت ما هو دون ساعات العمل المحددة
في هذه اإلتفاقية ،وذلك وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.16
ال يجوز تكليف الحدث بأي عمل إضافي ،أوتشغيله أيام الراحة
األسبوعية أوالعطالت الرسمية.17
للعامل الحدث الحق في راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة األجر مدتها
( )24ساعة متصلة على األقل.18
أنواع األعمال التي يقوم بها األطفال العاملون في المنازل:

عادة ّ
فإن العمال المنزليون ملزمون في معظم الحاالت بأداء جميع
المهام الموكلة إليهم ،وأكثر المهام شيوعا في عمل األطفال كخدم هي الطبخ،
التنظيف ،رعاية األطفال ،شراء المستلزمات المنزلية ،الغسيل ،إال أنه في بعض
األحيان قد يتم إجبار األطفال عل أداء أعمال مهينة من جهة أو مسببة لألمراض
أو تشكل خطرا على حياتهم من جهة أخرى.
وعليه ّ
فإن عمل األطفال كخدم في المنازل يمكن تقسيمه حسب درجة
الخطورة إلى نوعين:


األعمال الخطرة:

هذا النوع من األعمال الذي يتطلب أن يتعامل فيها الطفل مع مواد أو آالت
خطرة على صحته ،فهو يصنف ضمن خانة أسوأ أشكال عمل األطفال والتي ال
يجوز تشغيل الشخص الذي يقل سنه عن  18سنة فيها.19


العمل الخفيف:
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وهو العمل الذي ال يتجاوز قوة تحمل األطفال وال يعرضهم للخطر وال
يضر بصحتهم أو بنموهم البدني والعقلي والروحي ،وهذا النوع من العمل يوفر
الضمانات القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية لألطفال العاملين كخدم في
المنازل.
 .2األخطار المحدقة باألطفال الخدم في المنازل و آثار عملهم في العمل المنزلي

يعيش غالبية األطفال العاملين في المنازل خاصة الفتيات أوضاعا
تكون قريبة لإلستعباد،وذلك بسبب إمكانية التعرض للعقوبات الجسدية
واالعتداءات الجنسية مع عدم احترام معايير األكل والنوم وإنعدام الرعاي ة
الصحية وعدم التصريح بعملهم،وكل هذه األخطار تؤدي في غالب األحيان إلى
تعرض األطفال العاملين كخدم في المنازل إلى مجموعة من االثار النفسية
والجسدية التي تسبب عرقلة في نموهم العقلي والجسدي في المستقبل.
وعليه نتطرق إلى األخطار المحدقة باألطفال العاملين في العمل
المنزلي ،ثم نتناول آثار عمل األطفال في العمل المنزلي.
 .2.1األخطار المحدقة باألطفال المستغلين في العمل المنزلي :

ّ
إن أخطار عمل األطفال كخدم في المنازل تُشكل مصدر قلق بالغ
للهيئات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والهيئات اإلقليمية مثل منظمة
العمل العربية،ومن بين هذه األخطار نجد:

 .1.1.2العقوبات الجسدية واإلعتداءات الجنسية:

يتعرض األطفال إلى العديد من المخاطر أثناء تأدية مهامهم كخدم في
المنازل ،إال أنه من أخطر ما يمكن أن يتعرض له هؤالء األطفال نجد العقوبات
الجسدية واإلعتداءات الجنسية ،وهذه األخطار تكون محدقة باألطفال العاملين
خاصة في الحاالت التي ال يتم التصريح فيها بعمل الطفل ،وكذا في الحاالت
التي يعيش فيها الطفل أو يتواجد بصفة كبيرة ومتواصلة في المنزل الذي يعمل
فيه.
-

العقوبات الجسدية والمالية:

يتعرض األطفال العاملون كخدم في المنازل خاصة الفتيات إلى مختلف
أشكال التعذيب والضرب المبرح الذي قد يفضي إلى الموت أو اإلصابة بعاهة
مستديمة( الحرق ،التجويع،التوبيخ...الخ) من أجل أخطاء تبدو غير مبررة أمام
مجلة صوت القانون
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هول العقاب ،كإتهام الطفل العامل بعدم اإلنصياع لألوامر أو إفشاء أسرار البيت
أو كسر األواني المنزلية أو غيرها من األعذار الواهية.20
وتقر معظم الفتيات العامالت كخادمات في المنازل من جهة أخرى أ ّ
نهن
لم يتقايضن أجرا في حياتهن ،حيث يتم تشغيل الفتيات مثال في المغرب عن
طريق كرائهن ،إذ تلجأ ربات البيوت في العادة إلى سماسرة مختصين وتطلب
منهم توفير فتاة بمواصفات معينة في حالة لم تستطع (ربة البيت) الحصول
عليها من معارفها ،وتخضع الفتاة بعد كرائها خضوعا كامال لمشغليها.21
-

التحرش واإلعتداءات الجنسية:

يتعرض األطفال الخدم في البيوت خاصة الفتيات للتحرش واإلستغالل
الجنسي خاصة اإلعتداءات الجنسية واإلغتصاب ،وذلك عادة من طرف رب
العمل بسبب تواجدهن أغلب األوقات في المنزل أو عيشهن فيه ،وبسبب طبيعة
العمل كخادم في المنزل والذي يفرض على العامل اإلستجابة لطلبات رب العمل
خوفا من الطرد أو العقاب ،وعليه ّ
فإن التعرض للتحرش واإلعتداء الجنسي
لهؤالء األطفال الخدم يكون مرتفعا مقارنة بغيره من أشكال اإلعتداء الجنسي
لألطفال الواقعة والمرتبطة بأشكال أخرى لعمل األطفال .
ّ
إن تعرض الفتيات لإلعتداء الجنسي يؤدي عادة إلى الحمل المبكر ثم
الطرد من المنزل خوفا من الفضيحة وتهربا من المسؤولية ( مسؤولية
المعتدي) ،وقد وجدت دراسة مغربية حكومية صدرت في عام ّ 2002
أن
خادمات المنازل الحاليات والسابقات يُشكلن نسبة كبيرة من األمهات غير
ّ
وأن الكثير منهن عملوا في البداية
المتزوجات في منطقة الدار البيضاء،
كخادمات منازل أطفال.22
 .2.1.2شروط العمل المسيئة

ال تقتصر مخاطر عمل األطفال كخدم في المنازل على العقوبات
الجسدية واإلعتداءات الجنسية فقط وإنما قد نجد أيضا بصفة متصلة أو منفصلة
عنها أخطار يومية أخرى يمكن أن يتعرض لها األطفال ،والتي من الممكن أن
تُعرض حياتهم للخطر ومن بينها:
 العمل أليام طويلة متواصلة ومتعبة. إستخدام المواد الكيميائية السامة.مجلة صوت القانون
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-

رفع األحمال الثقيلة التي قد تسبب كسورا عظمية أو إعاقة في النمو.23
التعامل مع األواني الخطرة واألدوات الحادة كالسكاكين.
ظروف النوم غير الالئقة كالنوم في المطبخ.
حرمان األطفال من حقوقهم األساسية مثل حقهم في التعليم والرعاية
الصحية.
حرمان األطفال من الراحة واألنشطة الترفيهية.
حرمان األطفال من الحق المنتظم لإلتصال بأولياء األمور واألصدقاء.

تعتبر شروط العمل المسيئة المختلفة التي يتعرض لها األطفال الخدم في
المنازل من أكثر العوامل التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للطفل حتى
ولو لم تقترن بالعقوبات الجسدية واإلعتداءات الجنسية.
 2.2آثار عمل األطفال في العمل المنزلي:

ّ
إن األطفال العاملين في مختلف المجاالت وبسبب المخاطر المختلفة
المحدقة بهم ،قد يتعرضون لمجموعة من المشاكل النفسية والجسدية التي تؤثر
بشكل كبير على حياتهم وعلى نموهم و مستقبلهم ،ومن بين آثار عمل األطفال
في العمل المنزلي نجد:
 .1.2.2اآلثار الجسدية:

ّ
إن لكل مهنة أخطارها التي تُؤثر على جسم العامل وقد تجعله يُصاب
ببعض األمراض أو اإلضطرابات وهي تختلف بإختالف طبيعة العمل ،والطفل
الذي يواجه أخطار مهنية وبإعتباره في طور النمو فإنه سيكون أكثر ضعفا
وتأثرا بهذه األخطار ومن بين هذه اآلثار نجد:
 التعب واإلرهاق  :عادة ما ينتج التعب واإلرهاق من طول ساعات العملوفترات العمل الطولية ،وكما تم اإلشارة إليه من قبل فعدم إحترام ساعات
عمل الطفل( قد يستغرق عمل الطفل أكثر من  12ساعة في اليوم مع
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امكانية ايقاضه في الليل في حالة عيشه مع أصاحب المنزل) يُؤدي إلى
التعب الكبير المصاحب لإلرهاق واألرق وإضطرابات في النوم.24
 التهديد بالعجز مدى الحياة ّ :إن األطفال الذين يضطرون إلى العمل في سن
مبكرة مهددون بالعجز مدى الحياة لما يتعرضون له من أخطار وإصابات
خطيرة واألمراض المختلفة بسبب إستخدام المواد الكيميائية ،فالعمل
المضني بسن مبكرة بإستخدام مواد خطرة يُؤثر على ملكات الطفل ويؤدي
إلى تشويهها ،فيشب الطفل عاجزا غير طبيعي مقارنة مع أقرانه الذين
حظوا بالعناية الالزمة لنمو صحي وسليم.25
 األذى المتراكم ّ :إن اآلثار المركبة من إهانة وإستعمال اللغة التهديدية
وظروف التشغيل السيئة ،يمكن أن تؤدي إلى نتائج نفسية محطمة لنفسية
الطفل ،فالعزلة المفروضة على الخادمات في المنازل عن عائالتهم وأقرانهم
تُؤثر بشكل سلبي على ثقة الطفلة العاملة بنفسها وإحساسها بهويتها ويكبح
التطور الطبيعي لجسدها،حيث أنه عادة صاحب العمل ال يقوم بدوره األبوي
إال في شكله العقابي وهو ما يؤدي إلى األذى المتراكم لدى الطفل العامل
والذي بدوره يشكل خطرا على صحته الجسدية.26
 .2.2.2اآلثار النفسية اإلجتماعية:

ّ
إن ممارسة النشاط اإلقتصادي في سن مبكرة قد يؤثر على بناء شخصية
الطفل ورسم معالم خاصة وترك بصمات ترافق الطفل في حياة الرشد ،وعليه
ّ
فإن الطفل العامل في العمل المنزلي قد يتعرض لمجموعة من اآلثار النفسية
واإلجتماعية والتي من بينها:
 تحمل المسؤولية :عمل األطفال في سن مبكرة يُجبره على تحمل المسؤولية،األمر الذي يؤدي إلى تسريع نضجه الذي يمر دون مشاكل تتعلق باألطفال
ألنه يضطر إلى تخطي الكثير من المراحل الضرورية للنمو السليم ،وقد
تحول الطفل لعالم الكبار في سن مبكر وجعله يتحمل مسؤولية تفوق قدراته
وهو ما قد يُشكل لديه صورة قاتمة عن عالم الكبار تميزها العدوانية.27
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 الحرمانّ :إن أكثر شيء يختبره الطفل العامل هو الحرمان الذي بدأ في إطار
الحرمان اإلقتصادي والذي دفعه إلى سوق العمل للبحث عن تعويضات
مادية ،ليتحول فيما بعد إلى حرمان عاطفي حيث يجد نفسه بعيد عن
العالقات األسرية والحرمان من الشعور باألمن الذي ينتج عنه الخوف الدائم
والترقب لألسوأ.28
 التعليم والترفيه  :باإلضافة الى الحرمان المادي والحرمان العاطفي ،يعيشالطفل العامل على العموم محروما من التعليم ومن اللعب والترفيه كبقية
أقرانه ويصبح همه الوحيد هو كيفية توفير أكبر قدر من األموال.
 اإلنحراف ّ :إن شعور الطفل بالضعف والخوف والحرمان قد يدفعه لإلنظمام
إلى جم اعات أشرار،حيث يقع فريسة لإلنحراف ألنه يبحث عن تعويض
وعن الحماية في وسط يتسم بالعدائية ويتعلم بذلك الكثير من العادات السيئة
التي تُؤثر على نموه األخالقي وتقييمه ألمور الخير والشر.29
الخاتمة:

يُعتبر عمل األطفال كخدم في المنازل من أخطر األعمال التي يمكن أن
ت ُفرض على األطفال والتي من شأنها إلحاق أضرار جسيمة على صحة الطفل
الجسدية والنفسية واألخالقية ،ومن أجل توفير حماية لهؤالء األطفال خاصة في
الحاالت التي يسمح فيها القانون الدولي والوطني بعمل األطفال يجب توفير
مجموعة من الشروط تتعلق بتشغيل األحداث من بينها على سبيل المثال:
 ضرورة الحصول على شهادة ميالد الحدث قبل تشغيله للتأكد من سنه.
 الحصول على شهادة طبية تأكد قدرة ذلك الحدث على مزاولة العمل.
 إجراء كشف طبي على الحدث قبل بدء العمل للتأكد من سالمته
وقدراته ،وإعادة الكشف عليه دوريا كل  3أشهر على األقل.
 تسليم صاحب الع مل األجرة الشهرية والحقوق المالية للطفل العامل
بصفة قانونية من أجل تبرئة ذمته.
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 وضع سجل خاص باألحداث العاملين لحماية حقوقهم يتضمن المعلومات
األساسية من مكان اإلقامة ،تاريخ اإلستخدام ،ساعات العمل وفترات
الراحة ،موافقة ولي األمر وغيرها من البيانات.
 التصريح المقدم للسلطات المعنية المتعلق بتشغيل الحدث والذي يودعه
صاحب العمل.
قائمة المراجع:
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حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في التشريع الجزائري
Protection of underwater cultural heritage in Algerian
legislation
1

ط.د .دحيم فهيمة
جامعة مولود معمري تيزي وزوfahimadahime@yahoo.fr،
تاريخ اإلرسال2020/03/14:



تاريخ القبول2020/05/23 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه عنصرا بالغ األهمية من عناصر التراث
الوطني ،لذلك وجب توفير الحماية القانونية والمؤسساتية له ،خاصة أمام تعرض الكثير من
مواقعه إلى النهب والتخريب .تسعى الجزائر كغيرها من الدول ،إلى حماية تراثها الثقافي
المغمور بالمياه من خالل التشريع الوطني ،السيما القانون  04-98المتعلق بحماية التراث
الثقافي  ،كما صادقت على اتفاقية منظمة اليونسكو لسنة  2001والتي تحدد المبادئ الدولية
المتعلقة بحمايته .تعتبر حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه مهمة فائقة الصعوبة ،نظرا لما
تتطلبه عمليات التنقيب األثري تحت الماء من إمكانيات مادية مكلفة ،ومهارات بشرية
متخصصة.
كلمات مفتاحية :البيئة المائية  ،أعماق البحار  ،التراث المشترك  ،التنقيب األثري  ،الموقع
األصلي .
Abstract:
The underwater cultural heritage is a very important element of
the national heritage, and it must be provided with legal and
institutional protection, especially in the face of many of its sites being
looted and vandalized. Algeria, like other countries, seeks to protect its
underwater cultural heritage through national legislation, especially
Law 98-04 related to the protection of cultural heritage, and it has also
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ratified the 2001 UNESCO convention defining international principles
related to its protection. The protection of underwater cultural heritage
is very difficult, because the expensive material resources and
specialized human skills required by underwater archaeological
excavations.
;Keywords: aquatic environment ; deep sea; shared heritage
archaeological excavation; original site.
 -1المؤلف المرسل :دحيم فهيمة ،اإليميلfahimadahime@yahoo.fr :

مقدمة :
يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه عنصرا بالغ األهمية في تاريخ
الشعوب وجزءا من التراث المشترك لإلنسانية جمعاء  ،وإن كان التراث الثقافي
سواء كان ماديا أو معنويا حظي باهتمام وعناية الدول منذ القدم  ،فإن التراث
الثقافي المغمور بالمياه لم يحظ بالحماية الضرورية والعناية الالزمة إال مؤخرا
رغم أنه يشكل عنصرا من عناصر الهوية الوطنية .
ونظرا لالعتداءات التي تعرض لها اتجهت إرادة الدول إلى وضع إطار
قانوني داخلي ودولي من أجل إضفاء الحماية القانونية عليه  ،فخصصت معظم
الدول مواد قانونية ضمن القوانين المنظمة للتراث الثقافي تعنى بحمايته  ،كما
انضمت عدة دول إلى اتفاقية منظمة األمم المتحدة المؤطرة له  ،وتعتبر هذه
االتفاقية اإلطار القانوني الدولي الذي يحميه والتي تنص على اآلليات القانونية
والمؤسساتية الدولية الخاصة بحمايته.
من هنا طرحنا إشكالية الموضوع كاآلتي :هل يستند التراث الثقافي
المغمور بالمياه في التشريع الجزائري إلى إطار قانوني ومؤسساتي على
المستوى الداخلي والدولي يضمن تحقيق الحماية له ؟ ولإلجابة عن هذه
االشكالية درسنا هذا الموضوع من خالل التطرق إلى اإلطار القانوني للتراث
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الثقافي المغمور بالمياه في المبحث األول  ،واإلطار المؤسساتي للتراث الثقافي
المغمور بالمياه في المبحث الثاني.
 .1اإلطار القانوني للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
تقتضي دراسة اإلطار القانوني للتراث الثقافي المغمور بالمياه التعر ض
إلى جملة من المسائل ا لتي لها عالقة بتحديد هذا اإلطار ،والتي تتطلب بداية
تحديد مفهوم التراث الثقافي المغمور بالمياه وأهميته ،األخطار التي تهدده وأهم
مواقعه ،والنصوص القانونية التي تطرقت إليه.
 .1.1ماهية التراث الثقافي المغمور بالمياه والقوانين المؤطرة له.
تضم الجزائر تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه يشكل جانبا مهما من جوانب
التاريخ والتراث المشترك لإلنسانية.
 .1.1.1مفهوم التراث الثقافي المغمور بالمياه وأهم مواقعه.
يعتبر التراث الثقافي منبرا من منابر نشر الثقافة والعلم في المجتمع ،
وعنصرا فعاال في تأصيل الهوية الثقافية ،1ويعتبر علم اآلثار الغارقة واحدا من
الفروع المتعددة والحديثة لعلم اآلثار العام ،ويتكون من اآلثار المادية التاريخية
من المدن الساحلية القديمة والموانئ واألبنية المرتبطة بها ،فضال عن السفن
التجارية والحربية ومراكب الصيد الغارقة .2
 .1.1.1.1تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.
عرفت المادة األولى من اتفاقية اليونيسكو لسنة  2001التراث الثقافي
المغمور بالمياه  ،بأنه جميع آثار الوجود اإلنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو
تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه  ،جزئيا أو كليا بصورة دورية أو
متواصلة لمدة مائة عام على األقل  ،وقد تضمنت نفس المادة ثالثة أمثلة عن
التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،تتمثل في :3
 المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقهااألثري والطبيعي؛
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 السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتهاأو أي من محتوياتها مع سياقها األثري والطبيعي؛
 األشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.بالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المعيار المعتمد في تصنيف األثر ضمن
التراث الثقافي المغمور بالمياه هو معيار مكاني وزماني في نفس الوقت ،
فالمعيار المكاني يقصد به وجود األثر المغمور بالمياه جزئيا أو كليا بصورة
دورية أو متواصلة  ،ويقصد بالمعيار الزماني اشتراط وجود األثر تحت الماء
لمدة مائة عام على األقل.
وقد استثنت نفس المادة خطوط األنابيب والكابالت الممتدة في قاع البحار
والمنشآت وغيرها من خطوط األنابيب والكابالت الممتدة في قاع البحار والتي
ال تزال م ستخدمة من التراث الثقافي المغمور بالمياه .
ونرى أن سبب استثناء األ نابيب والكابالت من التراث الثقافي المغمور
بالمياه هو عدم توفرها على أية قيمة تاريخية أو ثقافية.
وبالنسبة لكيفية اكتشاف مواقع اآلثار الغارقة والتعرف عليها فإن الصدفة
قد تلعب دورا هاما في ذلك  ، 4وأمام انتشار هواية الغوص في مختلف أنحاء
العالم ووجود العديد من الجمعيات الرياضية والشركات المتخصصة التي تقوم
بتدريب الغواصين  ،فإنه يمكن الكشف عن مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه
أثناء تنظيم حمالت الغوص .5
وعلى اعتبار أنه يمكن اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق
الصدفة من طرف الغواصين ،فقد نصت المادة  26من المرسوم التنفيذي -05
 86المتعلق بشروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغالل الموارد
البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك أنه يجب على الغواصين المحترفين الستغالل
الموارد البيولوجية أن يمتثلوا لقواعد حماية التراث الثقافي الموجود في الوسط
البحري والمحافظة عليه وذلك طبقا ألحكام القانون  04-98المتعلق بحماية
التراث الثقافي.6
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كما يمكن الكشف عنها من خالل المصادر التاريخية و الخرائط القديمة
ووسائل المسح التكنولوجية . 7
 .2.1.1.1أهم مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه.
إن الجزائر تمتد على شريط ساحلي طوله  1622كلم  ،يمتد من القالة
بوالية الطارف شرقا إلى مرسى بن مهيدي بوالية تلمسان غربا ،8وتعتبر من
بين المدن المتميزة بكثرة المدن الساحلية والموانئ في البحر المتوسط ،إذ تتوفر
على  14والية ساحلية.
وتعود أولى عمليات الغوص البحري في الجزائر ،إلى الفترة االستعمارية
الفرنسية ،أين تم اكتشاف سفينة بميناء شرشال واكتشفت مدافع وحطام سفينة في
عنابة خالل سنة  ،91961وخالل سنة  2005تم اكتشاف عدة قطع أثرية
معدنية وحمولة سفينة غارقة شرق تامنفوست ،كما أحصى المتحف العمومي
الوطني ال بحري مدافع بمدينة شرشال جزء منها تم انتشاله خالل سنة 2008
وهي حاليا محفوظة بمتحف شرشال ،كما تم العثور خالل سنة  2019على 23
مدفعا بشاطىء الصخرة البيضاء في إطار إنجاز مشروع ميناء الحمدانية
بشرشال.10
 .2.1.1أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه واألخطار التي يتعرض لها.
يمثل التراث الثقافي المغمور بالمياه جانبا مهما من جوانب التاريخ ،
والمحافظة عليه ليست مسألة سهلة أمام األخطار التي يتعرض لها ،وإنما تتطلب
خططا محكمة تنجز ضمن عملية تنمية مستدامة شاملة ومستمرة  ،سواء عند
تواجده داخل المياه أو عند انتشاله.
 .1.2.1.1أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
يجسد التراث الثقافي المغمور بالمياه هوية األمة التاريخية والحضارية ،
إذ يعتبر الشاهد على األحداث التاريخية المهمة كالمعارك و الرحالت التجارية
والكوارث الطبيعية والثورات ،كما أن له دورا كبيرا في الكشف عن جوانب من
تاريخ األمم التي لم تعرف بعد  ،وبذلك يكون حلقة مهمة جدا في الهوية
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المعرفية والتاريخية ألي دولة  ،فاللقى األثرية التي تكتشف في أعماق البحار
تساهم بتقديم األ دلة عن المبادالت التجارية التي كانت قائمة بين الشعوب.11
كما يحظى التراث الثقافي المغمور بالمياه بأهمية اقتصادية  ،ألنه يعتبر
من مقومات السياحة البيئية بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص  ،ألنه
يجذب السياح و خاصة هواة الغطس منهم الذين يستمتعون بمتاحف بحرية
طبيعية متواجدة في أعماق البحار.
 .2.2.1.1األخطار التي تهدد التراث الثقافي المغمور بالمياه.
إن الحفاظ على التراث يتطلب إتقان عمليات التعامل معه تنقيبا وصيانة
وحفظا  ،وتختلف هذه التقنيات حسب البيئة التي يتواجد فيها ،فعلم اآلثار الغارقة
يميزه التعامل المباشر مع البيئة البحرية  ،ولذلك تكون اآلثار معرضة لمجموعة
من المخاطر الطبيعية والبشرية  ،وتتميز البيئة البحرية بقدرتها على الحفاظ
على القطع األثر ية في حالة جيدة خاصة تلك المصنوعة من مواد عضوية
كأجسام السفن المصنوعة من األخشاب.
فالبيئة المائية تبقي القطع األثرية بمعزل عن األكسجين والذي يتسبب في
حالة وجوده في تأكسد المواد وتآكلها ،وباعتبار أن األثر المغمور بالمياه سريع
التلف عند اتصاله بالهواء فيجب أن يخضع للعناية الالزمة من أجل المحافظة
عليه  ،وإال كان معرضا للتخريب وكمثال على ذلك العملية التي تم من خاللها
انتشال مجموعة من المدافع بمدينة شرشال  ،والتي تقلص وزنها بعد إخراجها
من البحر مقارنة بوزنها األصلي نتيجة تعرضها لألكسدة.12
وقد أخذ هذا التراث يتعرض لتهديدات بشرية متزايدة  ،إذ شهدت تقنيات
االستكشافات تقدما سريعا عملت على تسهيل عملية الوصول إلى قيعان البحار
واستغاللها  ،وغالبا ما تتعرض المواقع األثرية المغمورة بالمياه إلى أعمال
النهب والتخريب والتي تؤدي في الكثير من األحيان إلى فقدان مواد علمية
وثقافية ثمينة  ،كما أصبح االتجار بالقطع األثرية التي يتم العثور عليها أمرا
شائعا ونشاطا مدرا ألرباح كبيرة.13
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 . 2.1القوانين المنظمة للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
تسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى توفير الحماية القانونية للتراث
الثقافي المغمور بالمياه  ،سواء من خالل التشريع الوطني أو الدولي.
 .1.2.1القوانين الوطنية.
لم يخص المشرع الجزائري التراث الثقافي المغمور بالمياه بقانون خاص
به  ،وإنما اكتفى باإلشارة إليه في بعض النصوص القانونية السيما القانون -98
 04المتعلق بالتراث الثقافي  ،واألمر  80-76المتضمن القانون البحري المعدل
والمتمم .
 .1.1.2.1التراث الثقافي المغمور بالمياه في القانون .04-98
عرفت المادة الثانية من القانون  04-98التراث الثقافي بأنه جميع
الممتلكات الثقافية العقارية ،والعقارات بالتخصيص ،والمنقولة ،الموجودة على
أرض عقارات األمالك الوطنية وفي داخلها ،المملوكة ألشخاص طبيعيين أو
معنويين تابعين للقانون الخاص والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه
الداخلية واإلقليم ية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ
عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.14
ونصت المادة  50من القانون  04-98أ ن الممتلكات الثقافية المنقولة
تشمل ناتج االستكشافات واألبحاث األثرية في البر وتحت الماء.15
يتضح لنا من خالل استقراء هاتين المادتين أن المشرع الجزائري تطرق
عند تعريفه للتراث الثقافي إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءا من
التراث الثقافي لألمة وعرفه بأنه ذلك التراث الموجود في الطبقات الجوفية للمياه
الداخلية واإلقليم ية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ
عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ،كما اعتبر ناتج االستكشافات واألبحاث
األثرية تحت الماء ضمن الممتلكات الثقافية المنقولة.
كما نصت المادة  64من القانون  04-98أنه ال يجوز أن تكون
الممتلكات الثقافية االثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات
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ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة قديمة أو
حديثة في التراب الوطني أو المياه الداخلية أو اإلقليمية الوطنية .16
كما حددت الفقرة الثانية من نفس المادة الطبيعة القانونية لهذه الممتلكات
واعتبرتها تابعة لألمالك الوطنية .
ونصت المادة  78من القانون  04-98أنه يتعين على كل من يكتشف
ممتلكات ثقافية في المياه الداخلية أو اإلقليمية الوطنية أن يصرح بمكتشفاته
حسب الطرق المنصوص عليها في المادة  ،77ويحظر فضال عن ذلك االقتطاع
من كل ممتلك ثقافي تم اكتشافه على هذا النحو أو نقله أو إتالفه أو إفساده ،
ويتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافي في المياه الداخلية أو اإلقليمية
الوطنية أن يصرح به ويسلمه إلى السلطات المحلية المختصة التي تعلم بذلك
فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.17
ورتبت المادة  95من القانون  04-98عقوبة الحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وغرامة مالية من  100.000دج إلى  200.000دج أو إحدى
هاتين العقوبتين لكل من باع أو أخفى أشياء ناتجة من أبحاث أجريت تحت
الماء.18
 .2.1.2.1التراث الثقافي المغمور بالمياه في األمر  80-76المتضمن القانون
البحري.
تطرق األمر  80-76المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم بموجب
القانون  05-98المؤرخ في  ،191998 -06-25و القانون  04-10المؤرخ
في  ،202010-08-15إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،من خالل تعريفه
للحطام البحري في المادة  358منه  ،والتي تنص أنه يعتبر حطاما بحريا كل
من:
 السفن أو األجهزة أو المنشآت العائمة التي لم تعد حراستها أو مراقبتهاجارية وكذا حمولتها ومؤونتها؛
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 اآلالت وعتاد السفن أو آالت الرسو والسالسل وعتاد الصيد البحريالمهملة وشظايا السفن والطائرات؛
 األشياء التي رميت في البحر أو سقطت فيه السيما ذات الطابع الثقافيأو التاريخي التي فقدها المالك أو تخلى عنها والتي كانت إما جانحة في شاطئ
البحر ،أو عثر عليها طافية.
كما نصت المادة  381من القانون  80-76المتضمن القانون البحري
المعدل والمتمم ،أن الحطام البحري الذي ينطوي على فائدة تاريخية أو أثرية أو
فنية أو علمية يتم ا لتصريح به كملك للدولة الجزائرية  ،وتتم مكافأة األشخاص
الذين قاموا باالكتشاف طبقا للمادة  15من األمر  281-67المتعلق بالحفريات
وحماية األماكن واآلثار التاريخية والطبيعية.21
ويتعين على كل شخص اكتشف أو أنقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا
للسلطة اإل دارية البحرية في الثماني واألربعين ساعة من اكتشاف الحطام على
الساحل ،أو عند الوصول إلى الميناء الجزائري األول عندما يكتشف الحطام أو
ينقذ في البحر  ،حيث يجب أ ن يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت
ومكان وظروف اكتشاف أو إنقاذ الحطام.22
ومن خالل تحليلنا لهاتين المادتين  ،نستنتج أنه يمكن اعتبار الحطام
البحري تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه  ،إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها
قانونا ،ولكن ليس كل حطام بحري بالضرورة تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه.
كما نصت المادة  377من القانون البحري على أنه تحدد كيفيات بيع
الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به ،23وهنا ال بد من إثارة مسألة مهمة
تتمثل في تعارض بيع الحطام البحري إذا اعتبر تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه مع
األحكام المنصوص عليها في القانون  04-98ال سيما المادة  64منه  ،ولذلك
البد من تعديل هذه المادة وذلك باستثناء بيع الحطام البحري المعتبر تراثا ثقافيا
مغمورا بالمياه.
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 .2.2.1االتفاقيات الدولية.
تضمن االتفاقيات الدولية المنظمة للتراث الثقافي توحيد الحماية القانونية
على المستوى الدولي بالنسبة للدول األطراف فيها ،وبالنسبة للتراث الثقافي
المغمور بالمياه فتعتبر اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية اليونسكو لسنة
 2001أهم اتفاقيتين وفرتا الحماية القانونية الدولية له.
 .1.2.2.1اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
وقعت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في مدينة مونتيقوباي في
جامايكا بتاريخ  ، 1982-12-10وقد وافقت عليها الجزائر بموجب األمر -96
 05المؤرخ في  ،1996-01-10المتضمن الموافقة على اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار ، 24وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي  53-96المؤرخ
في  1996-01-22المتضمن التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون
البحار.25
تعتبر هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات التي أبرمت في مجال حماية البيئة
البحرية ،وقد اهتمت بتحديد حدود البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة
االقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول  ،وقد قررت االتفاقية بموجب المادة
 136منها  ،أن البحار خارج حدود المنطقة اإلقليمية والمياه الداخلية للدول
تكون هي ومواردها تراثا مشتركا لإلنسانية.26
وقد تضمنت االتفاقية مادتين بخصوص التراث الثقافي المغمور بالمياه،
فقد نصت المادة  149منها بأنه تحفظ جميع األشياء ذات الطابع األثري
والتاريخي التي يعثر عليها في المنطقة أو يجري التصرف بها لصالح اإلنسانية
جمعاء  ،مع إيالء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ الثقافي أو
لدولة المنشأ التاريخي أو األثري.27
ونصت المادة  303منها أنه على الدولة واجب حماية األشياء ذات
الطابع األثري التي يعثر عليها في البحر ،وعليها أن تتعاون تحقيقا لهذه
الغاية.28
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نالحظ أن هاتين المادتين تضمنتا أحكاما عامة ال توفر الحماية الكافية له
وكان البد من تعزيز اإلطار القانو ني الدولي باتفاقية خاصة بحمايته.
 .2.2.2.1اتفاقية اليونسكو لسنة .2001
إدراكا من المجتمع الدولي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،ورغبة
منه في توفير الحماية الدولية له  ،أ برمت منظمة اليونيسكو اتفاقية خاصة
بحمايته خالل سنة .2001
تضمنت االتفاقية  35مادة وملحقا يتكون من  36قاعدة متعلقة باألنشطة
التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ،وقد صادقت عليها الجزائر
بموجب المرسوم الرئاسي  269-09المؤرخ في  ،2009-08-30يتضمن
التصديق على االتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،المعتمدة
من طرف الدورة الواحدة والثالثين للمؤتمر العام لليونيسكو في -11-02
.292001
وتعتبر هذه االتفاقية نقطة تحول في الحماية القانونية المقررة للتراث
الثقافي المغمور بالمياه  ،حيث تم استحداث أول وثيقة دولية قانونية تضمنت
نظاما متكامال ل سد النقص التشريعي في القانون الدولي الثقافي  ،وأقرت الحماية
الالزمة له.30
 .2اإلطار المؤسساتي للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
من أجل تعزيز الحماية القانونية المقررة للتراث الثقافي المغمور بالمياه ،
البد أن تتظافر جهود المؤسسات الوطنية والدولية من أجل المحافظة عليه .
 .1.2اإلطار المؤسساتي الوطني.
إ ن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه مسؤولية تقع على عاتق وزارة
الثقافة ،التي يجب عليها إشراك المؤسسات الوطنية وأهل االختصاص من أجل
انتهاج خطة وطنية للنهوض بهذا التراث على المستوى الوطني.
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 .1.1.2وزارة الثقافة.
تعتبر الدولة ممثلة في وزارة الثقافة  ،المؤسسة التنفيذية المسؤولة عن
حماية التراث الثقافي بشكل عام والتراث المغمور بالمياه بشكل خاص ،فقد
اعتمدت هيكلة تنظيمية على المستوى المركزي والمحلي من أجل ضمان قدر
أكبر من الحماية له ،ويمثل الوزارة محليا مجموعة من الهيئات تخول لها مهام
إدارة وحماية وتسيير ال تراث الثقافي على مستوى كل والية ،وتقوم بجهود
واضحة من أجل حماية التراث المغمور بالمياه عن طريق توفير االمكانيات
المادية والبشرية الالزمة  ،كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من خالل تنظيم
دورات تكوينية حول البحوث األثرية تحت الماء منها الدورة التي نظمتها وزارة
الثقافة الجزائرية باالشتراك مع القوات البحرية الجزائرية التي نظمت بتاريخ 4
إلى  30جوان  2005تحت شعار اإلبحار في المعرفة شبكة الترسانات
التاريخية في البحر األبيض المتوسط ،أين شارك فيها خمس متربصين
جزائريين وثالث متربصي ن مالطيين وثالث متربصين فرنسيين ،ومن نتائج هذه
الدورة العثور على حطام سفينة سفانكس أين تم انتشال بعض من أجزائها.31
 .2.1.2المركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
المركز الوطني للبحث في علم اآلثار مؤسسة عمومية ذات طابع علمي
وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية  ،أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي 491 -05
المؤرخ في  ، 2005-12-22ويوضع المركز تحت وصاية وزير الثقافة ،
ويحدد مقره بمدينة الجزائر ،ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب
الوطني.32
يكلف المركز بإنجا ز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في
ميادين علم اآلثار ، 33وينظم المركز الوطني للبحث في علم اآلثار في أقسام
إدارية وتقنية ودوائر للبحث.34
ويقوم المركز الوطني للبحث في علم اآلثار بدور بالغ األهمية في حماية
التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،وذلك من خالل قيامه بعمليات المسح األثري
مجلة صوت القانون
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والبحث عن اآلثار الغارقة ،وتكوين الخبراء والغواصين وذلك بتنظيم دورات
تكوينية داخل وخارج الوطن ،كما قام المركز بتوقيع اتفاقية إطار مع جامعة
إكس بمرسيليا  ،والتي تضم جانب تكويني وآخر بحثي  ،والتي تهدف إلى تكوين
إطارات جزائرية في مجال الغوص البحري والبحث األثري.
 .3.1.2المتحف العمومي الوطني البحري.
طبقا للمادة  3من المرسوم  277-85المؤرخ في 1985-11-12
المعدل والمتمم ،تم إنشاء المتحف البحري الوطني والذي يحدد مقره بقبو خير
الدين بأميرالية الجزائر ، 35وذلك بموجب المرسوم التنفيذي  233-07المؤرخ
في 2007-07-30يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني ،36وقد أحالت المادة
 4من نفس المرسوم إلى صدور قرار وزاري مشترك ،من أجل تحديد شروط
شغل قبو خير الدين وكيفياته.
وبتاريخ  2008-05-14صدر قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع
الوطني والوزير المكلف بالثقافة  ،يحدد شروط شغل قبو خير الدين بأميرالية
الجزائر الذي يأو ي المتحف البحري الوطني وكيفياته ،37ويعتبر قبو خير الدين
بأميرالية الجزائر ،جزءا ال يتجزأ من األمالك العسكرية الموجهة حصريا للمهام
المتحفية لوزارة الثقافة ، 38وأنه عالوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2
من المرسوم  ، 277-85يتولى المتحف استرجاع واقتناء األشياء والمجموعات
في مجال التراث الثقافي البحري وترميمها وحفظها ،وأنه زيادة على تشكيلة
المجلس المذكورة في المادة  4من المرسوم  277-85المؤرخ في -11-12
 1985المتمم والمذكور أ عاله يكون وزير الدفاع الوطني عضوا في مجلس
التوجيه ،39وما يمكن مالحظته من خالل نص المادة الثانية من المرسوم
التنفيذي  ، 233-07أ ن مهام المتحف البحري الوطني في مجال حماية التراث
الثقافي المغمور بالمياه جاءت بصفة عامة  ،ولم تتطرق خصيصا إلى دوره في
مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه .
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وبتاريخ  ، 2010-04-25صدر القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن
التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني ،40فنصت المادة الثالثة منه  ،أنه
يتضمن ثالثة مصالح وهي :
 قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث؛ قسم النشاط والتوثيق؛ مصلحة اإلدارية والمالية والوسائل العامة.وقد تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -04-25
 ،2010بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،2013-06-20
يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته ،وحسب
المادة  2منه  ،يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته
تحت سلطة المدير  5أقسام  ،وهي:
 قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية؛ قسم اآلثار المغمورة بالمياه والبحث؛ قسم النشاط واالتصال والتوثيق؛ قسم اإلدارة والمالية والوسائل العامة؛ الملحقات.وما يمكن مالحظته أنه بعد إعادة تنظيم المتحف العمومي الوطني البحر ي
بموجب القر ار الوزاري المشترك المؤرخ في  ، 2013-06-20تم تخصيص
قسم لآلثار المغمورة بالمياه والبحث  ،والذي يضم ثالث مصالح  ،وهي:41
 مصلحة نظام المعلومات الجغرافية الخاصة بالتراث الثقافي المغموربالمياه والخرائط؛
 مصلحة دراسة اآلثار المغمورة بالمياه؛ مصلحة دراسة حطام التراث الثقافي المغمور بالمياه وجرده.ويتولى قسم اآلثار المغمورة بالمياه والبحث على الخصوص المهام اآلتية:
 التعريف بالتراث الثقافي البحري الوطني؛مجلة صوت القانون
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 جرد مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه؛ إعداد بطاقات موضوعاتية حول تنوع التراث الثقافي البحري؛ إنجاز بحوث حول اآلثار المغمورة بالمياه بالتنسيق مع المراكزوالجامعات المتخصصة؛
 توثيق تنوع التراث الثقافي البحري؛ المبادرة بإنجاز الدراسات المتعلقة بحطام السفن التاريخية؛ اإلشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.وبتاريخ  ،2014-05-04صدر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد
التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته ،42والذي نصت المادة
الثامنة منه ،على أن أحكامه تسري على كل التنظيمات الداخلية للمتاحف
العمومية الوطنية وملحقاتها ابتداء من تاريخ  ،432015-03-08كما نصت
المادة الثانية منه ،أنه يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني تحت
سلطة المدير ما يأتي:44
 قسم الجرد والحفظ والترميم؛ قسم نشاطات البحث واإلصدارات والتوثيق؛ قسم التنشيط والورشات البيداغوجية واالتصال؛ قسم إدارة الوسائل؛ الملحقات.وما يمكن مالحظته أنه رغم الخصوصية التي يتمتع بها المتحف العمومي
الوطني البحري في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه  ،إال أنه أصبح
ال يضم حاليا قسما خاصا باآلثار المغمورة بالمياه.
 .2.2اإلطار المؤسساتي الدولي.
إلى جانب الحماية الوطنية ،فإن هناك هيئات دولية تهتم بحماية التراث
الثقافي المغمور بالمياه على المستوى الدولي.
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 .1.2.2منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
تعمل منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو على إيجاد
الشروط المالئمة إلطالق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أساس
احترام القيم المشتركة ،45وتعد من بين أهم الهيئات الدولية المعنية بحماية
التراث الثقافي في العالم ،فقد قامت بوضع االستراتيجيات والسياسات والبرامج
الهادفة ،وسعت إلى إيجاد وبلورة المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحماية التراث
الثقافي والطبيعي.46
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو دور هام في حماية
التراث الثقافي المغمور بالمياه ،وفي هذا المجال عملت على القيام بأنشطة
متعددة تهدف إلى تحقيق هذه الحماية من جانبين ،الجانب األول يتمثل في وضع
االتفاقية المتعلقة بحمايته  ،أما الجانب الثاني فهو الجانب الهيكلي الذي يتجسد
في إنشاء الهيئات المكلفة بتحقيق هذه الحماية.
تم اعتماد اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه من طرف اليونسكو،
إدراكا منها للتهديد الذي يتعرض له ،والحاجة إلى اتخاذ التدابير الالزمة
لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة من جراء األنشطة غير المرخص بها ،أو نتيجة
لبعض األنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر عليه.47
وتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز الحماية المقررة له  ،وتنص على مبادئ
عامة مثل حفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه في موضعه األصلي  ،ورفض
استغالل هذا التراث ألغراض تجارية ،وقد تضمنت االتفاقية ملحقا يتكون من
 36قاعدة عملية تهم التدخالت تحت المياه ،وهي معايير تقنية وعملية متعارف
عليها دوليا ،وأ صبحت وثيقة مرجعية في عمليات التنقيب عن اآلثار المغمورة
بالمياه  ،من شأنها أن توفر درجة كبيرة من الحماية .48
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 .2.2.2الهيئة االستشارية العلمية والتقنية الجتماع الدول األطراف لمنظمة
اليونسكو.
حسب نص المادة  23فقرة  4من االتفاقية ،فإنه يجوز الجتماع الدول
األطراف أ ن ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية ،تتألف من خبراء ترشحهم
الدول ،مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل  ،وتحقيق مبدأ التوازن المنشود
بين الجنسين.49
تتألف الهيئة االستشارية من  12عضوا ،يتم انتخابهم من طرف اجتماع
الدول األطراف في االتفاقية  ،ويجوز له زيادة عدد األعضاء إلى  24عضوا
تبعا لعدد الدول األطراف ،وينبغي أن يكون لديهم مؤهالت علمية ومهنية
وأخالقية على الصعيد الوطني أو الدولي ،السيما في علم اآلثار المغمورة
بالمياه ،والقانون الدولي ،وعلم المعادن ،بيولوجيا اآلثار ،األرض ،صون مواقع
التراث الثقافي المغمور بالمياه والمنتجات األثرية المغمورة بالمياه.50
وقد تم انتخاب الدكتور توفيق حموم المدير العام للمركز الوطني للبحث
في علم اآلثار ممثال للجزائر ضمن المجلس االستشاري العلمي التقني التفاقية
اليونسكو لعام  2001بتاريخ  ، 2017-05-30وذلك في الدورة السادسة
الجتماع الدول األطراف لمنظمة اليونسكو يومي  30و 31ماي  ،2017كما تم
انتخابه كرئيس لهذا المجلس خالل أشغال الندوة السابعة بتاريخ  20و 21جوان
 ،512019ويشكل هذا ا النتخاب تتويجا للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه على المستويين الوطني والدولي منذ
انضمامها إلى اتفاقية اليونسكو.
 .3.2.2المركز الدولي لآلثار المغمورة بالمياه.
يتواجد المركز الدولي لآلثار المغمورة بالمياه بمدينة زادار بكرواتيا ،وقد
قرر المؤتمر العام لليونسكو منحه صفة مركز يع مل تحت رعاية منظمة
اليونسكو في أكتوبر  ، 522007ويقوم هذا المركز في مجال التعاون الدولي
بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. 53
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 .4.2.2المنظمات غير الحكومية.
تتشاور و تتعاون الهيئة االستشارية العلمية و التقنية الجتماع الدول
األطراف التفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة  2001مع المنظمات
غير الحكومية التى لها نشاطات متعلقة باالتفاقية ،وقد قرر مكتب اجتماع الدول
األطراف التفاقية  2001استنادا إلى القرار /9أم أس بي  ،3وبصفة مؤقتة إلى
اعتماد المنظمات غير الحكومية ،وذلك لغرض التشاور والتعاون مع الهيئة
االستشارية العلمية والتقنية ،منها المعهد األسترالي لآلثار البحرية ،والشركة
األلمانية لترويج اآلثار المغمورة بالمياه.54
خاتمة
نخلص في األخير  ،إلى أن المشرع الجزائري لم يؤمن الحماية القانونية
الالزمة للتراث الثقافي المغمور بالمياه في القانون  04-98المتضمن حماية
التراث الثقافي ،إال أنه تم استدراك القصور التشريعي من خالل انضمام الجزائر
إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة .2001
ورغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الثقافة في حماية التراث الثقاف ي
المغمور بالمياه  ،إال أننا نرى أن اإلطار القانوني والمؤسساتي المخصص له
يبقى غير كاف لتحقيق هذه الحماية  ،خاصة أمام تقدم تقنيات االستكشا ف
وتسهيل إمكانية الوصول إليه  ،وتعرضه إلى النهب والتخريب.
ونرى أن أول خطوة يجب أن يخطوها المشرع الجزائري لتعزيز الحماية
المقررة له ،هو إضافته كصنف من األ صناف القانونية للتراث الثقافي
المنصوص عليها في القانون  ،04-98واستحداث هيئة خاصة لحمايته ،لذلك
نقترح مجموعة من التوصيات تتمثل في:
 تعديل القانون  04-98المتعلق بحماية التراث الثقافي ،ليتماشى معالتطور التشريعي الدولي في هذا المجال  ،وذلك بتخصيص عدة مواد قانونية
للتراث الثقافي المغمور بالمياه تماشيا مع التشريعات العالمية ،ألن الحماية
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الدولية غير كافية ما لم تعزز بحماية وطنية ،خاصة أن هذا القانون لم يعرف أي
تعديل منذ صدوره خالل سنة . 1998
 إضافة التراث الثقافي المغمور بالمياه كصنف من أصناف التراثالثقافي وعليه نقترح تعديل المادة الثالثة من القانون  04-98المتعلق بحماية
التراث الثقافي.
 التنسيق بين القانون  04-98المتعلق بحماية التراث الثقافي والقوانينالمرتبطة به  ،فمثال المادة  381من القانون  80-76المتضمن القانون البحري
المعدل والمتمم ،تحيل الى المادة  15من األمر  281-67المتعلق بالحفريات
وحماية األماكن واآلثار التاريخية والطبيعية الملغى.
 إنشاء هيئة مختصة إلدارة وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،توضع تحت وصاية وزارة الثقافة يطلق عليها تسمية المركز الوطني للتراث
الثقافي المغمور بالمياه ،يتولى القيام بعملية المسح البحري من أجل التنقيب عليه
وجرده وتسجيله وتصنيفه وحفظه وتثمينه ،وتنسيق وتتبع تنفيذ العمليات المنجزة
في أعماق البحار ،والمساهمة في تكوين الكفاءات المطلوبة وتكثيف البحوث في
هذا المجال .
 ضرورة تحديد مواقع اآلثار المغمورة بالمياه من قبل وزارة الثقافة،وتوفير اإلمكانيات المادية ،التقنية والبشرية ،من أجل الوصول إليها ،والقيام
بعملية مسح بحري للسواحل الجزائرية .وبالنتيجة ،إنشاء خريطة أثرية دقيقة
للمعالم األثرية المغمورة بالمياه .
 تخصيص اعتمادات مالية من طرف وزارة الثقافة ،من أجل البحثوالتنقيب عن التراث الثقافي المغمور بالمياه .
 االستفادة من تجارب الدول االخرى في مجال حماية التراث الثقافيالمغمور بالمياه ،عن طريق تفعيل نص المادة  22من اتفاقية اليونسكو لسنة
. 2001
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الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول
The legal nature of cyber attacks
that take place between states
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الطبيعة القانونية للهجمات السيبرانية التي تقع بين
الدول ،من حيث كونها إما جريمة سيبرانية تحكمها إتفاقية بودابست لعام  2001المتعلقة
بالجريمة السيبرانية ،أم حرب سيبرانية تخضع ألحكام دليل تالين لعام  2013الخاص
بقواعد القانون الدولي المطبقة على الحروب السيبرانية التي تتم في إطار نزاع مسلح ،أو
عبارة عن جريمة دولية ذات طابع خاص تطبق عليها قواعد القانون الدولي العام األخرى
التي تحكم العالقات بين الدول وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة ،ومن ثم يمكن إثارة
المسؤولية الدولية للدولة المعتدية على أساس أن هذا السلوك يعد صورة من صور العدوان
الذي يحظره القانون الدولي.
كلمات مفتاحية :الطبيعة القانونية ،الهجمات السيبرانية ،المجرم السيبراني ،تقع بين الدول.
Abstract:This study aims to demonstrate the legal nature of cyberattacks, which take place between states, as well as whether cybercrime,
governed by the 2001 Budapest Convention on cybercrime, or by the
provisions of the Tallinn manual adopted in 2013, on international law
applicable to cyber wars. Or by other rules of international law, in
particular those governing relations between states, in particular the
Charter of the United Nations, etc.
Keywords: The legal nature - cyber attacks - cybercriminal - takes
place between states.
 -1المؤلف المرسل :منزر رابح rabah1609@yahoo.fr
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مقدمة:
يعد اإلجرام السيبراني من بين أهم المسائل الجنائية التي باتت تلقى
إهتماما كبيرا ،سواء على المستوى الوطني أو الدولي ،وذلك نظرا إلنتشارها
الكبير فضال عن آثارها الهائلة التي تصيب الدول وكذا األفراد على حد سواء،
وهذا نتيجة تطور المجتمعات اإللكترونية وكذا لجوء العديد من الدول إلى نمط
التسيير الرقمي أو ما يسمى بالحكومات اإللكترونية ،التي حلت محل التسيير
اإلداري التقليدي لشؤون الدولة.
لكن ،إذا كان اإلعتداء السيبراني الذي ينفذه األشخاص العاديون ضد
األنظمة الحاسوبية داخل دولة معينة ،يعد جريمة سيبرانية ال مراء فيها ،فإن
األمر يختلف تماما في حالة ما إذا نفذ هذا الهجوم من قبل دولة ضد دولة
أخرى ،كالذي قامت به إسرائيل ضد إيران عام  )1( ،2009أو ذلك الهجوم الذي
نفذته روسيا ضد إستونيا عام  2007وضد جورجيا عام  .2008حيث يرى
البعض أن المسألة تعد حربا سيبرانية ال تختلف كثيرا عن الحرب الكالسيكية
المعروفة ،إال من حيت الوسائل المستخدمة وميدان إدارة المعارك وأشياء أخرى
ذات صلة ،كإعالن الحرب وغيرها ،على إعتبار أن الحروب السيبرانية غالبا ما
تنفذ بطريقة سرية ودون إعالن مسبق.
من ثم  ،من األهمية بما كان ،تبيان الحدود الفاصلة بين الجريمة السيبرانية
والحرب السيبرانية ،سواء من حيث التكييف القانوني للوقائع المؤدية للجريمتين،
أو من حيث األساس القانوني أو النظام القانوني الذي ينظمهما ،فالجريمة
السيبرانية التي ينفذها األفراد داخل أو ضد الدولة يطبق عليها قانون تلك الدولة.
ففي الجزائر مثال يتم التصدي للجريمة السيبرانية من خالل نص القانون رقم
 ،15-04المؤرخ في ،2004/11/10 :المتعلق بالحماية الجزائية لألنظمة
المعلوماتية ،وكذا القانون رقم  ،04-09المؤرخ في،2009/08/05 :
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ومكافحتها.
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غير أن اإلشكال الذي يثور هنا ،يكمن فيما إذا نفذت هذه الجريمة من
طرف دولة ضد دولة أخرى ،إذ يصعب هنا إعمال القانون الداخلي للدولة ،ألن
المجرم السيبراني ( )cybercriminelهنا مختلف تماما وغير مألوف ،وبالتالي
ينبغي البحث عن قواعد قانونية دولية كي تطبق على مثل هذه الهجمات،
فالقانون الدولي إذن هو المختص للنظر فيها ،نظرا لكون الفاعلين عبارة عن
دول وليسوا أشخاص عاديين.
من هذا المنطلق ،يسعى هذا البحث إلى تبيان الطبيعة القانونية للهجمات
السيبرانية التي تنفذها الدول في ما بينها ،حيث يبحث فيما إذا كانت تلك
الهجمات مجرد جريمة سيبرانية أطرافها دول ،أو أشخاص القانون الدولي
األخرى من كيانات من غير الدول ( ،)entités non étatiquesكالمنظمات
الدولية أو الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها.
تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج مسألة التكييف القانوني
للهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول ،من حيث كونها إما جريمة سيبرانية
تحكمها إتفاقية بودابست لعام  2001المتعلقة بالجريمة السيبرانية ،أم هي حرب
سيبرانية تخضع ألحكام دليل تالين لعام  ،2013الخاص بقواعد القانون الدولي
المطبقة على الحروب السيبرانية التي تتم في إطار نزاع مسلح ،أو هي جريمة
دولية ذات طابع خاص تطبق عليها قواعد القانون الدولي العام األخرى التي
تحكم العالقات بين الدول ،وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة ،ومن ثم يمكن إثارة
المسؤ ولية الدولية للدولة المعتدية على أساس أن هذا السلوك هو صورة من
صور العدوان الذي يحظره القانون الدولي.
تأسيسا على ما سبق ،تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عن التساؤل
الجوهري التالي :ماهو التكييف القانوني الصحيح للهجمات السيبرانية التي
تقع بين الدول؟
اإلجاب ة عن هذا السؤال الجوهري يقتضي اإلستعانة بالسؤالين الفرعيين
التاليين:
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 هل هي جريمة سيبرانية ذات طابع دولي أم أنها حرب سيبرانية ما هو القانون الواجب التطبيق على مثل هذه الهجمات ؟تجدر اإلشارة إلى أن معالجة اإلشكالية المطروحة ،سيكون وفق المنهج
اإلستقرائي الموائم لطبيعة الموضوع ،المتمثلة في البحث عن األسانيد القانونية
التي تدعم وجهات النظر المختلفة ،كما سيتم اإلستعانة بالمنهج الوصفي قصد
إستعراض السمات التي تميز كال الجريمتين ،وذلك من خالل الخطة التالية:
المبحث األول  :التكييف القانوني للهجمات السيبرانية بين الدول.
المطلب األول :الهجمات السيبرانية بين الدول إجرام سيبراني.
المطلب الثاني :الهجمات السيبرانية بين الدول حرب سيبرانية.
المطلب الثالث :الهجمات السيبرانية بين الدول جريمة سيبرانية ذات طابع
خاص.
المبحث الثاني :القانون الواجب التطبيق على الهجمات السيبرانية بين الدول.
المطلب األول :إتفاقية بودابست لعام  2001المتعلقة بالجريمة السيبرانية.
المطلب الثاني :أحكام دليل تالين لعام  2013الخاص بالحرب السيبرانية.
المطلب الثالث :قواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات بين الدول.
.1المبحث األول  :التكييف القانوني للهجمات السيبرانية بين الدول.
 .1.1المطلب األول :الهجمات السيبرانية بين الدول إجرام سيبراني.
يعرررف الرربعض الجريمررة السرريبرانية ( )cyber crimeبكونهررا عبررارة عررن
نشاط إجرامي ،تستخدم فيه تقنية الحاسب اآللري بطريقرة مباشررة أو غيرر مباشررة
كوسرريلة أو هرردف لتنفيررذ الفعررل اإلجرامرري )2(.لررذلك ترررى اللجنررة الدوليررة للصررليب
األحمررر أنرره لرريس هنالررك أي فررراي قررانوني فيمررا يتعلررق بتنظرريم الفضرراء السرريبراني
()3
ككل.
لكررن وبررالرغم مررن أنرره لرريس هنالررك مررن إجمرراع واسررع علررى تعريررف محرردد
ودقيق لمفهوم الحرب السيبرانية ،إال أنه وعلرى الررغم مرن ذلرك ،فقرد إجتهرد عردد
مررن الخبررراء كررل فرري مجررال تخصصرره ،لتقررديم تعريررف يحرريط بهررذا المفهرروم ،وفرري
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و روبرتكنااكي  ، )4(.ومرن برين سرمات

مقردمتهم األسرتاذين ريتشاار كاكر
الحرب السيبرانية:
أ -الطبيعة الالتماثلية :أي عدم التكافؤ برين األطرراف المتحاربرة مرن حيرث
العردة والعتراد ،حيرث يحترا القرائمون علرى الهجروم السريبراني بصرورة أساسرية
ألجهزة كومبيوتر لشن هجماتهم السيبرانية ومن ثم فهرم ال يحتراجون إلرى أسرلحة
معقردة ،مثرل المقراتالت العسركرية أو حرامالت الطرائرات لتهديرد مصرالح القروى
الكبررى فري النظرام الردولي مثرل الواليرات المتحردة ،برل يمكرن لحروالي عشررة
مبرمجين مهاجمة البنية التحتية األمريكية وتعطيلها ،أو سرقة معلومرات حيويرة،
أو إعاقة قدرتها على إستخدام األسلحة ،
ب -أفضلية الهجوم :يكون للطرف الذي يقوم بشن الهجوم السيبراني اليرد
العليرا ،ولرذلك وصرف الربعض الحرروب السريبرانية باعتبارهرا أشربه بحرروب
المنراورات التري يتمترع فيهرا باألفضرلية الخصرم الرذي يمتلرك مهرارات السررعة
()5
والمرونة
ج -تصرراعد التهديرردات للبنيرررة التحتيررة الحيويررة :تتزايرررد تهديرردات الحررررب
السررريبرانية إذا مرررا ترررم إسرررتهداف البنيرررة التحتيرررة الحيويرررة بعمليرررات تخريبيرررة مثرررل
محطات الكهرباء وأنابيب النفط والخطوط الجويرة والسركك الحديديرة والبنروك ،إذ
إن األضررررار المترتبرررة علرررى ذلرررك قرررد تصرررل قيمتهرررا إلرررى مئرررات المليرررارات مرررن
()6
الدوالرات ،كما أنه قد يترتب عليها سقوط آالف الضحايا.
من األمثلرة علرى الهجمرات السريبرانية التري تسرتهدف البنيرة التحتيرة ،إتهرام
موسرركو للواليررات المتحرردة بشررن هجرروم سرريبراني مررن خررالل هرراكرز عسرركريين
تمكنررروا مرررن التسرررلل إلرررى أنظمرررة إلكترونيرررة خاصرررة بشررربكات الطاقرررة الكهربائيرررة
وباتصاالت سرلكية والسرلكية روسرية ،إضرافة إلرى منظومرة القيرادة فري الكررملين،
والتري جعلوهرا مهيئرة للتعررض لهجمررات إلكترونيرة أمريكيرة عرن طريرق إسررتخدام
سالح إلكتروني سري(.)7
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يخلررص المررتمعن فرري التعرراريف السررابقة إلررى أن الهجمررات السرريبرانية الترري
تشررنها الرردول ضررد بعضررها الرربعض ،يمكررن أن تصررنف علررى أنهررا إجرررام سرريبراني
ترعاه الدول ،ال سريما تلرك العمليرات التري ال تنفرذها الدولرة بنفسرها أو عرن طريرق
أحد موظفيها أو أعوانها ،وإنما يشن من قبرل أشرخاص معنويرة علرى سربيل المثرال
الشركات التجارية وغيرها.
علرررى هرررذا األسرررراس نصرررت إتفاقيررررة بودابسرررت ( )Budapestلعررررام 2001
المتعلقرررة بالجريمرررة السررريبرانية ( )8فررري المرررادة  ،12علرررى مسرررؤولية األشرررخاص
المعنويرررة ،وعلرررى ضررررورة أن تسرررن الررردول األطرررراف نصررروص قانونيرررة ترترررب
المسؤولية على من يرتكب أي جريمة سيبرانية.
لكن ما يعاب على هذه اإلتفاقية ،وعلى هذه المادة بالذات ،أنها لرم تحردد مرا
إذا كانررت الدولررة أو أحررد فروعهررا معنيررا بأحكامهررا ،وهررذا مررا يسررتوجب إسررتبعاد
نصوصها وضررورة البحرث عرن نصروص قانونيرة يمكرن تطبيقهرا علرى الهجمرات
السيبرانية التي تشنها الدول(.)9
 .2.1المطلب الثاني :الهجمات السيبرانية بين الدول حرب سيبرانية.
تثير الهجمات السريبرانية برين الردول عردة مسرائل حاسرمة فري سربيل تكييرف
تلك الهجمات تكييفا قانونيا صحيحا ،بمعنى هل تعتبر جريمة أم حربرا سريبرانية؟،
وبالترررالي يسرررتلزم التطررررق إلرررى صرررفات المجررررم المعلومررراتي ،وهرررل تنطبرررق تلرررك
الصرررفات علرررى الررردول أم ال؟ ،وكرررذا الكشرررف عرررن مسرررائل أخررررى ذات الصرررلة،
كالدوافع التي تدفع الدول إلرى اللجروء إلرى هرذا العمرل اإلجرامري ،وكرذا األسراليب
التي تستعمل عند قيامها بهذه الجرائم.
نظرررا ألهميررة هررذا المسررعى ،وخطررورة الجريمررة السرريبرانية فرري مثررل هررذه
المسائل التي تمس باألمن القومي للدول( )10من جهرة ،وللطبيعرة القانونيرة المعقردة
للجريمة المعلوماتية التي تقع بين الدول من جهرة أخررى ،لرذلك تحرتم علرى الردول
والقررانونيين البحررث فرري هررذه المسررألة الشررائكة ،الترري باتررت تررؤرق جميررع الرردول،
والمتمثلرررة فررري اإلعترررداءات الدوليرررة بإسرررتخدام البرمجيرررات الخبيثرررة قصرررد تررردمير
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المعطيات السيبرانية أو الشبكات األخرى التي تسير البنى التحتية الكبرى للردول،
كمحطات الكهرباء ،والسدود...الخ.
تبنررى فرري هررذا الصرردد ،آخرررون مصررطلح الحرررب السرريبرانية ( Cyber
 ،)Warfareوهرررذا إسرررتنادا إلرررى إيديولوجيرررة أمنيرررة أو عسررركرية ،تضرررع منهاجرررا
لتحقيق أهدافا على الصعيد األمني أو العسكري تجاه (العدو المفترض) )11(.وهرذا
ما يطبع الهجمات السيبرانية بين الدول بميزة أساسية تتمثل في الشمولية.
فرري نفررس السررياق ،عررادة مررا ينصررب إهتمررام المختصررين فرري القررانون الرردولي
اإلنسرراني علررى وصررف الوسرريلة واألثررر ،وبعبررارة أخرررى ،التركيررز علررى وسرريلة
الهجوم وطريقة تنفيذها وما سينجم عنها من آثرار( ،)12أكثرر مرن التركيرز علرى مرا
تحتويه وسائل وطرائق القتال ذاتها(.)13
يؤيررررد هرررررذا التوجرررره كرررررل مرررررن تومرررراس رد ( )Thomas Ridوبيترررررر
ماكبورني( )Peter Mcburneyالمختصان في القانون الردولي االنسراني إذ ذهبرا
إلى تفضيل إصطالح الهجوم السيبراني ،بدال من الحررب السريبرانية علرى أسراس
()14
أن األخير أوسع نطاقا من األول.
 .3.1المطلااب الثالااث :الهجمااات الساايبرانية بااين الاادول جريمااة ساايبرانية ذات
طابع خاص
يعتبر األمن السيبراني أحد عناصر األمن القومي غير التقليدية ،وذلرك ألن
أحد مستخدمي الفضاء اإللكتروني بإمكانه أن يوقع خسائر فادحة بالطرف اآلخرر
وأن يتسبب في شرل البنيرة المعلوماتيرة واإلتصراالتية الخاصرة بره ،وهرو مرا يسربب
خسائر عسكرية وإقتصادية فادحة ،من خالل قطع أنظمة اإلتصرال برين الوحردات
العسكرية وبعضها البعض ،أو تضليل معلوماتها أو سرقة معلومات سرية (.)15
قررد تحرردث الحرررب السرريبرانية لرريس ألسررباب عسرركرية محضررة بررل لمجرررد
الخررالف السياسرري ،أو بهرردف سرررقة المعلومررات اإلسررتراتيجية لمعرفررة فيمررا يفكررر
الخصرررم أو حترررى سررررقة تصرررميمات األسرررلحة العسررركرية والتقنيرررات التكنولوجيرررة
الحديثة ،األمر الذي دفع الواليات المتحردة إلرى عقرد إتفاقيرة مرع الصرين لعردم شرن
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هجمرات سرريبرانية علررى البنيررة التحتيررة األمريكيررة أو شررركات القطرراع الخرراص فرري
حالة السلم (.)16
ما يجعل أيضا الهجمات السيبرانية بين الدول ذات طابع خاص تكييفها فري
كثير من األحيان على أنها إرهاب سريبراني :حيرث أصربح عديرد مرن الردول حرول
العررالم تعتمررد علررى فكرررة نشررر وإسررتخدام التقنيررات الذكيررة والجديرردة ،سررواء داخررل
المؤسسررات والهيئرررات أو بررين األفرررراد وداخرررل المجتمررع وتمثرررل إتاحررة مثرررل هرررذه
التقنيات سالحا ذا حدين فكما يمكن إستخدامه في تحسين جودة حيراة البشرر داخرل
المدينة يمكن إستخدامه أيضا في تهديد أمرن األفرراد براألمن القرومي للدولرة ،لرذلك
نجد أن بعض الدول حظرت إستخدام بعض هذه التقنيرات الحديثرة مثرل الطرائرات
من دون طيار وذلك تخوفا من إستخدام الحركات اإلرهابية لهرذه التقنيرة فري تنفيرذ
عمليررات إرهابيررة عررن بعررد ،ولررذلك يمثررل اإلرهرراب السرريبراني خطرررا علررى األمررن
()17
القومي من خالل توظيف التقنيات الذكية في تنفيذ عمليات إرهابية سيبرانية.
إن مرا يجعرل الهجمرات السريبرانية برين الردول جريمرة سريبرانية ذات طرابع
خاص ،هو تعدد طبيعة الفاعلين أو األطراف التي يمكرن أن تشرن هرذه الهجمرات،
حيررث تختلررف هررذه األطررراف مررا بررين دول لمنظمررات إجراميررة ،وكررذا األفررراد مررن
قراصنة األنترنت ،وهرذا مرا يجعرل مرن تكييفهرا أمررا صرعبا ،حيرث يمكرن وصرفها
بالجريمة السيبرانية ،كما يمكن في نفس الوقت أن تكيرف علرى أسراس أنهرا حررب
سيبرانية ،أو الوصيفين معا.
وبالترررالي فرررإن أي هجررروم سررريبراني ،يمكرررن أن يرررتم بمشررراركة كرررل هرررؤالء
الفاعلين ( ،)les acteursوهذا نتيجة للعالقة الوطيردة التري يمكرن أن تجمرع برين
التنظيمات اإلجرامية والحرب السيبرانية ،حيث يمكن لعناصر الجريمة المنظمرة
في الفضاء السيبراني ،أن تكون طرفا في حرب سيبرانية ضد دولرة معينرة ،كمرا
يمكن أن تلجأ الدول إلى إستخدام هذه التنظيمات ضد دولرة أخررى قصرد التمويره،
أو الجوسسة السيبرانية (.)18
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من ثم ،تتضح خطورة التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمرة علرى أمرن
الفضاء السيبراني للدول ،ومن ثرم علرى األمرن الردولي بصرفة عامرة ،وهرو األمرر
الرذي أشرارت إلرى أهميتره تقرارير دوليرة ،حيرث ذهبرت إلرى أن العرالم بحاجرة إلرى
مليون خبير أمني ،للحد من الهجمات السيبرانية الشرسة ،وقد جاءت تصريحات
الرررئيس األمريكرري برراراك أوبامررا ،مؤكرردة معانرراة الرردول جررراء هررذه الحرررب فرري
الفضررراء المفتررروح ،حيرررث أكرررد أن العرررالم يحترررا لقررروانين جديررردة لوقرررف الهجمرررات
()19
السيبرانية.
فيما صرح العضو األسبق في مجلس النواب الروسي الدوما (نيكروالي
كوريررانوفج)  Kuryanovich Nikolaiبررالقول :فرري القريررب العاجررل سررتحدث
الكثيررر مررن النزاعررات المسررلحة ،ولكررن ال علررى أرض المعركررة التقليديررة ،بررل م رن
عرردد هائررل مررن جنررود المعلومررات ،والترري يمكررن أن تحقررق أهرردافا أمنيررة وعسرركرية
()20
أكثر بكثير مما يحقق اآلالف من الجنود المقاتلين في جهات القتال.
 .2المبحااث الثاااني :القااانون الواجااب التطبيااق علااى الهجمااات الساايبرانية بااين
الدول.
 .1.2المطلاااااب األول :إتفاوياااااة بودابسااااات لعاااااام  2001المتعلقاااااة بالجريماااااة
السيبرانية.
من أهم اآلثار المترتبة على تكييف الهجمات السريبرانية التري تنفرذها الردول
ضررد بعضررها الرربعض ،هررو البحررث علررى القررانون الواجررب التطبيررق ،فإضررافة إلررى
األساس القانوني الرذي ترم اإلعتمراد عليره فري تحديرد طبيعرة الهجروم ،ينبغري أيضرا
تحديد القواعد التري تحكرم هرذه التصررفات .وباسرتقراء نصروص إتفاقيرة بودابسرت
لعررام  2001المتعلقررة بالجريمررة السرريبرانية ،يتضررح لنررا أنرره يمكررن تطبيررق بعررض
موادها على هذه المسألة.
على ضوء ما سبق ،أبرمت إتفاقية بودابست كما جراء فري ديباجتهرا ،نتيجرة
للتغييرررات العميقررة الترري نجمررت عررن الظرراهرة الرقميررة ،وعررن التقررارب الرقمرري
والعولمرررة المسرررتمرة لشررربكات الحاسررروب ،وكرررذا إدراكرررا للررردول األطرررراف فيهرررا
مجلة صوت القانون
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بالمخاطر التي قرد ترنجم عرن إسرتخدام شربكات الحاسروب والمعلومرات السريبرانية،
فرررري إرتكرررراب أفعررررال جنائيررررة ،السرررريما وأن المكافحررررة الفعالررررة لجرررررائم الفضرررراء
المعلومررراتي ،تسرررتلزم مزيرررد مرررن التعررراون الررردولي السرررريع والفعرررال فررري المسرررائل
()21
الجنائية.
باإلضافة إلى إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي المتعلقة بالجريمة السيبرانية وحمايرة
المعطيررررات ذات الطررررابع الشخصرررري ،المبرمررررة بترررراريخ ،2014/06/27 :الترررري
تضمنت في فصلها الثالث المعنون بـ :حماية األمرن السريبراني ومكافحرة الجريمرة
السيبرانية.
لكرررن مرررا يعررراب أيضرررا علرررى اإلتفررراقيتين ،أي إتفاقيرررة بودابسرررت()Budapest
وإتفاقيررة االتحرراد اإلفريقرري( )union africaineهررو كونهمررا تتعلقرران بالجريمررة
السيبرانية التي تنفذ من قبل األفرراد وضرد األفرراد ،دون أن تتطرقرا بالتحديرد إلرى
الهجمات السيبرانية التي تشنها الدول ضد يعضها البعض.
 .2.2المطلب الثاني :أحكام دليل تالين لعام  2013الخاص بالحرب السيبرانية
إن إسرررتبعاد قواعرررد إتفاقيرررة بودابسرررت مرررن التطبيرررق فررري حالرررة الهجمرررات
السرريبرانية الترري تقررع بررين الرردول ،يجعلنررا نبحررث عررن أسرراس قررانوني آخررر يمكنن را
اإلعتمرراد عليرره فرري تحديررد طبيعتهررا القانونيررة وكررذا القواعررد الترري تحكررم مثررل هررذه
الجرائم ،السيما وأنها عادة ما ترتكب من طرف دولة ضد دولة أخرى.
مرن أبررز هرذه النصروص قواعرد دليرل ترالين ()le manuel de Tallinn
لعام  ، 2013المتعلق بقواعرد القرانون الردولي المطبقرة علرى الحرروب السريبرانية،
أعد هذا الدليل من مجموعرة خبرراء فري القرانون الردولي بردعوة مرن منظمرة حلرف
شررمال األطلسرري ( ،)OTANوبحضررور اللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر الرردولي
( ،)CICRيتكون هذا الردليل الرذي يعرد الوثيقرة القانونيرة الوحيردة التري تحكرم مثرل
هررذه اإلعتررداءات الترري تررتم بررين الرردول ،مررن  95قاعرردة إسررتمدت فرري مجملهررا مررن
أحكررام القررانون الرردولي المختلفررة كميثرراق األمررم المتحرردة وقواعررد القررانون الرردولي
اإلنساني...وغيرها (.)22
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يقدم دليل تالين رؤى مثيررة لههتمرام فري هرذا الصردد فهرو يتمسرك علرى
سبيل المثال بالثنائية التقليدية للنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسرلحة غيرر
الدوليررة ،ويقررر بررأن العمليررات اإللكترونيررة وحرردها قررد تشرركل نزاعررات مسررلحة تبعررا
للظررروف -ال سرريما اآلثررار المرردمرة لتلررك العمليررات -ويقرردم الرردليل فرري هررذا الصرردد
تعريفررا للهجرروم السرريبراني بموجررب القررانون الرردولي اإلنسرراني بوصررفه عمليررة
إلكترونية سواء هجومية أو دفاعية يتوقرع أن تتسربب فري إصرابة أو قترل أشرخاص
أو اإلضرار بأعيان أو تدميرها.
جاء دليل تالين نظرا لقصور القانون الدولي في مجرال الحررب السريبرانية،
نتيجررة عرردم وجررود أي أسرراس قررانون يررنظم اللجرروء إلررى هررذا النرروع مررن الحرررب أو
ينظم سير العمليات العدائية أثناءها ،لذلك تم إبرامه كصك قانوني وحيرد يمكرن أن
يلجأ إليه في مثل هذه الظروف.
لكن ما يعاب على هذا الصك هو تطبيق نصوصه فقط علرى الحراالت التري
تتم خالل نزاع مسلح تقليدي ،وهذا ما كرسته القاعردة  20مرن الردليل ( manuel
 ،)de Tallinnالمتعلقة بتطبيق قانون النزاع المسرلح ،حيرث نصرت علرى أن كرل
نشراط سريبري ،ينبغرري أن يخضرع لقررانون النزاعرات المسرلحة ،لكنهرا إشررترطت أن
يررتم ذلررك فرري سررياق نررزاع مسررلح ،سررواء كرران دولرري أو داخررل الحرردود الجغرافيررة
للدولة.
باإلضافة إلى كونه ليس ملزما ،إذ ال يرقرى إلرى مسرتوى اإلتفاقيرة الدوليرة،
فضال عن معارضة بعض الردول ألحكامره كروسريا والصرين ،علرى إعتبرار أنهمرا
لررم تشرراركا فرري إعررداده ،وكمررا ل رم يررتم مراعرراة التمثيررل العررالمي للرردول فرري إختيررار
الخبراء الذين أعدوه.
 .3.2المطلب الثالث :وواعد القانون الدولي التي تحكم العكوات بين الدول.
تأتي في مقدمة هذه القواعد نصوص ميثاق األمم المتحردة ،السريما األحكرام
المتعلقرة بحظرر إسررتخدام القروة فري العالقررات الدوليرة وحظرر اللجرروء إلرى العرردوان
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(أحكررام الفصررل السررابع مررن الميثرراق ،أي المررواد مررن  39إلررى  ،) 51وكررذا واجررب
احتررررام سررريادة الررردول واسرررتقاللها السياسررري واإلقليمررري (مبررراد ومقاصرررد األمرررم
المتحدة) .باإلضافة إلى أحكام إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ...1969الخ.
جرراءت أحكررام قواعررد دليررل ) (Tallinnالخرراص بالقررانون الرردولي المطبررق
أثنرراء الحررروب السرريبرانية ،موافقررة لمررا نررص عليرره ميثرراق األمررم المتحرردة ،وكررذا
الصرركوك الدوليررة ذات الصررلة فيمررا يخررص إحترررام سرريادة الرردول ،حيررث تضررمنت
القاعرردة األولررى منرره مسررألة السرريادة وذلررك بقولهررا :تمررارس الدولررة رقابتهررا علررى
()23
المنشآت السيبرانية وجميع األنشطة ذات الصلة في إطار سيادتها اإلقليمية.
كمرررا نصرررت القاعررردة رقرررم  2المتعلقرررة باإلختصررراص ،برررأن تمرررارس الدولرررة
إختصاصرررها علرررى األشرررخاص الممارسرررين لألنشرررطة السررريبرانية داخرررل إقليمهرررا
الررروطني ،بينمرررا شرررددت القاعررردة  4علرررى أن أي تررردخل لدولرررة مرررا ،فررري المنشرررآت
السيبرانية لدولة أخررى يعرد خرقرا لسريادتها ،وفري هرذا السرياق ،جراءت القاعردة 6
مرررن الررردليل ،لتحرررذر مرررن أن الررردول تتحمرررل المسرررؤولية القانونيرررة عرررن أنشرررطتها
()24
السيبرانية التي تخرق بموجبها أي إلتزام دولي.
أكررردت الجمعيرررة العامررررة لألمرررم المتحررردة ،عررررالوة علرررى ذلرررك ،أن حقرررروق
األشخاص خار الفضاء السيبراني ،يجب أن تحظى بالحماية أيضا داخلره .وهرذا
مررا تضررمنه تقريررر المفوضررة السررامية مررن خررالل إعتمرراد القرررار  ،167/68حيررث
طلبررت الجمعيررة العامررة مررن المفوضررة السررامية لحقرروق اإلنسرران إعررداد تقريررر عررن
الحق في الخصوصية في العصر الرقمري ،إذ تنراول التقريرر بالبحرث ،وفقرا لرنص
القرررار :حمايررة الحررق فرري الخصوصررية وتعزيررزه فرري سررياق المراقبررة الداخليررة
والخارجية لالتصاالت الرقمية و/أو اعتراضها وجمع البيانات الشخصرية .حيرث
قرردم التقريررر إلررى مجلررس حقرروق اإلنسرران فرري دورترره السررابعة والعشرررين وإلررى
()25
الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين.
ينطبررق القررانون الرردولي اإلنسرراني بمبادئرره وقواعررده بصررفة عامررة علررى أي
نزاع مسرلح ،ويشرمل ذلرك وسرائل الحررب المسرتخدمة ومكران النرزاع أو الصرراع
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المسررلح ،ولكررن فرري حالررة كررون مكرران النررزاع هررو الفضرراء السرريبراني واألجهررزة
المستخدمة ذات خواص حديثة ومتطورة فهل ينطبق عليها ذلك؟ (.)26
إستثنت اللجنرة الدوليرة للصرليب األحمرر فري تقريرهرا عرام  2015عمليرات
التجسررس مررن إنطبرراق القررانون الرردولي اإلنسرراني عليهررا ،ولكنهررا إسررتدركت علررى
هرام التقريررر أنره مررن الممكرن أن يشررملها القرانون الرردولي اإلنسراني إذا أدت إلررى
إختراقات تقود ألضرار مادية كبيرة ،حيث أن أغلب العمليرات السريبرانية ترتم فري
برردايتها عررن طريررق التجسررس والحصررل علررى اإلذن بالرردخول للبيانررات ،المسررتهدفة
عن طريق إختراق ذلك الجهاز أمرا اإلسرتثناء الثراني فيتعلرق بتشروي اإلتصراالت
الالسلكية والبث التلفزيروني فلرم يرتم إعتبراره مرن قبيرل الهجروم الروارد فري القرانون
الدولي اإلنساني(. )27
الخاتمة:
تتحدى التكنولوجيات الحديثة المفاهيم القانونية القائمة ،حيث تتدفق
المعلومات واإلتصاالت بسهولة أكبر من جميع أنحاء العالم ،ولم تعد الحدود
عائقا أمام هذا التدفق ،فضال عن أن المجرمين ما فتئوا يتواجدون في أماكن غير
تلك التي تنتج فيها أفعالهم آثارها ،ومع ذلك ،تظل القوانين الوطنية محصورة
بشكل عام في إقليم معين لهذا ،ينبغي أن يوفر القانون الدولي الحلول للمشاكل
المطروحة ،مما يستلزم إعتماد صكوك قانونية دولية مالئمة .وفي هذا اإلطار،
تهدف إتفاقية الجريمة اإللكترونية – بودابست  -2001إلى رفع هذا التحدي،
مع إبالء اإلحترام الواجب لحقوق اإلنسان في مجتمع المعلومات الجديد.
نخلص في الختام إلى أن الهجمات السيبرانية التي تقع بين الدول لها
طبيعة قانونية خاصة ،تحكمها قواعد القانون الدولي المتعلقة بتنظيم العالقات
بين الدول ،كتلك التي تلزم الدول على إحترام سيادة الدول وتحرم إستخدام القوة
في العالقات الدولية وتحظر أي شكل من أشكال العدوان.
فضال عن كون الجريمة السيبرانية ال يمكن أن تنطبق على مثل هذه
الوقائع على إعتبار أن الدولة ال يمكن تجريمها جنائياعلى غرار باقي األشخاص
مجلة صوت القانون
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الطبيعية واألشخاص المعنوية األخرى كالشركات وغيرها ،وبالتالي يستلزم
البحث عن تكييف آخر.
كما ال يمكن أن نكيف هذا النوع من الهجمات بكونه حروب سيبرانية ألن
قواعد القانون الدولي ذات الصلة (أحكام دليل تالين  Manuel de Tallinnلعام
 ،) 2013تشترط وجود نزاع مسلح تقليدي كي نستطيع تسمية هذه الهجمات
بالحروب السيبرانية.
الهوامش:
 -1تم هذا الهجوم بإستخدام فيروس) ، (Stuxnetالذي يسميه البعض بالصاروخ اإللكتروني
للداللة على الحرب السيبرانية ،حول هذه المسألة ،راجع على سبيل المثال:
2 -- Mostefa Chaouche, Croiserie aux vents du Web Editions
Publibook, Paris, 2013.
حول هذه المسألة ،راجع على سبيل المثال :عبد الفتاح بيومي حجازي ،الدليل الجنائي
والتزوير في جرائم الكمبيوتر واإلنترنت ،دار الكتب القانونية ،مصر .2002
3 - Comité international de la Croix-Rouge, Pas de vide juridique
dans le cyberespace , Interview avec CordulaDroege, conseillère
juridique au CICR, le 16-08-2011, Comité international de la CroixRouge,
voir
le
lien,
https
://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2011/cyber-warfareinterview-2011-08-16.htm, dernière visite du site,23.02.2017 à 10 h et
03 minutes. CordulaDroege définit la cyber crime comme suit : « nous
entendrons par guerre cybernétique, les moyens et méthodes de guerre
qui s’appuient sur la technologie de l’information – ou cybertechnologie –, et qui sont utilisés dans le cadre d’un conflit armé au
sens du droit international humanitaire, par opposition aux opérations
» militaires cinétiques traditionnelles
 -4حول جهود األستاذين ريتشار ككر و روبرتكناكي  ،راجع :المجال الخامس..
الحروب اإللكترونية في القرن الـ ،21موقع الجزيرة للدراسات ،متاح على الرابط التالي:
 ،http://studies.aljazeera.net/issues/2010/20117212274346868.htmآخر
زيارة بتاريخ ،2015/10/25 :على الساعة.22:40 :
الشأ ن :عااادل عبدالصاااد  ،أسررلحة الفضرراء اإللكترونرري فرري ضرروء القررانون الرردولي اإلنسرراني،
المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني ،مصر ،2018 ،ص .53
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 -5شادي عبد الوهاب منصور ،حروب الجيل الخامس :أساليب التفجير من الداخل على
الساحة الدولية ،الطبعة األولى ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر ،2019 ،ص
.101
 -6يحي مفرح الزهراني ،األبعاد اإلستراتيجية والقانونية للحرب السيبرانية ،مجلة البحوث
والدراسات ،جامعة الوادي ،العدد  ،23السنة  ،2017ص ص  ،248-225ص.241.
 -7شادي عبد الوهاب منصور ،نفس المرجع ،ص .102
8- Conseil de l'Europe, Convention sur la cybercriminalité, adopté à
Budapest
le
23.11.2001,
voir
le
lien
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv
/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf, dernière visite du site,
09.02.2017 à 15 h et 33 minutes
 -9لهطالع أكثر ،راجع :أحمد زهران ،موسوعة نظم وأساليب الحرب الحديثة ،الطبعة
األولى ،مطابع األهرام التجارية ،مصر .1989 ،وراجع كذلك :حيدر رندة ،السالح
السيبراني في حروب إسرائيل المستقبلية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت – لبنان،
.2018
 -10يعد األمن اإللكتروني للدولة جزء ال يتجزأ من أمنها القومي ،السيما ما تعلق منه
بأنظمة المعلومات الخاصة بالقطاعات الحساسة.
– 11 - Shin, Beomchul, The Cyber Warfare and the Right of Self
Defense: Legal
Perspectives and the Case of the United States, IFANS, Vol.19, No1,
June 2011, p.104
نقال عن :أحمد عبيس نعمة الفتليوي ،الهجمات السيبرانية :مفهومها والمسؤولية الدولية
الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مجلة المحقق الحلي ،كلية القانون ،جامعة
بابل.2015 ،
http://www.law.uokufa.edu.iq/staff/ahmedonn/files/researches/%D8%A
8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D
8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
 -12أحمد عبيس نعمة الفتليوي ،ال هجمات السيبرانية :مفهومها والمسؤولية الدولية الناشئة
عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،متاح على الرابط التالي:
http://www.law.uokufa.edu.iq/staff/ahmedonn/files/researches/%D8%A
8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D
8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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13 - Thomas Rid and Peter Mcburney,"Cyber – Weapons",
Routledge publisher, The RUSI Journal, February –March, 2012,
Vol.157.NO.1.p.3.
نقال عن :أحمد عبيس نعمة الفتليوي ،الهجمات السيبرانية :مفهومها والمسؤولية الدولية
الناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق.
 -14يحي مفرح الزهراني ،األبعاد اإلستراتيجية والقانونية للحرب السيبرانية ،نفس المرجع،
ص ،.241.راجع كذلك :جوناثان الفورد ،تأثير التكنولوجيا العسكرية الحديثة ،مركز
الدراسات العسكرية ،ترجمة :بيطار جبرئيل ،مركز الدراسات العسكرية ،دمشق -سوريا،
.1983
 -15إيهاب خليفة ،تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي :مجتمع ما بعد
المعلومات ،د .ر .ط،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر ،2019 ،ص136
وص ،115راجع كذلك في هذا الشأن :مار مازيتي ،حروب الظل ،الحروب السرية
األمريكية الجديدة ،ترجمة :أنطوان باسيل ،الطبعة الثالثة ،شركة المطبوعات ،بيروت –
لبنان.2016 ،
 -16إيهاب خليفة ،نفس المرجع،ص.123
17- pour plus de détails, voir ; Laura Baudin, les Cyber - attaques
dans les conflits armés : qualification juridique, imputabilité et moyens
de réponse envisagés en droit international humanitaire, L’harmattan ,
Paris, 2014.
 -18اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ما هي القيود التي يفرضها قانون الحرب على الهجمات
السيبرانية؟ األسئلة الشائعة ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،بتاريخ  ،2013-06-28متاح
على الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/130628-cyber ،warfare-q-and-a-eng.htmآخر زيارة للموقع يوم،2017/03/16 :على الساعة10 :
ساو  00د .راجع كذلك في هذا الشأن:
Mamadou Mouth Bane, le Crime organisé dans le Sahel: l'utilisation
du numérique et les politiques de prévention, éditions L'Harmattan,
2019.
19- Franz-Stefan Gady and Greg Austin," Russia, The United States,
And Cyber Diplomacy Opening the Doors", The East West Institute,
Printed in the United States,2010,p.1
 نقال عن :أحمد عبيس نعمة الفتليوي ،الهجمات السيبرانية :مفهومها والمسؤولية الدوليةالناشئة عنها في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق.
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20- Conseil de l'Europe, préambule de la Convention sur la
cybercriminalité, adopté à Budapest le 23.11.2001, voir le lien
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv
/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf, dernière visite du site,
09.02.2017 à 15 h et 33 minutes
 -21لهطالع أكثر ،راجع:عادل عبد الصاد  ،أسلحة الفضاء االلكتروني في ضوء القانون
الدولي اإلنساني ،المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني ،مصر  ،2018راجع كذلك:
محمد سعادي ،أثر التكنولوجيا المستحدثة على القانون الدولي العام ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية – مصر.2014 ،
22- See The Tallinn Manual's Rule 30, North Atlantic Treaty
Organization, Tallinn Manual on the Jnternatonal Law applicable to
Cyber Warfare, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence, Cambridge University Press, UK, 2013, pp.15-18
23- Idem.
 -24األمم المتحدة ،الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،األمم المتحدة :حقوق اإلنسان،
مكتب المفوض السامي ،متاح على الربط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.as
 ،pxآخر زيارة للموقع يوم ،2017/03/11 :على الساعة 05 :سا و 26د.
 -25يحي مفرح الزهراني ،األبعاد اإلستراتيجية والقانونية للحرب السيبرانية ،المرجع
السابق ،ص.242.
 -26يحي مفرح الزهراني ،األبعاد اإلستراتيجية والقانونية للحرب السيبرانية ،نفس المرجع،
ص.242.
 -27يحي مفرح الزهراني ،األبعاد اإلستراتيجية والقانونية للحرب السيبرانية ،نفس المرجع،
ص.243.

وائمة المراجع:
أوال :المراجع باللغة العربية.
 -)Iالكتب:
 -1أحمااد زهااران  ،موسرروعة نظررم وأسرراليب الحرررب الحديثررة ،الطبعررة األولررى ،مطررابع األهرررام
التجارية ،مصر.1989 ،
 -2إيهااااب خليفاااة ،ترررأثير الثرررورة الصرررناعية الرابعرررة علرررى األمرررن القرررومي :مجتمرررع مرررا بعرررد
المعلومات ،د .ر .ط ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.2019 ،
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 -3جوناثان الفورد ،تأثير التكنولوجيا العسكرية الحديثة ،مركز الدراسات العسكرية ،ترجمرة:
بيطار جبرئيل ،مركز الدراسات العسكرية ،دمشق -سوريا.1983 ،
 -4حيااادر رنااادة ،السرررالح السررريبراني فررري حرررروب إسررررائيل المسرررتقبلية ،مؤسسرررة الدراسرررات
الفلسطينية ،بيروت – لبنان.2018 ،
 -5عبد الفتاح بيومي حجازي ،الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واألنترنت ،دار
الكتب القانونية ،مصر.2002 ،
 -6شادي عبد الوهاب منصاور ،حرروب الجيرل الخرامس :أسراليب التفجيرر مرن الرداخل علرى
الساحة الدولية ،الطبعة األولى ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.2019 ،
 -7محمد سعادي ،أثر التكنولوجيا المستحدثة على القانون الدولي العام ،دار الجامعرة الجديردة،
اإلسكندرية – مصر.2014 ،
 -8مار مازيتي ،حروب الظل ،الحروب السرية األمريكية الجديدة ،ترجمة :أنطروان باسريل،
الطبعة الثالثة ،شركة المطبوعات ،بيروت – لبنان.2016 ،
 -9عادل عبد الصاد  ،أسلحة الفضاء االلكتروني في ضوء القانون الدولي اإلنسراني ،المركرز
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ملخص:
يهدف هذا المقال الى تفعيل ثقافة سياسية ليبية جامعة ،قادرة على صهر الكيانات
الميليشوية ،و صهر القبائل في مجتمع شامل ،و إعادة إدماج الهياكل و الكيانات الخارجة عن
السلطة ،في بناء ثقافي تدريجي و تراكمي يحتاج الى إعداد أجيال جديدة و تنشئتها على القيم
المدنية و الوطنية و الحضارية ،فالمدرسة و األسرة و المجتمع والدولة القائمة كلها هياكل
قادرة على بناء شراكة سياسية و حضارية تستهدف خلق االستعدادات الذهنية و الثقافية لتقبل
الشراكة في الحوار ونبذ االقصاء والعنف والدعوة الى التفاعل االيجابي بعيدا عن كل
التأثيرات القبلية و المناطقية إلنتاج أخالق التسامح والتضامن فالخروج من هذا الوضع
المتأزم الذي فرضه النزاع القائم يقتضي االرادة واالقتناع بالحوار كأداة تحد من العنف
و تحاصر المسؤولين عنه مهما كانت أيديولوجيتهم وانتماءاتهم من أجل ضمان العيش
المشترك و المصير الجامع.
كلمات مفتاحية :الثقافة السياسية ،بناء السلم ،الدولة الليبية.

Abstract:
This article aims to activate an inclusive Libyan political
culture, capable of melting militia entities, melting tribes into an
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inclusive society, and reintegrating structures and entities beyond
power, is a gradual and cumulative cultural construction that needs to
prepare new generations and raise them on civil, national and cultural
values. Violence and the call for positive interaction away from all
tribal and regional influences to produce morals of tolerance and
solidarity, as getting out of this crisis situation imposed by the existing
conflict requires the will and conviction of dialogue as a tool to reduce
violence and surround those responsible for it, whatever their ideology
and affiliations, in order to ensure coexistence and an all-encompassing
destiny.
Keywords: Political culture, peace-building, The Libyan state.
 -1المؤلف المرسل :االسم الكامل ،اإليميلauthora.s@mail.com :

مقدمة :
تعتبر الثقافة السياسية على أهميتها ،و مركزيتها في تكوين األفراد و
اتجاهاتهم السلوكية جزءا من ثقافة المجتمع التي تحدد القواعد األساسية التي
تحكم السل وك السياسي ،فهي ال تعبر فقط عن المؤسسات السياسية و الدستورية
التي تحدد أداء النظام السياسي و آليات تسيير الشأن العام ،بل تساهم أيضا و
بفاعلية في بناء مؤسسات التنشئة االجتماعية سواء على مستوى الفعل أو
الممارسة ،كما تنقل مكوناتها عبر األجيال و ترسخها في الشخصية ،لتدخل
ديناميكيا في تشكيل مفهوم السلطة و الشرعية مما قد يدعم السلطوية و
الدكتاتورية ،في ظروف محددة ،مثلما تدعم الديمقراطية و المشاركة في ظروف
و سياقات أخرى فتكون دافعا للتنمية و الديمقراطية أو عائقا لها ،و هذا في
األساس يعود الى طبيعة النسق الثقافي الس ائد في المجتمع ،و في هذه النقطة
يأتي االهتمام بما حدث في ليبيا هذا البلد الذي يمتاز بثقل تاريخي و قبلي ،كما
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يتسم بالخصوصية الثقافية و االجتماعية ،و التي حددت كيفية تعاطي الفرد الليبي
و النظام السابق مع الحراك الشعبي في  17فبراير  ،2011أين تحول مسار
الحراك إلى سلوك نزاعي عنيف ،أنتج بيئة أمنية مضطربة و معقدة انتهت
بتدمير كل مؤسسات الدولة على هشاشتها ،و إضعاف تجانس المجتمع الليبي
مما يكشف عن أزمة عميقة تعبر عن ضعف الثقافة السياسية و غياب قنوات
االتصال و انعدام آليات العمل السياسي بين الليبيين و النظام السابق ،و عجزه
عن بناء الحس المشترك و الوالء الوطني ،مما يعبر عن تخلف ليبيا عن
المشروع المجتمعي الحداثي ،لكن بالرغم من ذلك ال يمكننا تجاهل بعض
المؤشرات اإليجابية التي تؤسس للتقليل من العطل الثقافي و القيمي باتجاه تفعيل
دور المواطن و تعزيز كفاءة العملية السياسية و فقا لخارطة طريق تحدد تسوية
للنزاع القائم لبناء الكيان االجتماعي و السياسي الليبي الحديث.
-1أهمية و أهداف الدراسة:
تكمن اهمية دراستنا ،الموسومة بعنوان  :بناء السلم األهلي في ليبيا على ضوء
بناء ثقافة سياسية جامعة  ،فيما يلي:
 إبراز أهمية بناء ثقافة سياسية جامعة في ليبيا في إطار االنتقال الديمقراطي وذلك بنقل المجتمع من مرحلة الصراع الى مرحلة المصالحة االجتماعية و السلم.
 الثقافة السياسية هي إحدى أدوات بناء دولة مدنية ديمقراطية تستوعب كلأطياف المجتمع الليبي باختالفاته االديولوجية و الفكرية.
 ضعف الثقافة السياسية يؤدي إلى االنقسامات والتفكك وانعدام التوازن فيالنظام السياسي و عدم االستقرار.
-2االشكالية:
ماهي مستويات و حدود تأثير الثقافة السياسية السائدة في ليبيا على عملية بناء
السلم األهلي ما بعد الحرب؟ و هل ممكن أن تكون الثقافة السياسية بمجملها
رافعة للتحول أم عائق له؟
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و تتفرع عن هذه االشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية:
 ما هو مفهوم الثقافة السياسية؟ ماهي أسباب ضعف الثقافة السياسية؟ وهل لها دور في أنتاج األزمة الليبية واستمرارها؟
 كيف يمكن توظيف الثقافة السياسية كمعطى الستعادة االستقرار ،بناء السلماألهلي و ضمانة للعيش المشترك لفترة ما بعد الحرب ؟
-3الفرضية:
و لإلجابة عن اإلشكالية حددنا فرضية مفادها:
كلما كان ممكنا بناء ثقافة سياسية تحقق التوافق بين مختلف الكيانات السياسية و
القبلية و المجتمعية ،و العسكرية باختالف تصوراتها و أيديولوجياتها ،و
انتماءاتها دون إقصاء و تهميش ،كلما انعكس ايجابا على مسار التسوية و بناء
السلم األهلي و ضمان العيش المشترك بين الليبيين.
 -4المنهج البحثي:
اعتمدنا في دراستنا على أحد أدوات المنهج التاريخي من خالل قراءة لواقع
الثقافة السياسية في ليبيا في الفترة الممتدة مابين  1969الى مابعد  2011و
منهج دراسة الحالة من خالل استنادنا على دراسة سمات الثقافة السياسية السائدة
قبل و بعد الحراك الشعبي في ليبيا.
-5المحاور األساسية للدراسة:
و سنقوم بمعالجة موضوع المقال من خالل المحاور التالية:
المحور االول :قراءة مفاهيمية حول الثقافة السياسية.
ال محور الثاني :ضعف الثقافة السياسية و دورها في تحليل األزمة في ليبيا.
المحور الثالث :توظيف الثقافة السياسية كعامل الستعادة االستقرار ،و بناء السلم
األهلي لضمان العيش المشترك في ليبيا ما بعد الحرب.
 .1قراءة مفاهيمية حول الثقافة السياسية.
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 .1.1مفهوم الثقافة السياسية:

ارتبط مضمون الثقافة السياسية تاريخيا ،بالعقلية السياسية عند أرسطو و
وعي المواطن على مستوى الشعور و الموقف ،أما مفكرو النهضة االوربية
حصروها في التقاليد السياسية المتوارثة مثل :ادموند بيرك و أليكس دوتوكفيل،
1
إال أن مصطلح الثقافة السياسية كان نتاج الثورة السلوكية.
كما يعد مفهوم الثقافة السياسية من المفاهيم الحديثة نسبيا ،و يرجع ظهوره
الى الخمسينيات عندما استخدمه غابلاير ألموند كبعد من أبعاد تحليل النظام
السياسي حيث عرفها على أنها ":مجموعة من التوجهات السياسية و االتجاهات
و األنماط السلوكية التي يحملها الفرد اتجاه النظام السياسي و مكوناته المختلفة و
اتجاه دوره كفرد في النظام السياسي" ،كذلك يضيف أن الثقافة السياسية تضم
ثالث جوانب:
-1جانب معرفي يتعلق بمعارف المرء عن النظام السياسي.
-2و جانب شعوري يخص التعلق الشعوري بالقادة و المؤسسات.
-3جانب تقييمي يشكل األحكام و اآلراء التقييمية عن الظواهر السياسية ،و عليه
عرفها على أنها مجموع ما يملكه الفرد من معارف عن النظام السياسي ،و
مشاعر إيجابية و سلبية نحو القادة و المؤسسات و أحكام تقييمية بشأن الظواهر
والعمليات السياسية ،فالجوانب السياسية للثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات
باعتبار أن هذه الجوانب تشكل جملة متناسقة األجزاء.2
وحسب موريس دي فرجيه الثقافة السياسية هي بصورة عامة الجوانب
السياسية من الثقافة االجتماعية ،ما يعني أن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة
االجتماعية ،و تنحصر في القيم و االتجاهات و السلوكيات و المعارف السياسية،
فهي نظام من القيم و المعتقدات ترتبط بأفراد المجتمع معين يتعرضون لخبرات
تنشئة مختلفة الى حد ما و ال بد أن تنطوي الثقافة السياسية ألي مجتمع على قدر
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من التجانس و تشمل أي ثقافة السياسية على عدد من الثقافات الفرعية :كثقافة
الشباب ،و النخبة الحاكمة ،العمال ،الفالحين و المرأة.
و تعرف الثقافة السياسية  Political Cultureعلى أنها القيم السائدة في
المجتمع التي تتصل بعالقة أفراده بالنظام السياسي بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،و هي ما يعتقده األفراد أو يؤمن به األفراد فيما يتصل بعالقاتهم بالنظام
السياسي ،وهي ب هذا المعنى حقائق مجردة ،إال أنها تمثل دوافع سلوكهم و
3
اتجاهاتهم نحو ذلك النظام.
4
أما عند روبرت دال فهي" :العامل الذي يفسر أنماط التعارف السياسي" ،
حيث تتكون الثقافة السياسية من العناصر التالية:
 التوجهات الخاصة بحل المشكالت و هذه التوجهات قد تنحو نحوالنزعة البراغماتية النفعية أو العقالنية.
 التوجهات نحو السلوك الجماعي ،و يقصد بذلك هل هي ثقافة تشملالتعاون و االندماج بين أفراد المجتمع أم هي تناحرية انشقاقية.
 التوجهات نحو النسق السياسي ،أي هل تكرس الوالء له أم تقف منهموقف الالمباالة.
 التوجهات ن حو األشخاص االخرين فهل تغلب عليها الثقة ،أم تخلو منالثقة.5
 .2.1أنواع الثقافة السياسية:

الثقافة السياسية عدة أنواع و هي:
أ-الثقافة الضيقة:حيث ال يعرف الناس إال القليل جدا عن األهداف و
الغايات السياسية ،و هنا ال يستطيعون تقديم أي نوع من التأييد أو المعارضة
للسياسة العامة ،أو القيادات و الزعامات السياسية الموجودة في النسق السياسي،
وهي تجسيد الثقافات المعزولة اجتماعيا و مؤسساتيا الموجودة في المجتمعات
القبلية و التقليدية ،حيث يكون إدراك الفرد محدودا للمدخالت و المخرجات و
مجلة صوت القانون
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الحقوق و الواجبات بسبب انعدام وظائف سياسية متخصصة و إنما ترتبط
باألدوار السياسية و االجتماعية لرئيس المجتمع.6
ب -ثقافة الخضوع:في هذا النوع ال يمكن التعبير عن الثقافة السياسية،
حيث يبقى األفراد سلبيون اتجاه النظام السياسي ألنهم يخشون تقديم أي نوع من
التدخالت مع النظام حتى لو كان عن طريق الرفض السلبي لقراراتها ،و في هذا
النمط يدرك األفراد مدخالت و مخرجات النظام السياسي و يدركون دورهم لنهم
ال يمارسونه بسبب منع النظام السياسي المشاركة السياسية أو تحجيمها.7
ج-الثقافة السياسية المشاركة:هنا يؤمن المواطنون أن لديهم فرص أكبر
للمشاركة في الحياة السياسية ،و أنهم قادرين على تغيير النظام السياسي من
خالل أنشطتهم و ممارساتهم في الحياة السياسية الفعالة من خالل األنماط
المتعددة للمشاركة السياسية :كاالنتخابات ،التظاهرات ،األحزاب السياسية،
و االستجوابات في المؤسسات السياسية أو جماعات الضغط المتعددة.8
 .3.1وظائف الثقافة السياسية:

للثقافة السياسية وظائف مهمة هي:
-1التعرف على طبيعة البناءات و النظم السياسية.
-2تحليل العالقة بين المواطن و السلطة السياسية.
-3دراسة عملية المشاركة السياسية و كيفية تحديدها.
-4خلق الشخصية الوطنية ،و الهوية القومية فهي تعكس نوعية األداء السياس ي
للجماهير اتجاه قضاياهم الوطنية.
-5خلق الوعي بحقوق المواطنة ،لدى المواطنين من خالل التعليم السياسي و
الثقافي و التربوي و هذا ما تحرص عليه النظم السياسية المتقدمة ،التي تسعى
الى تطوير و تحديث مجتمعاتها و جماهيرها.
-6تعد الثقافة السياسية احدى األدوات الرئيسية في بناء المجتمع السياسي الذي
أساسه اتفاق الجماهير على شكل العملية السياسية ة التزام النخبة السياسية بعدم
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

فياللي فاطمة الزهراء ،عموري نسيمة
سياسية جامعة

بناء السلم األهلي في ليبيا على ضوء بناء ثقافة
565

تجاوز حدود السلطة السياسية الشرعية ،مع التزام األفراد باحترام قرارات
السلطة لتحقيق أهداف عامة في إطار عقد اجتماعي.9
وتتميز الدول النامية و ليبيا كنموذج للدراسة ،بضعف الثقافة السياسية مما
يؤدي الى االنقسامات و التفكك و انعدام التوازن في تكوينه ،و تعود جذور أزمة
الثقافة السياسية في هذه المجتمعات الى المرحلة التي خضعت فيها للسيطرة
االستعمارية ،أين شطر المجتمع ثقافيا الى قسمين:
األول :متأثر بالثقافة الغربية.
10
الثاني :وطني محافظ على قيمه الفكرية و الثقافة المحلية .
وهناك تباين في الثقافة السياسية مصدره:
 التباين في مستوى التعليم. التفاوت بين المدن و المناطق الريفية. التفاوت في مجال التعليم و الثقافة بين الذكور و اإلناث ،في دول العالمالنامي مما يشكل عائقا لتحقيق التالحم الوطني و ترسيخ الوعي القومي و تكافؤ
الجسم السياسي مما يساعد على بناء الوحدة الوطنية.11
 .2ضعف الثقافة السياسية و دورها في تحليل األزمة في ليبيا.

ضعف الثقافة السياسية في ليبيا ،يكشف عن أزمة عميقة قد ال تكون
خاصة بالمجتمع الليبي فقط و لكنها تشمل أغلب المجتمعات العربية ،لذا سنحاول
فهم أهم أسباب غياب الثقافة السياسية في ليبيا على امتداد  40عاما ،الى غاية
انفجار  17فبراير 2011و الفترة التي اعقبتها في ظل استمرار النزاع:
 .2.1فهم الثقافة السياسية السائدة في ليبيا:

الثقافة السياسية هي احدى األدوات األساسية في بناء الدولة اعتمدنا متغير
الشخصية القاعدية كحالة ديناميكية تجمع بين الوطني و القطري و الشامل و
الخصوصي تدليال على تعدد الشرائح المكونة لها ،و على ثراء مخزونها
التاريخي ،الثقافي و االثني.12
مجلة صوت القانون
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وقد عرف محمد المرزوقي الشخصية القاعدية الليبية " :هي شخصية
بدوية ذات طابع ارتجالي ال تحبذ االستقرار ،ألنه مرادف للفناء في حين أن
البدوي محب للحياة في حله و ترحاله" ،و عليه فالبداوة هي بنية ذهنية و ثقافة
تحكمت في سلوك الفرد الليبي و ال تزال مؤثرة في الشخصية القاعدية و
متحكمة في السلوكيات و العالقات االجتماعية.
 .2.2سمات الثقافة السياسية السائدة في الفترة ما بين (:)1969-2011

-1تعميم الذهنية البدوية و احتوائها ،كمحاولة للنظام السياسي السابق إظهار
التكامل بين البداوة و اإليديولوجية الثورية لتعبئة القبائل و إكساب النظام شرعية
سياسية.
-2تأكيد دور القبيلة السياسي و االجتماعي و التي أصبحت تتحكم في البالد من
منطلق أن القبيلة تساعد على السيطرة على الجغرافيا و اعادة انتاج السلطة،
مقابل الحصول على موارد الغنيمة و امكانية الغلبة و هنا دخلت القبيلة في
منطق الزبونية السياسية و المادية لالستفادة من األوضاع القائمة. 13
-3إعا دة انتاج البدونة و اعتمادها كقوة سياسية من خالل ما ورد في مبادئ
"الثورة الثقافية" الخمسة في خطاب "زوارة" في  15أبريل .1973
-4إعالء ثقافة البدو على حساب الحضر ،و هنا أشار مصطفى التير الى أن
البدونة المفروضة من طرف صانع القرار أفضت الى اقصاء الحضر و كل
التعب يرات الثقافية الغير بدوية كالمسرح ،و السينما و الرسم مما أدى الى اهتراء
المؤسسات و تعطيل حركة تقدم المجتمع الليبي.
-5استغالل الريع البترولي على بناء الوالءات و ابرام المقايضات السياسية و
االجتماعية ،أين تم التأكيد على حضور الشخصية البدوية في مؤسسات الدولة و
سيطرتها على مفاصل االدارة و المال العام ،و هذا ما أدى الى استفحال الفساد
و زاد الواقع صعوبة من خالل هيمنة القبيلة.14
مجلة صوت القانون
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-6عدم ميل الليبيين للجهد ،وضعف الحماس للعمل ،ألن المجتمع الريعي ال
يساعد على االنتاج ،كذلك اإليديولوجية الثورية ومحاولة القذافي إلباس
اال شتراكية ثوب اسالمي في النظرية العالمية الثالثة ،التي التستند الى أساس
علمي كانت هي جذور االخفاق السياسي و االقتصادي ،فقد ورد في الجزء
الثاني من الكتاب االخضر "الثروة و السلطة و السالح بيد الشعب" ،و كأنها
دعوة ص ريحة لمقاطعة العمل و عدم التقيد بضوابط القانون المتعارف عليها
دوليا.15
مما سبق يتبين أن التحديث في ليبيا ظل محدودا ما بين التقاليد و النظام
القيمي التقليدي و هيمنة القبيلة و العالقات االجتماعية التي أثرت بشكل سلبي
في تحديد سلوك و اتجاهات األفراد في الحياة السياسية ،ويرى مصطفى التير،
رائد مدرسة التحديث الليبية أن الوصول للحداثة أمر أساسي للديمقراطية ،لكن
الحداثة لم تتحقق بعد ،و لقد اقترح التير نموذجا قيميا يسميه " المراوحة في
المكان" بسبب سيطرة ثقافة البدونة على المجتمع ،و "الشخصنة" ،بمعنى عدم
استخدام الموضو عية ،بل االعتماد على الرغبات و المزاج الفردي ،و هيمنة
"خطاب اللون الواحد" حيث ال يحتوي الثقافة و ال يساعد نمط التعليم السائد على
استيعاب قيم الديمقراطية ،و هنا فالثقافة السائدة هي ثقافة الخضوع و عدم
المبادرة ،بل هي ثقافة تعلي شأن الحاكم ،و تؤهله للهيمنة على كل شيء دون أن
تفسح مجاال لألفراد ،و تفتقر الى العناصر المعززة للمشاركة السياسية ،و
الشعور باالقتدار السياسي و االستعداد للمشاركة ،و توفر روح المبادرة و الثقة
بين المواطن و النظام السياسي.16
 .3.2سمات الثقافة السياسية السائدة في الفترة ما بعد :2011

تعد ا الحتجاجات و اللجوء للعنف السياسي أحد مظاهر عجز النظام
السياسي عن تحقيق األهداف العامة للمجتمع ،أو توزيع قيمه بطريقة يرضى
عنها المواطنون ،و هنا يصاب النظام بشرخ في شرعيته مما يؤدي الى حدوث
مجلة صوت القانون
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اضطرابات و استخدام العنف الشامل و يكون نتيجتها سقوط الكثير من الضحايا
سواء من المحتجين أو عناصر النظام ،أو عامة الشعب.17
لقد خزن الفرد الليبي مقادير عالية من العنف و من الشعور باإلحباط
جراء سوء الخدمات الصحية و التربوية و التعليمية و اإلدارية و جراء البدونة
المفروضة و القسرية ،و أعاد انتاجها أثناء  17فبراير 2011و كرس نظاما من
التعامالت و العالقات في مرحلة ما بعد أكتوبر ،2011و تم االنتقال الى مجتمع
مفكك و زاد من انشطاره التدخل الخارجي بموجب القرار الصادر عن مجلس
األمن  ، 1973فاالستعانة بالخارج ليست ظاهرة سياسية و إنما هي حالة ثقافية،
و تاريخية و شعور بمحدودية التحصين و البحث عن الحماية من الخارج و نتج
18
عنه:
-1قبائل موالية للنظام السابق ،و أخرى معادية له.
-2بروز مكونات سياسية ليبرالية و علمانية و أخرى اسالمية.
-3ظهور أدوار فاعلة لمقاولي السالح و شبكات الجريمة المنظمة.
-4انفجار األحقاد البينية بين الليبيين جراء غياب الدولة.
 -5سي طرة الفاعل الديني المتشدد.
-6ميليشيات دينية و ميليشيات مافيوية و أخرى مناطقية و محلية.
والمالحظ أن الفاعل الديني بشقيه اإلخواني و السلفي الجهادي لم يبلور
استراتيجية حوار وطني و توافق بين المكونات الليبية ،بل عملت على جمع
أكبر قدر من السالح و تدمير فكرة احتكار الدولة للعنف المشروع و دفع نحو
تفكيك المؤسسات القائمة على هشاشتها ،وهو استمرار للسلوك الغنائمي الذي
يستفيد من الغطاء الديني و يكتسب منه الشرعية ،و هنا ال يمكننا إعفاء الفاعل
الديني بكل اتجاهاته من المسؤولية ألنه لم يكرس روح الوفاق.19
ومن التأثيرات السلبية للثقافة السياسية القائمة بعد انفجار  17فبراير
 ، 2011غياب إعالم فاعل غير مسيس فانحيازه الى خدمة توجهات أو أجندات
مجلة صوت القانون
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سياسية ،هو في الغالب يوفر المجال لظهور نخب و قيادات ذات رؤية محددة،
فالساحة تشهد حراكا تغلب عليه المنافسة بين وسائل إعالم مملوكة ألفراد أو
تن ظيمات سياسية أو لرجال أعمال أو مدعومة من دول أجنبية ،فاألزمة الحالية
تكمن في الصراع بين القيم و المعايير القديمة التي سادت في السابق ،و
استجالب قيم و معايير غريبة عن المجتمع الليبي ،فهناك تواصل لبعض
مكونات الثقافة السياسية في التعبير عن نفسها في سلوكيات الليبيين ،مما يجعل
عملية الدمقرطة تواجه خطر هذه التمظهرات غير ديمقراطية.20
 . 3توظيف الثقافة السياسية كعامل الستعادة االستقرار ،و بناء السلم األهلي لضمان العيش
المشترك في ليبيا ما بعد الحرب.

َّ
إن إ مكانية تفعيل الحل السياسي السلمي في مجال التعامل مع النزاع
ال مسلح القائم في ليبيا ،لن ينجح إال تحت سقف المصير المشترك و العيش
معا  The same fate cominityوذلك لن يحصل دون توفر فلسفة اإلرادة و
الحرص على تجاوز ثقافة العنف و السالح و الذهاب الى عدالة انتقالية ناجعة و
تسامحية  Transitional and tolerant justiceمن خالل الميكانيزمات اآلتية:
-1القيام بتحديث عميق يصهر كل البنيات ما قبل الحداثية و في مقدمتها البنيات
القبلية و التقليدية و العصبوية و الزبونية في مصهر المجتمع الشامل.
-2توفير برنامج وطني شامل إلعادة بناء المجتمع الليبي بقيادة نخبة متبصرة
تملك فلسفة اإلرادة كما يقول الفيلسوف مارلو بونتي ،و تعمل وفق مسار شامل
ومتكامل يستثمر في الشخصية القاعدية الليبية كونها تمتلك موارد أولية خام
تعطيها عبقرية التكيف و التحول لبناء شخصية قاعدية منتجة.
-3إعادة تنظيم الحياة السياسية و توزيع الثروة و ضمان المشاركة و الحقوق
الثقافية بالنسبة لألمازيغ و الطوارق و التبو.21
 -4تغليب الحل السياسي عن طريق الحوار و عدم إقصاء االخر ،فالحوار
السياسي ال يتقدم إال بتشخيص مواطن التعطل و مكامن التوتر و رصد مصادر
مجلة صوت القانون
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االختالل في الوضع الليبي الراهن ،ألن الحوار هو إرادة المصير المشترك و
الحرص على العيش معا ،بت وفر استعدادات ذهنية للعيش المشترك على رغم كل
االختالفات.
-5تقديس الثروات اوطنية و احترام حقوق األجيال المستقبلية فيها ،خاصة و أن
الميليشيات تبيع البترول مقابل دوالرات معدودة و هنا وصلت ليبيا الى مرحلة
في غاية الخطورة ،أي تبديد مستقبل األجيال القادمة.
 -6ضر ورة تدارك الثقافات األساسية الغائبة ،فغياب الثقافات األساسية التالية
سيؤدي الى فشل مسار التحول و التسوية:
أ-ثقافة المصير المشترك ،التي تحتضن االختالف و تضع له ضوابط و معايير و
تمنع اللجوء الى الخارج و تحرر االرادات الوطنية.
ب-تثمين عبقريات الشعب الليبي و إ عطائها الفرصة إليجاد الحلول حتى يكون
الشعب صاحب المبادرة.
ج-تعميم ثقافة تقديس الثروات و عدم إهدارها و استرجاع األموال في الخارج و
استرداد األرشيفات المؤسساتية المنهوبة.
د-ترسيخ ثقافة القانون و المؤسسات للحد من اللجوء للقبيلة لحل المشاكل
االجتماعية و السياسية و تكليفها بإنجاز التنمية المحلية.
 -7ضرورة بناء الدولة الليبية باعتبارها وازعا اجتماعيا ،فثقافة الدولة Culture
 of stateهي التي تبني االقتناع بشرعية المؤسسات ،و هنا يجدر اإلشارة أن
المشكلة الكبرى تكمن في ضعف االنضباط االداري و تدني المردودية
االقتصادية و التنموية ،فبعد  2011انتقلت ليبيا من دولة هشة الى دولة
فاشلة The Failed stateفعندما تغيب ثقافة الدولة يصبح كل شيء ممكنا ،و هنا
نذكر ما قامت به احدى المجموعات اإليديولوجية المسلحة حيث باعت أرشيفات
المخابرات العسكرية الليبية الى دولة عربية ،و حرق أرشيف االستخبارات في
بنغازي و هو جريمة ثقافية و سياسية بحق الشعب الليبي.22
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-8تدريب الليبيين على القيم المدنية ،فهي تكتسب من خالل هياكل التنشئة بداية
باألسرة و المدرسة و اإلعالم حيث تعمل بشكل تدريجي على خلق تقبل
األطروحة المدنية و استنباطها من قبل األطفال و خاصة الشبا ن على مستوى
جميع المؤسسات التي تتشارك في عملية التنشئة و من هنا يتعلمون أهمية
الدستور و احترام اإلختالف و هي ثقافة سياسية تحتاج وقتا طويال حتى تتحول
الى معيش يومي مشترك.
-9اإلختالف ظاهرة مجتمعية ايجابية ،لذلك بات ضروريا أن يعمل الفاعلون في
المجتمع الليبي م ن مواقعهم المختلفة على بناء عقد تقاسم العيش المشترك و
ممارسته ،فاالختالف هو الشرط الثقافي و األخالقي األساسي للعيش المشترك
لتجنب كل أنماط العنف.23
الخاتمة:
و في األخير نستنتج أنه ال يمكن ايجاد تسوية دون القبول بحتمية الحوار
لتجاوز األحقاد و اإلقصاء الجماعي بحجة االختالف في الفكرة و المعيش و
السلوك و خاصة في السياسة و الدين ،و لعل خير دليل على ذلك عنف
مصراته ،المسلط على قبيلتي الورفلة ،والتاورغاء حيث وصلت درجات العنف
الى التطهير العرقي ،و هذا يجعل من الضرورة توفير الثقة و الطمأنينة و
الشعور بالمستقبل المشترك ،من خالل دور القبيلة باعتبارها حاضنة شعبية و
اجتماعية مهمة تعمل على منع أبنائها من االلتحاق بالجماعات اإلسالموية
المتشددة و صون وحدة ليبيا و الحث عن التخلي عن السالح فالقبيلة ظاهرة
ايجابية مرتبطة الى حد كبير بكيفية توظيفها كظاهرة اجتماعية يمكن استثمارها
إل نجاح مسار الحوار و المصالحة ،فهي بيت الخبرة و الحكمة في مجال تهدئة
العقول و نشر ثقافة االستقرار و تدعيم روح التضامن و التقبل لآلخر و العيش
المشترك معه ،لذا البد من ابراز القدوات االيجابية في المجتمع الليبي و دعوة
مجلة صوت القانون
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الشباب للتعرف عليها و محاورتها و استكشاف مو ارد قوتها الذاتية ،فالقدوة
االيجابية مهمة في جميع المجتمعات و خاصة المجتمعات الخارجة لتوها من
صراعات دموية مسلحة.
فال ننسى أن الشعب الليبي يملك مثلما يؤكد تاريخه الحديث و المعاصر
عبقرية الحوار و المحاججة و عبقرية االجتماع في وجه التحديات فيكفي أن
ننظر في تاريخ معركة القرضابية التي وحدت الليبيين ،شرقا و غربا و يكفي
كذلك أن ننظر في تاريخ الكفاح الليبي بقيادة عمر المختار.
التوصيات :إن إثارة دور الثقافة السياسية كمعطى قيمي يساهم في بنا ء
السلم األهلي موضوع مهم و على درجة من النجاعة على الرغم من صعوبته،
لذا حددنا مجموعة من التوصيات تعزز بناء ثقافة سياسية جامعة:
إعادة بناء الشخصية القاعدية الليبية.إعادة بناء العقل الليبي بناءا حداثيا و مدنيا.إطالق مسيرة تحديث المجتمع الليبي و ذلك يتطلب إصالحات تربويةو تعليمية و فكرية.
االتفاق حول ضرورة الدولة في المجتمع الليبي من أجل منع الفوضىو تجنب اللجوء للعنف المسلح.
التوافق حول مفهوم الدولة المدنية و الوصول الى أرضية مشتركة.التوافق على ضرورة التفريق بين الثروة الوطنية و الغنيمة ،أي بينالحقوق االقتصادية و االلتزام أخالقيا و سياسيا بعقد مكتوب بعدم نهبها.
التوافق على ضرورة المجتمع المدني.االستثمار في كرامة الشباب و بناء األجيال الجديدة و تشجيع التنشئةالشبابية.
التربية على تقديس الجهد المنتج و العمل و االنتاج.مجلة صوت القانون
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التربية على حسن إدارة التفاوض و فن الحوار وكيفية التعايش معاالبقاء على االختالف تجنبا للعنف و االنغالق.
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النظام القانوني لإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية
Legal regime for the equitable uses of international
watercourses
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الملخص:
تقر مبادئ القانون الدولي مبدأ اإلنتفاع المشترك بالمجاري المائية الدولية وعدم إلحاق
األذى بباقي الدول ،ويستند القانون الدولي في ذلك على أساس حماية البيئة وحفظ األمن
والسلم الدوليين ،من خالل آليات هيكلية ووسائل تشريعية ،أهمها اإلتفاقيات الدولية والمبادئ
القانونية وإقرار المس ؤولية الدولية عن اإلخالل باإللتزام باإلستخدام المنصف لتلك المجاري
المائية .من هنا تبدو أهمية هذا البحث في كونه يتناول مفهوم اإلستخدام المنصف للمجاري
المائية الدولية واألسس التي يستند عليها القانون الدولي في ذلك .هذا وتنتهي الدراسة بجملة
من النتائج ،منها أن إستخدام المجاري المائية الدولية يخضع لقواعد قانونية متعددة المصادر،
وأن اإلخالل بها ينشئ مسؤولية دولية .كما انتهت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات ،منها
أن اإلتفاقيات الدولية حل ت محل األعراف والمبادئ العرفية في تنظيم استخدام المجاري
المائية الدولية ،وحث الدول على اإلنضمام لإلتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كلمات مفتاحية :المجاري المائية ،اإلستخدام المنصف ،البيئة ،األمن الدولي ،مسؤولية دولية.

Abstract:
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International law recognize the principle of joint use of
international watercourses and the right of each state to exploit its
share of it.International law is based on that on the basis of
environment protection and the maintenance of the international
peace. Hence the importance of this research for having deal with the
concept of equitable uses, and the means allocated to ensure that the
rules of joint use of those resources are respected. The study concludes
with a number of findings.
Keywords: International watercourses; equitable uses; international
responsibility; environment protection; international peace.

 -1المؤلف المرسل :الدكتور ويس فتحي  ،اإليميلOuis.fethi@hotmail.com :
المقدمة :

نظرا لتطو ر مفهوم األنهار الدولية وتعدد صور استخدامها خارج إطار
المالحة ،إنتشرت حاالت اإلستخدام التعسفي اإلنفرادي ،وحاالت اإلستخدام
الضار بتلك المجاري المائية من جانب بعض الدول ،بشكل يلحق الضرر بدول
أخرى .وفي ظل تزايد صور اإلستخدام الملوث ،وبروز الصراع الدولي عل ى
المياه ،ظهرت الحاجة إلى تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ،فنشأت
المبادئ والنظريات الفقهية لتنظيم المالحة النهرية ،ثم تطورت تلك المبادئ
وتوسع نطاق تطبيقها ،ليشمل اإلستخدامات غير المالحية .لكن بسبب قصور
تلك المبادئ ،توج ه اهتمام منظمة األمم المتحدة وبعض المنظمات المتخصصة
إلى تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية من خالل عقد المؤتمرات واإلتفاقيات
الدولية واإلقليمية على أعلى مستوى من التنسيق والتعاون الدولي ،نظرا لما
يتسم به الموضوع من صفة العالمية والكونية.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بسالم عبد العزيز ،ويس فتحي
الدولية

النظام القانوني لإلستخدام المنصف للمجاري المائية
578

أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية
الدولية ،والوسائل القانونية لفرض ذلك اإلستخدام ،وتسليط الضوء على تطور
مفهو م اإلستخدام المنصف وتطبيقاته وما يثيره من نزاعات ،وتتبع حركة
التشريع الدولي في هذا الشأن ،وبيان العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذه.
إشكالية الدراسة :
تتمثل إشكالية الدراسة األساسية في بيان مفهوم اإلستخدام المنصف
للمجاري المائية الدولية ،وما هي الوسائل القانونية الكفيلة بفرضه في الواقع
الدولي المتسم بتعارض المصالح وتعدد مصادر التنظيم ،وعدم قوة الجزاءات
المترتبة عن اإلخالل بهذا اإللتزام الدولي.
منهجية الدراسة :
لإلجابة على اإلشكالية اتبعنا منهجا تحليليا ،لتحليل القواعد والمبادئ
القانونية الدولية المنظمة الستخدام المجاري المائية الدولية ،وتحليل محتوى
مختلف الوثائق الدولية من معاهدات واتفاقيات ،كما استعنا بالمنهج التاريخي
الذي تفرضه ضرورة البحث في الخلفية التاريخية لتطور المفاهيم والقواعد
والمبادئ ذات الصلة.
خطة الدراسة :
تتضمن الدراسة عنوانين كبيرين وعناوين فرعية ،إذ نتناول في الجزء
األول منها ،مفهوم اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،من خالل تحديد
معنى وضوابط ذلك اإلستخدام ،واألساس القانوني لذلك .أما في الجزء الثاني من
البحث ،فنتعرض لوسائل وآليات تنظيم اإلستخدام المنصف للمجاري المائية
الدولية ،لنستعرض في األخير معالم المسؤولية الدولية المترتبة عن اإلخالل
بذلك الواجب ،قبل أن نختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات.
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 .1مفهوم اإلستغالل المنصف للمجاري المائية الدولية
نتطرق في هذا الجزء من البحث إلى ضوبط اإلستخدام المنصف
للمجاري المائية الدولية ،ثم نعرض لألسس التي يستند عليها ،وذلك بعد تحديد
معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية.
 .1.1معنى وضوابط اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية
تطور معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية بسبب ظهور
صور جديدة لإلستخدام غير المالحي ،لذلك ظهرت الحاجة إلى تنظيمه ،مما
يقتضي تحديد معنى اإلستخدام المنصف ،قبل التعرض لضوابطه.
 .1.1.1معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية
يطلق لفظ المجرى المائي الدولي على األنهار الدولية دون البحار
والمحيطات ،1وقد ورد أول تعريف للنهر الدولي ،في معاهدة باريس للسالم في
 30مايو  1814بأنه "النهر الذي يخترق أقاليم دولتين أو أكثر" .2و لما تغيرت
صور استخدام األنهار ،التي باتت تستخدم في الري والزراعة واإلستغالل
المنزلي وتوليد الطاقة الكهرمائية ،تطور مفهوم النهر وتغير إسمه إلى المجرى
المائي الدولي في اتفاقية برشلونة لسنة  .31921وأدى ذلك التطور إلى نقل
النهر من صبغة الوطنية إلى التدويل ،ومن هنا ظهر مبدأ اإلستخدام المنصف
للمجاري المائية الدولية.4
أما عن معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،فهو اإلنتفاع
بها بشكل يتوافق مع الغرض الذي تؤديه ،انتفاعا تراعى فيه شروط الحفاظ على
تلك المجاري ،وحمايتها من كل ما من شأنه أن يلحق بها الضرر ،أو يلحق
الضرر بالدول التي تتشارك في استخدامها ،و ذلك وفق الضوابط اآلتي بيانها.
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 .2.1.1ضوابط اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية
يتحدد معنى اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية من خالل
مجموعة من الضوابط ،أهمها منع اإلستخدام الملوث أو الضار بالمجرى المائي
الدولي ،ومنع اإلستئثار الفردي واإلستخدام األحادي له.
أوال :منع اإلستخدام الملوث والضار بالمجاري المائية الدولية
تزايدت في العقود األخيرة مصادر التلوث ،5من تلك المواد والطاقات
الضارة 6التي تتسبب في تغيير الصفات الطبيعية والبيولوجية لألوساط المائية.7
لهذا ،بات التلو ث الناتج عن اإلستخدام السيئ لألوساط المائية عموما ،في صلب
اهتمام المنظمات الدولية .هذا ويمكن تقسيم اإلستخدام الملوث للمجاري المائية
الدولية من حيث نطاقه ،إلى استخدام يقتصر أثره على إحداث تلوث داخل الدولة
فقط ،واستخدام يمتد أثره ،بحيث يؤدي إلى تلوث عابر للحدود ،وهو األكثر
خطورة وإثارة للنزاعات الدولية.8
إن اإلستخدام الملوث للبيئة المائية عموما ،ليس ظاهرة جديدة ،فقد شكل
البحر والنهر على مر األزمنة ،مكانا للتخلص من جل المخلفات غير المرغوب
فيها ،كالنفايات المنزلية ومخلفات النشاطات اإلقتصادية 9والنفايات الصناعية،10
غير أن ما تشترك فيه النشاطات الملوثة جميعها ،هو ضررها العابر للحدود.11
أمام هذا الوضع ،بدأ المجتمع الدولي يتحرك لتنظيم استخدام المجاري
المائية الدولية ،حيث بذلت جهود معتبرة ،والزالت تبذل ،لمنع اإلستغالل الملوث
للمجاري المائية الدولية ،وفرض اإلستخدام النظيف واآلمن لها.
ثانيا :منع اإلستخدام الفردي للمجاري المائية الدولية
إن تضارب مصالح الدول بشأن استغالل الموارد المائية الدولية ،وانفراد
بعضها باستغالل تلك المجاري ،يتسبب في صراع دولي ،يهدد األمن
واإلستقرار الدوليين .12وفي سبيل فرض اإلستخدام المنصف لتلك المجاري،
بدأت حركة التشريع الدولي تسن قواعد قانونية دولية ،مثلما جاء في اتفاقية
مجلة صوت القانون
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جنيف لعام  ،1923التي كرست مبدأ التشاور بين الدول كمبدأ وقائي ،لتجنب
النزاعات الدولية.
وبسبب تضارب النظريات المتعلقة باستغالل المجاري المائية الدولية،
التي تقوم ،إما على نظرية سيادة الدولة على إقليمها ،وإما على نظرية المساواة
والتشاور ،13إجتهد فقهاء القانون الدولي ،لوضع قواعد دولية لحماية حقوق دول
المصب من تعسف دولة أو دول المنبع ،في استخدام المجاري المائية الدولية،14
األمر الذي انتهى إلى إخضاع استغالل تلك المجاري المشتركة ،إلى مبدأ
اإلستخدام المنصف والمعقول ،15حيث شهدت السنوات األخيرة ،صدور عدد
من األحكام القضائية الدولية ،مستندة على هذا المبدأ.16
 .2.1األساس القانوني لتنظيم إستغالل المجاري المائية الدولية
تتعدد األسس القانونية التي يستند عليها القانون الدولي في تنظيم استخدام
المجاري المائية الدولية ،ومنع اإلضرار بها ،والمساس بحقوق الدول المتشاركة
فيها ،غير أن أهم تلك األسس هما ،حماية البيئة المائية الدولية وحفظ األمن
والسلم الدوليين.
 .1.2.1حماية البيئة المائية الدولية
تشكل المجاري المائية الدولية ،جزء هاما من البيئة المائية الدولية
المشتركة .17ومن هذا المنطلق ،فإن تنظيم استغالل المجاري المائية الدولية
يهدف إلى حمايتها باعتبارها نظاما بيئيا .ويرجع هذا التوجه ،إلى نشأة فكر بيئي
جديد ،يقوم على اإلعتراف للبيئة ككل ،بقيمة معيارية ذاتية مستقلة ،18تجعلها
كيانا قانونيا مؤهال للتمتع بالحقوق ، 19حيث لم يعد العالم ينظر إلى البيئة المائية،
بما فيها المجاري المائية الدولية ،على أنها مجرد وسائل لخدمة اإلنسان.20
وامتدادا لهذا الفكر الجديد ،باتت البيئة المائية بمختلف مكوناتها ،تشكل تراثا
مشتركا لإلنسانية.21
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ومن أجل حماية البيئة المائية ،صدرت العديد من اإلعالنات الدولية
مستندة على مبدأ اإلستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة ،ففي أوروبا مثال
صدرت في عام  2000الئحة توجيهية ،تدعو الدول األوروربية إلى ضرورة
إعادة التوازن البيولوجي والكيميائي لألوساط المائية العذبة في أوروبا ،على
أساس أنها تراثا مشتركا.22
وفي توجه آخر حديث ،صار ينظر إلى الحق في البيئة ،كحق أساسي من
حقوق اإلنسان ذات القيمة الدستورية ،23وتجسد ذلك ،في إعالن ريو دي جانيرو
 ،1992وإعالن جوهانسبورغ  ،2002والقمة العالمية للتنمية بنيويورك
 .2005وعلى المستوى القاري ،إقترحت الندوة األوروبية لحماية الطبيعة،
المنعقدة في ستراسبورغ سنة  ،1970إعداد بروتوكول أوروبي لحقوق
اإلنسان ،يضمن لكل فرد ،الحق في بيئة صحية غير ملوثة ،وفي ماء نقي.24
وتكررت تلك الدعوة في المؤتمر األوروبي األول حول البيئة وحقوق اإلنسان،
المنعقد في ستراسبورغ سنة  ،251979والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب ،الموقع في نايروبي في  28يونيو .1981كما برز دور القضاء
الدولي في هذا الشأن ،حيث أصدرت المحكمة األوربية في سنة  1991حكما،
إ عتبرت فيه حماية البيئة هدفا عاما مشروعا ،تفرضه المصلحة العامة ،بل
اعتبرت في حكم آخر لها ،المساس بالحق في البيئة ،بمثابة المساس بالحق في
الحياة.26
 .2.2.1الحفاظ على األمن والسلم الدوليين
تشكل قواعد تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ،إطارا قانونيا مالئما
للحفاظ على األمن والسلم الدوليين ،ويكفي للداللة على أهمية تلك القواعد ،أن
عددا معتبرا من النزاعات الدولية ،يعود سببها إلى الصراع الدولي على الموارد
المائية المشتركة.
مجلة صوت القانون
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ويواجه العديد من الدول العربية اليوم ،مشكلة تعسف بعض الدول
المجاورة ،في نشاط استغالل المياه المشتركة بسبب موقعها ،ومن أمثلة هذا
الوضع ،النزاع القائم بين تركيا والعراق وسورية .هذا ويشهد نهر النيل واقعا ً
مشابها ً ،في ظل استمرار اإلنفراد بإقامة مشاريع االستفادة من منابع النهر ،من
بعض دول المنبع أو المجرى ،حيث بدأت مالمح نزاع دولي شديد التعقيد ،تلوح
في األفق ،بسبب إصرار إثيوبيا على إتمام إنجاز وتشغيل سد النهضة.
وحتى ال يتسبب اإلستخدام غير المنصف للمجاري المائية الدولية ،في
توتر النزاعات الدولية ،إ عتمدت اإلتفاقيات المتعلقة باستخدام المجاري المائية
الدولية ،مبدأ التسوية السلمية لحل النزاعات ،27إذ صدرت العديد من القرارات
واإلعالنات الدولية التي تبنت هذا المبدأ ،مثلما تنص عليه قواعد سالزبورج.28
 .2وسائل تنظيم اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية
إن تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ،مسؤولية المجتمع الدولي
بأكمله .لهذا ،تتكاتف الجهود الدولية لتنظيمه بطرق ووسائل متعددة ،يمكن
تصنيفها تحت قسمين اثنين ،هما الوسائل الهيكلية والوسائل التشريعية.
 .2.1الوسائل الهيكلية لتنظيم استغالل المجاري المائية الدولية
لقد أثمر إ هتمام منظمة األمم المتحدة بتنظيم استخدام المجاري المائية
الدولية المشتركة ،بحيث نشأت عنه مجموعة من القواعد ،من بينها قواعد
هلسنكي لسنة  ،1966التي تحكم وتنظم استخدام مياه األنهار الدولية المشتركة.
هذا ويعد برنامج األمم المتحدة للبيئة ،الذي أنشئ بناء على توصيات
مؤتمر ستوكهولم حول البيئة لسنة  ،1972أحد صور الجهد األممي لحماية
البيئة المائية المشتركة بوجه خاص .وفي نفس اإلطار ،توالت جهود منظمة
األمم المتحدة ،حيث توجت بصياغة إ تفاقية األمم المتحدة بشأن االستخدامات
غير المالحية للمجاري المائية الدولية في عام  .1997كما رعت المنظمة،
توقيع اتفاقية األمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية الدولية العابرة
مجلة صوت القانون
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للحدود والبحيرات الدولية ،أو ما يصطلح على تسميتها باتفاقية المياه ،التي
اعتمدت في هلسنكي ،فنلندا عام  ،1992وأصبحت نافذة عام  ،1996وعدلت
في  2003لتسمح بانضمام أي دولة إليها ،والتي صارت في سنة ،2016
تشكل اإلطار القانوني الدولي ،المنظم الستخدام المياه المشتركة.
وإلى جانب منظمة األمم المتحدة ،شاركت منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة ،ف ي تحضير مسودات النصوص لعدد كبير من االتفاقيات ،وقدمت
مساعدة فنية للجنة بحيرة تشاد ،في سبيل الحفاظ على الحوض من التلوث.
وال يمكن الحديث عن حماية المجاري المائية الدولية من النشاطات
المتلفة ،دون ذكر دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية .فمنذ منتصف القرن
الماضي ،صار لهذه المنظمة دور كبير في هذا المجال ،غير أنها تركز نشاطها
بشكل أكبر في مجال البحار والمحيطات ،لكن ال مانع من تطبيق توصياتها،
واإلستفادة من توجيهاتها ،في مجال األنهار الدولية.
 .2.2الوسائل التشريعية لتنظيم االستغالل المنصف للمجاري المائية الدولية
إلى جانب اآلليات الهيكلية ،وضع المجتمع الدولي آليات أخرى لضمان
اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،حيث صيغت لهذا الشأن ،مجموعة
من اإلتفاقيات ،فضال عن إرسا ء عدد من المبادئ الدولية ،وإقرار المسؤولية
الدولية عن اإلخالل باإلستخدام المنصف لتلك المجاري.
 .1 .2.2المبادئ واإلتفاقيات الدولية الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية
إن مبدأ اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ال يعني المساواة،
وإنما يقتضي التناسب في اإلنتفاع بحصص المياه بين الدول المتشاطئة ،بحسب
عدد السكان والمساحة واإلحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية ،وعوامل أخرى.29
وقد نبع مبدأ اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،من تصرفات
الدول الفيدرالية ،مثل الواليات المتحدة األمريكية ،لينتقل منها إلى القانون
الدولي .30وفي مرحلة الحقة ،تفر ع هذا المبدأ إلى مبادئ فرعية ،أهمها مبدأ
مجلة صوت القانون
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عدم إلحاق ضرر ملموس بدول المجرى المائي الدولي ،31الذي تترتب على
اإلخالل به مسؤولية دولية .وقد أعتمد هذا المبدأ في عدة اتفاقيات دولية ،وأحكام
قضائية دولية ،مثل تصريح منتيفيديو  ،1933كما أشارت إليه محكمة العدل
الدولية في قضية مضيق كارفور.32
هذا وتبنت منظمة األمم المتحدة ،مبدأ التعاون الدولي ،في العديد من
المؤتمرات واإلتفاقيات ،كما اعتمده الميثاق األوروبي لعام  ،1967ومجمع
القانون الدولي عام  1982في المادة الرابعة من القواعد المعتمدة من طرفه.33
ومن أجل تجنب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات المتعلقة باستخدام المجاري
المائية الدولية ،جاء مبدأ التسوية السلمية ،حيث ساهمت لجنة القانون الدولي في
إرساءه ،خالل إعدادها لمشروع االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة لالستخدامات
غير المالحية للمجاري المائية الدولية لعام .341997
هذا عن المبادئ ،أما اإلتفاقيات الدولية المنظمة الستخدام المجاري المائية
الدولية ،فهي متعددة تعدد الدول التي تشترك فيما بينها في مجرى مائي دولي،
حيث عرف التطور التاريخي للقانون الدولي ،العديد من اإلتفاقيات التي تعنى
بهذا الموضوع ،من بينها إتفاقية برشلونة الموقعة في  20أبريل  ،1921التي
انبثق عنها مبدآن أساسيان ،هما مبدأ حرية المالحة والمواصالت في النهر،
ومبدأ المساواة بين الدول في استعمال النهر.35
وتعد إتفاقية جنيف لعام  ،1923من أهم الوثائق القانونية الدولية في هذا
الشأن ،من خالل تأكيدها على ضرورة التشاور بين الدول المتشاطئة ،قبل إقامة
المنشآت على المجرى المائي الدولي .وبداية من عام  ،1963بدأت األمانة
العامة لألمم المتحدة ،بتجميع عدد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية بخصوص
استعمال المجاري المائية لألغراض غير المالحية ،36وتوالت الجهود الدولية
تحت رعاية لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة ،إذ توجت بصياغة اتفاقية
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األمم المتحدة بشأن االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية في عام
.371997
كما رعت منظمة األمم المتحدة ،الجهد الذي أدى إلى توقيع إتفاقية األمم
المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود والبحيرات
الدولية ،التي بدأت إقليمية ضمن اللجنة اإلقتصادية ألوروبا ،واعتمدت في
هلسنكي ،فنلندا عام  ،1992قبل أن تتحول إلى اتفاقية دولية سنة .2016
وتعد هذه اإلتفاقية ،مرجعا لإلتفاقيات اإلقليمية المتعلقة بالمجاري المائية
الدولية ،حيث ألهمت بمبادئها إتفاقيات كثيرة ،مثل إتفاقية تنظيم إستغالل بحيرة
تشاد ،وميثاق أحواض النيجر ،واإلتفاق المبرم بين كازاخسان والصين حول
المياه المشتركة بينهما.
وبالعودة إلى المنطقة العربية ،وفي سبيل تنظيم استخدام نهر النيل ،أطلقت
مبادرة دول الحوض في عام  ،1999بهدف صياغة إتفاق جماعي ،غير أن
دول المنابع هاجمت االتفاقيات السارية ،بزعم أنها موروث استعماري ،ومن ثم
اعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكامها .38هذا وقامت بعض الدول التي يمر بها
نهر النيل ،بالتوقيع على االتفاقية اإلطارية للتعاون بين دول الحوض ،متجاهلة
مطالب دولتي المصب ،مصر والسودان ،اللتين طالبتا بتبني مبدإ اإلجماع عند
التصويت وإتخاذ القرارات ،أو األخذ بنظام األغلبية المقترنة بموافقة دولتي
المصب ،كون باقي دول الحوض دول منبع ،وأنه من الوارد أن تتخذ قرارات قد
ال تراعي مصالح دولتي المصب.39
 .2.2.2المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بواجب اإلستخدام المنصف للمجاري
المائية الدولية
تقوم تلك المسؤولية على أسس متنوعة بحسب الحاالت ،من بينها الخطأ.
وتنشأ المسؤولية الدولية على هذا األساس ،في حالة ما إذا ارتكبت الدولة خطأ
ما أثناء استخدامها للمجرى المائي الدولي .40وقد تقوم المسؤولية ،لمجرد وقوع
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فعل غير مشروع ،وهو كل سلوك يتعارض مع قواعد القانون الدولي .وفضال
عن ذلك ،تقوم المسؤولية بحسب إتجاه فقهي آخر ،كلما كان الضرر ناتجا عن
نشاط خطر بطبيعته ،41إذ تعد هذه الصورة ،أحد أنماط المسؤولية الموضوعية،
التي تصلح بشكل خاص في حاالت المسؤولية الناجمة عن الضرر البيئي نتيجة
األنشطة النووية ،حيث يصعب إثبات الخطأ .42وفي تطور جديد لمفهوم
المسؤولية عن الضرر البيئي بشكل عام ،برز مبدأ المسؤولية الوقائية ،كنظام
حديث للمسؤولية بدون ضرر ،43إذ تم إقرار عدد من القواعد السلوكية األولية،
التي تحمل الدول المسؤولية قبل وقوع الضرر.44
وأيا كان األساس الذي تؤسس عليه ،فإن قيام المسؤولية الدولية ،ينشئ
للدولة المتضررة ،الحق في مطالبة الدولة المتسببة في الضرر بإصالح
الوضع .45وهذا اإلصالح ،إما أن يكون بشكل عيني مباشر ،بوقف اإلستخدام
غير المنصف للمجرى المائي ،وإما أن يكون بطريق غير مباشر ،وذلك بدفع
تعويضات مالية لجبر الضرر.46
الخاتمة:
في خاتمة هذا البحث ،يظهر سعي المجتمع الدولي إلى وضع آليات
قانونية لتنظيم استخدام المجاري المائية الدولية ،حيث صيغت مجموعة من
الضوبط القانونية ،من بينها منع اإلستخدام الفردي وكل أشكال اإلستخدام الملوث
والضار باألنهار الدولية ،بغية حماية البيئة المائية المشتركة ،وحفظ األمن
والسلم الدوليين .وقد إعتمد القانون الدولي في ذلك ،على وسائل هيكلية
وتشريعية ،حيث بات إستخدام المجاري المائية الدولية ،يخضع لعدد من
اإلتفاقيات الدولية المرجعية ،بداية من إتفاقية برشلونة الموقعة في  20أبريل
 ،1921إلى اتفاقية جنيف لعام  ،1923واتفاقية األمم المتحدة بشأن
االستخدامات غير المالحية للمجاري المائية الدولية لعام  ،1997التي جاءت
مجلة صوت القانون
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امتدادا لقواعد هلسنكي لسنة  ،1966وصوال إلى إتفاقية األمم المتحدة لحماية
واستخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود والبحيرات الدولية ،التي
تحولت إلى اتفاقية دولية عام .2016
نتائج البحث:
 إن استخدام المجاري المائية الدولية كانت تحكمه قواعد عرفية. إن بروز صور جديدة الستخدام األنهار هو ما دفع إلى تنظيم استخدامهابقواعد ذات صبغة رسمية.
 تتعد اإلتفاقيات الدولية التي تنظم إستخدام المجاري المائية الدولية . تشترك كل اإلتفاقيات ،في أنها تدعو إلى اإلستخدام المنصف والعادلللمجاري المائية الدولية.
 اإلستخدام المنصف يعني عدم اإلنفراد وعدم إلحاق الضرر بالمجرىالمائي وبحقوق الدول األخرى.
 إن اإلخالل بواجب اإلستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،ينشئمسؤولية دولية.
توصيات البحث:
 حث الدول المطلة على نهر دولي على اإلنضمام إلى اإلتفاقيات الدولية. مواصلة الجهد األممي ،لتنظيم إ ستغالل جميع األنهار الدولية بقواعدموحدة.
 تدعيم القضاء الدولي ،بآليات التدخل والفصل في النزاعات المرتبطةباستخدام المجاري المائية الدولية.
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ملخص:
سعت الجزائر في ظل سياستها السياحية الجديدة ،قصد تنمية القطاع السياحي ومحاولة
النهوض به ،إلى تبني إصالحات قانونية واقتصادية وذلك في إطار التنمية المستدامة ،حيث
جاء القانون رقم  01/03المؤرخ في  17فبراير  ،2003المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
ليوضح مدى نية وعزم الدولة في إحداث محيط مالئم ومحفز لدعم وترقية األنشطة السياحية،
في ظل حماية البيئة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ،ومنه تسعى هاته
الدراسة إلى تثمين جهود المشرع الجزائري في جعل السياحة الجزائرية تواكب تيار التنمية
المستدامة ،وترتقي إلى مصاف الدول السياحية بامتياز.
كلمات مفتاحية :السياحة ،التنمية المستدامة ،التنمية المستدامة للسياحة.
Abstract:
Algeria has endeavored under its new tourism policy, aimed at
developing the tourism sector and trying to promote it, to adopt legal
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and economic reforms within the context of sustainable development,
Where the law No 03/01 of 17 February 2003 Concerning the
sustainable development of tourism, came to clarification the intention
and determination of the State to create an appropriate and stimulating
environment to support and Promote tourism activities, In the
framework to the protection of the environment and valuing the natural,
cultural and historical capacities of the country, This study seeks to
value the efforts of the Algerian legislator in making Algerian tourism
keep pace with sustainable development stream and rises to the ranks of
tourist countries with distinction.
Keywords: tourism, sustainable development, Sustainable tourism
development

 -1المؤلف المرسل :وطواط محمد ،اإليميلoutmeed@gmail.com :

مقدمة :
تعتبر السياحة اليوم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في
عمليات التنمية بأشكالها المختلفة ،والركيزة األساسية التي تبني عليها الدول
سياساتها االقتصادية الحديثة ،باعتبارها صناعة متكاملة وموردا هاما لدفع عجلة
التنمية االقتصادية ،خاصة في ظل تراجع عائدات الثروة النفطية ،ومطلبا نبيال
لتحقيق الرفاهية االجتماعية واالنفتاح على العالم الخارجي في ظل التواصل
والتبادل الثقافي واالجتماعي بين الشعوب.
والجزائر من بين الدول التي سعت دائما إلى تبني خيار التنمية كرهان
مستقبلي لتنمية جميع القطاعات األساسية في الدولة ،وخاصة القطاع السياحي
ومحاولة النهوض به ،وتنميته تنمية مستدامة ،ترتكز ضمن استراتيجيتها
السياحية على سياسة تعزيز وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية الى هذا
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القطاع بكافة التدابير والوسائل التشجيعية والتحفيزية ،لمحاولة خلق مناخ
استثماري مالئم لها ،وتقديم خدمات نوعية تتالئم مع احتياجات ورغبات
السكان ،في اطار المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي
لألجيال القادمة.
وإن عملية تفعيل القطاع السياحي وتنميته تنمية مستدامة في ظل
اإلمكانات الهائلة التي تنعم بها الجزائر من موارد طبيعية وتاريخية وثقافية
متنوعة ،يتطلب من الدولة تدعيم هذا القطاع وتنظيمه بآليات قانونية تساهم في
بعث عمليات التنمية والترقية السياحية ،ومن هذا المنطلق حاول المشرع
الجزائري من خالل أحكام القانون رقم  01/03المؤرخ في  17فبراير ،2003
المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ،تحديد شروط التنمية المستدامة لألنشطة
السياحية وترقيتها وكذا تدابير وأدوات تنفيذها.
وانطالقا من فرضية ان الدولة الجزائرية وضعت مرجعية قانونية لتنظيم
القطاع السياحي وتنميته تنمية مستدامة ،نطرح اإلشكالية التالية :إلى أي مدى
توفق المشرع الجزائري من خالل أحكام القانون رقم  01/03إلى إحداث بيئة
مالئمة ومحفزة لتنمية مستدامة للقطاع السياحي ؟ وما هي أهم آليات وسبل
دعم وترقية األنشطة السياحية في ظل هذا القانون ؟
إن أهمية هذه الورقة البحثية ،تنبع من أهمية موضوع التنمية السياحية
المستدامة في الجزائر وما له من آثار ايجابية وتنموية للنهوض بالقطاع السياحي
النعاش االقتصاد الوطني وتنويعه ،وفي نفس الوقت تهدف هذه الدراسة الى
ابراز دور التنمية السياحية المستدامة في تحقيق مجمل األهداف النوعية
والكمية ،التي تزيد من استدامة القطاع السياحي وتوجيهه .
ولمعالجة هذه اإلشكالية ،اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي في تحليل
هذا النص القانوني واستخالص منه مختلف مبادئ واهداف وشروط التنمية
السياحية وترقيتها مع وصف لواقع واستراتيجية هذه التنمية في الجزائر،
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محاولين تقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين ،حيث نتطرق في المحور
األول إلى ماهية التنمية السياحية المستدامة ،وفي المحور الثاني نتناول تحديات
تنمية وترقية القطاع السياحي في الجزائر.
 .1ماهية التنمية السياحية المستدامة

تعتبر قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أهم أعمدة التنمية
المس تدامة ،وإن عملية التوفيق بينهما يرتكز على مدى قدرة البشرية على إحداث
التوازن بين هذه العناصر الثالثة ،وانطالقا من األهمية المتزايدة لقطاع السياحة
في الجزائر ودوره في دعم االقتصاد الوطني وحماية البيئة ،فإن السياحة تصبح
قطاعا اقتصاديا رائدا للتنمية المستدامة ،وفى نفس الوقت تجعل التنمية السياحية
المستدامة مطلب حماية الموارد الطبيعية والثقافية هدفا رئيسيا للمشروعات
السياحية باختالف نشاطاتها ،فتحقق كل مستويات الرفاهية لألجيال الحالية التي
تستفيد منها ،دون المساس واإلضرار بحصص األجيال القادمة من هذه الرفاهية.
وعليه سنعالج من خالل هذا المحور مفهوم التنمية السياحية المستدامة.
 1.1مفهوم التنمية السياحية المستدامة

قبل التطرق إلى تحديد مفهوم التنمية السياحية المستدامة البد من الوقوف
أمام بعض المصطلحات األساسية (السياحة ،التنمية المستدامة) ،التي سنحاول
إعطاء لمحة عنها ،رغم كثرة وتنوع تعاريفها.
 1.1.1تعريف السياحة والتنمية المستدامة
 1.1.1.1تعريف السياحة

لفظ السياحة في اللغة العربية يعنى التجوال ،وعبارة ساح في األرض
تعني ذهب وسار على وجه األرض( ، )1ويقابله في اللغة الالتينية كلمةTourism
والمشتقة من كلمة  ToTourفي اللغة االنجليزية ،أي يدور أو يجول،
والمعروف باللغة الفرنسية بلفظ  Tournerوكالهما مشتق من لفظ التيني
 ،Tournareالذي يؤدي نفس المعنى( ،)2أما اصطالحا فهناك عدة تعاريف
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لمفهوم السياحة تختلف حسب الغرض التي تقوم من أجله ،والتي سنحاول ذكر
أهم تعريفاتها:
 األكاديمية الدولية للسياحة تعرفها بأنها " اصطالح يطلق على رحالتالترفيه وكل ما يتعلق بها من أنشطة وإشباع لحاجات السائح"(.)3
 يعرفها الباحث االنجليزي "نورفال" حين عرف السائح بأنه " الشخصالذي يدخل بلدا أجنبيا ألي غرض عدا اتخاذ من هذا البلد محل إقامة دائمة أو
اتخاذ من هذ ا البلد مكان عمل منتظم مستمر والذي ينفق في هذا البلد الذي يقيم
فيه ماال كسبه في مكان آخر"(.)4
أما المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم السياحة صراحة في ظل التشريع
السياحي الجزائري ،تاركا تعريفها بطبيعة الحال للفقه السياحي ،أما في ظل
القانون رقم  ،01/03المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة( ،)5حاول المشرع
اإلشارة إلى مختلف أنواعها( )6والى تعريف النشاط السياحي في نص المادة 03
منه ،على انه" كل خدمات تسويق أسفار أو استعمال منشآت سياحية بمقابل
سواء شمل ذلك اإليواء أو لم يشمله ".
 2.1.1.1تعريف التنمية المستدامة

ان مفهوم ال تنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة التي تشتتت وتزاحمت
معانيها بين أقالم المعبرين عنها ،في مختلف المجاالت العلمية والعملية،
فأصبحت المشكلة ليست غياب التعريف وإنما تعدد وتنوع تعريفاتها ،ومصطلح
التنمية المستدامة ظهر ألول مرة سنة  1987في تقرير بورتالند Bruntland
الذي نشرته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،بعد هذا التقرير قررت الجمعية العامة
لألمم المتحدة عام  1989التحضير لمؤتمر ريو ،الذي كان الهدف األساسي منه
تحديد استراتيجيات وتدابير للحد من آثار تدهور البيئة والقضاء عليها ،ودعم
التنمية المستدامة والسليمة بيئيًا.
مجلة صوت القانون
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ومن هذا المنطلق نتطرق إلى أهم التعريفات التي يمكن أن ترد لهذا
المصطلح والمتمثلة في ما يلي:
 تعرفها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة على أنها " التنمية التيتلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدره األجيال المستقبلية على تلبية
حاجياتهم(.")7
 يمكننا تعريف التنمية المستدامة وفقا ألبعادها ،فهي وفقا للبعداالقتصادي" كل إجراء خفض في استهالك الطاقة والموارد ،أما بالنسبة للدول
النامية فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من
الفقر"( ،)8ووفقا للبعد االجتماعي" تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني
ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في الريف"( ،)9أما تعريفها
وفقا للبعد البيئي فهي " تعني حماية الموارد الطبيعية ،واالستخدام األمثل
لألراضي الزراعية والموارد المائية"( ،)10أما من منظور البعد التكنولوجي فهي
كل " محاولة نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيا
منظفة للبيئة ،وتنتج الحد األدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارة
بطبقة األوزون"(.)11
 عرفها المشرع الجزائري في نص المادة  03الفقرة  04من القانونرقم  01/03بأنها " نمط تنمية تضمن فيه الخيارات وفرص التنمية التي تحافظ
على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي لألجيال القادمة ".
 2.1.1تعريف التنمية السياحية المستدامة

التنمية السياحية هي بؤرة االهتمام في صناعة السياحة على مستوى كافة
دول العالم السياحية ،فالتنمية السياحية هي خلق وتطوير المنتج السياحي ،أو هي
العمل المنظم المستمر إلنعاش صناعة السياحة(.)12
 عرفها اإلتحاد األوروبي للبيئة والمتنزهات القومية سنة  1993علىأنها :نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط/د وطواط محـمد ،د .حشود نسيمة
على ضوء أحكام القانون رقم 01/03

نحو تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر
603

بالبيئة المعمارية ،كما تُعرف على أنها التنمية التي تقابل وتشبع إحتياجات
السي اح والمجتمعات المضيفة الحالية وضمان استفادة األجيال المستقبلية ،كما
أنها التنمية التي تدير الموارد بأسلوب يحقق الفوائد االقتصادية واالجتماعية
والجمالية مع اإلبقاء على الوحدة الثقافية واستمرارية العمليات اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية(.)13
 لم يعرف المشرع الجزائري التنمية السياحية المستدامة في ظل القانونرقم  01/03المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة صراحة ،إال انه يمكننا ان
نستنتج تعريفا لها من خالل أحكام هذا القانون ،على أنها نمط للتنمية يضمن
التطوير المنسجم والمتوازن لألنشطة السياحية وترقيتها ،لتلبية وإشباع رغبات
األجيال الحالية دون مساومة حقوق األجيال المستقبلية ،في ظل االستخدام األمثل
للموارد الطبيعية ،ومراعاة الخصائص السياحية الحضارية التاريخية والموروث
الثقافي وصيانتها.
 2.1التنمية السياحية المستدامة ،المبادئ ،األهداف وأدوات التنفيذ

نص المشرع الجزائري على مجموعة من األهداف والمبادئ للتنمية
السياحية المستدامة ،وكذا أدوات تنفيذها ،من خالل أحكام القانون رقم ،01/03
والمتمثلة كما يلي:
 1.2.1مبادئ وأهداف التنمية السياحية المستدامة :وتشمل:
 1.1.2.1مبادئ التنمية السياحية المستدامة(:)14

 تكتسي تنمية األنشطة السياحية طابع المصلحة العامة. إن عملية تنمية األنشطة السياحية تتطلب دعم الدولة والجماعاتاإلقليمية.
 تخضع تنمية األنشطة السياحية لقواعد ومبادئ حماية الموارد الطبيعيةوالمتاحات الثقافية والتاريخية وهذا بغرض حماية أصالتها وضمان القدرة
التنافسية للعرض السياحي وديمومته.
مجلة صوت القانون
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 تقوم تنمية األنشطة السياحية على المبادئ والكيفيات المحددة في المخططالتوجيهي للتهيئة السياحية ،حيث تندرج أهدافها وغاياتها ضمن السياسة الوطنية
()15
لتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة طبقا للقانون رقم 20/01
 االستغالل العقالني والمتوازن لكل الموارد التي تزخر بها البالد. توفر الدولة الشروط الضرورية لترقية االستثمار السياحي. يتم انجاز برامج تطوير األنشطة السياحية بصفة أولية ،داخل مناطقالتوسع السياحي ،حيث تتكفل الدولة بجميع األعباء المترتبة على إعداد
الدراسات وأشغال التهيئة القاعدية وانجازها داخل مناطق التوسع السياحي.
باإلضافة إلى المبادئ السابقة البد أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها
وإدارتها ،جزء من استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة وبطريقة مستدامة ،في
ظل تشاركية التخطيط بين الوكاالت الحكومية المختلفة والمؤسسات الخاصة،
والمواطنين لتوفير اكبر قدر من المنافع.
 2.1.2.1أهداف التنمية السياحية المستدامة:

أشار المشرع الجزائري في نص المادة  02من القانون رقم  01/03الى
هذه االهداف حيث تمثلت في:
 ترقية االستثمار وتطوير الشراكة في القطاع السياحي. إدماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقيةالصورة السياحية.
 إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات اإليواءواالستقبال.
 تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية. تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة واالستجماموالتسلية.
مجلة صوت القانون
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 المسا همة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدراتالطبيعية والثقافية والتاريخية.
 تحسين نوعية الخدمات السياحية. ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي. التطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية. تثمين التراث السياحي الوطني. دفع عجلة التنمية االقتصادية ،والنهوض باالقتصاد الوطني. 2.2.1هيئات التنفيذ للتنمية السياحية:

حتى يتم تنظيم القطاع السياحي ،البد من توفر وتواجد هيئات ومؤسسات،
تسهر على تنفيذ االستراتيجية السياحية في الجزائر ،حيث تتولى الوكالة الوطنية
لتنمية السياحة ( )16( )ANDTمهمة تنفيذ ومتابعة عملية التنمية السياحية.
 1.2.2.1التعريف والنشأة:

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية
المعنوية واالستقالل المالي ،أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،70/98
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها األساسي( ،)17تعد
الوكا لة الوطنية لتنمية السياحة األداة األساسية المتخصصة والمسؤولة عن اقتناء
وتهيئة وترقية واعادة بيع أو تأجير األراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع
والمواقع السياحية المعدة إلنجاز المنشآت السياحية (المادة  20من القانون رقم
.)01/03
 2.2.2.1مهامها:

 تسهر على حماية وتحديد مناطق التوسع السياحي والحفاظ عليها. تساهم مع المؤسسات المعنية في ترقية األماكن داخل مناطق التوسعالسياحي.
 الحرص على توفير وإنشاء المرافق العمومية.مجلة صوت القانون
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 تطبيق حق الشفعة على كل عقار متواجد داخل مناطق ومواقع التوسعالسياحي.
 تنجز كل العمليات المر تبطة بموضوعها سواء كانت مالية ،تجارية أوصناعية و المتعلقة بالعقار.
 تطور التبادالت مع المؤسسات والمنظمات المرتبطة بمجال نشاطها. تنشئ ملحقات طبقا للتشريع الساري المفعول. مرافقة إدارة السياحة في تصور وإنجاز استراتيجية التنمية السياحية. الحرس على احترام وتطبيق كل االحكام القانونية والتنظيمية المتعلقةبالسياحة وحماية التراث الثقافي والعمران داخل مناطق ومواقع التوسع السياحي
بهدف حمايتها و تطويرها.
 إنشاء وتحيين ملف وطني للمنشآت القاعدية السياحية. إنشاء وإدارة وتطوير بنك للمعلومات خاص بالعقار السياحي. وضع دفتر شروط خاص بكل مناطق ومواقع التوسع السياحي. تهيئة األراضي المعتمدة والتي تخدم االستثمار السياحي. .2تحديات تنمية وترقية القطاع السياحي في الجزائر

تمتلك الجزائر موارد وإمكانات سياحية واسعة ،تُعد أساسا لمنتج سياحي
واعد ومتميز ،ومن أجل تنمية هذه المؤهالت وتطويرها وترقيتها ،سارعت
الدولة إلى انتهاج إستراتيجية محكمة في ظل سياستها السياحية الجديدة لتعلن عن
مقاربتها التنموية المستدامة الرامية إلى تفعيل تحول الجزائر سياحيا من خالل
المرجعية التخطيطية للتهيئة السياحية ( المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
( ،))2030 SDATالذي يرتكز على مجموعة من األهداف المادية والنقدية،
وروافع لتفعيل هذا التحول السياحي ،كما تسعى الدولة كذلك في هذا الشأن إلى
استحداث أدوات لدعم وترقية الخدمات السياحية من أجل النهوض بالقطاع
السياحي ،وهذا ما سيتم تفصيله الحقا من خالل هذا المحور.
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 .2.1المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إطار مرجعي لتنمية مستدامة للقطاع
السياحي سنحاول من خالل هذا المطلب تقديم هذا المخطط ،من خالل تحديد

تعريفه وموقعه من المخطط الوطني لتهيئة االقليم ،وكذا أهدافه العامة ،لنتعرض
بعدها الى أهم ركائز استراتيجيته في تنمية وتفعيل القطاع السياحي.
 1.1.2تقديم المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )18( SDAT2030

للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مجموعة من التعريفات ،وموقع هام
ضمن المخططات التوجيهية القطاعية للدولة ،يمكننا تحديدها من خالل هذه
الدراسة.
 1.1.1.2تعريفه وموقعه من المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم :

 يمثل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( )SDAT2030اإلطاراالستراتيجي والمرجعي للسياسة السياحية في الجزائر ،الذي يحدد النظرة
المستقبلية للتنمية السياحية المستدامة في مختلف األفاق على المدى القصير
( ،)2009المدى المتوسط ( )2015والمدى الطويل ()2025
 يعتبر من المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرىوالخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية ،وأداة مفضلة لتطوير اإلقليم الوطني
والتنمية المنسجمة لمناطقه(.)19
 هو أداة تترجم إرادة الدولة في تثمين القدرات الطبيعية ،الثقافيةوالتاريخية للبالد ،ووض عها في خدمة السياحة في الجزائر ،قصد االرتقاء بها
درجة االمتياز في المنطقة االورومتوسطية ،ويقدم هذا المنطلق لمجمل أنحاء
البالد ولكل من أجزاء اإلقليم الوطني ،التوجيهات اإلستراتيجية للتهيئة السياحية
في إطار تنمية مستدامة(.)20
 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( )SDAT2030جزء ال يتجزأ منالمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم )21(SNATالذي يبرز الكيفية التي تعتزم الدولة
من خاللها ضمان التوازن الثالثي ،العدالة االجتماعية ،الفعالية االقتصادية،
مجلة صوت القانون
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والدعم االيكولوجي في إطار التنمية المستدامة على مستوى البالد بالنسبة
للعشرين سنة المقبلة.
ينقسم المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  SNATإلى  19مخططا توجيهيا
قطاعيا و 09مخططات جهوية للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم  SDATبصدد
اإلعداد ،من بينها المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل و 48مخططا لتهيئة الوالية
و 04مخططات توجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية .
 2.1.1.2األهداف العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية:

التالية(:)22

يهدف هذا المخطط إلى تحقيق األهداف الخمسة
 جعل السياحة إحدى محركات النمو االقتصادي وقطاعا بديال للثروةالنفطية :وذلك من خالل تنظيم وتطوير العرض السياحي باتجاه السوق الوطنية
والدولية مع جعل الجزائر منارة ومركز جذب سياحي في حوض المتوسط،
قصد المساهمة في خلق وظائف جديدة وبصورة أساسية في االقتصاد العام
للبالد ،وكذا المساهمة في تحسين التوازنات الكبرى (الميزان التجاري وميزان
المدفوعات ،توازنات الميزانية).
 الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى :(الفالحة ،البناء واألشغال العمومية ،الصناعة ،الصناعة التقليدية
والخدمات) من خالل النظر إلى السياحة في إطار مقاربة عرضية تشمل مختلف
العوامل (النقل ،التعمير ،البيئة ،التنظيم المحلي والتكوين ) تأخذ بعين االعتبار
منطق جميع المتعاملين العموميين والخواص (الجزائريين ،األجانب )،
واالنسجام مع إستراتيجية القطاعات األخرى وإحداث حركية شاملة على
مستوى اإلقليم الوطني في إطار المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم.
 التوفيق بين ترقية السياحة والبيئة :ويتعلق األمر بإدماج مفهوم الديمومةفي مجال حلقة التنمية السياحية في مجمل أبعادها.
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 تثمين التراث التاريخي ،الثقافي والشعائري :عن طريق المحافظة علىاإلرث التراثي ،الثقافي والتاريخي للبالد ووضعه في خدمة السياحة.
 التحسين الدائم لصورة الجزائر :حيث يرمي هذا البرنامج إلى إحداثتغييرات في ا لتصور الذي يحمله المتعاملون الدوليون في السوق الجزائرية
ضمن آفاق الجعل منها سوقا هاما وليست ثانوية ،بما في ذلك مجموعة المواد
والطاقات المتاحة والتي تستجيب لحاجيات المستهلكين الدوليين.
 2.1.2استراتيجية مخطط التهيئة السياحية لتنمية القطاع السياحي

يرتكز المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على مخطط أعمال بأهداف
مادية ونقدية ،التي ترمي الى تلبية الطلب الوطني والدولي الذي سيزيد عن 11
مليون سائح في آفاق  ،2030وروافع خمس لتفعيل تنمية مستدامة للقطاع
السياحي في الجزائر تتمثل في:
 1.2.1.2خطة األعمال للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية(:)23

عموما تشمل هذه الخطة األهداف التالية:
 -1االهداف المادية للمرحلة (: )2008-2015
 ان هدف الجزائر في آفاق  ،2015هو استقبال  2.5مليون سائح،ولتحقيق هذه النتائج فإنها تحتاج الى  75ألف سرير من النوعية الجيدة.
 هدف االقطاب ذات االولوية ما يقارب نصف قدرة االستقطاب المتوقع،أي  40ألف سرير بمقاس دولي منها  30ألف من الطراز الرفيع في المدى
القصير جدا ،و 10آالف سرير اضافي في المدى المتوسط.
 خلق  400ألف منصب شغل (بشكل مباشر وغير مباشر) و91600مقعدا بيداغوجي.
 -2األهداف النقدية للمرحلة (:)2008-2015

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط/د وطواط محـمد ،د .حشود نسيمة
على ضوء أحكام القانون رقم 01/03

نحو تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر
610

ان تنمية القطاع السياحي تنمية مستدامة ،يتطلب تعبئة االستثمارات
العمومية والخاصة الضرورية لهذه المرحلة بغالف مالي قدره  2.5مليار دوالر
امريكي.
 يمكن تقدير االستثمار االجمالي ،العمومي والخاص ،المادي وغيرالمادي بــــ  60ألف دوالر أمريكي لكل سرير ،حيث خصص مبلغ  55ألف
دوالر أمريكي لالستثمارات المادية ومبلغ 5آالف دوالر امريكي لالستثمارات
غير المادية.
 من أجل توفير 40ألف سرير التي يعتزم وضعها في األقطاب السياحيةالسبعة لالمتياز ،يتوقع ان يزيد المبلغ المخصص لهذا االستثمار عن  5.2مليار
دوالر ،على مدى  07سنوات (آلفاق  ،)2015أي  350مليون دوالر أمريكي
سنويا ،وعلى السلطات العمومية (بكل وزاراتها) التكفل بــ  375مليون دوالر
أمريكي على مدى سبع سنوات الخاصة باألقطاب السياحية السبعة لالمتياز ،اي
 54مليون دوالر أمريكي في السنة ،اذا احتفظنا بالنسبة االعتبارية المقدرة بـ
 %15بالنسبة لحصة االستثمار العمومي (بما فيه المادي وغير المادي).
 2.2.1.2اآلليات الخمس لتفعيل التحول السياحي في الجزائر :

 تفعيل مخطط وجهة الجزائر لتحسين صورة الجزائر وتعزيز جاذبيتهاالتنافسية في المغرب والمنطقة المتوسطية ،من خالل وضع استراتيجية لتسويق
الم نتوج السياحي الجزائري (دراسة العرض والطلب السياحي ،تحديد األسواق
المستهدفة ،تحديد االستراتيجية التجارية) ،في ظل ترقية وسائل االتصال لخدمة
السياحة الجزائرية ،وضع نظام دائم لمتابعة تطور القطاع السياحي(.)24
 -2اطالق األقطاب السياحية لالمتياز السبعة ،التي تبنتها الدولة ضمن
استراتيجية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ،من أجل بروز تنوع سياحي
على كامل اقليم التراب الوطني.
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 -3تفعيل مخطط النوعية السياحية الذي يرمي الى تطوير نوعية العرض
السياحي الوطني قصد تقويم وترقية الوجهة السياحية الجزائرية كوجهة نوعية
لها موقع م متاز بين الوجهات السياحية العالمية ،من خالل تكوين المورد
البشري ،تعليم االمتياز ،استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال وادراجها في
تناسق مع تطور المنتوج السياحي في العالم.
 -4تفعيل مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،من أجل زيادة
الفرص االستثمارية داخل القطاع ،لتكوين منتوج سياحي نوعي يجعل الوجهة
السياحية الجزائرية أكثر جاذبية وتنافسية بين الوجهات السياحية العالمية.
 -5تفعيل مخطط تمويل السياحة مع مراعاة خصوصية القطاع السياحي،
من اجل دعم االنشطة السياحية ،تحسين أداء المؤسسات السياحية ،وتحسين
تدفق االستثمارات المحلية واالجنبية الى القطاع.
 2.2تدابير دعم وترقية األنشطة السياحية

قصد تشجيع التنمية السريعة والمستدامة لألنشطة السياحية ،تبادر الدولة
باتخاذ إجراءات وأعمال دعم وتقدم تحفيزات وامتيازات مالية وجبائية ،من أجل
خلق مناخ وبيئة استثمارية مالئمة ،كما تشجع كل األنشطة التي من شأنها أن
ترقي القطاع السياحي ،كالتكوين المتخصص والمالئم لمهن السياحة ،واإلعالم
السياحي الهادف إلى ترقية وتثمين الخدمات السياحية.
 1.2.2عمليات دعم االنشطة السياحية

بالرجوع إلى نص المادتين  09و 11من القانون رقم  01/03المتعلق
بالتنمية المست دامة للسياحة ،قصد رفع قدرات اإلنتاج السياحي ،تضع الدولة
تدابير تشجيعية لترقية االستثمار السياحي وجذبه ،باعتباره كعامل أساسي
ورهان للتنمية المستدامة للسياحة والمتمثلة في:
 -1التهيئة والتحكم في العقار السياحي :إن التدابير الموصى بها في هذا
الشأن :هي:
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 توفي ر العقار الالزم إلنجاز المشاريع السياحية مع االستغالل العقالنيوالرشيد له.
 إعداد مخطط توجيهي للتهيئة الس ياحية الذي يشكل األساس في تنفيذاالستراتيجية القطاعية .
 تفعيل دور الوكالة الوطنية للتنمية السياحية واعطاءها مكانتها الحقيقية. -2تأطير وتمويل المشاريع السياحية ،ويتعلق األمر هنا بتكييف طريقة
التمويل وفقا للخصوصيات التي يتميز بها االستثمار السياحي.
 -3دعم النوعية السياحية :ويتم ذلك عن طريق:
 مواصلة عملية تنظيم ومراقبة النشاطات والمهن في قطاع السياحة. توعية المتعاملين باللجوء إلى نظام منح شهادات النوعية والمعتمدة فيالعالم والمعمول بها في ميدان السياحة المستدامة.
 تحسين محيط السياحة وتقديم تسهيالت سياحية لفائدة السياح 2.2.2عمليات ترقية الخدمات السياحية

قصد تثمين الخدمات السياحية وترقيتها ،تشجع الدولة تطوير التكوين
المتخصص والمالئم لمهن السياحة ،وتسهر على توسيع مجال اإلعالم السياحي
في تنمية القطاع السياحي.
 1.2.2.2دعم التكوين السياحي:

حسب نص المادة  22من القانون رقم  ،01/03يعتبر العنصر البشري
المحور األساسي لنجاح ورفع جودة الخدمات السياحية ،فال بد أن يستفيد من
عمليات التكوين والتدريب المتخصصة ،وعلى هذا األساس يتطلب:
 إحداث بكالوريا مهنية في السياحة ،قصد تزويد القطاع بمتخصصينومسيرين في ميدان السياحة .
 فتح شعب في االقتصاد السياحي على مستوى التعليم العالي ،لدعماالحترافية السياحية.
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 اإلدماج المكثف لحرف السياحة ضمن المنظومة الوطنية للتكوينالمهني حتى تستفيد كل الفئات من هذا التكوين .
 إعداد برنامج للتبادل وتحسين المستوى مع معاهد دولية متخصصة فيالتكوين.
 إنشاء مؤسسات تكوين في السياحة من طرف الخواص. 2.2.2.2تعزيز دور اإلعالم السياحي في ترقية الخدمات السياحية:

حسب نص المادة  24من القانون رقم  ،01/03المتعلق بالتنمية
المستدامة للسياحة ،تعتبر ترقية سياحية ،كل عمل إعالمي واتصالي موجه
لتثمين القدرات السياحية قصد استغاللها التجاري ،فهي تشكل االداة المميزة
لتثمين التراث والقدرات والمؤهالت السياحية ،حيث تتضمن على وجه
الخصوص دراسات السوق وبرامج االتصال وتلجا إلى مختلف أشكال التسويق
مثل المعارض والمنشورات ووسائل اإلعالم المتخصصة والتقنيات العصرية
في مجال التصور واالنجاز والنشر ،كما تتولى مهمة تأطيرها هيئة عمومية
تسمى الديوان الوطني للسياحة ( نص المادتين 25و 26من القانون رقم
.)01/03
باعتبار السياحة منتج موجه للتسويق ومنتج متنوع ال يمكن عرضه أمام
الجمهور في األسواق والمحالت ،فاإلعالم السياحي يعد " كافة الجهود
اإلعالمية الموضوعية المبذولة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية لتحسين
صورة السياحة والداعية إلى إعداد و نقل رسالة أو مجموعة من الرسائل،
يهدف إلى تقديم صورة طيبة للخدمة السياحية وتنمية الصورة السياحية لدولة ما
أو منطقة ما لدى أسواق وجماهير معينة باستخدام الوسائل اإلعالمية بغرض
جذب اهتمام السائحين المرتقبين في تلك األسواق سواء داخل البالد أو خارجها
ودفعهم إلى السفر وممارسة النشاط السياحي"(.)25
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لإلعالم السياحي دور أساسي في ترقية الخدمات السياحية حيث انه يهدف
إلى:
 زيادة عدد السائحين عن طريق وسائل الجذب السياحي المتنوعةوالمتوفرة والمعروفة لدى الجهات السياحية.
 نشر الوعي السياحي والتأكيد على أهمية المناطق السياحية واألثريةوالمحافظة عليها.
 مقاومة الشائعات والقضاء عليها. مواجهة المنافسة الخارجية. الحث على أهمية السياحة ودورها في ترقية المجتمع في جميع مجاالتالحياة
 الترويج لخطط وبرامج التنمية السياحية في ظل التوجهات واآلفاقالسياحية المستقبلية في الجزائر.
 المعاونة في مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة حتى تكون مصادرالجذب السياحي الطبيعي بصفة دائمة.
أخيرا ما يمكننا قوله ،أنه رغم كل هذه الجهود التي بذلتها الدولة في
مجال ترقية الخدمات السياحية ،نجدها مازالت تعاني من ضعف ونقص كبير في
مجال التكوين واإلعالم السياحيين ،ويرجع السبب في ذلك ربما إلى نقص في
الكف اءة السياحية في مجال التدريب ،والوكاالت اإلعالمية المتخصصة في هذا
المجال ،أو أن السلطات المعنية لم تعد إستراتيجية تسويقية واضحة لخدماتها
وترويج منتوجها السياحي.
خاتمة
من خالل دراستنا لهذا الموضوع نستخلص النتائج التالية:
 لم يحدد المشرع الجزائري مفهوم التن مية السياحية المستدامة من خاللأحكام القانون رقم  01/03المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة.
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 رغم تعدد وتنوع تعريفات التنمية السياحية المستدامة ،إال أن جميعهاتتفق من حيث المبادئ واألهداف ،وبالتالي فهي نمط للتنمية يضمن التطوير
المنسجم والمتوازن لألنشطة السياحية وترقيتها ،لتلبية وإشباع رغبات األجيال
الحالية دون مساومة حقوق األجيال المستقبلية ،في ظل االستخدام األمثل للموارد
الطبيعية ،ومراعاة الخصائص السياحية الحضارية التاريخية والموروث الثقافي
وصيانتها.
 من خالل مبادئ وأهداف التنمية السياحية المستدامة في ظل القانون رقم ، 01/03نلتمس عزيمة الدولة وإدراكها لضرورة تدخلها في عملية توفير
شروط التنمية والترقية السياحية ،إلحداث محيط مالئم ومحفز لتشجيع التنمية
السريعة والمستدامة للقطاع السياحي ،الستحداث آثار ايجابية على االقتصاد
الوطني .
 يمثل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ( )SDAT 2030اإلطاراالستراتيجي والمرجعي لتجسيد تنمية مستدامة للقطاع السياحي.
 في مجال تثمين وترقية الخدمات السياحية في الجزائر ،مازال القطاعالسياحي يعاني من ضعف ونقص في تدابير التكوين واإلعالم السياحيين ،نظرا
لنقص الكفاءة السياحية في مجال التدريب ،والوكاالت اإلعالمية المتخصصة،
رغم كل الجهود المبذولة للمشرع الجزائري في توسيعه لمهمة اإلشراف على
الترقية السياحية من خالل أحكام القانون رقم .01/03
وعلى ضوء ما تقدم فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى اإلسراع في
تحديث األطر القانونية الداعمة والمنظمة للقطاع السياحي في الجزائر ،إلعادة
خلق بيئة مالئمة ومواتية لتنمية مستدامة للقطاع السياحي ،تتجسد فيها كل
ظروف الدعم والترقية السياحية ،لمواكبة تيار التنمية المستدامة ومجريات
التحول االقتصادي العالمي.
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 - 17المرسوم التنفيذي رقم  ،70/98المؤرخ في  21فبراير  ،1998المتضمن إنشاء
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السياحية ذات االولوية " ،جانفي  ،2008ص.17
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مرباح ورقلة ،الموسم الجامعي .2016/2015
المقاالت:
 فضيل حضري ،وهيبة بوربعين ،التنمية السياحية المستدامة في الجزائر ،مجلة علوماإلنسان والمجتمع ،العدد  ،10جوان .2014
الملتقيات:
 مغاري عبد الرحمان ،تطور سياسات االستثمار السياحي في الجزائر (،) 1962-2012الملتقى الدولي األول حول التنمية السياحية وعالقتها بالتنمية المحلية األبعاد واألفاق ،كلية
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية جامعة الطارف ،الجزائر ،يومي 4-3
مارس.2015
الدراسات والتقارير
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 محمد إبراهيم عراقي ،فاروق عبد النبي عطا هللا ،التنمية السياحية المستدامة في جمهوريةمصر العربية " دراسة تقويمية بالتطبيق على محافظة اإلسكندرية" ،المعهد العالي للسياحة
والفنادق والحاسب اآللي ،السيوف اإلسكندرية.
 سليمان الرياشي ،دراسات في التنمية العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،بدون سنة نشر.
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زكاة الشركات آلية لتطوير االقتصاد الوطني
Zakat on companies mechanism
for developing the national economy.
د.طيطوس فتحي
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سعيدةfethitaitius@yahoo.fr ،
تاريخ اإلرسال2020/03/30 :



تاريخ القبول2020/09/30 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
تعتبر زكاة الشركات من ضمن أهم اآلليات التي يمكن أن تساهم بالشكل الكبير في
النمو االقتصادي والتخفيف من ظاهرة التضخم ،و النهوض بالقطاع االستثماري عن طريق
تنمية المال المستثمر  ،كما تحسن من الظروف المعيشية للمواطن الذي يعيش في بيئتها ،
وهذا من شأنه الزيادة في الوعي االجتماعي للشركات ودورها في خدمة بيئتها التي تنشط
فيها.
كلمات مفتاحية :زكاة الشركات ،النمو  ،التضخم ،الشركات التجارية ،خدمة المجتمع.

Abstract:
Zakat of companies is very important mechanisms that can
contribute significantly to economic growth and mitigation the
inflation, and it helps the advancement of the investment sector,
and it improve the living conditions of the citizen who is involved,
and this would increase the social awareness of companies and
their role in serving the environment in which they are active.
Keywords: Zakat on companies, growth, inflation, commercial
companies, community service.
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 -1المؤلف المرسل :طيطوس فتحي ،اإليميلfethitaitous@yahoo.fr :

المقدمة:
لقد أقّرت التشريعات المقارنة بإمكانية ممارسة التجارة بشكل جماعي،
عن طريق تكوين شركات تجارية تمارس نشا ً
ً
شكًل من
طا تجاريًا أو تتخذ
األشكال الذي يعتبر تجاري مهما كان موضوعه ،لذلك أولتها القوانين المقارنة
أهمية كبيرة لما لها من تأثير على اقتصادها الوطني وعلى النمو بشكل عام،
خاصة إذا ما فُ ِع َلت الزكاة كآلية لمجابهة الركود االقتصادي.
ولقد ارتبطت الزكاة بشكل كبير بالفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات
التجارية أثناء إنهاء السنة المالية وإعداد التقارير الخاصة بالحسابات وميزانية
الشركة.
غير ّ
أن زكاة الشركة مضبوطة سل ًفا بقواعد فقهية ال يمكن للقائمين عليها
تغييرها ،سواء كانت هناك ظروف صعَّبة من مسألة تحصيلها أو كانت سببًا في
عدم التحصيل ،مادامت الشركة قد حققت فائدة من خًلل أعمالها.
من هنا قد تتضح معالم إشكالية هذه الدراسة والتي تكمن في ما ه ي
اآلليات التي تضمن تحصيل الزكاة عن الشركات التجارية ،وهل من الممكن
تصور وجود تطبيقات آلية للتحصيل دون اللجوء إلى ما يعبر عنه بالتدقيق
المحاسباتي.
من أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية يتوجب علينا استعمال المنهج التحليلي
للوقوف عند أهم النصوص الشرعية والتشريعية التي جاءت في باب تحصيل
الزكاة بصفة عامة وتحصيل زكاة الشركات بصفة خاصة ،وتقودنا هذه
اإلشكالية في بداية األمر إلى معرفة األساس الذي يعزز من فكرة زكاة
الشركات ،ثم بعدها نحا ول التأصيل آللية تساهم على تحصيل الزكاة بصفة
روتينية دون الحاجة إلى إنشاء هيئة تسهر على ذلك.
وتبعا لذلك ق منا بتقسيم هذه الورقة البحثية الى قسمين ،اشتمل القسم االول
على االساس الشرعي الئي تقوم عليه الزكاة ،حيث تطرقنا فيه الى موقف كل
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من الشارع الحكيم و ما جاء في السنة النبوية في هذا الشان ،أما القسم الثاني من
هذه الدراسة فجاء ليسلط الضوء على آليات تحصيل الزكاة و اهم المحفزات
التي يجب ان تمنح لتلك الشركات المانحة للزكات و كذا الدور الفيصلي الذي
تلعبه الزكاة في تطوير و عم التنمية المحلية.
أساس الزكاة وأهميتها :
.1
1
تعتبر الزكاة م ن أهم التقنيات التي جاءت بها الشريعة اإلسًلمية لتعزز
التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع ،ولقد أقرت لها الشريعة اإلسًلمية حك ًما
في كل من الكتاب والسنة للتأكيد على وجوبها على كل فرد ثبت امتًلكه لثروة
بلغت نصاب الزكاة (أ) ،ولقد كرست الشريعة اإلسًلمية الزكاة لما لها من أهمية
بالغة على مقدم الزكاة من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى (ب).
-1.1أساس مشروعية الزكاة :
لقد أقّرت الشريعة اإلسًلمية بالقرآن والسنة ،بإلزامية الزكاة على المال
الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ،فجاءت آيات من القرآن الكريم لتأسس
ً
تأصيًل فرعيًا للزكاة ( ،)01كما وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية جاءت
لتوضح مكانة الزكاة في العبادة (.)02
 -1.1.1دليل الكتاب :
لقد وردت أكثر من أية بشأن الزكاة ،حيث جاء في الذكر الحكيم ،بعد
بسم هللا الرحمن الرحيم:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أ َن ِفقُوا ِمن َ
س ْبت ُ ْم َو ِم َّما أ َ ْخ َرجْ نَا لَكُم ِمنَ
طيِبَا ِ
ت َما َك َ
ض َو َال تَيَ َّم ُموا ا ْل َخ ِب َ
آخذِي ِه ِإ َّال أَن ت ُ ْغ ِمضُوا فِي ِه
ستُم ِب ِ
يث ِم ْنهُ تُن ِفقُونَ َولَ ْ
ْاْل َ ْر ِ
َّللا َ
َوا ْ
ي ح َِميد ﴾  2اآلية -267سورة البقرة.
غ ِن ٌّ
علَ ُموا أَنَّ َّ َ
وبالرجوع إلى تفسير الطبري لآلية  267من سورة البقرة ،فإنه يؤكد على أن
هللا تعالى قد قصد من خًلل ﴿أَن ِفقُوا ِمن َ
س ْبت ُ ْم﴾ الميدان االقتصادي،
ط ِيبَا ِ
ت َما َك َ
أي مجال المال واألعمال ،3مثلما هو الحال عليه بالنسبة للمؤسسات االقتصادية
والشركات التجارية.
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وقد جاء في قوله تعالى ﴿:قَد أَفْلَ َح ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ( )1الَّ ِذينَ هُ ْم فِي ص َََلتِ ِه ْم
شعُونَ (َ )2والَّ ِذينَ هُ ْم ع َِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِرضُونَ (َ )3والَّ ِذينَ هُ ْم ِل َّ
لزكَا ِة فَا ِعلُونَ
َخا ِ
4
( ﴾ )4سورة المؤمنون اآلية .04- 01
5
صَلةَ َوآتُوا َّ
الزكَاةَ ﴾ سورة البقرة اآلية
ضاَ ﴿:وأَقِي ُموا ال َّ
وقال هللا تعالى أي ً
.43
-2.1.1الدليل من السنة:
ولقد جاء عن نبينا عليه الصًلة والسًلم ،أنه كان يأمر الصحابة بإخراج
الزكاة عن األموال التي يتحضرون بها لممارسة تجارتهم عن طريق الترحال
6
والذهاب إلى أماكن بعيدة.
مر على " أبو عمر ابن حماس"
ولقد ثبت عن عمر رضي هللا عنه ،أنه ّ
وقال له " :ادفع الزكاة عن ثروتك ،فرد عليه :أنه ال يملك شيئًا ما عدى جلدة
(جلد خام أو مدبوغ) وحاوية (حقيبة شخصية لحمل المتاع) ،فقال له عمر حدد
7
ثمنهم و ادفع الزكاة ".
فقد جاء عن عمر رضي هللا عنه عن النبي عليه الصًلة والسًلم أنه قال:
" بني اإلسًلم على خمس ،شهادة أن ال إله إال هللا ّ
وأن محمد رسول هللا ،وإقام
8
الصًلة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت لمن استطاع إليه سبي ًًل ".
-2.1أهمية الزكاة:
لقد نظمت الشريعة اإلسًلمية الزكاة ،وأعطت لها حك ًما شرعيًا لما لها من
أهمية بالغة على من يقوم بإعطاء الزكاة ( ،)01وعلى المجتمع على حد سواء
(.)02
-1.2.1أهمية الزكاة بالنسبة ل ُمقَد ِِمهَا:
يقر أهل االختصاص بأن مقدم زكاة يكون نشاطه االقتصادي دائ ًما في
نمو ،بحيث يتزايد ويتضاعف ماله مادام يزكي عليه ،والدليل الذي يستندون عليه
هو قوله عليه الصًلة والسًلم" :ما نقص مال من صدقة" ،ولقد وعد هللا عز
وجل مقدم الزكاة بالنجاة من العذاب والتوبة ،إذ قال هللا تعالى " :عذابي أصيب
مجلة صوت القانون
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به من أشا ُء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
9
والذين هم بآياتنا يؤمنون".
هي طريقة لشكر هللا عز وجل إذ أنه أنعم على الشخص وفضله وجعله
صه بفضائل ونعم ال يتلذذ بها كل البشر ،لذلك الزكاة من
من األغنياء ،إذ خ ّ
10
شأنها التعبير عن االمتنان والشكر للخالق على هذا الفضل.
إن فضل الزكاة على المزكي وعلى حاله عظيم وكبير جدًا ،بحيث من
شأنها تزكية أخًلقه وتنمية روحه لما هو خير ،بفضل تركه للشح والبخل
وترويض نفسه على الجود والكرم ،وهكذا يصل المزكي إلى نفس مط ّهرة من
11
كل الذنوب ومن كل الرذائل والصفات التي ال يحبذها هللا عز وجل.
-2.2.1أهمية الزكاة بالنسبة للمجتمع:
إن تقديم الزكاة من طرف الشركات التجارية من شأنه الرفع من مقدرة
المو اطن على العيش ،إذ من شأنه المساهمة في خلق حياة كريمة عن طريق
12
إنشاء فرص عمل جديدة ومشاريع متنوعة.
إن من شأن الزكاة تقوية الفقير على أمور الدنياوية والدينية ،ألن الفقر من
كثيرا ما تلهيه عن ذكر ربّه ،وهكذا قد
أشد اآلفات التي يعاني منها الفقير ،إذ
ً
تساعد الزك اة الفقير على تأدية واجباته اتجاه ربه وتقوية عًلقته بخالقه.
 – 2آليات تحصيل الزكاة:
لقد اختلف الفقه اإلسًلمي المعاصر حول آليات تحصيل الزكاة وطرق
تطيرها ،فتباينت اآلراء حول هذه المسألة وكل كان له حجج وبراهين ( ،)1غير
أن مسألة تحصيل الزكاة بالنسبة للشركات تبقى تحت رحمة بعض العوامل
والظروف التي تساهم في تنشيط هذا اإلجراء كما أن هناك بعض المحفزات
التي تشجع على عملية التحصيل ( ،)2كما أن تحصيل الزكاة من شأنه إنعاش
االقتصاد الوطني وتنويع االستثمار (.)3
 -1.2تحصيل الزكاة عند فقهاء الشريعة :
مجلة صوت القانون
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لقد اختلف الفقه اإلسًلمي المعاصر في كيفية إعداد الزكاة بالنسبة
للشركات التجارية ،فتباينت المواقف ،تمخض عنها موقفين أساسيين رغم ورود
أكثر من موقف بالنسبة لهذه المسألة:
 -1.1.2الموقف اْلول:
وجوب إخراج زكاة الشركة كالشخص الطبيعي ،فتعتبر جميع أموال
الشركاء أو المساهمين 13ملك لشخص واحد ،والذي يعتبر في هذه الحالة الشركة
14
التي تتمتع بالشخصية المعنوية.
وهكذا يحسب النصاب في هذه الحالة كمال واحد مملوك لنفس الشخص،
فإذا بلغ المال (سوا ًء كان سهم أو ربح مالي) النصاب وجب على الشركة الزكاة
15
وفقًا للمقدار المقدر في سنة تحصيل الزكاة.
ولقد ذهب أنصار هذا القول إلى اعتبار مال الشركاء أو المساهمون على
حسب الحالة ،هو مال واحد لقوله عليه الصًلة والسًلم" :ال يجمع بين متفرق
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،16 ".وهكذا يفهم من خًلل هذا الحديث أنه
وال َّ
بمجرد أن يختلط مال الشركاء وهذا باختًلف المساهمات التي يقدموها ،سواء
كانت مساهمات بمال ،أو مساهمات عينية أو مساهمات بعمل ،يصبح المال مال
واحد.
-2.1.2الموقف الثاني:
وجوب زكاة الشركة التجارية بحسب نوع نشاطها ،فإذا كان نشاط الشركة
صناعي توجب أن تأخذ الزكاة من ربحها ،وإذا كان نشاط الشركة تجاري،
17
فيجب في هذه الحالة أن تأخذ الزكاة من أسهمها.
غير أن هذا الموقف سرعان ما هُجر ،ألنه جاء بتفرقة ال أساس لها من
الصحة ،حيث أوجب الزكاة على شركة تمتهن نشاط صناعي ،وأعفى أخرى
تمتهن نشاط تجاري ،وهذا غير منطقي ،ألننا نملك شركات في الجزائر لها
18
الطابع التجاري والصناعي.
 -2.2العوامل المؤثرة في التحصيل والتدابير المشجعة عليه :
مجلة صوت القانون
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 IBSلقد اهتمت التشريعات العربية بتحصيل الضريبة على أرباح
الشركات وتناست العوائد التي يمكن أن تدرها من خًلل تحصيل الزكاة ،وهذا
لعدة عوامل أهمها:
 -1.2.2العوامل المؤثرة في عملية التحصيل :
الوازع الديني :إن اعتماد تحصيل الزكاة بصورة آلية كما تفعل مديرية
الضرائب من شأنه تقليص األعباء على الشركات ،خاصة عندما نعرف أن
الشركات ال يمكنها أن تتًلعب بأرباحها عندما يتعلق األمر بحق من حقوق هللا،
عكس ما هو عليه بالنسبة لتحصيل الضريبة ،أين نجد بعض التجار يقومون
19
بعملية المراوغة من أجل التهرب الضريبي.
وهكذا قد يكون الوازع الديني سبب رئيسي في زيادة مداخيل الدولة من
أرباح الشركات ،ألن القيمة المحصلة من الزكاة تكون أكبر بكثير من قيمة
20
الضريبة على أرباح الشركات .IBS
االقتصاد في النفقات :ال يمكن حث الشركات التجارية على إعطاء الزكاة
ما لم تكون هناك محفزات لصالح هذه الشركات ،ولعلى أهم هذه المحفزات
نذكر:
 التكفل بإعداد حسابات الشركات من طرف مديرية الضرائب دونالحاجة إلى االستعانة بخبير محاسب ،أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد،
وهذا من شأنه توفير للشركات التجارية مصاريف قد تصل إلى المًليين ،خاصة
21
تلك الشركات التي لها أرقام أعمال معتبرة.
 منح الشركات المانحة للزكاة أفضلية من خًلل تخصيص لها امتيازاتخاصة ،كأن تعطي لها أفضلية في اإلشهار في األماكن العمومية واإلذاعات
المحلية وكذلك األمر بالنسبة لإلذاعات الوطنية ،منح صفقات لفائدة هذه
22
الشركات مقابل التزامها الصارم بإعطاء الزكاة.
إعفاء الشركات التي تمنح الزكاة من الخضوع للضريبة  :سواء بصفة
جزئية أو بصفة نهائية ،وهذا من شأنه تشجيع الشركات على منح الزكاة
مجلة صوت القانون
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والتصرف وف ًقا لمصلحتها الخاصة ،وهذا يجد أساسه القانوني في عدم إخضاع
التاجر لضريبتين ،وهذا من شأنه إعطاء للشركات التجارية الدافع إلى الزيادة
23
في إنتاجها و أخلقة حساباتها.
-2.2.2التدابير العامة المشجعة لتحصيل الزكاة :
حتى تكون عملية التحصيل مفيدة ،يجب أن ترسم سياسة عامة للتحصيل،
بحيث تتخذ مجموعة من التدابير إلنجاح هذه العملية ،تأتي في مقدمة هذه
التدابير:
خلق جهاز لتحصيل الضريبة  :لقد ذكرنا في الفقرة األولى أنه يجب على
إدارة الضرائب التدخل من أجل حساب الزكاة ،وهذا من شأنه خلق صندوق
24
خاص بالزكاة على مستوى مديرية الضرائب لكل والية.
تكريس جزء من تحصيل الزكاة لصالح االقتصاد الوطني ومصالح
الشركات التي تمنح ا لزكاة ،وهذا من شأنه خلق جو من التنافسية بين الشركات،
25
األمر الذي يرجع باإليجاب على االقتصاد الوطني.
خلق أقطاب لزكاة الشركات من أجل تركيز التحصيل ،وخلق قاعدة
بيانات لفائدة الشركات المانحة للزكاة ،وهذا من أجل مساعدتها على تطوير
26
إنتاجها ورفع من رقم أعمالها.
إدارة الزكاة بالشكل الذي يضمن فعاليتها ،وهكذا قد يُفتَى بتعجيل الزكاة
الممنوحة من طرف الشركات التجارية لمجابهة مشاكل آنية يمر بها المجتمع،
كما هو عليه الحال بالنسبة لفيروس كورونا ،إذ تعالت األصوات المنادية بتعجيل
أداء الزكاة لمجابهة فيروس كورونا وخلق موارد أخرى لمواجهة المصاريف
واألعباء الزائدة التي فرضتها حملة التوعية بهذا الوباء.
 -3.2دور الزكاة في التنمية :
إن تقديم الزكاة في المجتمعات اإلسًلمية من شأنه النهوض بها و
بإقتصاداتها ،كما أن الزكاة من شأنها المساهمة في الحد من التضخم والرفع من
مستوى النمو ،على النحو الذي سنبينه فيما يلي:
مجلة صوت القانون
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 -1.3.2تقضي على التضخم  :يعرف التضخم في علم االقتصاد على أنه
الزيادة في كمية النقود بحيث تؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات وهذه الزيادة
27
يمكن أن تمس:
 العرض  :وهي أن تفوق كمية النقود الصادرة المستوى المتوقع لتحقيق
االستقرار ال نقدي ،وهذا بدوره قد يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة
28
الوطنية.
 الطلب  :وهي أن يكون اإلنفاق النقدي مرتفع مقارنة بما هو مطلوب.
وهذا قد يساهم بشكل كارثي في ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤدي
إلى زيادة في التضخم.
 -2.3.2تزيد من نسبة النمو االقتصادي  :إن إفراغ نقود الزكاة على مستحقيها
من شأنه الزيادة في القدرة الشرائية لتلك الطبقة ،وهذا ما يعبر عنه تقنيا بزيادة
القدرة االستهًلكية ،وهذا يدخل في باب تنمية االقتصاد والزيادة في رقم أعمال
التجار سواء كانوا يمارسون هذه التجارة بشكلها الفردي أو في الشكل
29
الجماعي.
الخاتمة :
رغم الدور الذي تلعبه الزكاة في النهوض باالقتصادات الوطنية ،إال أن
ذلك لم يدفع بالحكومة الجزائرية إلى ّ
سن القوانين التي تحفز الشركات التجارية
من أجل دفع الزكاة واالستفادة بالمقابل من مزايا وامتيازات سواء ميدانية أو
قطاعية تخص كل قطاع معين.
وال يمكن إعمال هذه التقنية إال إذا تضافرت جهود الجميع من أجل
النهوض بالقطاع االقتصادي عن طريق تكريس الزكاة كآلية بديلة عن الضرائب
لما لها من مصداقية في المعلومة كونها عبادة دينية قبل أن تكون التزام قانوني،
وهكذا تكون المبالغ المحصلة من الزكاة أعلى بكثير من تلك المحصلة عبر
الضرائب ،والداع للتذكير بأن مبالغ الضرائب المعلن عنها أقل بكثير من تلك
الغير معلن عنها في إطار التهرب الضريبي.
مجلة صوت القانون
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وهكذا يتعين على الخبراء القانونيون واالقتصاديون أن يعملوا سويًا من
أجل إيجاد صيغة لتفعيل تحصيل الزكاة بطريقة آلية دون الشعور بتدخل الدولة
يتأتى إال بتنامي وعي الشركات التجارية بالدور الذي تلعبه
في ذلك ،وهذا لن
َ
الزكاة في تحسين وتطوير المستوى المعيشي ألفراد المجتمع خاصة إذا ما كان
هؤالء يمتلكون شركات تجارية كبرى.
ويقع على الدولة مسؤولية تحسيس الشركات التجارية بهذا الدور الكبير
عن طريق استغًلل جميع فضاءات اإلشهار ووسائل التواصل االجتماعي،
وكذلك الصحف والجرائد والبرامج الوطنية في كافة القنوات التلفزيونية العامة
منها والخاصة.
إن هذا البحث من شأنه وضع لبنة لفائدة الزكاة على مقدمها من جهة
وعلى المجتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى ،لذلك ينبغي عدم تجاهل هذا
الدور والمضي قد ًما الستبدال نظام تحصيل الضرائب بنظام تحصيل الزكاة
بالنسبة للشركات التجارية ،لما له من فائدة أكثر من تلك المرجوة من تحصيل
الضريبة وهذا لألسباب التي ذكرناها في متن هذه الدراسة.
الهوامش واإلحاالت
 -1تعرف الزكاة شرعا بأنها " :دفع جزء مخصوص من مال مخصوص ،ألصناف
مخصوصة بشروط مخصوصة " ،كما يمكن تعريفها على أنها " :تمليك المال من فقير مسلم
ي ،وال مواله ،بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه".
غير هاشم َّ
 -2األية  ،267سورة البقرة.
 -3نفس الموقف جاء به اإلمام الدار قطني في كتابة َّ
الزكَاة  ،والجساس واإلمام أبوبكر ابن
العربي.
 -4األية  04- 01من سورة المؤمنون.
 -5األية  43من سورة البقرة.

مجلة صوت القانون
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 -6حديث سمرة بن جنذب قال  :كان النبي عليه الصًلة والسًلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما
نعده للبيع ،رواه أبو داوود في كتاب الزكاة.1557 ،
 -7باب عروض التجارة عن حسن إبن عبد البر ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :في
اإلبل صدقتها ،وفي الغنم صدقتها ،وفي ّ
البز صدقته " ،ص ،03.ص .180
 -8فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،الجزء الثالث ،ص.181
 -9األية  ،156سورة األعراف.
 -10بدائع الصنائع ،الجزء الثاني ،ص.03
 -11لقد جاء في الذكر العليم بعد بسم هللا الرحمان الرحيم ً " :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها وصلّي عليهم ".األية  103من سورة التوبة.
 -12عبد العزيز الخياط ،الشركات في الشريعة اإلسًلمية والقانون الوضعي ،دار النهضة
للطباعة والنشر ،بيروت ،سنة  ،1998ص.86
 -13يختلف اللفظ الذي يطلق على من يُ َّك ِونُونَ الشركات التجارية من نوع ألخر ،بينما يطلق
ع ليهم لفظ الشركاء في شركات األشخاص مثلما هو عليه الحال بالنسبة لشركة التضامن،
شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة ،يطلق عليهم إسم المساهمون بالنسبة لشركات
األموال ،كما هو عليه الحال بالنسبة لشركة المساهمة.
 -14وهبة الزحيلي ،زكاة أسهم الشركات ،مجلة مجمع الفقه اإلسًلمي ،بحوث في الزكاة ،سنة
 ،1974ص.188
 -15بدائع الصنائع ،رقم .16/06
 -16رواه البخاري في كتاب الزكاة ،باب ال يجمع بين متفرق ،وال يفرق بين مجتمع ،رقم
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حق الفرد في التنقل بين الحرية والتقييد
The right of the individual to move between
freedom and restriction
1

د .بلقاسم محـمد
 1كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة البليدة 2
belkacem.mohamed12@gmail.com

تاريخ اإلرسال2020/ 08 / 26 :

تاريخ القبول2021/04/02 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
يعد حق الفرد في التنقل من بين المواضيع الكالسيكية المتجددة باستمرار ،باعتباره
يتأثر بمختلف المستجدات التي تحدث على المستوى الوطني والدولي ،وعلى الرغم من أن
موضوع حق حرية الفرد في التنقل نصت عليه معظم االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان والقوانين الوطنية ،إال أنه الزال يثير إشكاالت تتعلق بنسبية ممارسته ،وهو ما
سنتطرق إليه في هذا البحث ،من خالل عرض مختلف النصوص القانونية المنظمة له ومسألة
الموازنة بين ما تفرضه حماية هذا الحق والقيود التي تفرضها التحديات الراهنة من مكافحة
الهجرة غير الشرعية وما يسمى باإلرهاب الدولي ،في ظل تعسف بعض الدول بتقييد ممارسة
هذا الحق حتى وإن كان هذا التقييد منصوص عليه قانونا ،إال أنه ال يمكن تعميم اتخاذ التدابير
األمنية في سبيل مصادرة حقوق األفراد .وعليه فإن مسألة التوفيق بين ما تفرضه حماية حق
الفرد في التنقل واتخاذ تدابير لمكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية أضحت صعبة جدا.
كلمات مفتاحية :حرية التنقل واالنتقال؛ حق الذهاب والعودة؛ المنع من السفر.

Abstract:
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The right of individual to move still raises issues related to the
relativity of practice this right, which is imposed by the protection of
this right and the restrictions Imposed by the current challenges of
combating illegal immigrations and the international terrorism, in the
light of the arbitrariness of some countries to restrict the exercise of
this right even if this restriction is provided by law, it is not possible to
generalize the security measures for the confiscation of the right of
individual, and therefore the issue of reconciling what is repaired by
protecting the right of individuals move and taking measures to combat
terrorism and illegal Immigration has became very difficult.
Keywords: right to move; right to come and go; travel ban.
belkacem.mohamed12@gmail.com : اإليميل، بلقاسم محمد: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
 والتي نصت،يعد حق التنقل من بين الحقوق األصيلة المعترف بها للفرد
 إذ جاء في،عليها الشريعة اإلسالمية وكذلك المواثيق الدولية ودساتير الدول
 " هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشو في مناكبها وكلوا من: القرآن ال كريم
. من سورة الملك15 رزقه وإليه النشور " اآلية
فهذه اآلية تدل على حق الفرد وحريته في التنقل والسفر واختيار المكان
 كما أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام،الذي يستقر فيه أو يغادر إ ليه
 فنجد اإلعالن. والمو اثيق الدولية نصت هي األخرى على هذا الحق1948
العالمي لحقوق اإلنسان قد أعطى للفرد الحرية في التنقل واختيار محل إقامته
 ثم جاء العهد الدولي للحقوق المدنية،داخل حدود الدولة الواحدة ومغادرته لها
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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والسياسية عام  1966ليقر هو اآلخر بحرية الفرد في التنقل واختيار مكان
إقامته ومغادرته.
فكما هو معلوم بمجرد مصادقة الدولة على اإلتفاقيات الدولية تكون قد
إلتزمت ببنود وأحكام هذه اإلتفاقيات إال ما تحفظت بشأنه ،وبالتالي ال يمكن لهذه
الدولة بعدها أ ن تتذرع بتشريعاتها الوطنية للتنصل من إلتزاماتها الدولية ،ومن
ثم فإن أول إجراء تقوم به في سبيل تنفيذ اإلتفاقية هو إدخال وتضمين أحكام هذه
األخيرة في تشريعاتها الوطنية بدء بالدستور الذي يعد التشريع األساسي ثم
القوانين العادية ذات صلة ،وهو الكالم الذي يصدق على الدستور الجزائري بعد
أن كرس المؤسس الدستوري الجزائري هذا الحق من خالل الدساتير التي
عرفتها الجزائر 1996 ،1989 ،1976 ،1963 :وأخيرا دستور .2016
فموقف المؤسس الدستوري ثابت وحريص دائما في إقرار وكفالة حق حرية
الفرد في التنقل.
من خالل ما سبق ذكره نجد أ ن هذا الحق يعد من بين الحقوق المتجدرة
تاريخيا والمتطورة باستمرار من جهة  ،لكن م ن جهة أخرى فإن تطبيق مبدأ
سيادة الدولة على إقليمها وحقها األصيل في الحفاظ على األمن وسالمتها يترتب
عليه فرض مجموعة من القيود والشروط التي تضبط ممارسة التنقل ،مما يثير
عددة تساؤالت حول تأثير ومساس هذه القيود على حرية التنقل مثل المنع من
مغارة التراب الوطني أو الدخول إليه ،أو إبعاد األجانب.
هنا تثارإشكالية مسألة الموازنة بين ما تفرضه الدواعي والتدابير األمنية
من جهة ،وضمان ممارسة هذا الحق من جهة أخرى .إضافة إلى حدود
ممارسته ،ومدى تأثير التدابيرالتي تقيد ممارسته على مضمون هذا الحق؟
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لإلجابة على هذه اإلشكالية سنقسم موضوع دراستنا إلى محورين :نتطرق
في األول منه إلى مضمون حق حرية الفرد في التنقل ،أما المحور الثاني
فسنتطرق فيه إلى ممارسة الحق في حرية التتنقل.
 .1مضمون حق حرية الفرد في التنقل
يعد حق حرية الفرد في التنقل من بين الحقوق التي الزمت الفرد في بحثه
عن ما يضمن له حق الب قاء والتطور ،فبواسطته يمكن للفرد إيجاد مصدر
لقوته،وهو ما أدى إلى تصنيف هذا الحق من بين الحقوق المتجذرة التي تجد
مصدرها في الشريعة اإل سالمية ومباديء القانون الطبيعي ،ومختلف التشريعات
من اتفاقيات دولية وقوانين داخلية للدول.وعليه فإن هذا الموضوع يقتضي منا
البحث عن مضمون هذا الحق الذي يكفله القانون ويضمن ممارسته من قبل
األفراد.
 .1.1مصدر حق الفرد في حرية التنقل
لممارسة حق حرية الفرد في التنقل واإلنتقال والسفر عدة مصادر تتراوح
بين الشريعة اإلسالمية ،اإلتفاقيات الدولية ،الدساتير وغيرها من المصادر.
أوال  :في ظل الشريعة اإلسالمية :أول من كرس هذا الحق هي الشريعة
اإلسالمية ،فهناك عدة دالئل من بينها قوله تعالى " فإذا قضيت الصالة فانتشرو
في األرض وابتغو من فضل هللا واذكرو هللا كثيرا لعلكم تفلحون".1
هذه اآلية الكريمة تدل على أن الشريعة اإلسالمية قد اعتنت وكفلت للفرد
حريته في التنقل كيفما شاء ،كما منعت الشريعة اإلسالمية التزاحم في الطرقات
حتى ال يكون هناك عرقلة لمارسة الفرد لحقه في التنقل ،وهو ماحثنا به النبي
عليه الصالة والسالم بأن نهى عن الجلوس على الطرقات ،2وهذا حتى ال يكون
عائقا لممارسة حرية التنقل والسفر.
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ثا نيا :المصادر القانونية لحق حرية الفرد في التنقل :يجد كذلك هذا الحق
مصدره في اإلتفاقيات الدولية ودساتير الدول.
أ -اإلتفاقيات الدولية :تعد اإلتفاقيات الدولية من بين المصادر ذات صلة لحق
الفرد في حرية التنقل ،بدء من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومختلف
اإلتفاقيات الدولية االخرى.
فاإلعالن العالمي لحقوق االنسان أقر هذا الحق من خالل إعطاء كل
فرد حرية التنقل كيفما شاء ،كما أعطى الحرية للفرد في اختيار محل إقامته
داخل حدود الدولة أو ما يسمى باإلقامة الداخلية ،دون أن يغفل االعالن العالمي
عن حق الفرد في الهجرة الدولية والسفر من بلد آلخر والعودة إليه إن أراد
ذلك.3
إضافة إلى هذا اإلعالن ،نجد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي
لم يخرج عن ماجاء به اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في تكريس حق الفرد
في حرية التنقل بأن نص على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل دولة ما
حريته في التنقل واختيار مكان إقامته ،كما للفرد الحرية في التنقل داخل البلد
واختيار مكان إقامته فيه ،وحقه في حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.4
بهذا يكون العهد الدولي المذكور قد أقر وكرس وأكد ما جاء في االعالن
العالمي لحقوق اإلنسان في حرية الفرد في التنقل والسفر داخل الوطن وخارجه
كيفما شاء ،وهو ينطبق في ذلك على الوطني واألجنبي على حد سواء.
كما نجد على المستوى اإلقليمي عدة إتفاقيات تعنى بمسألة حقوق اإلنسان
كرست هي األخرى حق الفرد في حرية التنقل مثل الميثاق اإلفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب لعام  ،1981والميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام ،2004إذ
أ ن كال الميثاقين لم يخرجا عن اإلطار العام في اإلقرار بهذا الحق للوطني
واألجنبي على حد سواء في اختيار محل اإلقامة والتنقل والسفر.5
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ب -الدساتير :ينص الدستور الجزائري الحالي على حرية الفرد في التنقل عبر
التراب الوطني والخروج منه في إطار ممارسته لحقوقه المدنية والسياسية ،6أما
بالنسبة للدساتير التي سبقت دستور  1996نجد دستور  1963الذي نص
صراحة على حرية التنقل ،بينما دستور  1976نجده نص على حرية التنقل
عبر التراب الوطني ومغادرته لكنه لم ينص على الحق في العودة إليه،في حين
دستور  1989ن جده وسع من نطاق ومجال ممارسة حرية التنقل ليشمل حق
مغادرة التراب الوطني والعودة إليه باعتبارهما من عناصر حرية التنقل التي
اليمكن الفصل بينهما .7كما أن هذا الحق يشمل الوطني واألجنبي على حد
سواء  ،على أن يحكم هذا األخير مجموعة من الضوابط التي يجري العمل بها
عند دخول األجانب إلى التراب الوطني مثلما سنبينه الحقا في هذا البحث.
 .2 .1مفهوم حرية التنقل
قد تتداخل المصطلحات والتعاريف المرتبطة بحق الفرد في حرية التنقل
بالنظر إلى مصدر هذا الحق مثلما أشرنا اليه من قبل ،إذ يشمل الحق في التنقل
من مكان الى آخر واختيار محل اقامة معينة ،وعليه فإن مفهوم حرية التنقل يثير
مجموعة من اإلشكاالت القانونية التي يجب الوقوف عندها.
أوال .تعريف حرية التنقل :من بين الحقوق التي اعترفت بها اإلعالنات
والمواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان نجد حرية التنقل ،ذلك أن هذه االخيرة تعد من
الحريات الشخصية ،8أو الحقوق الشخصية الالزمة للفرد في ممارسته للحقوق
األخرى.ف قد تعددت التعاريف المقدمة في هذا الشأن واستخدمت عدة مصطلحات
منها الحق في التنقل واإلنتقال  circulation et déplacementالذهاب
والمجيء  ،aller et venirكما ينصرف إلى حرية إختيار محل إقامة.
وبالتالي فإن حرية التنقل هي حق كل إنسان في السفر والتنقل والذهاب
واألياب من مكان آلخر بأي وسيلة من وسائل النقل داخل حدود الدولة التي يقيم
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بها بصفة دائمة واختيار محل اقامته أو مغادرته لها ،أو للسفر للبلدان األخرى
والعودة إليها وفقا ألحكام القانون الخاص بتنظيم الدخول والخروج من الوطن.9
ثانيا .أنواع التنقل  :يشمل تنقل الفرد داخل حدود الدولة الواحدة أو خارجها
التنقل البري ،البحري ،أو الجوي.
أ .التنقل داخل حدود إقليم الدولة الواحدة :يشمل تنقل الفرد ضمن حدود الدولة
اإلقليمية والخروج منها وهو يشمل الوطنين واألجانب.
ب .التنقل خارج حدود الدولة :الذي يتم خارج الحدود اإلقليمية للدولة ،وهو
يشمل الوطني واألجنبي وفق إجراءات ونظم تختلف بين الوطني واألجنبي عند
مغادرة ودخول إقليم الدولة.
جـ .التنقل البري :يكون عن طريق البر وال يهم من يمارسه وطني أو
أجنبي،وقد يكون التنقل بريا ضمن دولة واحدة أو عدة دولة مثال بين الجزائر
وتونس.
د .التنقل البحري :يمكن أن يكون بين حدود دولة واحدة ،كأن تكون دولة تتكون
من مجموعة جزر كاليابان ،وقد يكون التنقل من دولة ألخرى عبر الحدود
البحرية.
هـ .التنقل الجوي :وهو األكثر شيوعا لسهولة المواصالت فيه ،وقد يستعمل
ضمن حدود الدولة الواحدة أو بين دولتين أو أكثر.
 .2ممارسة الحق في حرية التنقل :بعد أن تضمنت مختلف التشريعات الوطنية
والدولية مبدأ حق حرية الفرد في التنقل ،فإن ممارسة هذا الحق في الواقع
تحكمه مجموعة من الضوابط التشريعية والتنظيمية قصد كفالة ممارسته من
جهة ،وفرض تدابير أمنية وإجرائية من جهة أخرى ،وهو ما يجعل من ممارسته
ليست بالمطلقة ،وانما بصفة نسبية بالموازنة بين المصلحتين .وعليه سنتطرق
مجلة صوت القانون
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بشيء من التفصيل إلى نسبية ممارسة هذا الحق ،ثم القيود الواردة على
ممارسته من جهة أخرى.
 .1.2نسبية ممارسة حرية التنقل :إن تنقل األفراد داخل الوطن أو خارجه تبقى
مسألة نسبية وليست بالمطلقة ،ذلك أن ما يفرضه مبدأ سيادة الدولة على إقليمها
يسمح لهذه األخيرة أن تضع ماتراه مناسبا من إجراءات قصد مراقبة دخول
وخروج األفراد ببسط سيادتها من جهة ،وتوفير األمن من جه أخرى .وعليه فإن
ما يجعل من حرية التنقل أمر نسبي ،إنما يعود لمبدأ سيادة الدولة ومبررات
أخرى سنذكرها من خالل هذا العرض.
أوال .مبدأ سيادة الدولة:السيادة تعني بأنها سلطة سياسية نابعة من ذات
الدولة،قادرة على تنظيم نفسها وفرض توجهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو
خارجيا لغيرها ،فهي أعلى السلطات التي تملك أمر الحكم فيما ينشأ بين األفراد
والوحدات الداخلية من خالفات ،وال تخضع في كل هذا لسلطة أخرى ماديا أو
معنويا.10
انطالقا من هذا التعريف نجد أن للسيادة عدة آثار ،وذلك بأن تتخذ الدولة
ما تراه مناسبا دون تدخل من أي جهة كانت ،هذا ما جعل من فكرة السيادة أن
يكون لها أثر في عدة مجاالت من بينها موضوع تنقل األفراد بطريقة غير
مباشرة في ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات قصد حماية أمنها وسالمة إقليمها.
وهنا ال نقصد اإلجراءات التنظيمية التي تسمح بدخول وخروج األفراد
فحسب،بل حتى منع األفراد من دخول التراب الوطني إنطالقا من سيادة الدولة
والمسائل األمنية.
فالسيادة جعلت من تنقل الفرد أمر نسبي للغاية ،وال يمكن في كثير من
األحيان تطبيق الموازنة الحقيقية بين ما تقتضيه حقوق اإلنسان بصفة عامة
والحق في التنقل بصفة خاصة عند تطبيق مبدأ سيادة الدولة على إقليمها ،ولعل
مجلة صوت القانون
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السبب يرجع في ذلك إ لى غموض فكرة حقوق االنسان وعدم تطور نصوصها
وفق ما يحدث من مستجدات ،11وهو ما يجعلها في بعض األحيان تصطدم مع
الواقع ،مثلما هو الحال لحرية التنقل الذي بات نسبيا بتوسع فكرة مبدأ سيادة
الدولة على إقليمها.
ثانيا .األوضاع الدولية الراهنة :خالل العشرين سنة الماضية ،ظهرت على
المستوى الدولي عدة تحديات فرضت على الدول إتخاذ ما يلزم قصد مواجهة
هذه التحديات ،مثل اإلرهاب الدولي وكذلك الهجرة غير الشرعية .فاتجاه جهود
الدول نحو التصدي لهاتين الظاهرتين فرض عليها إعادة مراجعة القونين
واإلجراءات المتعلقة بتنقل األفراد ،بل وصل بها األمر أحيانا إلى اإلنقاص
والمساس بهذا الحق مثلما سنبينه اآلن.
أ .مكافحة األرهاب :كان النتشار ما يسمى باإلرهاب الدولي أثر كبير في
التشديد من إجراءات تنقل األفراد داخل اإلقليم الوطني وبدرجة أشد لتنقل األفراد
عبر الحدود ،فظاهرة اإلرهاب الدولي عرفت منذ عشرات السنين وتطرقت إليها
القوانين الوطنية والدولية ،مثل الذي حدث سنة  1934بعد اغتيال ملك
يوغسالفيا ألكسندر األ ول ووزير خارجية فرنسا لويس باتو في مدينة مارسيليا
ما دفع بعصبة األمم إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونين تولو صياغة مشروع
إتفاقية لمنع ومكافحة اإلرهاب في  16نوفمبر  ،121937إال أن اهتمام الدول
باإلرهاب زاد بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة  ،2001بعد مهاجمة
أ ربع طائرات لبرجي التجارة الدولية الواقعة بمدينة منهاتن ومقر وزارة الدفاع
األمريكية ،األمر الذي أثر كثيرا حول مسألة حرية األفراد في التنقل وألزمت
الدول الكبرى بمراجعة هذه المسألة مثل الو.م.أ ودول أوروبا الغربية.

مجلة صوت القانون
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فأهم مجال مسته الهجمات اإلرهابية هو المجال الجوي عن طريق
إختطاف الطائرات ،ثم اإلرهاب البحري ويليه اإلرهاب البري بالتسلل عبر
الحدود ،وهنا برزت عدة إتفاقيات دولية نذكر منها:
 إتفاقية طوكيو لعام  1963ال متعلقة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبةعلى متن الطائرة.
 إتفاقية الهاي لعام  1970تخص قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضدسالمة الطيران المدني.
 إتفاقية قمع األ عمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام.1988
 اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهابمجمل هذه اإلتفاقيات فرضت على الدول بعد المصادقة عليها إلتزاما
يقضي بمكافحة كل ما من شأنه أن يمس بسالمة الطيران أو السفن
البحرية،وغيرها من األعمال اإلرهابية ،وكذلك ضرورة المساعدة والتعاون
المتبادل بين الدول وتسليم المجرمين ،واإلختصاص القضائي .13ولتجسيد هذه
اإل لتزامات البد من التحقق من هوية مرتكبي الجرائم وجنسياتهم ،كما أن القيام
بكل هذا تسبقه إجراءات تتعلق بتشديد الرقابة على دخول وخروج األفراد
والمراقبة األ منية المستمرة لألجانب عند دخولهم إقليم دولة ما ،األمر الذي
يقوض من حرية األفراد في التنقل.
ب .الهجرة غير الشرعية :تعد هذه الظاهرة من بين أهم العوامل التي أثرت
كثيرا في تشديد الرقابة على األفراد في ممارستهم لحق التنقل واإلنتقال ،خاصة
إذا علمنا أنها تشمل األفراد الذين يدخلون إقليم الدولة ما بطريقة قانونية على أن
تتحول إلى إقامة غير شرعية مثلهم مثل من يدخلون بطريقة غير قانونية.
مجلة صوت القانون
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فقد ازدادت نسبة الهجرة غير الشرعية عبر فترات بنسب متفاوتة ،وذلك
عبر مجموعة من المراحل لدى الدول التي تعرف إقباال متزايدا للمهاجرين مثل
دول أوروبا الغربية وفرنسا ،هذه األخيرة عرفت تدفق للمهاجرين نحوها عبر
عدة سنوات بمنحى تصاعدي وذلك على النحو اآلتي: 14
 مرحلة  1918الى  : 1851خاصة عند بداية الحرب العالمية األولى التيعرفت توافد عدد كبير من المستعمرات الفرنسية للدفاع عن فرنسا وعددهم يقدر
بحوالي  600.000استقرو فيما بعد بفرنسا.
 مرحلة من  1920إلى  :1935عرفت هذه الفترة عدد قياسي من المهاجرينقدر بحوالي بحوالي  890.000من مختلف الجنسيات (إيطاليا ،إسبانيا ،بلجيكا)
 مرحلة  1945إلى  :1973تراوح عدد المهاجرين بين  1.765.000إلى.3.442.000
 مرحلة  1980إلى  :2000تجاوز عدد المهاجرين 4.306.094 مرحلة مابعد سنة  2000إلى يومنا هذا :صارت تعرف فرنسا زيادة تقدربحوالي  300.000مهاجر كل سنة.
هذه النسب تشمل المهاجرين بطريقة شرعية وغير شرعية ،لكن مثلما
أشرنا من قبل قد تتحول الهجرة من شرعية إلى غير شرعية وهذا مايحدث لدى
الدول التي تستقطب المهاجرين ،ففي ظل هذا العبء لجأت الدول إلى إبرام
بروتوكول خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
مكمل إلتفاقية األ مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام  ،2000الذي نبه
الدول األطراف إلى ضرورة إتخاذ مجموعة من التدابير التي تحول دون تهريب
المهاجرين والتي نجد من بينها ما يقيد حرية تنقل األفراد التي تكمن فيما يلي:15
 تجريم الفعل الذي من شأنه إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة. تجريم تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.مجلة صوت القانون
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 تجريم كل من يمكن شخصا ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية ،منالبقاء فيها دون تقيد بالشروط الالزمة للبقاء المشروع في تلك الدولة.
باتخاذ مثل هذه التدابير حتى وإن كانت قانونية ،فإنها في نفس الوقت تعد
من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت بطريقة غير مباشرة في تقييد حرية
ممارسة األفراد لحقهم في التنقل وتشديد الرقابة على دخول االجانب ،وذلك
عندما تتعسف الدولة المستقبلة في التحجج بمثل هذه التدابير مثل التعسف في
تسوية وضعية المهاجر غير الشرعي.
 .2.2ممارسة الحق في حرية التنقل بين القيود والعقوبات :كنا قد أشرنا من
قبل إلى أن ممارسة الفرد لحريته في التنقل ليست مطلقة وإنما نسبية تخضع في
ذلك إلى مجموعة من القيود وعقوبات في حال مخالفة القوانين المتعلقة بالهجرة
والسفر وهي تشمل ما يأتي.
أوال .شرط التأشيرة:من المعلوم أن التأشيرة تعد من بين اآلليات والوسائل التي
تدخل في إطار اإلجراءات التنظيمية واإلدارية التي تحكم تنقل األفراد وسفرهم
من دولة نحو أخرى ،إذ بواسطتها يمكن للدولة المطلوب تأشيرتها التحقق من
هوية الشخص وسبب زيارته سواء كانت سياحة ،عالج ،أو دراسة وغيرها من
األسباب،وقد يسفر التحقيق إلى أن ذلك الشخص غير مرغوب فيه لدخول إقليم
الدولة لعدة أسباب مثل ما ينص عليه القانون رقم  11-08المتعلق بدخول
وخروج األجانب من الجزائر ،وما يتطلبه من شروط :كجواز سفر،تأشيرة،وعند
اإلقتضاء إثبات ا متالك وسائل العيش عند الدخول إلى الجزائر.16
فاإلشكالية التي تثار هنا تتعلق بتشديد منح التأشيرة في ظل المتغيرات
الدولية الراهنة بعد تفاقم الهجرة غير الشرعية واإلرهاب ،إذ في كثير من
األحيان ترفض منح التأشيرة مثل الدول األوروبية التي ترفض منح تأشيرة
شنغن ألسباب مختلفة ،كانتماء طالب التأشيرة لجنسية دولة مصنفة على أنها
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بلقاسم محـمد

حق الفرد في التنقل بين الحرية والتقييد
645

تحتضن اإل رهاب ،وبالتالي يصبح الرفض عشوائي وهذا ما يتنافى ويمس بحق
الفرد في حرية التنقل.
ثانيا .المنع من مغادرة التراب الوطني :يعد هذا اإلجراء من اإلجراءات
التحفظية المؤقت ة أو الوقائية ،إذا كان الشخص يشتبه فيه أنه متورط في ارتكاب
جريمة ما للحيلولة دون إفالته من العقاب وتوقيع الجزاء عليه ،كما أن هذا
اإلجراء قد يكون قضائيا أو إداريا.
فالمنع اإلداري هو الذي يصدر عن سلطات الضبط اإلداري باعتبار أنه
يدخل في إطار الحفاظ على النظام العام وهذا ما كان معموال به في الجزائر
بموجب المواد  18-17-16-14من األمر  26-69المتعلق بإحداث جواز
السفر الوطني ،الذي استبدل بالقانون  03-14المتعلق بوثائق وسندات
السفر،17فالمنع من السفر الذي يتخذ هنا عن طريق اإلدارة ليس بهذا المعنى
وإنما هو قرار يقضي برفض تسليم جواز السفر للشخص المحكوم عليه نهائيا
في جناية ولم يرد اعتباره.18
أما بالنسبة للمنع من السفر القضائي هو الذي يصدر عن وكيل الجمهورية
مثلما جاء به المشرع الجزائري بموجب المادة  36مكرر 1بعد تعديل قانون
اإلجراءات الجزائية عام  ، 2015إذ يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات
وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية أن يأمر بمنع شخص إذا
وجدت دالئل ترجح تورطه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني وذلك
لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،وإذا تعلق األمر بجرائم اإلرهاب
والفساد يكون التمديد إلى غاية اإلنتهاء من التحريات.
هذا النهج هو نفسه الذي اتبعه المشرع األردني بموجب قانون الجرائم
اإلقتصادية رقم  11لسنة  1993وتعديالته ،إذ يمكن للنيابة العامة بعد إحالة
القضية إليها إتخاذ إجراء المنع من السفر لحين الفصل في القضية.19
مجلة صوت القانون
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ثالثا .اإلبعاد :يعد قرار اإلبعاد من بين اإلجراءات التي نص عليها القانون
الجزائري بموجب القانون  01-08المتعلق بدخول األجانب إلى الجزائر
واقامتهم بها ،إذ يعد هذا اإلجراء عموما من اإلجراءات التي تساهم في الحفاظ
على أمن الدولة إذا ما أدركت هذه األخيرة أن هذا األجنبي غير مرغوب فيه أو
أن وجوده يشكل خطرا على أمن وسالمة المجتمع.
نشير في هذا الشأن إلى أن لمصطلح اإلبعاد عدة مرادفات وذلك للتفريق
بين األ جنبي الذي يقيم بصفة قانونية والذي يقيم بصفة غير قانونية ،فاألول
يخضع إلجراء اإلبعاد اإلداري  l’expulsionوالذي تتخذه سلطة إدارية ،أما
20
الذي يتواجد بصفة غير قانونية فهو يخضع الى اإلقتياد خارج الحدود
 ،reconduite a la frontiereوقد استعمل المشرع الجزائري بموجب
القانون  01-08مصطلح اإلبعاد والطرد إلى الحدود كمطلحين يعبران على
إبعاد األجنبي للتفريق بين األجنبي المقيم وغير المقيم ،كما أن قرار اإلبعاد يكون
إداريا ذلك أنه يصدر عن وزير الداخلية21في الحاالت اآلتية :
 إذا تبين للسلطات اإلدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظم العام أوألمن الدولة.
 إذا أصدر القضاء في حقه عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابه لجناية أو جنحةشريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائي.
 إذا لم يغادر اإلقليم الجزائري في المواعيد المحددة في المادة  22فقرة  1و 2من القانون رقم .2211-08
بالنظر لخطورة قرار اإلبعاد فقد أناطه المشرع لرقابة القضاء ،إذ يحق
لألجنبي الطعن في هذا القرار أمام القاضي اإلستعجالي المختص في المواد
اإلدارية خالل أجل أقصاه  5أيام من تاريخ تبليغ القرار ،23ويكون هذا من
اختصاص قاضي اإلستعجال لمجلس الدولة إعماال لقواعد اإلختصاص بين
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درجات القضاء اإلداري ،24باعتبار أن قرار اإلبعاد يصدر عن وزير الداخلية
وهو يمثل بذلك الدولة التي تخضع قرارت الطعن فيها إلى مجلس الدولة سواء
كان تعلق األمر باإلختصاص النوعي أو المحلي .فمنح إمكانية الطعن في مثل
هذه القرارا ت إنما يعد ضمانة من الضمانات األساسية التي تكفل حماية حق
الفرد في التنقل واإلقامة المكرس دستوريا وقانونا.
الخاتمة:
بعد استعراضنا لموضوع حق الفرد في التنقل بين الحرية والتقييد وجدنا
أن هذا الحق يعد من بين الحقوق األكثر تكريسا في مجمل النصوص القانونية
سواء أكانت إتفاقيات دولية ،دساتير الدول ،قوانين وطنية ،ومرد ذلك إنما يعود
بالدرجة األولى إلى أهمية هذا الح ق ودوره في ممارسة الحقوق األخرى ،إال أن
حرية الفرد في التنقل ليست بالمطلقة وإنما نسبية تخضع لمجموعة من القيود
القانونية والتنظيمية التي فرضتها ضرورات بسط سيادة الدولة على إقليمها وما
تفرضه تدابير األمن وتنظيم دخول وخروج األجانب.
لكن من حيث الممارسة العملية وجدنا أن بعض الدول خاصة مع بداية
سنوات األلفية الجديدة ،اتجهت نحو التعسف في حرمان األفراد من حرية التنقل
بعد استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدابير مكافحة اإلرهاب ،إذ اتخذت
بعض الدول هنا ونقصد بها الدول المستقطبة للمهاجرين خاصة األوروبية منها
من مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية كذريعة تحت غطاء التدابير األمنية
للتقييد من حرية االفراد في التنقل.
وعليه فإن مسألة الموازنة بين ممارسة حرية الفرد في التنقل والتدابير
األمنية التي يفرضها الواقع هي مسألة صعبة جدا ،ونتائجها من حيث الممارسة
تنقص من حرية الفرد في التنقل ،والسبب في ذلك هو أن للدولة السلطة التقديرية
في هذه الموازنة.
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لذا وقصد ضمان ممارسة األفراد لهذا الحق ،وإزالة العقبات التي تشوب
ممارسته ،فإننا نقدم مجموعة من اإلقتراحات وهي على النحو اآلتي:
 تجنب الربط المباشر بين ضمانات حرية الفرد في التنقل ومكافحة اإلرهاب. عدم التعسف في اتخاذ التدابير األمنية في مواجهة تنقل األفراد. مراجعة االتفاقيات الدولية المعنية بما يتماشى مع وقتنا الراهن  ،ذلك أن هذهاالتفاقيات وضعت في زمن لم تكن فيه التحديات على المستوى الدولي بالحجم
الموجود في وقتنا الحاضرمثل مكافحة االرهاب والهجرة غير الشرعية.
 منح األفراد الحق في الطعن اإلداري عند رفض تأشيرة الدخول للدولة. تفعيل النصوص القانونية وعدم التعسف في إصدار قرارت المنع منالسفر،سواء عند مغادرة التراب الوطني أو الدخول إليه.
التهميش واإلحاالت :
 -1اآلية  10من سورة الجمعة.
- 2حقوق االنسان المتعلقة بحق االقامة واالرتحال ،موجود على الموقع االلكتروني:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/HekokEnsan/sec08.doccvt
.htm.
تاريخ االطالع 22 :نوفمبر  2019على الساعة 17:35

 - 3المادة  13من االعالن العالمي لحقوق االنسان ،اعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم
المتحدة بتاريخ  10ديسمبر .1948
 - 4المادة  12فقرة  1و  2من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد من طرف
الجمعية العامة لالمم المتحدة في  16ديسمبر .1966
 - 5المادة  12فقرة  1و  2من الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ،تم اعتماده من
طرف مجلس الرؤساء االفارقة بدورته العادية رقم  18في نيروبي عام  .1981والمادة 26
فقرة  1من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد في إطار القمة العربية السادسة عشر
بتونس في  23ماي .2004
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 - 6المادة  55من الدستور الجزائري لعام  1996المعدل والمتمم حسب آخر تعديل له
بموجب القانون رقم  01-16المؤرخ في  06مارس .2016
 - 7امقران طيبي ،حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري ،اطروحة دكتوراه علوم ،قسم
القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1السنة الجامعية  ، 2015/2014ص .16-15
 - 8د ،بن السيحمو محمد المهدي بن موالي مبارك ،حرية التنقل في الدستور الجزائري
والمواثسق الدولية واإلقليمية ،مجلة الحقيقة ،مجلة تصدر عن جامعة أدرار ،العدد ،41
 ،2017ص .110
 - 9د ،سيفان باكراد ميسروب  ،حرية السفر والتنقل ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد ،11
العدد  ،46سنة  ،2009ص .245
 - 10د ،البقيرات عبد القادر  ،محاضرات في السيادة والعولمة  ،مطبوعة موجهة لطلبة
الماجيستر ،فرع القانون الدولي العام ،جامعة ابن خلدون ،تيارت ،السنة الجامعية -2005
 ،2006ص .12
 - 11أ ،العربي كسال .أ ،محمد مح ي الدين ،ملخص محاضرات في حقوق
االنسان،محاضرات القيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ،المجموعة أ-ب ،جامعة
الجزائر ،1كلية الحقوق ،السنة الجامعية  ،2008-2007ص .9
 - 12واصل سامي جاد عبد الرحمان ،ارهاب الدولة في اطار القانون الدولي العام ،منشأة
المعارف  ،االسكندرية ،2003،ص  .55-54موجود في العمري زقار منية ،الدفاع
الشرعي في القانون الدولي العام ،مذكرة ماجيستر في القانون العام ،جامعة قسنطينة ،السنة
الجامعية  ،2011-2010ص .89
 - 13لمزيد من المعلومات حول ما تفرضه هذه االتفاقيات من التزامات بين الدول المصادقة
عليها راجع:
Guide pour l’incorporation l’egislative et la mise en oeuvre des instruments
universels contre le terrorisme, publication de l’office des nation unies contre
la drougue et le crime, vienne, nation unies,2006.
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- mohamed al saadi, l’imigration illégale et la securité interieur en France et
qatar, these de doctorat presente en vue de l’obtenation du grade de doctorat
en droit international, université paris 1,panthéon , sorbonne, soutenue le 22
octobre 2018, pp23.
14

 - 15المادة  6فقرة  1من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
والجو ،المكمل إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية ،اعتمد بموجب
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  15نوفمبر .2000
 - 16المادتين  04و 14من القانون رقم  11-08المؤرخ في  25يونيو  2008يتعلق
بشروط دخول األجانب الى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم في إقليمها ،ج ر عدد .36
 - 17عمارة عبد الحميد  ،عمارة زينب  ،الحرية الفردية في ظل أمر المنع من مغادرة التراب
الوطني ،حوليات جامعة الجزائر  ، 1العدد  ،33الجزء األول  ،مارس  ،2019ص -285
.286
 - 18المادة  6من القانون رقم  ،03-14مؤرخ في  24فبراير  ،2014يتعلق بسندات ووثائق
السفر.
 - 19د  ،فرحات نزال المساعيد ،النظام القانوني للمنع من السفر في التشريعات االردنية،
مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ،المجلد  ،19العدد االول  ،2017 ،ص .194-193
- anue-lise ducroquetz, l’expulsion des etrangers en droit international et
européen, veu de l’obtention du grade de docteur en droit public, 2007, pp 2223.
20

موجود في سالمي دليلة  ،إبعاد االجانب في القانون الجزائري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه علوم ،تخصص قانون خاص ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،السنة الجامعية -2018
 ،2019ص .13
 - 21المادة  30من القانون رقم  ، 11-08مرجع سابق.
 - 22تشمل هذه الحاالت مايلي:
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 سحب بطاقة المقيم من األجنبي إذ منح له المشرع مدة  30يوما لمغادرة الترابالوطنيتحتسب من تاريخ التبليغ بهذا االجراء.
 إذا قدم األجنبي الذي صدر ضده أمر بمغادرة التراب الوطني طلبا ألجل إضافي اليتعدى 15يوما لمغادرة التراب الوطني.
غير أنه وحسب المادة  30فقرة  3من القانون رقم  11-08إذا أثبت األجنبي أن تأخره يعود
لقوة قاهرة فلن يصدر ضده قرار اإلبعاد.
 - 23المادة  31من القانون رقم  ، 11-08مرجع سابق.
 - 24خديجي أحمد ،منازعات اإلبعاد اإلداري لألجانب في القانون الجزائري ،مجلة األستاذ
الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة
المسيلة ،العدد السابع ،سبتمبر  ،2017ص .169

قائمة المراجع:
 األطروحات:
 -1أمقران طيبي ، 2015/2014 ،حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري ،قسم القانون
العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.1
 -2سالمي دليلة  ،2019/2018 ،إبعاد االجانب في القانون الجزائري ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون خاص ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.
 المقاالت:
 -1د ،بن السيحمو محمد المهدي بن موالي مبارك ، 2017،حرية التنقل في الدستور
الجزائري والمواثسق الدولية واإلقليمية ،مجلة الحقيقة ،مجلة تصدر عن جامعة أدرار ،العدد
 ،41ص .110
 -2خديجي أحمد ،2017،منازعات اإلبعاد اإلداري لألجانب في القانون الجزائري ،مجلة
األستاذ البا حث للدراسات القانونية والسياسية ،مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية
لجامعة المسيلة ،العدد السابع ،ص .169
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 -3د ،سيفان باكراد ميسروب  ،2009،حرية السفر والتنقل ،مجلة الرافدين للحقوق ،المجلد
 ،11العدد  ،46ص .245
 -4عمارة عبد الحميد  ،عمارة زينب  ،2019 ،الحرية الفردية في ظل أمر المنع من مغادرة
التراب الوطني ،حوليات جامعة الجزائر  ، 1العدد  ،33الجزء األول ص .286-285
 -5د  ،فرحات نزال المساعيد ،2017،النظام القانوني للمنع من السفر في التشريعات
االردنية ،مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ،المجلد  ،19العدد االول ،ص .194-193
 المطبوعات:
 -1د ،البقيرات عبد القادر ،السنة الجامعية  ،2006-2005محاضرات في السيادة والعولمة
 ،مطبوعة موجهة لطلبة الماجيستر ،فرع القانون الدولي العام ،جامعة ابن خلدون ،تيارت،
ص .12
 -2أ،العربي كسال .أ ،محمد محي الدين،السنة الجامعية  ،2008-2007ملخص محاضرات
في حقوق االنسان،محاضرات القيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة ،المجموعة أ-ب ،كلية
الحقوق جامعة الجزائر ،1ص .9
 النصوص القانونية:
 الدساتيرالدستور الجزائري لعام  1996المعدل والمتمم حسب آخر تعديل له بموجب القانون رقم
 01-16المؤرخ في  06مارس .2016
 االعالنات واالتفاقيات الدولية: -1االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،اعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ
 10ديسمبر .1948
 -2العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،اعتمد من طرف الجمعية العامة لالمم المتحدة في
 16ديسمبر .1966
 -3الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ،تم اعتماده من طرف مجلس الرؤساء االفارقة
بدورته العادية رقم  18في نيروبي عام .1981
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 -4بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،المكمل إلتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية ،اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة بتاريخ  15نوفمبر .2000
 -5الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد في إطار القمة العربية السادسة عشر بتونس في
 23ماي .2004
 القوانين: -1القانون رقم  11-08المؤرخ في  25يونيو  2008يتعلق بشروط دخول األجانب الى
الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم في إقليمها ،ج ر عدد .36
 -2القانون رقم  ،03-14مؤرخ في  24فبراير  ،2014يتعلق بسندات ووثائق السفر.
 مواقع االنترنيت:
 حقوق االنسان المتعلقة بحق االقامة واالرتحال ،موجود على الموقع االلكترونيhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Denia9/HekokEnsan/sec08.doc_c
تاريخ االطالع 22 :نوفمبر  2019على الساعة .17:35
vt.htm



المراجع باللغة االجنبية

1- mohamed al saadi, l’imigration illégale et la securité interieur en France et
qatar, these de doctorat presente en vue de l’obtenation du grade de doctorat
en droit international, université paris 1,panthéon , sorbonne, soutenue le 22
octobre 2018.
2- Guide pour l’incorporation l’egislative et la mise en oeuvre des instruments
universels contre le terrorisme, publication de l’office des nation unies contre
la drougue et le crime, vienne, nation unies,2006.
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حقوق اإلنسان في ظل أزمة جائحة كورونا " كوفيد " 19
Human rights in the Corona Corvid 19 pandemic crisis

الدكتور فاروق حمودة
جامعة علي لونيسي البليدة hamou01@hotmail.fr ،2
تاريخ اإلرسال2020/07/16 :



تاريخ القبول2020/09/14 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

الملخصصص  :إن معظمممل المممدو التمممي الت ممما أزممممة جا كمممة و ونا" وفيمممد  ،"19تبنمممد تمممدابي
وإجم اتاد إسممتانا ية و متشمماب ة إلم كممد ممما ،تتمكممو جميع مما كممو إعممةن كالممة ال مموا
و كظ التجوا و اإللتزال بالكجـ المنزلـي لم افكـة هذا الوبـات الفتما و الكمد ممن إنتشما
قد اإلم ان ،و أمال هذا الواقم المسمتجد ،بم زد إشم الية كمايمة ك مون اإلنسمان الم سمة فمي
الصممم و واإلتفاقيممماد الدوليمممة لك مممون اإلنسمممان ،بخصمممو إم انيمممة تع يممم همممذ الك مممون
أو البعض من ا بكجة الظ ف اإلستانا ي ألزمة جا كمة و ونما ،خاصمة فمي ظم إلتمزال المدو
بضمان ك ون األف اد المدنية و السياسية و ذا الك ون اإلقتصادية و اإلجتماعية و الا افية.
الكلمات المفتاحية :ك ون اإلنسان ،كالة ال وا  ،في وس و ونا ،اإللتزاماد الدولية.
Abstract: Most of countries affected by Corona Covid 19 epidemic
adopted exceptional measures that are somehow similar and all
relating to the declaration of the state of emergency circulation ban and
confinement in Oder to fight against this dangerous epidemic and limit
its spread the most possible, In this new situation, comes of problematic
of protection of human rights stated in international agreements and
conventions and raise the possibility of suspending these rights of some
of them due to the exceptional circumstance of Corona epidemic,
especially in the light of state’s commitment to assure political and civil
rights of individuals as well as cultural , social and economic rights.
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المقدمة :تكتوي المنظومة ال انونية لك ون اإلنسان عل قواعد قانونية ملزمة
( ،)jus conjensت تب إ لتزاماد قانونية واضكة عل عاتق الدو في مجا
كماية ك ون اإلنسان ،فج اإلتفاقياد الدولية ،تلزل الدو األ اف في ا بتنفيذ
اإللتزاماد المنبا ة عن ا ،عن يق إتخاذ إج اتاد ،و تدابي  ،تم ن األف اد من
التمت بك وق ل املة غي من وصة ،فتمضي الدو في ت ي ة ال يق لت بيق
و تنفيذ هذ اإللتزاماد ،في كدود إم انيات ا و قد ات ا المتاكة.
غي أن منظومة الدو فمي الاالمب ،ال تسمي علم منموا واكمد و نسمق اابمد،
ف د تعت ض ا العديد من األزمماد التمي ت مدد يان ما ،و تعم ض النظمال العمال في ما
للخ مم  ،كالمممة الكممم ب ،العصممميان المسمممل  ،اإلضممم اباد الداخليمممة ،األوب مممة
و األم اض الفتا ة ،هذ الظ وف اإلستانا ية ،تؤدي بالدو إلم إتخماذ إجم اتاد
خاصة لد ت الخ المكمدن ب ما ،ممما يمنجل عنمق ت ييمد بعمض الك مون و ضمب ا
ببنود صا مة.
و بمج م د إعممةن منظمممة الصممكة العالميممة ،بتمما ي  11ممما س  ،2020عممن
تكو في وس و ونا المستجد( وفيد )19إل جا كة عالميمة ،1أد مد جم دو
العممالل ،أن هممذا الفي م وس أصممب يش م ت ديممدا خ ي م ا للصممكة العالميممة ،و بممذل
سمممما عد إلمممم إتخمممماذ إجمممم اتاد إكت ازيممممة صمممما مة ،لمنمممم تفشممممي الفيمممم وس
و مكاصم تق ،شممملد فم ض قيممود عل م ك ممة الن م  ،اإلقامممة ،كظم التجمموا ،
إغمةن م ا ممز التسمملية و الت فيممق ،و التجمعماد العامممة ،المسمماجد ،و دو العبممادة،
و غي ها ،و همي بمذل تخما بمالك ون و الك يماد العاممة فمي بلمدان ا فمي سمبي
ف ض األمن ،و النظال العال ،و الكفاظ عل يان األمة و إست ا ها.
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و عليق فاإلش الية التي ت ح نفس ا بخصو هذا الموضوع تتما فيما يلي
إلى أي مدى وفقت الدول في كفالة إحترام حقوق اإلنسان في ظل حالة
الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا(كوفيد )19؟
و إن ةقا من هذ اإلش الية ،قسمنا هذ الو قة البكاية إل مبكاين
المبحث األول :أزمة جا كة و ونا( وفيد )19من منظو قواعد ال انون الدولي.
المبحث الثاني :تأا ك ون اإلنسان في ظ أزمة جا كة و ونا( وفيد .)19
المبحصصصث األول .أزمصصصة جائحصصصة كورونا(كوفيصصصد )19مصصصن منظصصصور قواعصصصد القصصصانون
الدولي :ت ح أزمة جا كة و ونا مشا جمة ،من ا مما يتعلمق بمالتنظيل ال مانوني
لك ون اإلنسان و ال يود التي ت ال ما فمي ظم همذ األزممة ،ف مد أدى تفشمي فيم وس
و ونمما المسممتجد ،إل م توقممف بي م لجمي م مظمماه الكيمماة العامممة فممي شممت أنكممات
العالل ،و تل العم معق وف ما ل موانين إسمتانا ية ،كيم إتخمذد المدو تمدابي عاجلمة،
إض م د مممن خةل مما إل م التكلمم مممن بعممض ال مموانين المنظمممة للك يممة ،فاسممكة
المجا إل قواعد أخ ى أ ا تع يدا و تضيي ا ،األم الذي ي تضي منا البكم عمن
الت ييف ال انوني ل ذ األزممة ،و مذا ال واعمد الناظممة ل ما فمي ظم ال مانون المدولي
و منظومة األمل المتكدة.
المطلصصا األول .التكييصصا القصصانوني ألزمصصة جائحصصة كورونصصا وفقصصا لقواعصصد القصصانون
الصصصدولي :تممم تب أزممممة جا كمممة و ونممما بنظ يمممة(الظ وف اإلسمممتانا ية)في شممم ا
الخما بكالممة ال موا " ،2"State of emergencyو لف ممل و تكديمد هممذ الكالممة،
سنتناول ا بالد اسة و التكليم  ،ممن خمة الت م ن إلم مف وم ما و شم و ا ،مم
إس ا ا ال عينة الد اسة أزمة جا كة و ونا( وفيد .)19
الفرع األول .أزمة جائحة كورونا و تجسيد وضع حالصة الطصوارئ طبقصا لقواعصد
القانون الدولي :تجيز بعض اإلتفاقياد الدولية لك ون اإلنسان ،للدو األ اف
في ا مخالفة اإللتزاماد التي تضع ا عل عات ما لمواج مة الظم وف أو األزمماد
اإلسممتانا ية ،بممما في مما كمماالد األوب ممة ،و األم م اض الفتا ممة ،كمما أزمممة جا كممة
و ونا الكالية ،شم ي ة تمواف عمدد ممن الشم و  ،و يسمم همذا الكمق الممنموح
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للدو بكق المخالفة) ،(Le droit de dérogationو يتل الن عليق عن يق بند
المخالفمة) ،3(Clause de dérogationفنجمد أن الع ممد الممدولي للك مون المدنيممة
و السياسية لعال  ،1966تضمن ما هذا البنمد فمي الممادة ال ابعمة ف م ة  ،01أمما
علم الصمعيد اإلقليممي ،نجمد اإلتفاقيمة األو وبيمة لك مون اإلنسمان لعمال ،1950
نصمد علم همذا البنمد فمي الممادة الخامسمة عشم ف م ة  ،01مذل األمم بالنسممبة
لإلتفاقية األم ي ية لك ون اإلنسمان لعمال  ،1969فمي مادت ما السمابعة و العشم ون
ف ة ،01هذا و ال يكوي المياان اإلف ي ي لك ون اإلنسان لعال  1981أي نم
مماام يتعلمق بكالمة ال موا  ،شمأنق فمي ذلم شمأن اإلعمةن 4العمالمي لك مون
اإلنسان لعال .1948
و المةكممظ أن المممواد التممي سممد بنممد المخالفممة)(Clause de dérogation
في كالة ال وا اإلستانا ية ،جاتد جميع ا متفاوتة من كي فكموى العبما اد
التي أ ل ت ا عل مختلف الظ وف المجسدة للكالة ،لذل سمع الف مق المدولي إلم
مكاولة تكديد الم صود بكالة ال وا اإلستانا ية ،مستندا في ذلم إلم األعمما
التكضممي ية التممي أع بممد إق م ا ن م المممادة ال ابعممة مممن الع ممد الممدولي للك ممون
المدنيممة و السياسممية لعممال  ،1966كيم كص م د كالممة ال مموا اإلسممتانا ية فممي
كالة الك ب ،اإل هاب ،األزماد االقتصادية الكادة ،األزماد السياسمية الخ يم ة
سوات إتخذد ش نزاع مسل دولي أو غي دولي أو كالة عدل اسمت ا داخلمي،
ال بيعية الزالز  ،الفياضاناد ،األوب ة و األم اض الفتا ة...ال .5
ال وا
و إذ يعتب إنتشا األم اض و األوب ة الفتا ة ،مظ ا من مظماه إقم ا كالمة
ال مموا اإلسممتانا ية فممي ال ممانون الممدولي ،فممة منمما اليممول ،مممن إعتبمما تفش مي
وبات في وس و ونا المستجد( وفيد )19يصب ضمن هذ الكالة ،التمي تسمتدعي
تكل الدو من إلتزامات ا الم ة بموجب اإلتفاقياد الدولية ،غي أن هذا التكلم
ليس م ل ا ف و م يد بجملة من الش و التي سنتول ع ض ا فيما يلي.
الفرع الثاني .شروط إعالن حالة الطوارئ في القانون الصدولي و مصدى إنطباقهصا
على أزمة جائحة كورونا :تتما ش و إق ا كالة ال وا فيما يلي
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أوال .أن يكون الخطر فعليا :يجب أن تنصب كالة ال وا وف ما ل واعمد ال مانون
الدولي عل أخ ا موجودة فعة ،أو عل وش الوقموع ،و لميس مجم د الوقايمة
من مواقف إستانا ية لل تنشأ بعد ،فة يم ن للدو أن ت يد ك ون األف اد و تع
مصالك ل لمواج ة مواقف مكتملة الوقوع ،أو لل ت أصة.6
و ل د استمد في وس و ونا ،خاصية الخ م الفعلمي بسم عة بيم ة ،صماكبت ا
س م عة إنتشمما فممي أ ا م مممن  100دولممة فممي أق م مممن اةاممة أش م  ،و فممي هممذا
الصمممدد ،صممم ح الممممدي العمممال لمنظممممة الصمممكة العالميمممة السممميد(تيد وس إدانمممول
غيب يسمموس) ،مكممذ ا الممدو مممن خ م هممذا الفي م وس قمما ة " أنممق بعممدما إنتش م
باد فعليا جدا".7
في وس و ونا في عدد بي من دو العالل ،فإن خ
ثانيصا .أن يكصون الخطصر جسصصيما و عامصا :إهتممد لجنممة األممل المتكمدة لك ممون
اإلنسمان ،خمة األعمما التكضمي ية إلقم ا الع مد المدولي للك مون المدنيمة و
السياسية ،بت ييف كالة ال موا لتفمادي إسماتة إسمتخدال إج اتات ما ،فإشمت د
أن ت ون ال وا عل قد من الجسامة التي ت دد كياة األمة بأس ها.8
هذا و ال يختلف إانان اليول ،أن في وس و ونما المسمتجد ،يعمد كالمة نموذجيمة
ممن كماالد ال موا واسمعة الن مان ،ف مو يشم ت ديمدا وشمي ا و بيم ا للصمكة
العامممة ،لمميس ف م فممي كممدود الدولممة الواكممدة ،بم فممي العممالل م  ،ف ممد تمممدد ه مذا
الفيممم وس جا افيممما ،ليشمممم ممم دو المعممممو ة ،و مممم مممم و الوقمممد ،تشمممي
اإلكصمما ياد إل م أ قممال مفزعممة فممي كمماالد الوفيمماد ،و بلممو أعممداد المصممابين
مةيين األشخا عب العالل ،مما ينذ بأزمة صكية غي مع وفة المآالد.
ثالثصصا .أن يكصصون اإلعصصالن عصصن حالصصة الطصصوارئ كصصرجرا أخيصصر و مؤقصصت :تتخممذ
اإلج اتاد في كالة ال وا  ،بعمد إسمتنفاد افمة اإلجم اتاد العاديمة للتعامم مم
الظ ف اإلستانا ي ،و ذل بموجمب إعمةن سممي صماد عن السمل ة المختصمة،
تكدد فيق مبم اد إعمةن كالمة ال موا  ،و ممدة سم يان ا ،فأغلمب ال موانين فمي
الدو  ،تن عل أن إعةن كالة ال وا ي ون لمدة زمنيمة مكمددة ،ال يجموز
تمديدها إال بموجب إج اتاد دستو ية.9
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هممذا و قممد دفمم إنتشمما فيمم وس و ونمما ،فممي ظمم خ و تممق الجامكممة علمم
الصكة العالمية ،و عجز المجتم الدولي عن إيجماد ل ماح ل مب جمماح همذا الوبمات
الفتا  ،عددا بي ا ممن ك ومماد دو العمالل إلم فم ض كالمة ال موا  ،و علم
سممبي المامما ف ممد أصممد الم يس الجزا ي(عبممد المجيممد تبممون) ،م سمموما تنفيممذيا
بتا ي  21ما س  ،2020ي ضي بكظ مؤقمد م كلمة أولم ل م التجمعماد،
ما أمم بالمق جميم األمما ن العاممة المشمتبق فمي ون ما م مزا للفيم وس ،10ممن
ج ت مما ،أصممد د الك ومممة األ دنيممة بتمما ي  20ممما س  ،2020م سممول كالممة
يس الموز ات سمل اد واسمعة فمي ت ييمد
قل  ،2020/02الذي يمن
ال وا
11
الك ون و الك ياد األساسية .
رابعا .أن يكون اإلعالن عن حالة الطوارئ مبررا :يستند إعمةن كالمة ال موا
إل الخ الداهل الذي يكدن بالدولة ،نتيجة عدة مبم اد ،جمات ب ما ت يم لجنمة
األممل المتكمدة لك ممون اإلنسمان ،و المتمالمة فيممما يلي (المنازعماد الدوليمة و غيم
الدوليمة ،الكم ب االهليمة ،الامزو ،المدفاع أو األممن ال مومي للدولمة ،العصميان،
12
ال بيعية..إل ) .
التخ يب ،اإلخة بالسلل و األمن ،أو النظال العال ،و ال وا
و ال جدا اليول ،أن خ م فيم وس و ونما و تداعياتمق علم الصمكة العاممة
للموا نين ،في ل ي ي ون مب ا للدو إلعةن كالة ال وا  ،و هو ما نعيشمق
كاليا ،كي عمدد ج دو العالل إل إتخماذ إجم اتاد ك وميمة فعالمة كيما همذا
الفي وس ،كماية للصكة العامة لمجتمعات ا.
خامسا .يجا أن يتم اإلخطار عن حالة الطصوارئ وفقصا لقواعصد القصانون الصدولي:
تف ض قواعد ال انون الدولي ،عل الدولة المعنية بماإلعةن عمن كالمة ال موا ،
إبة ج ة مكددة في اإلتفاقياد الدولية لك ون اإلنسان ،ببعض البياناد المتعل ة
بتمدابي المخالفمة) ،(Clauses de dérogationالتمي تتخمذها الدولمة أانمات كالمة
ال موا  ،و األسمباب التمي دعمد إلي ما ،و تما ي وقمف همذ التمدابي  ،و تما ي
إست ناف ت بيق أك ال اإلتفاقية ت بي ا مامة ،و همو مما جماتد بمق الممادة الخامسمة
مجلة صوت القانون
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عشمم ف مم ة  3مممن اإلتفاقيممة األو وبيممة لك ممون اإلنسممان لعممال  ،1950و المممادة
ال ابعة ف ة  3من الع د الدولي للك ون المدنية و السياسية لعال .1966
و فيما يتعلق بالج ة التي يوجق إلي ا التبليغ ،في ون ذلم تبعما لمما نصمد عليمق
إتفاقيمة ،فمماة يوجمق التبليمغ إلم األممين العمال لمجلمس أو وبما ،بالنسمبة للمدو
األ م اف فممي اإلتفاقيممة األو وبيمة لك ممون اإلنسممان ،كسمب المممادة الخامسممة عشم
ف ة  ،3فكمين يوجمق التبليمغ إلم األممين العمال لمنظممة المدو األم ي يمة ،بالنسمبة
لإلتفاقيممة األم ي يممة لك ممون اإلنسممان ،ب مما للمممادة السممابعة و العشم ون من مما ،أممما
الع د الدولي للك ون المدنية و السياسمية ،فنصمد الممادة ال ابعمة ف م ة  3علم أن
يوجق التبليغ عن كالة ال وا إل األمين العال لألمل المتكدة.13
أممما عممن إدا ة جم دو العممالل ألزمممة جا كممة و ونمما ،ف ممد ف ضممد  84دولممة
عل األق  ،سياسماد و إجم اتاد موا كتم تما ي  15أب يم  ،2020ل من
ب مما لممـت ا ي المفوضممية السممامية لألمممل المتكممدة لك ممون اإلنسممان ،فممإن  40دولممة
ف ممم أخ ممم د األممممل المتكمممدة بتعليمممق الوفمممات بمممبعض إلتزامممماد ك مممون اإلنسمممان
بموجب كالة ال وا  ،كي ف ضد من(بوليفيا ،ف نسما ،و المام ب) ،كالمة
ال وا  ،دون إخ ا ال ي اد المنصو علي ا بموجب المعاهداد ذاد الصملة
بوجود هذا اإلستانات ال ا .14
سادسا .حظر تدابير التمييز أثنا إعصالن حالصة الطصوارئ :إن اإلعمةن عمن كالمة
ال موا يجمب أن ال ين موي علم أي تمييمز ،و همو مما جسمدتق الممادة ال ابعمة
عشم ممن اإلتفاقيمة األو وبيمة لك مون اإلنسمان ،و الممادة ال ابعمة ف م ة  01ممن
الع مد المدولي للك مون المدنيمة و السياسمية ،التمي جمات في ما(...و دون أن تتضممن
تمييزا عل أساس العم ن ،أو اللمون ،أو الجمنس ،أو اللامة ،أو المدين ،أو األصم
اإلجتماعي).
و الجمدي بالممذ  ،أنمق منممذ تفشمي فيم وس و ونما المسممتجد( وفيد  ،)19تعممال
األجانب ،و التمييز ضد السم ان المنكمد ين
منسوب التكيز ،و العنص ية ،و
من أصو آسيوية ،و بلغ األم في بعض األكيان ،إل كد اإلعتداتاد الجسدية،
مجلة صوت القانون
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و إسممتخدال لامممة م ينمممة إتجممماه ل ،15و بالنتيجمممة لممذل  ،كممم األممممين العمممال لألممممل
المتكدة السيد(أن ونيو غوتي يس) ،جمي الدو عل ض و ة تمت جمي األفم اد
بك وق ل في ظ هذ األزمة ،دون أي تمييز ،ألي سب ان.16
المطلصا الثصاني .تكصصري إحتصرام حقصوق اإلنسصصان فصي ظصل أزمصصة جائحصة كورونصا:
إن إقم ا كالمة ال موا التمي ف ضمت ا أزممة جا كمة و ونما ،ومما صماكب ا مممن
قيممود مسممد العديممد مممن مسمما ك ممون اإلنسممان ،جعلممد منظومممة األمممل المتكممدة،
ممالة في الجمعية العامة لألمل المتكدة ،مجلس األممن المدولي ،و منظممة الصمكة
العالميممة ،تبمماد إل م إصممدا ق م ا اد و توصممياد هامممة ،تممدعو في مما الممدو إل م
ضمان إكت ال ك ون اإلنسان في ظ هذ األزمة اإلستانا ية.
الفرع األول .دور منظومة األمصم المتحصدة فصي كفالصة إحتصرام حقصوق اإلنسصان فصي
ظل أزمة جائحة كورونا:
أوال .الجمعيصصة العامصصة لأمصصم المتحصصدة :دعممد الجمعيممة العامممة لألمممل المتكممدة ،ف مي
دو ت ممممما ال ابعمممممة و السمممممبعين ،بموجمممممب ق ا هممممما قمممممل ،A/RES/74/270
بتا ي  02أب ي  ،2020جمي الدو إل ض و ة التضامن العالمي لم افكمة
فيممم وس و ونا( وفيمممد  ،)19ممممن خمممة كممما ل علممم إكتممم ال ك مممون اإلنسمممان،
و إكتوات اآلاا اإلجتماعية ،و اإلقتصادية ،الممدم ة ل مذ الجا كمة العالميمة ،التمي
ع لد ك ون وك ياد األف اد ،و مسد بصكت ل ،و سةمت ل ،و فاه ل ،و إلم
جانممب ذلممم  ،دعمما ذاد ال ممم ا  ،إلمم ضممم و ة التضممامن و التعممماون ممم منظممممة
الصممكة العالميممة ،فممي سممبي الوصممو إل م ل مماح ،أو عممةف فعمما  ،ي ف م التعممافي
المستدال للجمي  ،دون أي تمييز ،أو إكت ا .17
ثانيصصا .مجلصص األمصصن الصصدولي :يشمم تفشممي األم م اض و األوب ممة ،ت ديممدا للسمملل
و األمن الدوليين ،لذل تبن مجلس األمن الدولي ،ال ا قل  ،2532بتما ي
 /01يوليو ،2020/دعا فيق جمي األ م اف المتنازعمة ،إلم اإلنخم ا فمو ا فمي
هدنمممة إنسمممانية لتسمممعين يومممما علممم األقممم  ،مممم ضممم و ة الوقمممف الفمممو ي ل افمممة
النزاعمماد ،بإسممتانات المعمما ضممد الجماعمماد الج اديممة ،و اإل هابيممة ،وقممد جممات
مجلة صوت القانون
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هذا ال م ا  ،فمي إ ما ج مود المجلمس لضممان إكتم ال ك مون اإلنسمان ،سميما فمي
مجمما تسمم ي ت ممديل المسمماعدة اإلنسممانية للشممعوب المتضمم ة مممن هممذ الجا كممة
العالمية.18
ثالثا .منظمة الصحة العالمية :ت مول منظممة الصمكة العالميمة و المة تابعمة لألممل
المتكدة ،وف ا لمبدأ( أن الصمكة همي كمق ممن ك مون اإلنسمان ،و يجمب أن يتمتم
الجمي م بممأعل مسممتوى صممكي مم ممن) ،لممذل ف ممي تعم م جاهممدة عل م م افكممة
األم اض ،و األوب ة ،و ضمان سةمة األشخا من ا.
وفمي سممبي ت م يس إكتم ال ك ممون اإلنسممان ،عملممد المنظمممة و للوهلممة األولم
إلنتشما وبممات فيم وس و ونمما ،إلم ت مديل توصممياد للسمل اد الصممكية الو نيممة
في جمي دو العالل ،دعد في ا إل ف ض كالة ال وا الصمكية إلكتموات همذا
الوبممات الخ ي م  ،م م ض م و ة اإلسممتجابة لتممدابي الصممكة و الوقايممة التممي بمماد د
بإصممممممد اها ،و أب زهمممممما دلي (اإل شمممممماداد المبد يممممممة للوقايممممممة مممممممن العممممممدوى
و م افكت ا ،أانات ال عاية الصكية لكاالد اإلصابة المكتملة أو المؤ دة بعدوى
فيم وس و ونما)  ،19و الممذي تضممن مجموعمة مممن المبماد األوليممة ،التمي يجممب
عل م الممدو و الك وممماد أن ت ب مما فممي إسممت اتيجيات ا للوقايممة مممن عممدوى هممذا
الفي وس و م افكتق.
الفصصرع الثصصاني .إسصصتجابة الصصدول لقصصرارات وتوصصصيات األجهصصزة األمميصصة لمواجهصصة
أزمصصصة جائحصصصة كورونصصصا :شمممدد ال ممم ا اد و التوصمممياد الصممماد ة عمممن األج مممزة
األممية ،بخصو خ في وس و ونا المستجد ،إهتمال ج دو العمالل ،التمي
سمما عد إلم سممن تشم يعاد و قمموانين داخليممة لمجاب ممة هممذا الوبممات الفتمما  ،فممدو
عديممدة علمم غ ا (الجزا مم  ،المامم ب ،مصمم  ،تممونس ،السممعودية ،و ت يمما....
إل ) ،ف ضد كالمة موا صمكية ،و وضمعد قيمود كمدد ممن ك مون األفم اد
و ك يممات ل الشخصممية ،و اهنممد هممذ الممدو علمم توعيممة شممعوب ا بمممدى جديممة
الظممم وف ال اهنممممة و خ و ت ممما ،ممممم كممما ل علمممم اإلنعمممزا  ،و اإلبتعمممماد عممممن
مجلة صوت القانون
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المممذين

التجمعمماد ،مممم فممم ض غ اممماد ،و ع وبممماد صممما مة ،ضممد األشمممخا
لل يمتالوا لإلج اتاد الوقا ية التي تف ض ا السل ة.
فكين ،لجأد دو أخ ى ،بلاد في ما مؤشم اد الوبمات مسمتوياد عاليمة ،علم
غم ا الصممين ،و الواليمماد المتكممدة األم يممة ،إلم اإلسممتعانة بمال واد العس م ية
لفم ض كالمة ال مموا  ،فمنمذ إعمةن الم يس األم ي ي(دونالمد ت اممب) ،فم ض
كالمممة ال ممموا الصمممكية ،بتممما ي 13مممما س  ،2020قاممممد وكمممداد الجمممي
األم ي ممي بالتممدخ لممدعل الممموا نين باإلمممداداد ال بيممة ،و العممم علمم ت بيممق
إجمم اتاد الكجمم الصممكي ،ممم تمموفي المممؤن ،و األغذيممة الةزمممة للممموا نين،
فضممة عممن نش م عممدد مممن المستشممفياد الميدانيممة فممي م من(نيويممو  ،و لمموس
أنجلوس) ،للمساهمة في توفي ال عاية الصكية للموا نين.20
هممذا و يجممد بالممذ  ،أن تعب ممة الممدو ل وات مما المسمملكة لمواج ممة أزمممة جا كممة
و ونمما ،يسممتند فممي الاالممب إل م دسمماتي ها ،التممي تتممي ل ممذ ال ممواد التممدخ ف مي
كاالد ال وا التي تصيب الدولة ،غي أن الملفمد لإلنتبما خمة همذ األزممة،
هممو تممدخ ال ممواد المسمملكة ال وسممية ،المتخصصممة فممي م افكممة األوب ممة خمما ف
كممدودها ،و ذل م عل م مسممتوى(إي اليا)التي عجممزد عممن مجاب ممة هممذا الوبممات،21
و يأتي هذا التدخ  ،فمي إ ما التضمامن العمالمي لم افكمة فيم وس و ونما ،المذي
دعا إليق ق ا الجمعية العامة لألمل المتكدة السالف الذ .
و المةكممظ مممن خممة هممذا ال م ح ،أن ج م دو العممالل ،إسممتجابد لتوصممياد
و ق ا اد ال ي اد األممية ،بخصو كماية ك ون اإلنسان أانات كالة ال موا
التي ف ضت ا هذ األزمة العالمية ،بيد أن السؤا الم وح ،ه وفد همذ المدو
فعمة بإلتزامات ما املممة بخصمو ضممان فالممة همذ الك مون خممة همذا الظم ف
اإلسممتانا ي ألزمممة جا كممة و ونمما ،و ه مذا ممما سممنبكاق فممي الشممق الامماني مممن هممذا
البك .
المبحث الثاني .تأثر حقوق اإلنسصان فصي ظصل أزمصة جائحصة كورونصا :يايم فم ض
كالممة ال مموا  ،ج م ات تفشممي وبممات في م وس و ونمما المسممتجد ،و ت ديممد لكيمماة
مجلة صوت القانون
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اإلنسان ،إش الية هامة ،تتعلق بمدى ت يمد المدو باإللتزامماد التمي تف ضم ا علي ما
اإلتفاقياد الدولية لك ون اإلنسان ،بخصو قا متي الك ون المدنية و السياسمية،
و ذا الك ون اإلقتصادية و اإلجتماعية و الا افية.
المطلا األول .واقع الحقوق المدنية و السياسية في ظصل أزمصة جائحصة كورونصا:
تما م الك ممون المدنيممة و السياسممية ،ف ممة الك ممون التممي تكمممي ك يممة األف م اد م من
التعدي من قبم الك ومماد ،و المنظمماد اإلجتماعيمة ،و األفم اد ،و التمي تضممن
قمد ة الفم د علم المشمما ة فممي الكيماة المدنيممة و السياسمية للمجتمم  ،دون تمييممز،
أو إضمم اد ،و قممد نصممد علي مما المممواد مممن( 1إلمم )21مممن اإلعممةن العممالمي
لك ممون اإلنسممان لعممال  ،1948تكممد إسممل الجي م األو لك ممون اإلنسممان ،و التممي
توسمعد أ ام  ،ع مب إقم ا الجمعيمة العاممة لألممل المتكممدة للع مد المدولي للك ممون
المدنية و السياسية سنة .1966
الفرع األول .الحقوق غير قابلصة للتقييصد قصي ظصل أزمصة جائحصة كورونصا :و تتمام
في مجموعة الك ون األساسية( ،)Les droits fondamentauxالتي ال تخضم ألي
قيممد كت م فممي كالممة ال مموا اإلسممتانا ية ،كمما أزمممة جا كممة و ونمما الكاليممة،
و سنت ن إل أب ز هذ الك ون و همي الكمق فمي الكيماة ،و الكمق فمي مكا ممة
عادلة.22
أوال .الحصصصص فصصصصي الحيصصصصاة :يعتبمممم الكممممق فممممي الكيمممماة ،أو الك ممممون األساسممممية
و أهم ا من بين ك مون اإلنسمان ،فمة يم من الكمدي عمن بماقي الك مون إذا مما تمل
إهدا هذا الكق ،و قد تضمند ج المواايق الدولية لك ون اإلنسان ،المن عليمق
 ،فجممات فممي المممادة الاالاممة مممن اإلعممةن العممالمي لك ممون اإلنسممان لعممال ،1948
(ل ف د الكق في الكياة ،)...ال أعيد التأ يد عليق ،في المادة السادسة ف ة، 01
مممن الع ممد الممدولي للك ممون المدنيممة و السياسممية لعممال  ،1966بنصمم ا(الكق فممي
الكيماة كمق ممةزل ل م إنسمان ،و علم ال مانون أن يكمم همذا الكمق ،و ال يجمموز
ك مان أكد من كياتق تعسفا).
مجلة صوت القانون
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و يبمدو واضمكا أن ال ممدف ممن إعممةن كالمة ال مموا كاليما ،هممو ضممان عممدل
إنتشمما في م وس و ونمما ،و بالتممالي تفممادي إصممابة الممموا نين ب ممذا الوبممات ،ال مذي
يممؤدي إلمم وفممات ل كتمممما ،خاصممة أن هممذا الفيمم وس مسمممتجد ،و لمميس لممق ل ممماح،
و بالتالي ف و ي دد كياة األف اد و يمس بك ل في الكياة ،و عليق فإن ت ييد ك مة
الموا نين و الكد من ك يات ل ،أساسق الكفاظ عل همذا الكمق المذي يعتبم أساسما
لت ييد باقي الك ون و الك ياد.23
ثانيا .الح في محاكمة عادلة :إن الكق فمي مكا ممة عادلمة ،يعتبم ممن الك مون
األساسممية لإلنسممان ،ب مما للمممادة العاش م ة مممن اإلعممةن العممالمي لك ممون اإلنس مان،
والممممممادة ال ابعمممممة عشممممم ف ممممم ة  ،01ممممممن الع مممممد المممممدولي للك مممممون المدنيمممممة
و السياسية ،و يتضمن هذا الكق عدة معمايي  ،ت مدف ل ما لضممان كمايمة ك مون
األشمممخا  ،منمممذ لكظمممة ال مممبض علمممي ل ،و أانمممات م كلمممة إكتجمممازهل ،و كتممم
مكمما ت ل ،24و بالتممالي ف ممو مممن الك ممون التممي ال يم ممن ت ييممدها فممي ظ م كمماالد
ال وا  ،و عليق فإن ف ض بعض ال يمود بسمب أزممة جا كمة و ونما ،يجمب أن
يستاني الكق في مكا مة عادلة.
و لع تع ي م فق ال ضات ،و دخولق في ع لة قضما ية إجبا يمة ،بسمبب همذ
الجا كة العالمية ،أدى إل ضياع ال اي من ك ون اإلنسان في العديد ممن المدو ،
ف ضايا الجناياد ،األكدا  ،األس ة ،و ال ضايا المدنية ،و العمالية ....إلم  ،عال مة
منذ بداية هذ األزممة ،و همو مما يتنماف و كمق المكا ممة فمي ممدة زمنيمة مع ولمة،
خاصة لألشخا المكتجمزين ،ب ما لمما نصمد عليمق الممادة التاسمعة ف م ة  3ممن
الع د الدولي للك ون المدنية و السياسية.
و غممل تفعي م عمليممة المكا ممماد ع من بُعممد فممي ال اي م مممن الممدو إبممان هممذ
األزمممة ،إال أن هممذ الف م ة القممد إنت ممادا الذعمما ،خاصممة فممي ظم إغفال مما ل مبعض
الضماناد ال ضا ية اإلج ا ية ،25ما كق المكامي في مناقشة الش ود و الخبم ة،
و كق الشخ في الماو أمال ال اضي...و غي ها.
مجلة صوت القانون
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الفرع الثاني .الحقوق القابلة للتقييد في ظل أزمصة جائحصة كورونصا :و تتمام فمي
قا ممة الك مون المدنيمة و السياسمية ،التمي يجموز ت ييمدها بنصمو قانونيمة لمدواف
متعمددة ،مام النظمال العمال ،و الصمكة ،و اآلداب العاممة ،26و سمنكاو تسملي
الضمموت علم أبم ز هممذ الك ممون ،التممي تممأا د بش م مباشم بفعم أزمممة جا كممة
و ونا.
أوال .حريصصة الصصصرأي والتعبيصصصر :يعنمممي هممذا الكمممق ،ك يمممة إعتنمممان اآل ات ،و تل مممي
و ت ممديل المعلوممماد ،و األف مما  ،دون أي تممدخ مممن السممل ة العامممة ،و إذا مان
ت بيمممق اإللتزامممماد الدوليمممة بخصمممو همممذا الكمممق يعتبممم ضممم و ة ملكمممة فمممي
الكممماالد العاديمممة ،فمممإن ت بيمممق همممذ اإللتزامممماد علممم نكمممو خممما فمممي أوقممماد
األزممماد ،و كمماالد ال مموا  ،مامم أزمممة جا كممة و ونمما ،يمامم أهميممة بالاممة
ال يم ن التااضي عن ا ،كي دفعد الصين ماة امنا باهظا ،عنمدما تسمت د عمن
إفشمات خبم وجمود فيم وس جديمد ،مميممد ،و معمد ،و ينت م بسم عة بيم ة ،كيم
عملممد السممل اد األمنيممة الصممينية جاهممدة فممي بدايممة األزمممة ،علمم الت ممتل علمم
الوض  ،و عدل تداو أية معلوماد كو هذا الفي وس.27
و ل مد مان باإلم مان فمي بماد األمم  ،لمو تمل السمماح للمموا نين الصمينيين مممن
التعبيم عن أي ممل ب م ك يممة ،و مشمما ة معلوممماد هممذا الفيم وس مم ممموا ني
المدو األخم ى ،أن يلعممب ذلم دو ا كاسممما فممي التخفيممف ممن اآلامما الم يعممة لممق
اآلن.
ثانيصصا .حريصصة التنقصصل :يكظ م الكممق فممي التن م باهتمممال بممالغ فممي المواايممق الدوليممة
لك ممون اإلنسممان ،ف مد جممات فممي المممادة الاانيممة عش م ف م ة ،01مممن الع ممد الممدولي
الخا بالك ون المدنية و السياسية أن(ل م فم د ،يوجمد علم نكمو قمانوني داخم
إقليل دولمة مما ،كمق التن م فيمق  ،)...مما نصمد الممادة الاالامة عشم ممن اإلعمةن
العالمي لك ون اإلنسان بأنمق(ل فم د ك يمة التن م  ،و إختيما مكم إقامتمق داخم
كدود دولة ،و يكق ل ف د أن يااد أية بمةد ،بمما فمي ذلم بلمد  ،مما يكمق
لق العودة إليق).
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و ل د ف ضمد كالمة ال موا التمي سمببت ا جا كمة و ونما ،علم المدو إتخماذ
جملة من التدابي  ،كظ السف  ،و ف ض قيود عل ك يمة التن م  ،28كيم يتمي
ال انون الدولي للك وماد ،كق كظ الزوا و الم اج ين ال مادمين إلم بلمدان ا،
بش أن ال ين وي ذل عل إج اتاد تمييزية.
و يعود سبب ت ييمد ك يمة التن م فمي جم دو العمالل كاليما ،بفعم أزممة جا كمة
و ونمما ،إلممم الكفمماظ علممم الصممكة العاممممة ،مممن خمممة الكممد ممممن إنتشمما همممذا
الفي وس داخ ت اب ا ،خاصة و أن هذا اإلنتشا  ،ي ون ب ي مة سم يعة ،و غيم
م شوفة ،و هو ما ي دد كياة األشخا .
ثالثصصا .الح ص فصصي التجمصصع السصصلمي :تضمممن المواايممق الدوليممة و اإلقليميممة لك ممون
اإلنسممان ،ك يممة التجم م للجمي م علن ما ،أو س م ا ،كي م ت ممون هممذ التجمعمماد فممي
الاالممب منمماب للممدعوة إلم تايي م األوضمماع ،و لزيممادة المموعي بال ضممايا التممي ت ممل
المجتم  ،سوات اند قضايا تتعلق بك مون اإلنسمان ،أو أيمة قضمايا أخم ى ،و ممن
أب م ز النصممو التممي تضمممن كممق التجم م  ،المممادة  20ف م ة  ،01مممن اإلعممةن
العالمي لك ون اإلنسان ،و الممادتين()21-22ممن الع مد المدولي للك مون المدنيمة،
و السياسممية ،باإلضممافة إلم المممادة الاامنممة مممن الع ممد الممدولي للك ممون اإلقتصممادية
و اإلجتماعيمممممة ،و الا افيمممممة ،أمممممما علممممم المسمممممتوى اإلقليممممممي ،فنجمممممد الممممممادتين
()11-10ممممممن الميامممممان اإلف ي مممممي لك مممممون اإلنسمممممان و الشمممممعوب ،و المادتمممممان
()16-15من المياان األم ي ي لك ون اإلنسان.29
و ل د دفعد كالة ال وا ال ا مة كاليا ،ج بلدان العالل إلم تجميمد ،أو وقمف
تمتم النمماس ب ممذا الكممق بش م مؤق مد ،مممن خممة ف م ض كظ م التجمموا ال ام م
أو الجز ممممي ،و إتخمممماذ تممممدابي تمنمممم تجممممم األشممممخا فممممي الم افممممق العامممممة،
و األسمموان ،و المسمماجد ،و دو العبممادة ...إل م  ،و تممن قواعممد ال ممانون الممدولي
عل أن ت بيق إج اتاد من هذا ال بي  ،يباي أن ال ي مون بشم دا مل و تعسمفي،
و هممو ممما ت يممدد بممق أغلممب دو العممالل ،التممي اعممد الصممفة المؤقتممة لإلج م تاد
اإلسممتانا ية الم ب ممة بمناسممبة كالممة ال مموا ال ا مممة ،ف ممد تممل ممماة فم ض الكج م
مجلة صوت القانون
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الصكي في أغلب الدو بصفة مؤقتة و متجددة ،تبعا للت و اد الصمكية الناشم ة
عن في وس و ونا المستجد.
رابعصصا .الح ص فصصي اإلنتخصصاا :ي ف م اإلعممةن العممالمي لك ممون اإلنسممان فممي مادتممق
الواكمممدة و العشممم ون ،و الع مممد المممدولي للك مممون المدنيمممة و السياسمممية فمممي مادتمممق
الخامسة و العش ون  ،ل ف د كق التعبي الكم عن إ ادتمق فمي اإلنتخابماد ،إمما
مباش ة ،أو بواس ة ممالين يختا هل ب ك ية ،و هذا الكمق يجمب أن ال يخضم
ألية قيود غي مع ولة.
و ل د أدى تفشي وبات في وس و ونا ،إل تأجيم إجم ات اإلنتخابماد فمي ايم
من الدو  ،و هذا التأجي ين وي ب بيعة الكا عل كزمة ممن التمأاي اد السملبية
مميس المموز ات الب ي مماني(بو يس
علم الديم ا يممة ،فعلم سممبي المامما  ،ق م
جونسمممممون) ،تأجيممممم اإلنتخابممممماد المكليمممممة ،التمممممي انمممممد م ممممم ة بتممممما ي 07
مايو  ،2020ما ق الب لممان الشميلي ،تأجيم اإلسمتفتات علم الدسمتو الجديمد
معلنا إج ات بتا ي  25أ تموب  ،2020بمدال عمن موعمد المذي مان م م ا فمي
 26أب ي الماضي.30
المطلا الثاني .واقع الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية في ظصل أزمصة
جائحة كورونصا :تمام الك مون اإلقتصمادية و اإلجتماعيمة و الا افيمة ،تلم ال ا فمة
مممن ك ممون اإلنسممان ،المتعل ممة بم ممان العممم  ،و الضمممان اإلجتممماعي ،و الكيمماة
األسم ية ،و المشمما ة فممي الكيمماة الا افيممة ،و بالكصممو عل م الس م ن ،و الاممذات،
و الميمما  ،و ال عايممة الصممكية ،و التعلمميل ،و قممد نصممد علي مما المممواد مممن( 22إل م
)27من اإلعةن العالمي لك مون اإلنسمان ،تكمد مما يسمم بالجيم الاماني لك مون
اإلنسممان ،31و التممي توسممعد و تعممززد أ ا م  ،ع ممب إق م ا الجمعيممة العامممة لألمممل
المتكمممدة لصممم و و إتفاقيمممماد دوليمممة أخمممم ى ،أب زهممما الع ممممد المممدولي للك ممممون
اإلقتصادية و اإلجتماعية و الا افية لسنة .1966
الفرع األول .الح في الصحة :ت ف صم و و إتفاقيماد ال مانون المدولي لك مون
اإلنسان ،ل شخ الكق في أعل مستوى ممن الصمكة ،و تلتم ِزل المدو بإتخماذ
مجلة صوت القانون
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تمدابي لمنم ت ديمد الصممكة العاممة ،و ت ممديل ال عايمة ال بيممة لممن يكتاج مما ،و ي م
ال مممانون المممدولي لك مممون اإلنسمممان أيضممما ،بمممأن ال يمممود التمممي تفممم ض علممم بعمممض
الك ممون ،فممي سمميان الت ديممداد الخ ي م ة للصممكة العامممة ،يم ممن تب ي همما ،عنممدما
ي ون ل ا أساس قمانوني ،و ضم و ية للاايمة ،و تسمتند إلم أدلمة علميمة ،بكيم ال
ي ون ت بيمق همذ ال يمود تعسمفيا ،و ال تمييزيما ،و ذلم خمة ممدة زمنيمة مكمددة،
تكت ل في ا امة اإلنسان ،و ت ون متناسبة ،و قابلمة للم اجعمة ،ممن أجم تك يمق
هدف ا المنشود.32
و مممن الواض م أن وبممات و ونمما المسممتجد ،بمممدى إتسمماعق و خ و تممق ،يش م
ت ديممدا خ ي م ا للصممكة العامممة عل م م المجتمعمماد ،األم م الممذي يف م ض عل م
الدو و الك وماد ،واجب ت ديل أ ب قد مم ن من ال عاية ال بية ،و الخمدماد
الصممكية لموا ني مما ،غيمم أن واقمم أزمممة جا كممة و ونمما ،شممف عممن ضممعف
إستجابة النظل الصمكية ،و اإل تفماع غيم المتوقم فمي عمدد اإلصماباد و الوفيماد
كت م فممي ب م ى دو العممالل ،ما (لواليمماد المتكممدة االم ي يممة ،إي اليمما ،إسممبانيا
و ف نسا ،33)..و هذا أ ب دلي عل تصدع النظمال الصمكي فمي جم دو العمالل،
و عجز عن ت ديل الدعل الم لوب لك ون اإلنسمان فمي اإلسمتجابة ألزممة الصمكة
العامة التي تسبب في ا هذا الوبات.
الفصرع الثصاني .الحص فصي العمصصل :أدى تفشمي فيم وس و ونما ،إلم إكمدا جملممة
مممن التممأاي اد اإلقتصممادية السمملبية فممي معظممل دو العممالل ،ما م ف ممدان الوظمما ف،
و هو ما ياي بإهتمال بي قضية الك ون اإلقتصادية و اإلجتماعية ،و من ا الكمق
في العم  ،كيم تشمي ت ما ي منظممة العمم الدوليمة ،الم دممة بتما ي  21أب يم
 ،2020أن أزمة جا كة و ونا خلفد أ ا ممن  196مليمون عا م عمن العمم
عبمممم العممممالل ،من مممما  26مليممممون ،فممممي الواليمممماد المتكممممدة االم ي يممممة لوكممممدها،
و تعتبمم ف مممة العممما غيممم ال سمممميين ،مامم الباعمممة المتجممولين ،و تجممما السمممل ،
و العممما الموسممميين ،و ق مماع الخممدماد ،و الم ممن الك م ة ،الف ممة األ ام تض م ا
بسبب ف ض الكج الصكي.
مجلة صوت القانون
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و الكمق فممي العمم  ،يشممم مذل تمموفي البي مة الصممكية السمليمة ،لمنم تفشممي
األوب ممة و السممي ة علي مما ،كي م تلعممب تممدابي السممةمة و الصممكة المة مممة ف مي
العم  ،دو ا كاسما في إكتوات إنتشا فيم وس و ونما ،خاصمة ألول م العماملين
ماع الصمكة ،و األمممن ،و الكمايمة المدنيمة ،و غي هما
فمي الخمدماد األساسممية،
من الخ و األمامية التمي تواجمق خ م اإلصمابة بالعمدوى ،لمذل بماد د منظممة
العم م الدوليممة بإصممدا دلي (نصمما السممةمة و الصممكة الم نيممة) ،الممذي تضمممن
.34
جملة من اإل شاداد الوقا ية لكماية العما و المجتم
الفرع الثالث .الح فصي التعلصيم :ل مد فم اإلعمةن العمالمي لك مون اإلنسمان ،فمي
مادتممق الخامسممة و العشم ون ،و الع ممد الممدولي للك ممون اإلقتصممادية و اإلجتماعيممة
و الا افيمة ،فممي مادتممق الاالامة عشم  ،كممق التعلميل للجميم باعتبمما ك ما مممن ك ممون
اإلنسممان ،و يفم ض هممذا الكممق عل م الممدو فممي الظ م وف العاديممة ،إلتممزال بتمموفي
العمليمممة الت بويمممة لموا ني ممما فمممي جممم المسمممتوياد التعلميمممة ،سممميما فمممي الم كلمممة
األساسية ،و يب هذا اإللتزال قا ما عل المدو  ،كتم فمي ظم كماالد ال موا
و الظ وف اإلستانا ية.
و ل ممد نممتع عممن تفشممي وبممات فيمم وس و ونمما المسممتجد ،إغممةن المممدا س،
و المعاهممد ،و الجامعمماد ،فممي العديممد مممن البلممدان ،مممما نجممل عنممق تع ي م العمليممة
الد اسمية أل ام ممن  1.57مليمما الممب كمو العممالل ،و لضممان إسممتجابة أنظمممة
ممماف لكاجمممة التةميمممذ و ال لبممة فمممي مواصممملة مسمممي ت ل العلميمممة،
التعلمميل بشممم
أوصد منظمة الت بية و الا افة و العلول(اليونسم و) ،المدو إلم ضم و ة إعتمماد
الكلو الت نولوجيمة لضممان إسمتم ا ية العمليمة التعليميمة ،و لمذل بماد د العديمد
من الدو  ،إل إستخدال منصاد المتعلل عب اإلنت نمد إلسمت ما سماعاد الد اسمة
العاديممة ،و تم ممين ال لبممة مممن إنجمماز بكمموا ل و واجبممات ل المنزليممة ،ممما عملممد
بعض الدو أيضا ،عل تم مين ال مةب ممن الوصمو إلم المعمداد الت نولوجيمة
في المنز  ،من خة توزي األج زة ،و المعداد الةزمة عل التةميذ و ال لبمة
المنكد ين من عا ةد ضعيفة أو معدومة الدخ .35
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وم ذل  ،وفمي ظم ال موة السماك ة بمين المدو الناميمة و المت دممة ،فلميس لمدى
جمي المجتمعاد ،و األس  ،و الف ماد اإلجتماعيمة مكمدودة المدخ  ،إم انيمة افيمة
للوصو إل اإلنت ند ،مما أن العديمد ممن المتعلممين يعيشمون فمي أمما ن تُكجمب
في ا هذ الخدمة ،إن لل ن م أن ما غيم متموف ة أصمة ،األمم المذي مان عا ما فمي
اإلستفادة من كق التعلل للجمي  ،في ظ هذ الجا كة العالمية.
الفصرع الرابصصع .الحص فصي مسصصتوى معيشصصي الئص  :نم اإلعممةن العممالمي لك ممون
اإلنسممان ،فممي مادتممق الخامسممة و العش م ون ،و الع ممد الممدولي للك ممون اإلقتصممادية
و اإلجتماعية و الا افية ،في مادتق الكادية عش  ،عل الكمق فمي مسمتوى معيشمي
ال ممق ،و هممو كممق يضمممن كصممو م ف م د عل م مسممتوى معيشممة ي فممي لضمممان
الصكة ،و ال فا  ،لق و ألس تق ،و يشم هذا الكق في فكوا  ،جملمة ممن الك مون
األخممم ى تتماممم فمممي كمممق الامممذات ،الممممات ،ال سمممات ،السممم ن ،وال عايمممة ال بيمممة،
و غي ها .
و لعم أبم ز كممق يام اإلهتمممال مممن بممين الك ممون المممذ و ة آنفمما ،فممي ظم هممذ
الجا كة العالمية ،هو الكق في الاذات ،خاصة في ظم ال يمود العالميمة المف وضمة
علم كمق العمم  ،و الك مة التجا يمة الم تب ممة بوبمات و ونما ،و همو مما ي م ح
بشدة إش الية إنعدال األمن الاذا ي ،خاصة بعد الت ي المذي قدممق ميس ب نمامع
الاذات العالمي ،السيد(ديفيد بيسلي) ،و الذي دع فيق المدو  ،إلم ضم و ة إتخماذ
إج م اتاد عاجلممة ،لتجنممب وقمموع مجاعمماد م وعممة ،بسممبب تفشممي وبممات في م وس
و ونا ،ما صم ح همذا األخيم  ،أن أعمداد المكتماجين المذين يعمانون ممن الجموع
بفعم هممذ األزمممة ،قممد تضمماعفد مممن  135مليممون شممخ  ،إلم أ ام مممن 250
مليون شخ كو العالل.
هذا و إن اند مش لة األمن الاذا ي تع ف نوعا من اإلست ا في بداية همذ
األزممممة ،فمممإن ال مممادل قمممد ي مممون أسممموت ،خاصمممة و أن شمممب المجاعمممة بممماد ي مممدد
ال اي من الدو  ،في كا إستم ا تفشي هذا الوبات الخ ي .36
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الخاتمـة :يعي العمالل اليمول ،كالمة ممن اإل بما و المذهو  ،بسمبب أزممة جا كمة
و ونمما ،كي م إتخممذد العديممد مممن الك وممماد إج م اتاد إسممتانا ية لم افك مة هممذا
الوبات و الكد من إنتشا قد اإلم ان ،و هو ما أفض إل ب وز إشم الية كمايمة
ك مممون اإلنسمممان الم سمممة فمممي المواايمممق الدوليمممة ،و ممممن خمممة بكانممما فمممي همممذا
الموضوع ،توصلنا إل جملة من النتا ع و التوصياد نو دها فيما يلي
النتائج:
 -1ب مما ل واعممد ال ممانون الممدولي ،ف مإن فيم وس و ونمما ،يع مد كالممة نموذجيممة مممن
كمماالد ال مموا واسممعة الن ممان ،ف مو يشم ت ديممدا للصممكة العامممة علم العممالل
ممم  ،األم المممذي يتمممي للمممدو فممم ض قيمممود علممم بعمممض الك مممون و الك يممماد
األساسية.
 -2إن ال يود المف وضة علم الك مون و الك يماد العاممة ،فمي ظم أزممة جا كمة
و ونا ،يجب أن ت مون قانونيمة ،و ضم و ية ،و متناسمبة ،و أن ال تن موي علم
أي تعسف ،أو تمييز عند ت بي ا ،كت ال ت الدو تكد ا لة خم ن المواايمق
الدولية المتعل ة بك ون اإلنسان.
 -3ل ممد شممف تفشممي وبممات فيمم وس و ونمما ،أن معظممل دو العممالل ،تعمماني مممن
إضم اباد ،و اام اد بيم ة ،خاصمة فممي أنظمممة الصمكة ،و التعلمميل ،و العدالممة،
وغي هممما ،كيممم تبمممين أن معظمممل المؤسسممماد و الم افمممق العموميمممة ،غيممم افيمممة
أو غي م مؤهلممة لمواج ممة األزممماد ،و هممو ممما أا م سمملبا عل م ك ممون و ك يمماد
األف اد في ظ هذ األزمة.
 -4ي تضمي فم ض كالممة ال موا بسممب أزممة جا كممة و ونما ،مممن المدو إيممةت
ام اإلعتبا لتأمين اإلست ا المعيشي و اإلجتماعي لألفم اد ،ممن خمة إتخماذ
التدابي الةزمة و المة مة لتم ين الجمي من التمت بك وق ل املة.
التوصيات:
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 -1يجمممب علممم المممدو و الك ومممماد ،متابعمممة عمليممماد تنفيمممذ قممموانين ال ممموا
المف وضممة بفع م أزمممة جا كممة و ونمما ،و ذل م مممن خممة العم م عل م إكت م ال
ك ون اإلنسان ،و الكد من التجاوزاد التي ت ال ا في بعض األكيان.
 -2إن أزمممة جا كممة و ونمما ،تف م ض مسممت بة عل م الممدو إتخمماذ تممدابي وقا يممة
قبلية للتصدي لألزماد ،وذل من خة إستش اف ا ضمن مخ ات ما و ب امج ما
التنموية.
 -3إن مممب جمممماح فيممم وس و ونممما المممذي بممماد يشممم ت ديمممدا للسممملل و األممممن
الدوليين ،ي تضي من الدو افمة ،التضمامن المدولي ،إليجماد كم ل مذ المعضملة،
و ذلممم باإلبتعممماد عمممن الم ا بممماد السممميادية ،و تممم جي أولويمممة األممممن المشمممت
اإلنساني و الدولي.
الهوامش و اإلحاالت:
1- WhO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID19 -, 11 March 2020, Available on the site www.who.int.

 -2ز يمات مكممد عبمد الكميمد مكفموظ ،كالمة ال موا فمي ال مانون الم ما ن و فمي تشم ي
.31-30
الجم و ية الع بية المتكدة ،منشأة المعا ف ،اإلس ند ية ،مص ،1966 ،
 -3مكمد يوسف علوان ،بنود التكلم ممن االتفاقيماد الدوليمة لك مون اإلنسمان ،مجلمة الك مون،
.141
السنة التاسعة ،العدد الااني ،ال ويد ،يونيو،1985 ،
4- Rusen ERGEC, Les Droits de l’homme à l’épreuve des circonstan-ces
exceptionnelles "Etude sur l’article 15 de la Convention Européenne des droits
de l’homme , Bruxelles , Bruylant, 1987, p24.

 -5منظمة األممل المتكمدة ،الك يمة الم فولمة للفم د بم تضم ال انون"تكليم الممادة  29اإلعمةن
.301-300
العالمي لك ون اإلنسان" ،نيويو  ،الوالياد المتكدة األم ي ية،1993 ،
 -6آيد عبد المال نادية ،النظال ال انوني لك ون اإلنسان في كاالد ال وا في ظم ال مانون
.66
اإلتفاقي ،مجلة صود ال انون ،العدد األو  ،جامعة خميس مليانة ،أب ي ،2014،
7- WhO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID19 -, 09 March 2020, Available on the site,www.who.int

.145
 -8مكمد يوسف علوان ،م ج سابق،
.164
 -9ز يات مكمد عبد الكميد مكفوظ ،م ج سابق،
 -10اج م فممي ذلمم الم سممول التنفيممذي ،قممل  69/20بتمما ي  ، 2020/03/21المتعلممق
بتدابي الوقاية من إنتشا وبات في وس و ونا( وفيد)-19-و م افكتق.
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 -11األ دن إعمةن كالمة ال موا  ،الك وممة تعمد بمإكت ال الك مون خمة اإلسمتجابة لفيم وس
و ونما ،مما أعلنممد عمن كالممة ال موا عمدة دو  ،علم غم ا السممعودية ،مصم  ،المام ب
تونس ،و غي ها ،متاح عل الموق اإلل ت وني لمنظمة الصكة العالمية www.who.int
.68
 -12آيد عبد المال نادية ،م ج سابق،
.172-171
 -13مكمد يوسف علوان ،م ج سابق،
14- COVID-19: A Human Rights Checklist, Available on the site,
www.who.int,
.

 -15الممماج ي ممم يل "،التممموازن" بمممين ضممم و اد و ونممما و اإللتزامممماد الك وقيمممة لمصممملكة
الجمي  ،متاح عل الموق اإلل ت وني . https ://liberties.aljazeera.com
16- Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, Show More Services,
Available on the site,www.who.int.

 -17الجمعيمممة العاممممة لألممممل المتكمممدة ،ال ممم ا قمممل  ،A/RES/74/270يتعلمممق بالتضمممامن
العالمي لم افكة في وس و ونا  ( 2019وفيد ،)19الدو ة  ،74بتا ي  02أب ي .2020
 -18مجلس األمن المدولي يوافمق علم قم ا بشمأن و ونما بعمد كالمة ممن الجممود ،متماح علم
الموق اإلل ت وني https://www.masrawy.com
19- Infection prevention and control during health care for probable or
confirmed cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSCoV) infection, Interim guidance, Available on the site,www.who.int.

 -20قاسل مكمود ،م االد و تكليةد ساكاد غي ت ليدية...دو الجيو
األوب ة ،متاح عل الموق اإلل ت وني https://covid-19.ecsstudies.com
 -21لماذا هبد وسيا لنجدة إي اليا؟ ،الم ا متاح عل الموق اإلل ت وني

في مواج ة

https://arabic.rt.com
22- Hennebel ludovic, les droits intangibles classer les droits de l’homme,
Bruxelles,2004, p195-218.
23-United Nation, COVID-19 and Human Rights We are all in this together,
April, 2020, p04.

 -24ب ا كاتل ،كماية كق المت ل في مكا مة عادلة ،د اسة تكليلية تأصيلية إنت اديمة م ا نمة،
بدون بعة ،منشأة المعا ف ،اإلس ند ية ،مص .57 ،1997،
 -25زايد إيناس ،و ونا "...تع المكما ل" ي مد ك مون النماس ،م ما منشمو علم الموقم
اإلل ت وني https://alghad.com
.157-156
 -26مكمد يوسف علوان ،م ج سابق،
 -27ك مممون االنسمممان فمممي عصممم و ونمممما ،م ممما منشمممو علممم الموقمممم اإلل ت ونمممي
https://www.ecssr.ae/reportsanalysis
28- United Nation, COVID-19 and Human Rights …, op.cit, p 02.
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 -29مبمماد توجي يممة بش مأن ك يممة التجم م السمملمي ،م تممب المؤسسمماد الديم ا يممة و ك ممون
.24
اإلنسان لمنظمة األمن والتعماون األ وبمي ،ال بعمة الاانيمة ،وا سمو ،بولنمدا،2010 ،
 -30ك ون اإلنسان في عص و ونا ،م ج سابق.
 -31في تصنيف ك ون اإلنسان اج  ،قاد ي عبد العزيز ،ك ون اإلنسان في ال مانون المدولي
والعةقممممممماد الدوليمممممممة ،دا هوممممممممة لل باعمممممممة و النشممممممم والتوزيممممممم  ،الجزا ممممممم ،2005 ،
.23 -16
32- Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, op.cit.

تجيمممز قانونيمممة ت ييمممد بعمممض الك مممون ،الم ممما منشمممو علممم الموقممم

 -33كممماالد ال ممموا
اإلل ت وني
 -34سلسمملة ت مما ي ممموجزة لمنظمممة العم م الدوليممة ت شممف عممن خسمما فادكممة ج ات" وفيممد-
"19متاح عل الموق اإللكتروني https://news.un.org
https://www.ecssr.ae/reportsanalysis

35- Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, op.cit.
36- World Food Programme, Risk of hunger pandemic as COVID-19 set to
almost double acute hunger by end of 2020, Rome, Italy, 2020.

قائمة المصادر و المراجع:
 .Iقائمة المصادر:
أوال .المواثي الدولية:
 .1اإلعةن العالمي لك ون اإلنسان لعال .1948
 .2الع د الدولي للك ون المدنية والسياسية لعال .1966
 .3الع د الدولي للك ون اإلقتصادية و اإلجتماعية و الا افية لعال .1966
 .4اإلتفاقية األو وبية لك ون اإلنسان لعال .1950
 .5اإلتفاقية األم ي ية لك ون اإلنسان لعال .1969
ثانيا .القرارات و التقارير الدولية:
 .1الجمعيمممة العاممممة لألممممل المتكمممدة ،ال ممم ا قمممل  ،A/RES/74/270المتعلمممق بالتضمممامن
العالمي لم افكة في وس و ونا  (2019وفيد ،)19الدو ة  ،74بتا ي  02أب ي .2020
 .2مجلس األمن الدولي ،ال ا قل  ،2532يتعلق بالوقف الفو ي ل افمة النزاعماد المسملكة
و هدنممة إنسممانية لمممدة تسممعون يوممما بفع م أزمممة جا كممة و ونا( وفيممد ،)19بتمما ي  01يوليممو
.2020
 .3ب نامع األمل المتكدة العالمي للاذات ،ت ي بشأن مشم لة األممن الامذا ي بسمبب تفشمي وبمات
في وس و ونا ،متاح عل الموق اإلل ت وني https://ar.wfp.org.
 .4منظممة العمم الدوليمة ،سلسملة ت ما ي ت شمف عمن خسما فادكمة ج ات( وفيمد ،)19-متماح
عل الموق اإلل ت وني https://news.un.org
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 .IIقائمة المراجع:
أوال .الكتا و المقاالت باللغة العربية:
 .1ز يمات مكممد عبمد الكميمد مكفموظ ،كالمة ال موا فمي ال مانون الم ما ن و فمي تشم ي
الجم و ية الع بية المتكدة ،بدون بعة ،منشأة المعا ف ،اإلس ند ية ،مص .1966 ،
 .2منظممممة األممممل المتكمممدة ،الك يمممة الم فولمممة للفممم د بم تضممم ال انون"تكليممم الممممادة  29ممممن
اإلعةن العالمي لك ون االنسان" ،نيويو  ،الوالياد المتكدة األم ي ية.1993 ،
 .3ب ا كاتل ،كماية كق المت ل في مكا ممة عادلمة ،د اسمة تكليليمة تأصميلية إنت اديمة م ا نمة،
بدون بعة ،منشأة المعا ف ،اإلس ند ية ،مص .1997،
 .4مبمماد توجي يممة بشممأن ك يممة التجممم السمملمي ،م تممب المؤسسمماد الديم ا يممة و ك ممون
اإلنسان التاب لمنظمة األمن و التعاون األ وبي ،ال بعة الاانية ،وا سو ،بولندا.2010 ،
 .5قمماد ي عبممد العزيممز ،ك ممون اإلنسممان فممي ال ممانون الممدولي و العةقمماد الدوليممة ،دا هومممة
لل باعة و النش و التوزي  ،الجزا .2005 ،
 .6مكمد يوسف علموان ،بنمود التكلم ممن االتفاقيماد الدوليمة لك مون اإلنسمان ،مجلمة الك مون،
السنة التاسعة ،العدد الااني ،ال ويد ،يونيو.1985،
 .7آيد عبد المال نادية ،النظال ال انوني لك ون اإلنسان في كاالد ال وا في ظم ال مانون
الدولي اإلتفاقي ،مجلة صود ال انون ،العدد األو  ،جامعة خميس مليانة ،أب ي .2014 ،
 .8األ دن إعممةن كالممة ال مموا  ،الك ومممة تعممد بمماكت ال الك ممون خممة اإلسممتجابة لفي م وس
و ونا ،الم ا متاح عل الموق اإلل ت وني لمنظمة الصكة العالمية www.who.int
 .9المممماج ي ممم يل "،التممموازن" بمممين ضممم و اد و ونممما واإللتزامممماد الك وقيمممة لمصممملكة
الجمي  ،الم ا متاح عل الموق اإلل ت وني https ://liberties.aljazeera.com
 .10زايد إيناس ،و ونما "..تع م المكما ل" ي مد ك مون النماس ،م ما منشمو علم الموقم
االل ت وني https://alghad.com/
 .11ك مممممون االنسمممممان فمممممي عصممممم و ونممممما ،م ممممما منشمممممو علممممم الموقممممم اإلل ت ونمممممي
https://www.ecssr.ae/reportsanalysis

 .12كاالد ال وا

تجيز قانونية ت ييد بعض الك ون ،م ا منشو عل الموق اإلل ت ونمي

https://www.ecssr.ae/reportsanalysis

ثانيا .الكتا و المقاالت باللغات األجنبية:
1. Rusen ERGEC, Les Droits de L’Homme à l’épreuve des circonstances
exceptionnelles (Etude sur l’article 15 de la Convention Européenne des droits
de l’homme , Bruxelles : Bruylant,1987.
2. Hennebel ludovic, les droits intangibles classer les droits de l’homme,
Bruxelles,2004.
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3. United Nation, COVID-19 and Human Rights We are all in this together,
April, 2020.
4. WhO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID19 -, 11 March 2020.
5. WhO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID19 -, 09 March 2020.
6. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response,Show More Services,
Available on the site,https://www.who.int.
7. COVID-19 A Human Rights Checklist, Available on the site www. who.in
8. World Food Programme, Risk of hunger pandemic as COVID-19 set to
almost double acute hunger by end of 2020, Rome, Italy, 2020.

ثالثا .المواقع اإللكترونية:
 .1الموق اإلل ت وني لمنظمة الصكة العالمية . www.who.int
 .2الموق اإلل ت وني لب نامع األمل المتكدة العالمي للاذات https://ar.wfp.org.
 .3الموق اإلل ت وني لمنظمة العم الدولية https://news.un.org
 .4الم مما الموسممول بممـ الت موازن" بممين ض م و اد و ونمما واإللتزاممماد الك وقيممة لمصمملكة
الجمي  ،متاح عل الموق اإلل ت وني https ://liberties.aljazeera.com
 .5الم مما الموسممول بممـ و ونمما "..تع م المكمما ل" ي ممد ك ممون النمماس ،متمماح عل م الموق م
االل ت وني https://alghad.com/
 .6الم ا الموسول بـ كاالد ال وا تجيز قانونيمة ت ييمد بعمض الك مون ،متماح علم الموقم
اإلل ت وني https://www.ecssr.ae/reportsanalysis
 .7الم مما الموسممول بممـ م مماالد و تكلمميةد سمماكاد غيم ت ليديممة...دو الجيممو فممي مواج ممة
األوب ة ،متاح عل الموق اإلل ت وني https://covid-19.ecsstudies.com
 .8الم مما الموسممول بممـ مجلممس األمممن الممدولي يوافممق عل م ق م ا بشممأن و ونمما بعممد كالممة مممن
الجمود ،متاح عل الموق اإلل ت وني https://www.masrawy.com
 .9الم ممممما الموسمممممول بمممممـ لمممممماذا هبمممممد وسممممميا لنجمممممدة إي اليممممما؟ ،متممممماح علممممم الموقممممم
اإلل ت وني https://arabic.rt.com
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المزارع النموذجية كآلية الستغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة
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ملخص:
تعتبر المزارع النموذجية مرفقا عموميا اقتصاديا تهدف الدولة من خالله إلى تحقيق
االكتفاء الذاتي والمساهمة في إنتاج البذور والشتائل والفحول مع المحافظة على النسل،
إضافة إلى دورها في تطبيق سياسة التنمية الفالحية ،ونظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه األهداف
في ظل طرق تسييرها الحالية فقد سعى المشرع إلى إعادة تأهيلها وبعث ديناميكية بهذه
الفضاءات وذلك بالترخيص لها بإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص بعد إخضاعها
للتشريع المتعلق باالستثمار ،على أن يكون ذلك بعد تحولها إلى مؤسسات عمومية اقتصادية،
وذلك بهدف ضخ رؤوس األموال الخاصة بهذه المزارع لزيادة حجم االستثمارات بها وتحقيق
األهداف المنشودة ،كما يستفيد القطاع الخاص من الخبرات واألبحاث والدراسات التي قامت
بها هذه المزارع ،غير أن عقود الشراكة ( عام  -خاص) ال تتم إال بعد الترخيص من مجلس
مساهمات الدولة وبشروط وكيفيات تحدد من قبله مسبقا.
كلمات مفتاحية :المزارع ،النموذجية ،مرفقا عموميا ،مؤسسات عمومية اقتصادية.

Abstract:
The State aims at achieving self-sufficiency and contributing in
the production of seeds, seedlings and stallions through the model
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farms which are deemed an economic public service, together with
preserving the progeny, in addition to its role in implementing the
farming growth policy. Under the current ways of management which
undermine the achievement of these goals, the lawmaker has sought to
rehabilitate and breathe new life into these spaces via authorizing them
to conclude partnership contracts with the private sector, after
subjecting them to the legislation relating to investment, on condition
that they are transformed into economic public institutions, with a view
to pump private capital into these farms in order to increase the size of
investments to realize the desired goals. The private sector will also
benefit from the expertise and studies conducted by these farms.
However, the partnership contracts (public-private) cannot be
concluded unless the State Contributions Council issues authorization
and pursuant to conditions and modalities determined by the Council
beforehand.
Keywords: model; farms; public service; economic public institutions.
serratilayachi@yahoo.fr : اإليميل،العياشي سراتي. د: المؤلف المرسل-1

:مقدمة
نظرا لإلمكانيات الهائلة التي تحوزها المزارع النموذجية والدور الذي
 فلقد تم تنظيم استغالل،تلعبه في تنفيذ سياسة التنمية الفالحية والريفية المستدامة
06-11 المزارع النموذجية لألراضي الفالحية التابعة للدولة بالمرسوم التنفيذي
المحدد لكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة
 أين عمل المشرع على،المخصصة أو المل حقة بالمؤسسات والهيئات العمومية
 باعتبارها مرفقا عموميا اقتصاديا يساهم في توفير حاجيات،إعادة االعتبار لها
عامة وذلك من خالل السماح لها بإبرام عقود شراكة (عام – خاص) باعتبارها
52-89 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي
.المتضمن تعديل القانون األساسي للمزارع النموذجية
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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فإذا كان المشرع من خالل عقود الشراكة المبرمة من قبل المزارع
النموذجية مع القطاع الخاص يهدف إلى حسن استغالل األراضي الفالحية
واألمالك السطحية التي تحوزها من جهة وضخ أموال وخبرات القطاع الخاص
من جهة ثانية ،فهل ضبط المشرع النظام القانوني للمزارع النموذجية وطرق
تسييرها بما يسمح وتحقيق هذه األهداف مع المحافظة على هذه المزارع
باعتبارها مرفقا عاما اقتصاديا؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم بحثنا إلى قسمين ،حيث نتناول
بالقسم األول النظام القانوني للمزارع النموذجية ،ثم نتناول بالقسم الثاني الشراكة
كآلية لتسيير المزارع النموذجية.
 -1النظام القانوني للمزارع النموذجية:
مع بداية ظهور بوادر فشل نظام الثورة الزراعية بدأ التفكير في آليات
جديدة تساهم في عملية اإلرشاد والتكوين المهني للمستفيدين والفالحين عموما،
وتجلى ذلك بصدور المرسوم  19-82المتضمن إنشاء مزارع الدولة وتحديد
قانونها األساسي النموذجي ،لذلك سنتطرق إلى تنظيم المزارع النموذجية ثم
ننتقل إلى آليات استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية التابعة للدولة.
 -1-1تنظيم المزارع النموذجية:
ظهرت المزارع النموذجية في ظل سريان قانون الثورة الزراعية أين
تولى المشرع تحديد شكلها القانوني ومهامها ،لذلك سنتطرق إلى نشأة المزارع
النموذجية وشكلها القانوني ،ثم نتطرق إلى إدارة المزارع النموذجية ومهامها.
 -1-1-1نشأة المزارع النموذجية وشكلها القانوني :يعتبر صدور المرسوم
 19-82المتضمن إنشاء مزارع الدولة وتحديد قانونها األساسي النموذجي،1
بمثابة اإلعالن القانوني عن ازدياد كيان قانوني جديد أطلق عليه اسم " مزارع
الدولة" ،وبعد صدور المرسوم التنفيذي  52-89المتضمن تعديل القانون
األساسي للمزارع النموذجية ،2أصبح يطلق عليها تسمية "المزارع النموذجية".
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بصدور المرسوم التنفيذي  52-89أصبحت المزارع النموذجية مؤسسات
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،3فتم تكييفها على أنها مرافق عمومية
ذات طابع اقتصادي ،وسبب اختيار المشرع لهذا الشكل القانوني أن المؤسسة
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في معظم دول العالم تنشأ خصيصا
لتحقيق احتياجات الدولة السيما القيام بأنشطة اقتصادية لم تتمكن من إنجازها
المؤسسات الخاصة إما بسبب قلة رؤوس أموالها أو قلة مردوديتها.4
 -2-1-1إدارة المزارع النموذجية ومهامها :عرفت إدارة المزارع النموذجية
مرحلتين أساسيتين تبعا لتطور النظام القانوني الذي يحكمها ،ففي ظل المرسوم
 19-82كان يؤسس على مستوى كل والية مجلس إدارة يتولى تسيير وإدارة
جميع المزارع النموذجية المتواجدة على مستوى الوالية تحت رئاسة الوالي،
حيث يتولى المجلس دراسة حصيلة األعمال المنجزة ويقدم االقتراحات التي من
شأنها تحسين فعالية أداء هذه المزارع ،أما بعد صدور المرسوم التنفيذي -89
 52فتم استحداث مجلس إدارة لكل مزرعة نموذجية على حدة ،حيث يتداول
مجلس اإلدارة حول برامج االستثمارات السنوية ،دراسة حسابات االستغالل
والحصائل المالية السنوية ،مخططات اإلنتاج ويقدم االقتراحات بشأنها ،يوافق
على القروض ويقبل الهبات والوصايا.
تساهم المزارع النموذجية في تطوير اإلنتاج الفالحي ،فتقوم بإنجاز
اختبارات في ميدان اإلنتاج الفالحي وإبرام عقود واتفاقيات مع المعاهد
والدواوين المتخصصة من أجل تقديم خدمات وتكوين للمستخدمين ،كما تضطلع
بتطبيق السياسة الوطنية في المجال الفالحي ،فالمشرع أوكل لها مهام تطوير
المادة النباتية والحيوا نية إضافة إلى مهام البحث والتكوين واإلرشاد ،5فالمزارع
النموذجية تعتبر أحد أهم آليات تدخل الدولة في النشاط الفالحي وضبطه.
 -2-1آليات استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية:
مر استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية التابعة لألمالك
الخاصة للدولة بمرحلتين رئيسيتين:
مجلة صوت القانون
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 -1-2-1استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية قبل صدور قانون
التوجيه الفالحي :نصت المادة  03من المرسوم  19-82إلى إمكانية قيام وزير
الفالحة بإنشاء مزارع الدولة عن طريق آلية التخصيص ،ولقد عرف المشرع
الجزائري التخصيص بقوله ..." :وضع أح د األمالك الوطنية الخاصة التي
تملكها الدولة أو الجماعة اإلقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة
عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة ألحدهما  ،6 "...كما عرف كذلك بأنه... " :
وضع ممتلكات عقارية تابعة لألمالك الخاصة للدولة تحت تصرف هيئة أو
مؤسسة عمومية للدولة " ،7من خالل التعريفين السابقين يمكن أن نقدم تعريفا
لتخصيص األراضي الفالحية التابعة للدولة كما يلي «:قرار إداري يصدره وزير
المالية ،بعد أخذ الرأي المسبق لوزير الفالحة ،يتضمن وضع أرض فالحية
تابعة للدولة تحت تصرف مؤسسة عمومية ذات الطابع اإلداري أو العلمي أو
مؤسسة ع مومية ذات الطابع التكنولوجي أو التقني قصد ممارسة مهامها
خدمة للصالح العام ».
يمتاز قرار التخصيص بأنه قرار مركزي صادر عن وزير المالية ،يهدف
إلى تحقيق خدمة عامة ،8وهناك عدة أنواع لقرارات التخصيص فمن حيث مدته
قد يكون قرار التخصيص مؤقتا كما قد يكون نهائيا ،9ومن حيث المقابل قد يكون
مجانيا إذا كانت المصلحة المستفيدة منه مؤسسة عمومية غير مستقلة ماليا،
و بمقابل في حالة مؤسسة تتميز باالستقالل المالي أو تتمتع بميزانية ملحقة،10
كما قد يكون داخليا عندما تضع الدولة عقارا ملكا لها تحت تصرف إحدى
مصالحها ،أما التخصيص الخارجي فعندما تضع الدولة عقارا ملكا لها تحت
تصرف شخص عمومي آخر أو إحدى المصالح التابعة له.11
يتم إصدار قرار التخصيص لفائدة المزارع النموذجية بناء على قرار
الوزير المكلف بالفالحة بصفة نهائية ومجانية ،وذلك خالفا للمؤسسات ذات
الطابع اإلداري أو العلمي والمؤسسات ذات الطابع التكنولوجي أو التقني والتي
تقدم طلب التخصيص أمام الوزير المكلف بالمالية وال يتم ذلك إال بعد أخذ رأي
مجلة صوت القانون
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الوزير المكلف بالفالحة ،12يحول قرار التخصيص إلى مديرية أمالك الدولة
لتقوم بإعداد عقد التخصيص ،مع العلم أن عقد التخصيص يخضع لعملية
التسجيل غير أنه ال يخضع إلى عملية اإلشهار العقاري.
 -2-2-1آليات استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية بعد صدور
قانون التوجيه الفالحي :يرى البعض أن استغالل المزارع النموذجية
لألراضي الفالحية يحكمه القانون  19-87المتضمن ضبط كيفية استغالل
األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
وبالتبعية القانون  03-10المحدد لشروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية
التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،13غير أنه بالرجوع للمادة  04من القانون -87
 19نجده استثنى من مجال تطبيقه األراضي المستغلة من قبل المزارع
النموذجية ،كما حصر القانون  03-10مجال تطبيقه باألراضي التي كانت
خاضعة حصرا ألحكام القانون  ،19 -87ويشترط في المترشح للحصول على
عقد االمتياز أن يكون شخصا طبيعيا ،14مما يجعل كال القانونان ال ينظمان
استغالل المزارع النموذجية لألراضي الفالحية ،لذلك نقول أن استغالل المزارع
النموذجية لألراضي الفالحية التابعة للدولة يحكمه المرسوم التنفيذي 06 -11
المحدد لكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة
المخصصة أو الملحقة بالمؤسسات والهيئات العمومية.
يجدر الذكر أن القانون  16-08المتضمن التوجيه الفالحي اعتبر االمتياز
هو نمط استغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة ،15كما نص المرسوم التنفيذي
 06 -11على وضع األراضي الفالحية التابعة للدولة الملحقة بالمؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ووسائل االستغالل تحت تصرفها عن
طريق االمتياز مقابل دفع إتاوة سنوية.
وقصد تحويل التخصيص الممنوح للمزارع النموذجية إلى عقد امتياز
يقوم الممثل القانوني للمزرعة النموذجية بإيداع طلب التحويل أمام الديوان
الوطني لألراضي الفالحية ،ويتضمن الطلب على الخصوص تسمية المزرعة
مجلة صوت القانون
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النموذجية ،طبيعة األمالك المعنية ومشتمالتها ،موقعها ،مع إرفاق السجل
التجاري للمزرعة النموذجية باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية ،حيث يقوم
الديوان الوطني لألراضي الفالحية بدراسة الطلب المقدم ،فمتى كانت نتائج
دراسة الطلب ايجابية يقوم بإعداد دفتر شروط ويحوله رفقة الملف اإلداري إلى
وزير الفالحة للموافقة عليه بقرار  ،هذا األخير تحول نسخة منه إلى إدارة أمالك
الدولة من أجل إعداد عقد االمتياز وإتمام باقي الشكليات.
يجدر الذكر أن بعض مديري أمالك الدولة رفضوا إعداد عقود االمتياز
لفائدة المزارع النموذجية التي ت حولت إلى مؤسسات عمومية اقتصادية قبل
تقديمها للسجل التجاري ،16كما اشترطت مصالح السجل التجاري تقديم المزارع
النموذجية لعقود االمتياز حتى تتمكن من تسليمها السجل التجاري ،ونظرا للمهام
اإلستراتيجية التي تلعبها المزارع النموذجية فقد أمرت المديرية العامة لألمالك
الوطنية مديري أمالك الدولة بإعداد عقود االمتياز دون اشتراط تقديم السجل
التجاري ،17غير أننا نرى أن إبرام هذه العقود دون اشتراط السجل التجاري أمر
مجانب للصواب ،فال وجود للشخصية المعنوية للمؤسسة العمومية االقتصادية
المنشأة وال أهلية للتعاقد واالشتراط إال بعد قيدها بالسجل التجاري ،18كما يعتبر
ذلك مخالفا للقواعد الجوهرية للشهر العقاري السيما أحكام المادة  63من
المرسوم  63-76المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،19والتي تشترط أن يتضمن
العقد المودع لإل شهار بمصالح الحفظ العقاري رقم القيد في السجل التجاري
بالنسبة للشركات ،كما حثت مديري أمالك الدولة على ضرورة المساهمة في
إعادة تأهيل الفضاءات المستغلة من قبل المزارع النموذجية وذلك بالتكفل
السريع بإعداد عقود االمتياز ،20والسيما أنه بعد تحولها إلى مؤسسات عمومية
اقتصادية أصبح في إمكانها إبرام عقود شراكة.
 -2الشراكة كآلية لتسيير المزارع النموذجية:
تلعب المزارع النموذجية مهام إستراتيجية سواء على مستوى النشاط
الفالحي أو االقتصادي عموما ،وبعد تحويلها إلى مؤسسات عمومية اقتصادية
مجلة صوت القانون
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أصبح يمكن لها إبرام عقود شراكة (عام -خاص) ،لذلك سنتطرق إلى شروط
إبرام المزارع النموذجية لعقود الشراكة ثم ننتقل إلى كيفيات إبرام المزارع
النموذجية المشادة إلى مؤسسات عمومية اقتصادية لعقود الشراكة.
 -1-2شروط إبرام المزارع النموذجية لعقود الشراكة:
سنتطرق إلى تحويل المزارع النموذجية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية
ثم نتطرق إلى إخضاع المزارع النموذجية للتشريع المتعلق باالستثمار.
 -1-1-2تحويل المزارع النموذجية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية :حثت
وزارة الفالحة من خالل التعليمة رقم 219 :المزارع النموذجية على تحويل
قانونها األساسي من مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى
مؤسسات عمومية اقتصادية ،مع العلم أن الشكل القانوني للمزارع النموذجية
كمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تم تقريره بموجب أحكام المادة
 02من المرسوم التنفيذي  52-89المتضمن تعديل القانون األساسي للمزارع
النموذجية ،لذلك يفترض أن ال يتم أي تغيير يمس الشكل القانوني لهذا الكيان إال
عبر تعديل الجهاز القانوني الذي يحكمه.
يخضع تأسيس شركة المساهمة بالنسبة للمزارع النموذجية ألحكام القانون
التجاري لذلك يشترط االكتتاب في رأس المال بكامله ،وأن تكون األسهم المالية
مدفوعة بنسبة الربع على األقل من قيمتها االسمية عند االكتتاب ،21غير أنها
تؤسس دون مراعاة لشرط الحد األدنى لعدد المساهمين ،فالفقرة الثانية من المادة
 592من القانون التجاري استثنت تطبيق أحكام الحد األدنى لعدد المساهمين
على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية ،22كما تلجأ المزارع النموذجية إلى
تثمين ممتلكاتها مع ضرورة التأكيد على أن ملكية األرض والمباني المشيدة
عليها تبقى ملكا للدولة ،23ووفقا لقواعد العامة فإن الشركات تلجأ إلى توجيه
طلب على ذيل عريضة إلى رئيس المحكمة المختص قصد تعيين مندوب
حصص ليقوم بتقييم الحصص العينية ،24أما بالنسبة للمزارع النموذجية فعملية
التقييم والتثمين تكلف بها مديرية أمالك الدولة أخذة في االعتبار أن حق االمتياز
مجلة صوت القانون
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الممنوح يمثل  % 60من القيمة التجارية لألرض الفالحية واألمالك السطحية
الممنوحة.25
 -2-1-2إخضاع المزارع النموذجية للتشريع المتعلق باالستثمار :إن تخلي
الدولة عن تسيير األراضي الفالحية لفائدة المستثمرات الفالحية يعتبره البعض
بداية خوصصة جزئية للقطاع الفالحي ،26فالمزارع النموذجية تلعب دورا هاما
في تمويل السوق كما تساهم في حرية الممارسات التجارية ،لذلك أصبح من
الضروري االنتقال بالقطاع من منظومة التسيير االشتراكية إلى قطاع مبني على
ميكانيزمات السوق الحرة ،27فبعدما تبين عدم إمكانية مواكبة الطرق التقليدية
لتسيير المزارع النموذجية للمرحلة الحالية أصبح المناص من اللجوء إلى
إخضاع المزارع النموذجية إلى التشريع المتعلق باالستثمار وذلك بتحويلها إلى
مؤسسة عمومية اقتصادية وفتح رأسمالها للشراكة مع المستثمرين المحترفين.
أحالت تعليمة وزارة الفالحة رقم 219 :المتضمنة شروط وكيفيات تنفيذ
الشراكة من أجل تسيير واستغالل المزارع النموذجية إلى احترام أحكام المادتين
 58و 62من األمر  01-09المؤرخ في  22يوليو  2009اللتان استحدثتا
المواد  04مكرر 1إلى  04مكرر 4من اآلمر  03-01المتعلق بتطوير
االستثمار ،28فقصد إعادة تأهيل المزارع النموذجية التي تحوز أراضي فالحية
هامة تتراوح مساحتها مابين  100و  500هكتار ،29سمح لها المشرع بإبرام
عقود شراكة مع المستثمرين األجانب شريطة أن يكونوا خاضعين للقانون
الجزائري ،30بعد أن يتم إخضاعها إلى التشريع المتعلق باالستثمار وكذا الالئحة
رقم 102/007 :الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة في  17مارس ،2010
فاألجانب الراغبين في إبرام عقود شراكة مع المزارع النموذجية يمكن لهم
االكتتاب في رأسمالها على أن ال تتجاوز نسبة مشاركتهم  %49من رأس المال
االجتماعي وتبقى نسبة  %51من رأس المال ملك للمزرعة النموذجية.
بالنسبة لشرا كة القطاع الخاص الوطني مع المزارع النموذجية فلقد حدد
المشرع نسبة مشاركة المزارع النموذجية ب  % 34من الرأس مال االجتماعي
مجلة صوت القانون
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ونسبة  %66المتبقية للشريك الوطني المقيم ،غير أن المشرع منح المساهم
الجزائري إمكانية شراء األسهم التي تكون بحوزة المؤسسة العمومية االقتصادية
بعد مرور خمس ( )05سنوات ،شريطة أن يكون قد أوفى بجميع االلتزامات
المكتتبة بعقد الشراكة ،ويمكن للشريك تقديم طلب إلى مجلس مساهمات الدولة
يتضمن اقتناء بقيت األسهم ،حيث يتم تحديد قيمة التنازل وفقا للسعر المتفق عليه
في ميثاق المساهمين أو حسب السعر الذي يحدده مجلس مساهمات الدولة.31
 -2-2كيفيات إبرام المزارع النموذجية المشادة إلى مؤسسات عمومية
اقتصادية لعقود الشراكة:
الشراكة مع المزارع النموذجية تخضع إلى إجراءات خاصة وسوف
نتعرض إليها تباعا.
 -1-2-2كيفيات اختيار الشريك :هناك جملة من اإلجراءات يجب إتباعها قبل
وأثناء مرحلة اختيار الشريك كضرورة انعقاد جمعية عامة غير عادية لشركة
تسيير مساهمات الدولة من أجل المصادقة على كل عملية مرتبطة بالشراكة،
كما هو الحالة بالنسبة لالئحة مجلس مساهمات الدولة رقم  03للدورة 166
المنعقدة في  12ديسمبر  2018والتي من خاللها تم اإلعالن عن استغالل
وتسيير سبع وثالثين مزرعة نموذجية تابعة لحافظة مجمع قفابرو ،32وقد سبق
إنشاء شركات جديدة في إطار الشراكة (عام -خاص) من أجل استغالل خمس
وعشرون مزرعة نموذجية في شكل شركات ذات أسهم تنفيذا لالئحة مجلس
مساهمات الدولة رقم  01الدورة  153المنعقدة في  03ماي  ،332017فاختيار
الشريك يكون بعد اإلعال ن عن المنافسة غير أنه يمكن أن يتم استثناء بمبادرة
من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية الريفية.
اختيار الشريك عن طريق اإلعالن عن المنافسة يتم بعد موافقة مجلس
مساهمات الدولة على استغالل المزرعة النموذجية عن طريق الشراكة ،فيتم
اإلعالن عن المنافسة وفقا لثالث مراحل وهي اإلعالن عن إبداء الرغبة ثم
الدعوة إلى العرض وأخيرا تقييم العروض ،حيث تقوم شركة تسيير مساهمات
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

فارس بوحديد ،العياشي سراتي المزارع النموذجية كآلية الستغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة

688

الدولة بالنشر الواسع لإلعالن عن إبداء الرغبة بكل وسائل اإلعالم الممكنة،
يتضمن ملف اإلعالن عن إبداء الرغبة على الخصوص شهادة الكفاءات المالية
معدة من قبل بنك ووثيقة تثبت المراجع التقنية والمهنية للمترشح ،يتم إيداع
ملفات إبداء الرغبة لدى شركة مساهمات الدولة ،أين تشكل مسبقا لجنة يترأسها
المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة تسند لها دراسة طلبات إبداء الرغبة
المودعة ،تقترح هذه اللجنة بعد دراسة طلبات إبداء الرغبة قائمة مفتوحة
للمترشحين المقبولين تعرض على الجمعية العامة الغير عادية للمصادقة عليها.
بعد المصادقة على القائمة المفتوحة للمترشحين يتم دعوة المترشحين
المقبولين إلى سحب دفتر الشروط الذي يتضمن نموذج من تصريح شرفي
للمترشح ،نموذج من تصريح بالتضامن مع المجمع عند االقتضاء ،نموذج تعهد
وضع الكفاءات التقنية والوسائل المالية الضرورية إلنجاز البرنامج ،نموذج عن
كفالة العرض ،نموذج شهادة تقر مؤسسة مالية من خاللها بعلمها بالعرض
المقدم وتشهد بأن للمترشح القدرة المالية الكافية التي تسمح له بانجاز المشروع
وملحق تقني يشرح برنامج اإلنتاج واالستثمار واألهداف الخاصة بالمردودية
يعد على أساس بطاقة البرنامج للمزرعة النموذجية.
يتم تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المترشحين المقبولين إلى المزارع
النموذجية من قبل شركة استغالل وتثمين المزارع والمحيطات الفالحية ،وهذا
ما يمكن المترشح قبل إيداع عرضه أن يرفق به مخطط أعمال يتضمن على
الخصوص مبلغ االستثمارات المقررة ،طبيعتها وآجالها ،نظام اإلنتاج ،آليات
تمويل االستثمارات ،تمويل السوق الوطنية بالمنتجات الفالحية وتقدير األرباح
المحتملة ،يتم إيداع العروض لدى شركة تسيير مساهمات الدولة وتسند مهمة
تقييم العروض إلى لجنة يترأسها الرئيس المدير العام لشركة تسيير مساهمات
الدولة ،يتم اختيار المترشحين من طرف اللجنة على أساس مجموعة من
المعايير كحجم االستثمارات ،آجال االنجاز ،إنتاج البذور ،التعهد على األرباح
ابتداء من السنة الثالثة ،ديمومة وخلق مناصب شغل باإلضافة إلى المراجع
مجلة صوت القانون
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التقنية والمهنية ،حيث يتم تقسيم هذه المعايير إلى  100نقطة على حسب كل
معيار وأي مترشح ال يحصل على  50نقطة يقصى مباشرة من المنافسة.
تقوم اللجنة بتقييم العروض المودعة على أساس مجموعة من المعايير،
فحجم االستثمارات يقابله  25نقطة ،آجال االنجاز تقابلها  15نقطة ،إنتاج البذور
والشتائل والفحول تقابله  20نقطة ،التعهد على األرباح ابتداء من السنة الثالثة
تقابله  15نقطة ،ديمومة وخلق مناصب شغل تقابله  15نقطة أما المراجع
التقنية والمهنية و/أو تعهد مؤسسة تقنية بمصاحبة الشريك فتقابلها  10نقاط ،ليتم
اختيار الشريك الذي تحصل على أكبر قدر من النقاط ،ثم تحول نتائج التقييم إلى
الجمعية العامة غير العادية لمجلس مساهمات الدولة لتصادق على المترشح
المختار ،وفي حالة عدم الجدوى سواء عندما ال يتحصل أي مترشح على 50
نقطة أو بسبب غياب العروض تعاد اإلجراءات من جديد.
كما يمكن أن يبادر الوزير المكلف بالفالحة باختيار الشريك دون المرور
على اإلعالن عن المنافسة ،بعد إعالم الوزير األول والرئيس المدير العام
لمجلس مساهمات الدولة متى كان لمشروع الشراكة طبيعة ذات أهمية وطنية
وذات أولوية ،منفعة تكنولوجية مؤكدة ،عندما يساهم مشروع الشراكة في تلبية
الطلب الوطني من المنتجات الفالحية أو عندما يكون إعالن إبداء الرغبة غير
مجدي لعدة مرات متتالية  ،34يقدم المترشح طلبه مرفقا بالملف المكون من نفس
الوثائق المطلوبة حالة إعالن إبداء الرغبة أمام الوزير المكلف بالفالحة مباشرة.
 -2-2-2إعداد عقود الشراكة :عقود الشراكة المبرمة قبل صدور تعليمة
الوزير األول رقم 389 :المؤرخة في  03ماي  2017تتم بعد إعداد عقد
االمتياز باسم المزرعة النموذجية المعد وفقا لنفس نموذج العقد الخاص بمنح
االمتياز طبقا للقانون  03-10ولمدة أربعين سنة قابلة للتجديد ،حيث تقوم
مديرية أمالك الدولة بإعداد القانون األساسي للكيان الجديد وكل شكليات تأسيس
شركة المساهمة طبقا ألحكام القانون التجاري والسيما المادة  596منه ،ثم يتم
إبرام عقد الشراكة وفقا للقانون األساسي المعد غير أن عقد منح حق االمتياز
مجلة صوت القانون
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يبقى باسم المزرعة النموذجية  ،أما بالنسبة لمدة عقد الشراكة فبالرجوع إلى
تعليمة وزير الفالحة رقم 219 :نجدها تنص على أن الوزير يمنح ترخيصا لمدة
خمس سنوات إضافية للشراكة متى كان تقرير الخبير إيجابيا وهذا األخير يعد
بعد السنة الخامسة إلبرام عقد الشراكة ،ومنه نستشف أن مدة عقد الشراكة هي
خمس سنوات قابلة للتجديد.
بعد صدور تعليمة الوزير األول رقم 389 :أصبحت مديرية أمالك الدولة
تشرع في إعداد عقد الشراكة الخاص بالمزرعة النموذجية مع القطاع الخاص
قبل إعداد عقد االمتياز ،فتقوم بإعداد القانون األساسي للكيان الجديد الناتج عن
اتفاقية الشراكة ثم يتم تحويل الملف كامال للديوان الوطني لألراضي الفالحية
إل عداد دفتر الشروط باسم الشركة الجديدة الناتجة عن عقد الشراكة ،35هذا
األخير يحول إلى مديرية أمالك الدولة من أجل الشروع في إعداد عقد االمتياز
باسم شركة المساهمة الجديدة الناشئة عن عقد الشراكة.
كما يجب أن يتضمن العقد بند ينص على أن األرض الفالحية واألمالك
السطحية الممنوحة تبقى ملكا للدولة يتم استرجاعها عند انتهاء عقد الشراكة،
ويشار إلى مراجع عقد االمتياز الممنوح لفائدة المزرعة النموذجية ،تعليمة
الوزير األول رقم ،389 :الئحة مجلس مساهمات الدولة رقم،153/01 :
ويشار بفقرة أخرى إلى إلغاء عقد االمتياز الممنوح للمزرعة النموذجية ،كما يتم
تعديل كل عقود الشراكة المبرمة من قبل المزارع النموذجية مع الخواص قبل
صدور تعليمة الوزير األول رقم 389 :وذلك بتحويل االمتياز الممنوح للمزرعة
النموذجية إلى الشركة الجديدة الناشئة عن عقد الشراكة ،36أما بالنسبة لمدة عقد
الشراكة فلقد حددت المديرية العامة لألمالك الوطنية بمذكرتها رقم12177 :
الصادرة في 2017/11/22 :مدة االمتياز الممنوح للشركات الناشئة عن عقود
الشراكة بالمدة المتبقية من أربعين سنة التي استفادت منها المزرعة النموذجية.
 -3-2-2تنفيذ ومراقبة عقود الشراكة :يخضع عقد الشراكة إلى عمليات
التقييم ،المتابعة والمراقبة ،فبالنسبة ألجال االنطالق في برنامج االستثمار فيجب
مجلة صوت القانون
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أن ال تتعدى الثالثة أشهر يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع على عقد الشراكة ،كما
أن برنامج االستثمار ال يمكن إلغاءه أو تعديله إال بعد الحصول على موافقة
مسبقة من وزير الفالحة وبعد تقديم طلب من شركة تسيير مساهمات الدولة،
ويخضع عقد ال شراكة إلى رقابة مزدوجة ،رقابة شركة تسيير مساهمات الدولة
من جهة ورقابة الديوان الوطني لألراضي الفالحية من جهة ثانية ،فتقوم الشركة
الملتزمة بعقد الشراكة بتقديم عرض حال عن سير برنامج االستثمار إلى شركة
تسيير مساهمات الدولة بصفة دورية ،والتي تقوم بعملية الرقابة على عدم تنفيذ
برنامج االستثمار المتفق عليه ،التأخر المالحظ في تنفيذ برنامج االستثمار ،عدم
مطابقة األشغال المنجزة لدفتر الشروط الخاص باالمتياز أو عقد الشراكة.
في حالة اإلخالل بدفتر الشروط المرفق بعقد االمتياز تقوم شركة تسيير
مساهمات الدولة بإعذار شركة المساهمة لالمتثال لبرنامج االستثمار ودفتر
ال شروط ،وفي حالة عدم االمتثال يتم فسخ الشراكة بمبادرة من شركة تسيير
مساهمات الدولة أو بطلب من الديوان الوطني لألراضي الفالحية ،كما تقدم
شركة المساهمة تقرير شامل وتقرير مالي مصادق عليه إلى شركة تسيير
مساهمات الدولة بعد انقضاء خمس سنوات على عقد الشراكة ،أين يتم إدراج
مخطط خماسي جديد وميزانية محينة ،توجه نسخة منه إلى الديوان الوطني
لألراضي الفالحية للقيام بمراقبة ظروف تطبيق دفتر الشروط ومطابقة استغالل
األراضي الفالحية لعقد الشراكة ،كما يقوم بتعيين خبير قصد دراسة وتقييم
التقرير المرسل إليه والميزانية ،وعلى أساسه يقوم وزير الفالحة بمنح ترخيص
لمدة خمس سنوات إضافية حالة ما كان تقرير الخبير ايجابيا أو يقوم الديوان
الوطني لألراضي الفالحية بإعذار الشركة ذات األسهم المنشأة بموجب عقد
الشراكة إذا كان التقرير سلبيا ،وفي حالة بقاء اإلعذار دون أثر يتم فسخ عقد
االمتياز من قب ل إدارة أمالك الدولة بطلب من الديوان الوطني لألراضي
الفالحية ويتم إبالغ وزير الفالحة بذلك دون اللجوء إلى إلغاءه قضائيا.
الخاتمة:
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إ ن اإلجراءات التي جاءت بها لوائح مجلس مساهمات الدولة بعد صدور
تعليمة الوزير األول رقم 389 :لسنة  2017كلها أقرت منح االمتياز مباشرة
للشركات الجديدة الناشئة عن عقود الشراكة وليس باسم المزارع النموذجية مثلما
كان معمول به ،فمفهوم الشراكة عام -خاص اختلف بعد صدور هذه التعليمة عن
ما كان متعارف عليه من قبل ،بما يوحي برغبة الجهاز التنفيذي في خوصصة
هذه المؤسسات لفائدة القطاع الخاص ،فإذا كانت األرض واألمالك السطحية
تبقى ملكا للدولة وفقا ألحكام قانون التوجيه الفالحي فإن السلطات العليا للبالد
تسعى لخوصصة حق االمتياز الممنوح سابقا للمزارع النموذجية ليتم تحويله إلى
الخواص شيئا فشيئا ،كما نعيب تغيير الشكل القانوني للمزارع النموذجية من
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية
بموجب تعليمة صادرة عن وزارة الفالحة ودون تعديل المرسوم التنفيذي المنشأ
لها والمحدد لقانونها األساسي.
على الرغم من وضوح الجهاز القانوني المنظم آلليات الدعوة إلى
المنافسة وإبرام عقود الشراكة إلى أننا نرى أنه ال يزال يكتنف عملية الشراكة
كثير من الغموض وقلة الشفافية ،لذلك رأينا أن نقدم االقتراحات التالية:
 نقترح تعديل المرسوم التنفيذي  52-89المؤرخ في  18أبريل ،1989المتضمن تعديل القانون األساسي للمزارع النموذجية ليصبح الشكل القانوني
للمزارع النموذجية مؤسسات عمومية اقتصادية في شكل شركات ذات أسهم.
 نقترح تشكيل لجان متنوعة التركيبة البشرية لمراقبة حسن تطبيق بنود عقودالشراكة والسيما برنامج االستثمار المتعهد به من جهة وبنود دفتر الشروط من
جهة ثانية مع توفير كل اإلمكانات المادية والبشرية لهذه اللجان بدال من الرقابة
الثنائية للديوان الوطني لألراضي الفالحية ومجلس تسيير مساهمات الدولة.
التهميش و اإلحاالت :
 1المرسوم رقم ،19-82 :المؤرخ في 16 :يناير  ،1982المتضمن إنشاء مزارع الدولة
وتحديد قانونها األساسي النموذجي ،ج ر عدد 03 :الصادرة في 19 :يناير.1982
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 2المرسوم التنفيذي رقم ،52-89 :المؤرخ في 18 :أبريل  ،1989المتضمن تعديل القانون
األساسي للمزارع النموذجية ،ج ر عدد 16 :الصادرة في 19 :أبريل .1989
 3المادة رقم 02 :من المرسوم التنفيذي رقم ،52-89 :السالف ذكره
 4العياشي سراتي ،األدوات القانونية لتفعيل النشاط الفالحي ،رسالة دكتوراه قانون المؤسسة
االقتصادية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي-2018 ،
 ،2019ص.147 :
 5المادة رقم 02 :من المرسوم التنفيذي رقم ،06-11 :المؤرخ في 10 :يناير ،2011
المحدد لكيفيات استغالل ألراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو
الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية ،ج ر عدد ،02 :الصادرة في 12 :يناير .2011
 6المادة رقم 82 :من القانون رقم 30-90 :المؤرخ في أول ديسمبر  ،1990المتضمن
قانون األمالك الوطنية ،جريدة رسمية عدد ،52 :الصادرة في 02 :ديسمبر ،1990المعدل
والمتمم بالقانون رقم 14-08 :المؤرخ في 20 :يوليو  ،2008ج ر عدد 44 :الصادرة في:
 03غشت .2008
 7المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،03439 :الصادرة في 22 :أوت ،1998
العمليات التقليدية ألمالك الدولة – الترخيص المسبق.
 8المادة رقم 02 :من المرسوم التنفيذي رقم ،06-11 :السالف ذكره.
 9عبد العظيم سلطاني ،تسيير وإدارة األمالك الوطنية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية،
 ،2010ص.194 :
 10المادة رقم 86 :من القانون رقم ،30-90 :السالف ذكره
 11المادة رقم 80 :من المرسوم التنفيذي رقم ،427-12 :المؤرخ في 16 :ديسمبر ،2012
المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،ج ر
عدد ،69:الصادرة في 19 :ديسمبر .2012
 12المادة رقم 05 :من المرسوم التنفيذي رقم ،06-11 :السالف ذكره.
 13سكينة عزوز ،الشراكة عمومي /خاص في القطاع الفالحي " حالة المزارع النموذجية"،
مجلة حوليات جامعة الجزائر  ،01الجزء األول ،مارس .2019
 14المادة رقم 04 :من القانون رقم ،03-10 :المؤرخ في 15 :غشت  ،2010المحدد
لشروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،ج ر عدد،46 :
الصادرة في 18 :غشت .2010
 15المادة رقم 18 :من القانون رقم ،16-08 :المؤرخ في  03غشت  ،2008المتضمن
التوجيه الفالحي ،ج ر عدد ،46 :الصادرة في 10 :غشت .2008
 16المادة رقم 04 :من المرسوم التنفيذي رقم ،06-11 :السالف ذكره
 17المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم 04528 :المؤرخة في 27 :أفريل ،2014
ف/ي إعداد عقود االمتياز الفالحي لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
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 18محمد الطاهر بلعيساوي ،الشركات التجارية -النظرية العامة وشركات األشخاص ،-الجزء
األول ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ،2014 ،ص.102 :
 19فتحي ويس ،الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ،دار هومه،
الجزائر ،2014 ،ص341 :
 20المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم 02857 :المؤرخة في 19 :مارس
 ،2012استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة
بالهيئات والمؤسسات العمومية.
 21المادة رقم 596 :من القانون رقم 20-15 :المؤرخ في  30ديسمبر  ،2015المعدل
والمتمم لألمر رقم 59-75 :المؤرخ في 26 :سبمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري،
ج ر عدد 71 :الصادرة في 30 :ديسمبر .2015
 22عمار عمورة ،شرح القانون الجاري الجزائري – األعمال التجارية -التاجر -الشركات
التجارية ،دار المعرفة ،الجزائر ،2010 ،ص.230 :
23

La résolution du CPE N° 03/148 du 21 Mai 2016, portant sur la
réorganisation des SGPPRODA et SSDA du secteur de l’agriculture en
groupes et rattachement des fermes pilotes selon leur vocation agricole, aux
ainsi crées.

 24محمد الطاهر بلعيساوي ،الشركات التجارية -النظرية العامة وشركات األشخاص ،-الجزء
الثاني ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ،2014 ،ص.118 :
 25المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،04544 :الصادرة في 08 :ماي ،2013
المتضمنة تقييم حق االمتياز الممنوح لفائدة المستثمرين الفالحيين على األراضي الفالحية
التابعة للقطاع العام.
 26فريد عبة ،نحو خوصصة األراضي الفالحية العامة في الجزائر ،مجلة الدراسات
االقتصادية والمالية ،جامعة الوادي ،العدد الثالث ،سنة ،2010 :ص.62 :
Chaouki bouri, les politiques de développement agricole le cas de l’Algérie,
thèse de doctorat, université d’Oran, faculté des sciences économiques et des
sciences de gestion et des sciences commerciales, 2010-2011, pp: 16, 40, 41
27

 28العياشي سراتي ،باديس سعودي ،الشراكة باألراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة
للدولة ،مجل ة العلوم القانونية والسياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة حمة لخضر
الوادي ،المجلد 10 :العدد ،01 :أفريل ،2019ص822 :
Fatiha Baouche, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les
réformes, Thèse de doctorat Droit rural, Université de Poitiers, UFR de droit
et sciences sociales, France, Soutenue le 28 janvier 2014, pp: 134,135
29
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 - 30المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم 02857 :الصادرة في 19 :مارس
 ،2012المتضمنة استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو
الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية،
 المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم 04528 :الصادرة في 27 :أفريل ،2014المتضمنة إعداد عقود االمتياز الفالحي لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
 31المادة رقم 04 :مكرر 2ف  3من األمر رقم ،03-01 :المتعلق بتطوير االستثمار ،المتمم
بالمادة رقم 62 :من األمر رقم ،01-09 :المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
32

La résolution du CPE N° 03/166 du 12 Décembre2018, portant partenariat
public-privé pour l’exploitation et la gestion des fermes pilotes.

 33المديرية العامة لألمالك الوطنية ،مذكرة رقم ،12177 :الصادرة في 22 :نوفمبر
 ،2017المتضمنة إجراءات الئحة مجلس مساهمات الدولة رقم 153/01 :المؤرخة في:
 03ماي 2017
 34تعليمة وزير الفالحة والتنمية الريفية ،شروط وكيفيات تنفيذ الشراكة من أجل تسيير
واستغالل المزارع النموذجية المشادة إلى مؤسسات عمومية اقتصادية ،رقم.219 :
 35تنفيذا لالئحة مجلس مساهمات الدولة رقم 153/01 :الصادرة في 03 :ماي  2017التي
قررت إنشاء شركات جديدة في إطار الشراكة (عام-خاص)
 36المديرية العامة لألمالك الوطنية ،مذكرة رقم ،01191 :الصادرة في 28 :جانفي ،2019
والمتعلقة بالئحة مجلس مساهمات الدولة رقم 166/03 :الصادرة في 12 :ماي .2018

قائمة المراجع:
المؤلفات:
 -1سلطاني عبد العظيم ،2010 ،تسيير وإدارة األمالك الوطنية في التشريع الجزائري ،دار
الخلدونية ،الجزائر.
 -2بلعيساوي محمد الطاهر ،2014 ،الشركات التجارية -النظرية العامة وشركات
األشخاص ،-الجزء األول ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر.
 -3بلعيساوي محمد الطاهر ،2014،الشركات التجارية -النظرية العامة وشركات
األشخاص ،-الجزء الثاني ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر.
 -4عمورة عمار ،2010 ،شرح القانون الجاري الجزائري – األعمال التجارية -التاجر-
الشركات التجارية ،دار المعرفة ،الجزائر.
 -5ويس فتحي ،2014 ،الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ،دار
هومه ،الجزائر
األطروحات:
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 -1سراتي العياشي ،2019-2018 ،األدوات القانونية لتفعيل النشاط الفالحي ،رسالة
دكتوراه قانون المؤسسة االقتصادية ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
العربي بن مهيدي أم البواقي ،الجزائر.
 -2زمورة عائشة ،2003 ،النظام القانوني لألمالك الوطنية في القانون الجزائري ،مذكرة
ماجستير ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر.
1- Baouche Fatiha, 2014, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers
les réformes, Thèse de doctorat Droit rural, UFR de droit et sciences sociales,
Université de Poitiers, France
2- Bouri Chaouki , 2010-2011, les politiques de développement agricole le
cas de l’Algérie, thèse de doctorat, faculté des sciences économiques et des
sciences de gestion et des sciences commerciales, université d’Oran, Algérie.

المقاالت:
 -1سراتي العياشي ،سعودي باديس 2019 ،الشراكة باألراضي الفالحية التابعة لألمالك
الخاصة للدولة ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة حمة
لخضر الوادي ،المجلد 10 :العدد ،01 :ص(.)816-833
 -2عبة فريد ،2010 ،نحو خوصصة األراضي الفالحية ال عامة في الجزائر ،مجلة الدراسات
االقتصادية والمالية ،جامعة الوادي ،العدد ،03:ص(.)1-24
 -3عزوز سكينة ،2019 ،الشراكة عمومي /خاص في القطاع الفالحي " حالة المزارع
النموذجية" ،مجلة حوليات جامعة الجزائر  ،01العدد ،33:الجزء األول ،ص(.)235-220
األوامر:
 -1األمر رقم ،73-71 :المؤرخ في 08 :نوفمبر  ،1971المتضمن الثورة الزراعية ،ج ر
عدد ،97 :الصادرة في 30 :نوفمبر.1971
القوانين:
 -1القانون رقم 25- 90 :المؤرخ في 18 :نوفمبر  ،1990المتضمن التوجيه العقاري ،ج ر
عدد 49 :الصادرة في 18 :نوفمبر  1990المعدل والمتمم باألمر رقم 26-95 :المؤرخ في:
 25سبتمبر  ،1995ج ر عدد 55 :الصادرة في 27 :سبتمبر .1995
 -2القانون رقم 30-90 :المؤرخ في أول ديسمبر  ،1990المتضمن قانون األمالك الوطنية،
جريدة رسمية عدد ،52 :الصادرة في 02 :ديسمبر ،1990المعدل والمتمم بالقانون 14-08
المؤرخ في 20 :يوليو  ،2008جريدة رسمية عدد 44 :الصادرة في 03 :غشت .2008
 -3القانون رقم ،03-10 :المؤرخ في 15 :غشت  ،2010المحدد لشروط وكيفيات استغالل
األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،ج ر عدد ،46 :الصادرة في 18 :غشت
.2010
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 -4القانون رقم ،16-08 :المؤرخ في 03 :غشت  ،2008المتضمن التوجيه الفالحي ،ج ر
عدد ،16 :الصادرة في 18 :غشت .2008
 -5القانون رقم 20-15 :المؤرخ في  30ديسمبر  ،2015المعدل والمتمم لألمر 59-75
المؤرخ في 26 :سبتمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري ،ج ر عدد 71 :الصادرة في:
 30ديسمبر .2015
المراسيم:
 -1المرسوم رقم ،19-82 :المؤرخ في 16 :يناير  ،1982المتضمن إنشاء مزارع الدولة
وتحديد قانونها األساسي النموذجي ،ج ر عدد 03 :الصادرة في 19 :يناير.1982
 -2المرسوم التنفيذي رقم ،52-89 :المؤرخ في 18 :أبريل  ،1989المتضمن تعديل القانون
األساسي للمزارع النموذجية ،ج ر عدد 16 :الصادرة بتاريخ 19 :أبريل .1989
 -3المرسوم التنفيذي رق ،06-11 :المؤرخ في 10 :يناير  ،2011المحدد لكيفيات استغالل
ألراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات
العمومية ،ج ر عدد ،02 :الصادرة بتاريخ 12 :يناير .2011
 -4المرسوم التنفيذي رقم ،427-12 :المؤرخ في 16 :ديسمبر  ،2012المحدد لشروط
وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة ،ج ر عدد ،69:الصادرة
في 19 :ديسمبر .2012
المناشير والتعليمات:
 -1المنشور الوزاري المشترك رقم ،1809 :الصادر في 05:ديسمبر  ،2017المتضمن
إجراءات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة.
 -2تعليمة وزير الفالحة والتنمية الريفية  ،219الصادرة في 14 :مارس  ،2011المتضمنة
شروط وكيفيات تنفيذ الشراكة من أجل تسيير واستغالل المزارع النموذجية المشادة إلى
مؤسسات عمومية اقتصادية (شركات ذات أسهم).
المذكرات اإلدارية:
 -1المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،03439 :الصادرة في 22 :أوت
 ،1998العمليات التقليدية ألمالك الدولة – الترخيص المسبق
 -2المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،02857 :في 19 :مارس ،2012
المتضمنة استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة
بالهيئات والمؤسسات العمومية.
 -3المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،04544 :الصادرة في 08 :ماي
 ، 2013المتضمنة تقييم حق االمتياز الممنوح لفائدة المستثمرين الفالحيين على األراضي
الفالحية التابعة للقطاع العام.
 -4المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،04528 :الصادرة في 27 :أفريل
 ،2014المتضمنة إعداد عقود االمتياز الفالحي لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية.
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 -5المديرية العامة لألمالك الوطنية المذكرة رقم ،12177 :في 22 :نوفمبر ،2017
المتضمنة إجراءات الئحة مجلس مساهمات الدولة  153/01المؤرخة في  03ماي .2017
 -6المديرية العامة لألمالك الوطنية ،المذكرة رقم ،01044 :في 25 :جانفي ،2018
إجراءات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة.
 -7مذكرة المديرية العامة لألمالك الوطنية رقم ،01191 :في 28 :جانفي ،2019
والمتعلقة بالئحة مجلس مساهمات الدولة رقم 166/03 :المؤرخة في  12ماي . 2018
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المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية :تجسيد لمعايير دولة القانون
The German Federal Constitutional Court :gives concrete
expression to the criteria of the rule of law
1

الدكتور علي قاسم ربيع
أستاذ محاضر قسم (ب) ،جامعة لونيسي علي ،العفرون ( البليدة ) 2
تاريخ اإلرسال2020/08/22 :

rabie_du777@hotmail.fr

تاريخ القبول2020/11/05 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
لقد أنشأ المؤسس األلماني المحكمة الدستورية الفيدرالية بموجب القانون األساسي
المؤرخ في  23ماي  ،1949و ذلك من أجل حماية القاعدة المعيارية األسمى في النظام
القانوني ،فهذه الدراسة قدمت لتسليط الضوء على الجانب الفقهي الذي كان وراء إنشاء هذه
المؤسسة ذات األهمية البالغة في الديمقراطية األلمانية ،و الدور الذي أسنده المؤسس لها
كهيئة دستورية تسهر أوال ،على حماية الحقوق األساسية ،و ثانيا تفصل في المنازعات التي
تثور بين مختلف المؤسسات الدستورية ،هذه الصالحيات تمنح المحكمة الدستورية الفيدرالية
دورا محوري في عملية ترقية دولة القانون ،وأصبحت اليوم تمثل سلطة رابعة في النظام
المؤسساتي األلماني.
كلمات مفتاحية :المحكمة الدستورية الفيدرالية ،دولة القانون ،سمو القاعدة الدستورية ،الحقوق
األساسية.
Abstract:
The German constituent created the Federal Constitutional Court
under the fundamental law of May 23, 1949 to protect the higher
standard in the legal ordering, This study tries to shed light on the
doctrinal concept behind the creation of this major institution of
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German democracy, and the role assigned to it by the constituent as a
constitutional body which ensures first of all the protection of
fundamental rights, and which rules on disputes arising between the
various constitutional institutions. These powers endow this institution
with a vital role in promoting the rule of law, and make the Federal
Constitutional Court a fourth power, in the German institutional system.
Keywords: Federal Constitutional Court ; Rule of Law; supremacy of
the constitutional norm; Fundamental rights.
 -1المؤلف المرسل :علي قاسم ربيع ،

اإليميلrabie_du777@hotmail.fr :

مقدمة :
تعتبر المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية أحد ركائز النظام
الدستوري األلماني  ،فهي مؤسسة دستورية مستقلة ومنفصلة عن الهيئات
السياسية و القضائية ،و تكمن مهمتها في السهر على حماية القانون األساسي
األلماني ،الذي تم تأسيسه وفقا لنظرية دولة القانون التي جاء بها الفقيه النمساوي
هانز كالسن  ،تلك الحماية هي مزدوجة ،فهي من جهة تسهر على حماية التنظيم
الدستوري الذي يحكم عمل السلطة السياسية ،أي الحكومة الفيدرالية ،و العالقات
التي تربط كل من هذه األخيرة بحكومات الواليات ،و من جهة ثانية حماية
الحقوق األساسية ،وهو جانب ذو أهمية بالغة ،خاصة بعدما استطاعت دولة
القانون تحويل مفهوم الدستــور من دستور منظـــم للسلطات ،إلى دستـور
كميثاق للحقوق األساسية.
فمكانة المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية لم تكن تتصور ،إال بعدما تم
وضع أسس النظام الديمقراطي و دولة القانون ال قائمة على الحقوق و الحريات
األساسية ،و كان ذلك بواسطة سلطة تأسيسية ترجمت تلك المرجعيات الفلسفية
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والسياسية والقانونية ،بموجب القانون األساسي الصادر سنة  ،1949لذلك يمكن
طرح إشكالية لهذه الدراسة في ما يلي :ما هو الـــدور الذي تلعبــــــه
المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية في عملية التأطير المؤسساتي لدولة
القانون؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية ،عالجنا الموضوع ،من خالل
التركيزعلىتأسيس المحكمة الدستورية الفيدرالية كحارسة للنظام الديمقراطي
( ،)1وصالحيات المحكمة الدستورية الفيدرالية قوية لحماية فعالة للقانون
األساسي (.)2
 .1تأسيس المحكمة الدستورية الفيدرالية كحارسة للنظام الديمقراطي:

إن الديمقراطية مالزمة لدولة القانون ،و يعود سبب سن القانون األساسي
سنة  ،1949إلى محاولة تكريس قطيعة ال رجعة فيها مع النظام الديكتاتوري
النازي ،ف كان لزاما علينا الوقوف على خلفيات تأسيس المحكمة الدستورية
الفيدرالية في القانون األساسي( ،)1.1ومن خالل عملية سهر المحكمة على حفظ
النظام الديمقراطي ،فإ ن المحكمة ما هي إال تكريس للنموذج األوربي المركزي
للرقابة الدستورية(.) 2.1
 .1.1خلفيات تأسيس المحكمة الدستورية الفيدرالية في القانون األساسي:
تأسست ألمانيا بعد تحقيق الوحدة األلمانية سنة  ،1871و بسن دستور

 1871الذي تجاهل فكرة الرقابة الدستورية و هو النظام اإلمبراطوري ،و
نالحظ أن النظام الديمقراطي األلماني مر على مرحلتين أساسيتين ،األولى
توجت بوضع دستورجمهورية فايمار(  )Weimarسنة  ،1919الذي عجز على
وضع نظام للرقابة الدستورية( ،)1.1.1والمرحلة الثانية بصدور القانون
األساسي سنة  1949الذي أنشأ المحكمة الدستورية الفيدرالية ،والذي نرى فيه ما
هو إال تكريس للنظرية الكلسينية (.)2.1.1
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 .1.1.1عجز دستور فايمار على وضع نظام للرقابة الدستورية:

من بين المستجدات التي جاء بها دستور فايمار ،هو ترجيح الكفة لصالح
الغرفة األولى في البرلمان الرايشتاق ( ،)Reichstagبجعلها منتخبة باالنتخاب
العام المباشر و السري من قبل الشعب ،من رجال و نساء بالغين سن  20سنة
فما فوق( ،)1بعدما كان دورها محدود في عهد اإلمبراطورية ،فكان هناك تخوف
من وجود قضاء تسند له مهمة مراقبة دستورية القوانين من شأنه أن يعرقل
وضع القوانين التي يسنها النظام الجديد(.)2
كما أن النخبة اإلدارية آنذاك كانت كلها منبثقة من عهد اإلمبراطورية،
و لم تتغير بعد دستور فايمار لسنة  ،1919من بينهم القضاة الذين كانوا في عهد
اإلمبراطورية يختارون إلخالصهم للنظام ،فكان القضاء يفصل في القضايا على
أساس اعتبارات سياسية لخدمة التيارالمحافظ ،و يستعمل ضد تيار اليسار
التقدمي(.)3
وفي الحقيقة عدم وضع نظام للرقابة الدستورية في دستور فايمار ما هو
إال ترجمة للواقع الفلسفي المهيمن آنذاك على المنظومة األلمانية  ،فنجد النظرية
الدستورية لكارل شميت ( ،) Carl Schmittالذي وضعها قبل سنة  1933و التي
أساسها الدولة المركزية مع وجود سلطة تنفيذية قوية( ،)4و قد رسخ فيها مسألة
نسبية القواعد الدستورية المكتوبة ،وهو الموقف الذي يقترب من نظرية هيجل
( ( Hegelالذي" :ينكر المذهب الدستوري بتغليب مصلحة الدولة العليا ( la
 ( raison d’Étatعلى القواعد القانونية"(.)5
وإن كان هيجل ال يبرر الحكم الشمولي كما توصل إليه فرانس قريقوري
( )Franz Grégoireفي مقاله الفلسفي الحامل لعنوان ":الدولة الهيجلية هل هي
شمولية؟ " (? .)6() L’ État hégélien est –il totalitaire
وقد برز خالف فقهي حول إن كان القضاء له صالحية مراقبة دستورية
القوانين ،على أساس مبدأ جمود الدستور المنصوص عليه بموجب المادة  76من
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دستورفايمار ،وإنقسم الفقه األلماني إلى ثالثة تيارات :تيار ينكر الرقابة
الدستورية مادام المؤسس لم يجيزها ،و تيار يدعو إلسنادها لمحكمة عدل الدولة
( ،)Staatsgerichtshofفي حالة النزاعات بين هياكل الدولة ،أو في حالة الدفع
بعدم الدستورية من خالل الخصومات القضائية ،و تيار أخير يدعو إلسنادها
للقضاء عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،تلك األحكام يمكن تأييدها في مرحلة
االستئناف ،أو النقض أمام محكمة الرايخ ( ،)Tribunal du Reichأو أمام
المحكمة اإلدراية للرايخ ()7()Tribunal administratif du Reichبحسب الحالة.
وقد كان هناك حكم عن محكمة الرايخ سنة  ،1921اقرت فيه بأحقية
القاضي العادي النظر في دستورية القوانين طالما المؤسس لم يمنع تلك الرقابة،
و لكن واقعيا لم يمارسها القضاء إال نادرا( ،)8بسبب الخشية من تحول القاضي
إلى مفسر للدستور و من ثم إمكانية تعديله للدستور ،مخالفة لقواعد التعديل
المعقدة التي جاءت بها أحكام المادة  76من دستور فايمار لسنة .1919
 .2 .1.1إنشاء المحكمة الدستورية الفيدرالية تكريس للنظرية الكلسينية:

إن المؤسس األلماني بموجب القانون األساسي ،استطاع بطريقة فريدة من
نوعها تجسيد أفكار الفقيه النمساوي هانز كالسن(  ،( Hans Kelsenأب النظرية
القانونية الوضعية )  ،) positivisme juridiqueمن خالل النظرية الخالصة
للقانون( ،)La Théorie pure du droit ) (9و التي تقوم على القاعدة المعيارية
األساسية )الدستور) ،كقاعدة تتربع الهرم القانوني  ،و هي قاعدة منتجة (Une
 )norme créatriceللقاعدة األدنى منها ،التي تنتج هي االخرى قاعدة أدنى منها،
إلى أن نصل إل ى آخر قاعدة في الهرم القانوني ،و طالما أن القاعدة المعيارية
تجد أصلها في القاعدة األساسية ،فإن أي قاعدة في الهرم القانوني يجب أن
تتوافق مع القاعدة األساسية أي القاعدة الدستورية.
تلك الفلسفة نلمسها بقرائتنا لنصوص القانون األساسي األلماني ،فنجد
المادة  20من القانون األساسي األلماني في فقرتها  3تنص على أنه " :تلتزم
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السلطة التشريعية بالنظام الدستوري ،بينما تلتزم السلطة التنفيذية والسلطة
القضائية بالحق والقانون )10(".بمعنى السلطة التشريعية محدودة بالنظام
الدستوري الذي رسمه القانون األساسي ،و السلطتين التنفيذية و القضائية
مجسدتين لد ولة الحق و القانون و هو المفهوم الحقيقي لدولة القانون ( État de
 ،( droitفهي دولة الحقوق األساسية و القانون.
والمالحظ أن القانون األساسي األلماني لسنة  1949إستعمل مصطلح
"الحقوق االساسية" ،أي ربط مفهوم "الحقوق" بمفهوم "األساسية"( La
 ،( fondamentalitéالتي تجعل من الحقوق كقيد ملموس و حقيقي على السلطات
العامة ،و هو يتوافق الى حد بعيد مع النظرية الكلسينية لدولة القانون ،فهي تمثل
حسب تعريف برنار بليقريني (" :) Bernard Pellegriniفئة خاصة من الحقوق
الشخصية التي يجب أن تأخذها القوة العمومية بعين االعتبار و تخضع لها ،و
تشكل حدود على السلطة في دولة القانون ،وهي حقوق مقررة كذلك من قبل
الهيئات الدولية التي تنظم لها الدولة ،على أنها حقوقا متأصلة و ضرورية
الحترام الكرامة اإلنسانية ،فهي تشكل أساسا لعالمية الجنس البشري
والديمقراطية"(.)11
وإذا أسقطنا ذلك التعريف الفقهي على القانون األساسي األلماني ،نجد أن
المؤسس األلماني استطاع أن يجعل من الحقوق األساسية متأصلة في الدستور،
و يمكن لنا أن نجزم أنها تسمو على غيرها من القواعد الدستورية في القانون
األساسي ،و هو ما عبر عنه صراحة في الفصل األول الحامل لعنوان ":الحقوق
األساسية" ،المادة األولى منه المعنونة بـ " كرامة اإلنسان – حقوق اإلنسان-
االلتزام بالحقوق األساسية" ،الفقرة  3التي تنص على أنه ":تلتزم السلطات
التشريعية ،و التنفيذية و القضائية بالحقوق األساسية باعتبارها تشريعات نافذة
بشكل مباشر".
مجلة صوت القانون
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 2.1المحكمة الدستورية الفيدرلية تكريس للنموذج األوربي المركزي للرقابة الدستورية:

يقسم الفقه الرقابة الدستورية لنموذجين :النموذج األول الذي ظهر في
الواليات المتحدة األمريكية ،و هو النموذج غير ال مركزي للرقابة الدستورية ،و
النموذج الثاني األوربي المركزي للرقابة الدستورية الذي بلوره الفقيه النمساوي
هانز كالسن في بداية القرن العشرين ،تلك االفكار تم تجسيدها في دستور النمسا
لسنة  ،1920و تأثر بها المؤسس األلماني بإنشاء المحكمة الدستورية الفيدرالية
التي عملت على نشر النموذج المركزي الكلسيني المركزي (  ،)1.2.1و في
مرحلة ثانية نلمس رواج النموذج الكلسيني المركزي مع عملية التحول
الديمقراطي بعد سنة .)2.2.1( 1990
 .1.2.1المحكمة الدستورية الفيدرالية عملت على نشر النموذج الكلسيني المركزي:

إن المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية هي مؤسسة دستورية مستقلة
عن السلطات العمومية ،تتولى حماية القواعد األساسية من كل االنتهاكات التي
قد تطالها من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص ،و هي ترسيخ لمفهوم
النظرية الكلسينية للقضاء الدستوري ،فهي ال تعتبر نفسها كمحكمة فقط ،بل
كذلك كهيئة دستورية (  ،)Un organe constitutionnelذلك ما عبرت عنه
المادة  01فقرة  01من قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية ،التي تعتبر على أنها
 " :محكمة قضائية مستقلة على كل الهيئات الدستورية " ،و الفقرة  3من نفس
المادة تخول للمحكمة الدستورية مثلها مثل كل هيئة دستورية وضع نظامها
الداخلي  ،و قررت المحكمة صالحيتها في تحديد اإلجراءات المتبعة أمامها(،)12
و أحكامها نهائية حائزة لقوة الشيئ المقضي فيه ،و ملزمة لجميع السلطات
العمومية.
ويرى الفقه أن انتشار النموذج األوربي للرقابة الدستورية المركزي ،كان
بفضل المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية ،و هو عكس النموذج غير
المركزي األمريكي ،أو بعض النماذج التي تقترب من النموذج المركزي،
مجلة صوت القانون
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كإسناد الرقابة لغرفة متخصصة على مستوى الهيئات القضائية العليا في الدولة،
كما هو الحال بالنسبة لسويسرا ،الدنمارك ،النرويج  ،السويد ،إيسلندا(.)13
وقد تأثر النظام الدستوري الفرنسي بالنموذج المركزي ،بإنشاء المجلس
الدستوري الفرنسي سنة  ،1958الذي ال يمكن اعتباره وليد فقط النظام
الدستوري للجمهورية الخامسة ،بل يجد أصوله في الحركية التي سادت أوربا
بعد الحرب العالمية الثانية ،و التي تبنت أسس نظرية دولة القانون بإستحداث
المحاكم الدستورية المركزية.
و هو النهج الذي إنتهجته عدة دول أوربية بإنشائها هيئة مركزية مختصة
في الرقابة الدستورية ،و ذلك بعد انتقالها للنظام الديمقراطي ،كإسبانيا في
دستورها لسنة  1978بموجب المادة  159التاسع تحت عنوان " المحكمة
الدستورية"( ،)14البرتغال في دستورها لسنة  1976بموجب المادة  221تحت
عنوان "المحكمة الدستورية"(.)15
 .2.2.1رواج النموذج الكلسيني المركزي مع عملية التحول الديمقراطي بعد سنة :1990

إن زوال االتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات من القرن الماضي،
جعل الدول األوربية التي كانت تتبنى النظام االشتراكي إلى وضع دساتير جديدة
على أساس نظرية دولة القانون ،و قد تأثرت دول وسط و شرق أوربا بالمحكمة
الدستورية الفيدرالية األلمانية ،و كان الشغل الشاغل لتلك الدول حماية الدستور،
و كانت تلك الحركية التي شملت دول شرق أوربا يرجع كذلك باألساس إلى
تبني تلك الدول للحقوق األساسية ،و انضمامهم لالتفاقية األوربية لحماية حقوق
اإلنسان و الحريات األساسية.
فكان من الضروري وضع آلية لتحقيق تلك الحماية بواسطة هيئة رقابية
مركزية ،و بالفعل و لالرتباط التقليدي لدول وسط و شرق أوربا بالمدرسة
القانونية الجرمانية ،نجد عدة دول أنشأت محاكم دستورية مركزية و مستقلة،
للسهرعلى حماية الدستور و الحقوق األساسية كبلغاريا ،جورجيا ،كرواتيا،
مجلة صوت القانون
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ليتوانيا ،بولونيا ،رومانيا  ،روسيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،تشيك ،أوكرانيا ،و
هنغاريا( ،)16مع وجود اختالفات( )17بطبيعة الحال من حيث اإلجراءات ،و
الكيفيات المطلوبة لتحريك الرقابة الدستورية من دولة ألخرى.
أما في بالدنا حقيقة ّ
أن المؤسس الجزائري في موضوع الرقابة الدستورية
تأثر بالمنظومة الفرنسية ،بإنشائه للمجلس الدستوري بعد االنفتاح السياسي الذي
جسده بدستور (1989المادة  ،)153ومنذ ذلك التاريخ و إلى غاية التعديل
الدستوري األخير لسنة ( 2016المادة  ،)182نجد أن مؤسسنا أبقى على هذه
المؤسسة التي مهمتها السهر على احترام الدستور ،عن طريق رقابتها لدستورية
المعاهدات ،القوانين ،و التنظيمات ،فهو لم يخرج عن النموذج األوربي القائم
على الرقابة الدستورية بواسطة هيئة مركزية.
وفي الواقع نجد هناك بعض عناصر التشابه في آليات تحريك الرقابة أمام
المجلس الدستوري الجزائري و المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية ،كإخطار
السلطات العامة للمجلس الدستوري الجزائري ،وهو تقريبا نفس االجراء المقرر
في ألمانيا للسلطات العامة التشريعية ،التنفيذية والقضائية ،و كذا الدفع بعدم
الدستورية الذي نجده كذلك أمام المحاكم األلمانية.
 .2صالحيات المحكمة الدستورية الفيدرالية قوية لحماية فعالة للقانون األساسي:

النظام الدستوري األلماني منح المحكمة الدستورية الفيدرالية ،و المسماة
كذلك "محكمة كارل سروش" (  ،)La cour de Karlsruheاستقاللية تمكنها من
تحقيق حماية ملموسة للقانون األساسي و ليست حماية ظاهرية ،تجسيدا لنظرية
دولة القانون ،ذلك األمر نلمسه من خالل تشكيلة المحكمة التي تتكون من 16
عضو يتم انتخابهم مناصفة بين البوندستاغ و البوندسرات( ،)18بحيث تتنافى
عضويتهم مع أي مهنة أخرى ماعدا تدريس القانون ،و مدة عهدتهم  12سنة
غير قابلة للتجديد ،و جعل منها باألساس محكمة تسهر على الحفاظ على النظام
الدستوري القائم على الديمقراطية ،وذلك من ناحيتين :الناحية األولى حل
مجلة صوت القانون
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المنازعات الت ي تثور بين األجهزة السياسية على المستوى الفيدرالي ،و حل
المنازعات التي تثور بين األجهزة الفيدرالية و الواليات ،و من الناحية الثانية
حماية الحقوق األساسية لأل شخاص القانونية ،هذه الصالحية المزدوجة تجعلنا
نقسم الرقابة التي تمارسها المحكمة ،لرقابة مجردة مقررة للسلطات العمومية(
 ، )1.2أو رقابة محددة مقررة لحماية الحقوق األساسية ( .)2.2
 .1.2رقابة مجردة مقررة للسلطات العمومية

الرقابة المجردة هي رقابة تمارس بعيدا عن شرط المصلحة ،فهي رقابة
تتعلق بمدى تطابق القانون الموضوعي مع الدستور ،تمارس من قبل السلطات
العامة ليس لحماية حقوقا شخصية ،بل لحماية المصلحة العامة ،و مادام ّ
أن
ألمانيا دولة فيدرالية فإن المؤسس األلماني خول للمحكمة الدستورية الفيدرالية
اختصاص حل المنازعات الفيدرالية ،و الخاصة بالسلطات العمومية ( ،) 2.1.1
كما خول للسلطات العمومية الحق في الطعن في دستورية التشريعات (.) 2.2.1
 .1.1.2اختصاص المحكمة لحل المنازعات الفيدرالية و الخاصة بنشاط السلطات العمومية:

برجوعنا للقانون األساسي المادة  )1( 93فقرة  3نجدها تنص على ّ
أن" :
عند االختالف حول حقوق و واجبات االتحاد والواليات ،وبوجه خاص لدى
تنفيذ القوانين االتحادية من قبل الواليات ،ولدى ممارسة االتحاد اإلشراف على
هذا التنفيذ" ،فهي نزاعات تتعلق بعملية تنفيذ القوانين الفيدرالية و مدى
دستوريتها ،و تستند المحكمة الدستورية الفيدرالية لحل تلك المنازعات على
التوزيع الدستوري للصالحيات بين اإلتحاد والواليات.
ومن القضايا الشهيرة التي أثيرت من خالل هذا اإلجراء ،األوامر التي
وجهها االتحاد للواليات لتطبيق القانون المتعلق باالستعمال السلمي للطاقة
النووية ،و يعد هذا اإلجراء قليل االستعمال لوجود إجراء فحص دستورية
القوانين الفيدرالية(.)19

مجلة صوت القانون
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كما ّ
أن المحكمة تسهر على حماية الدستور و ذلك من خالل المنازعات
التي قد تثور ،أوال بين المؤسسات الفيدرالية في حد ذاتها ،و هو ما نصت عليه
المادة  )1(93فقرة  ،1تبت المحكمة في ":تفسير القانون األساسي في حالة
حدوث منازعات حول نطاق الحقوق و الواجبات الخاصة بأي هيئة رسمية
اتحادية عليا  ،"...هذه المادة تجعل من السلطة التنفيذية و التشريعية على قدم
المساواة أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ،عكس النظام الفرنسي الذي يغلب
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،و ذلك بجعل المجلس الدستوري يقرر
جزاء لتجاوزات السلطة التشريعية دون تجاوزات السلطة التنفيذية ،و هو نفس
النظام المنتهج من قبل المؤسس الجزائري.
فالتجاوزات سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية تجد جزائها أمام
المحكمة الدستورية الفيدرالية باإللغاء ،فمثال النظام االلماني ال ينص على
وجوب إخطار المحكمة باألنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل دخولها حيز
النفاذ ،كما هو الحال بالنسبة للنظام الفرنسي و الجزائري ،و لكن يمكن للحكومة
الفيدارلية عرض تلك األنظمة على المحكمة الدستورية الفيدرالية في حالة
تجاوزها لصالحياتها( ،)20و يمك ن للبرلمان الطعن في قرارات السلطة التنفيذية
أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ،كطعن البرلمان الفيدرالي في قرار الحكومة
الفيدرالية لسماحها بوضع صواريخ أمريكية إضافية على األراضي
الفيدرالية(.)21
وثانيا تختص المحكمة الدستورية الفيدرالية في النظر في دستورية
األحكام المتعلقة بالمنازعات الدستورية داخل الوالية وفقا للمادة  99من القانون
األساسي ،و قد تأخذ المنازعة الدستورية حول موضوع من مواضيع القانون
العام سواء بين اإلتحاد و الواليات  ،أو بين الواليات فيما بينها أو داخل الوالية
في حد ذاتها وفقا للمادة  93فقرة  4من القانون االساسي ،و خولت نفس المادة
للبلديات داخل الوالية الحق في عرض النزاع على المحكمة الدستورية
مجلة صوت القانون
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الفيدرالية ،إذا تم تقليص صالحياتها المحددة في المادة  28من القانون األساسي،
و في حالة عدم عرض النزاع على المحكمة الدستورية للوالية.
 .2.1.2اختصااااص المحكماااة الدساااتورية الفيدرالياااة فاااي الفصااال فاااي الطعاااون الدساااتورية
المرفوعة من قبل السلطات العمومية:

لقد خول المؤسس األلماني للسلطات العمومية الحق في الطعن في
دستورية التشريعات على مستوى اإلتحاد أو الواليات ،و التشريع في ألمانيا
يقصد به القانون أو التنظيم ،ذلك ما نلمسه من خالل المادة  )1( 93فقرة  2من
القانون األساسي التي تمنح الحق للحكومة االتحادية ،أو إحدى حكومات
الواليات ،أو بطلب ربع البوندستاغ ،الطعن في أي تشريع سواء كان تشريع
إتحادي أو تشريع من تشريعات الواليات ،في حالة وجود شكوك حول توافق
صيغة و موضوع ت لك التشريعات مع القانون األساسي ،ذلك النص يخضع
القواعد التشريعية الفيدرالية أو تشريعات الواليات للقاعدة األساسية ،و هو ما
يتوافق مع نظرية دولة القانون ،التي تقوم على ضرورة تحقيق التجانس بين
النظام القانوني و الدستور.
ففي حقيقة األمر أن هناك نوع من التشابه بين المحكمة الدستورية
الفيدرالية األلمانية ،و النموذج الفرنسي و الجزائري الذي ال يمكن أن نضعهما
إال في إطار النموذج األوربي الكلسيني من خالل مركزية الرقابة ،فيخول
الدستور الفرنسي (المادة  ،)61و الجزائري ( المادة  186تعديل سنة  )2016هو
اآلخر ألعضاء السلطة التنفيذية ،و التشريعية الحق في إخطار المجلس
الدستوري ،حول دستورية مشاريع القوانين قبل دخولها حيز النفاذ ،مع وجود
بعض اإلختالفات فالغرفة الثانية في البرلمان األلماني" البندسرات" ال يمكن لها
الطعن في دستورية التشريعات باعتبارها مشكلة من أعضاء حكومات الواليات،
والواليات أصال منحها القانون األساسي حق الطعن ،كما ّ
أن الرقابة المجردة في
ألمانيا هي رقابة الحقة على صدور القوانين و التنظيمات.
مجلة صوت القانون
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إضافة للسلطة التنفيذية و التشريعية خول المؤسس األلماني كذلك
للمحاكم ،الحق في إثارة تلقائيا المسألة الدستورية ،إذا رأت أن هناك مخالفة
للقاعدة المعيارية التي تحكم النزاع المطروح أمامها للقانون األساسي ،فتوقف
الفصل في المنازعة و تطرح المنازعة الدستورية على المحكمة الدستورية
الفيدرالية للفصل فيها ،هذا ما نصت عليه المادة  100من القانون األساسي.
هذه اآللية جد مستعملة من قبل المحاكم التي هي سلطة عامة ،فهي رقابة
مجردة  ،و لكنها تأخذ طبيعة الرقابة المحددة طالما أنها تثيرها المحكمة من خالل
وضعية محددة ملموسة ) ،) Une situation concrèteو المتمثلة في نزاع
موضوعي مطروح على المحكمة ،و بالتالي هذه الرقابة هي من طبيعة خاصة
ألن الطابع المجرد و المحدد يكتسي هذا النوع من الرقابة.
 .2.2رقابة محددة مقررة لحماية الحقوق األساسية:

يعد حق األشخاص القانونية الطبيعية والمعنوية في اللجوء للقاضي
الدستوري من أجل حماية حقوقهم األساسية جوهر نظرية دولة القانون ،هو ما
جسده المؤسس األلماني بعدة طرق ،أهمها الطعن في دستورية القواعد المعيارية
عن طريق الدعوى األصلية ( ،)1.2.2والطعن في دستورية األحكام القضائية
(.)2.2.2
 1.2.2حماية الحقوق األساسية بواسطة الطعن في القواعد عن طريق الدعوى األصلية:

تخضع الدعوى الدستورية األصلية في النظام األلماني لشروط شكلية
وموضوعية ،وتحديدها يكون بتحليل نص المادة  )1( 93فقرة 4أ من القانون
األساسي" :بشأن الشكاوى الدستورية التي يمكن لكل شخص أن يرفعها إلى
المحكمة بدعوى أن السلطات العامة قد انتهكت أحد حقوقه األساسية أو أحد
حقوقه الواردة في المادة  20فقرة  ،4والمواد  33و  ،38و  ،101و  103و
 ،"104فيمكن إيجاز الشروط الشكلية فيما يلي:
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 المحكمة المختصة :تتحدد المحكمة المختصة من خالل المادة  93منالقانون األساسي ،في المحكمة الدستورية الفيدرالية ،كجهة وحيدة مركزية وفقا
للنموذج األوربي الكلسيني للقضاء الدستوري ،و هي مختصة للفصل في
الدعوى األصلية التي تتعلق بشكل مباشر في مخاصمة القاعدة المعيارية
الفيدرالية لمخالفتها الحقوق االساسية  ،ألن هناك محاكم دستورية على مستوى
الواليات تختص في مراقبة دستورية قواعد الواليات.
 صاحب الصفة و المصلحة في رفع الشكوى الدستورية :الدعوى ترفع من قبل" الشخص" ،و المقصود م ن ذلك الشخص القانوني ،سواء كان شخص طبيعي
أو شخص معنوي ،وطني أو أجنبي  ،و يجب التنويه أن المؤسس األلماني جعل
سواء الشخص الطبيعي  ،و الشخص المعنوي موضوع للحقوق األساسية.
 شكل المنازعة الدستورية يأخذ عنوان " الشكوى الدستورية " :تلك الشكوىهجومية يخاصم فيها ال شخص القانوني القاعدة المعيارية المخالفة للحقوق
األساسية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية.
 األجل القانوني لرفع الشكوى الدستورية :رفع الدعوى األصلية يجب أنيكون في أجل سنة ،من صدور القاعدة المعيارية محل الطعن لمخالفتها الحقوق
األساسية ،و هو ما نصت عليه المادة  83فقرة  3من قانون المحكمة ،و ذلك من
أجل تحقيق استقرار في المعامالت و حفظ الحقوق المكتسبة و تحقيق األمن
القانوني.
أما الشروط الموضوعية للدعوى الدستورية األصلية يمكن تلخيصها فيما
يلي:
 القواعد المعيارية محل الشكوى الدستورية :يالحظ أن المؤسس األلمانييتحدث عن انتهاكات السلطات العمومية للحقوق األساسية ،وهنا يقصد السلطات
الثالثة التشريعية ،التنفيذية و القضائية ،و من ثم كل أعمال السلطات العمومية
يمكن ان تكون محل طعن لعدم دستوريتها بسبب إنتهاكها للحقوق األساسية.
مجلة صوت القانون
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الحقوق األساسية موضوع الشكوى الدستورية :الطعن في دستورية القاعدةالمعيارية ،يكون من ناحية مخالفتها للحقوق األساسية ،و هي المنصوص عليها
في القانون األساسي من المادة  1إلى المادة  ،19أو أحد حقوقه الواردة في المادة
 20فقرة ، 4والمواد  33و  38و 101و 103و  ،104و قد أكدت رئيسة سابقة
للمحكمة أن المحكمة تتمتع " بقوة كاملة " ،في مجال حماية الحقوق األساسية
بالمقارنة مع المحاكم الدستورية للدول األخرى(.)22
و لوضع حد إلثقال كاهل المحكمة بالطعون ،و ضعت المحكمة شروط
لتصفية الطعون يتكفل عادة  3قضاة بدراسها ،و هي وجوب صدور مرسوم
تطبيقي للقانون محل الطعن كي يتسنى للمتقاضي مهاجمة القانون ،أما القرارات
اإلدراية فإن الطعن فيها ال يقبل إال بعد استنفاذ كل طرق الطعن القضائية ،و
سيتحول حتما الطعن إلى طعن في دستورية حكم قضائي.
 .2.2.2الطعن في دستورية األحكام القضائية آلية فعالة لحماية الحقوق األساسية:

هذا النوع من الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية
هو كذلك تجسيد لنظرية دولة القانون ،و يخضع كذلك لشروطا شكلية أساسها
كذلك المادة  )1( 93فقرة  4أ من القانون األساسي ،وأحكام المواد  93 ،90من
قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية نوجزها فيما يلي:
 صاحب الصفة ف ي الطعن في الحكم القضائي لمخالفته الحقوق األساسية:وهو"الشخص"  ،الذي قد يكون شخصا طبيعي ،أو معنوي  ،وطني أو أجنبي.
 وجوب استنفاذ كل طرق الطعن القانونية في الحكم القضائي لمخالفته للحقوقاألساسية :و هو ما نصت عليه المادة  90فقرة  )23(2من قانون المحكمة ،و هناك

استثناء على ذلك ،فيم كن للمحكمة أن تقبل الطعون حتى و إن كان الحكم غير
نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي ،إذا ثبت أن المسألة تتعلق بالمصلحة العامة ،أو
أثبت الطاعن ّ
أن إنتضار استنفاذ طرق الطعن سيؤدي إلى انتهاك لحقوقه
)
24
(
األساسية ،بشكل ال يمكن جبره في المستقبل .
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 وجوب تسبيب الطعن محل المنازعة الدستورية :بتحديد الحق األساسي الذيانتهكته السلطة العامة وفقا للمادة  92من قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية ،و
أسباب مخالفة الحكم للحقوق األساسية  ،و قد تتخذ المحكمة موقف صارم في
مسألة تسبيب الطعن فهي ترفض عدد كبير من الطعون لعدم التسبيب(.)25
أجل الطعن :وجوب تقديم الطعن في الحكم القضائي الحائز لقوة الشيئالمقضي فيه في أجل شهر من تاريخ تبليغه للمعني ،وفقا للمادة  93من قانون
المحكمة الدستورية الفيدرالية( ،)26و ذلك من أجل تحقيق األمن القانوني.
أما الشروط الموضوعية للطعن في دستورية األحكام القضائية هي نفس
الشروط المقررة في الطعن المباشر عن طريق الدعوى األصلية أمام المحكمة
الدستورية الفيدرالية المذكورة أعاله.
كما أنه في جميع الحاالت المتعلقة بالطعون الفردية يكون لحكم المحكمة
أثارا مختلفة ،فيمكن للمحكمة أن تعتبر القاعدة المعيارية ال تخالف الدستور و
لكن تمنح لها التفسير الذي يتوافق مع الدستور ،و تفرضه على المحاكم في
حالة الطعون بعدم دستورية األحكام القضائية ،أو تعتبر القاعدة باطلة لمخالفتها
القانون األساسي ،والبطالن يكون مطلق أو يكون نسبي ،و يكون لقرار المحكمة
أثرا من حيث الزمان إما فوري أو على المستقبل كقاعدة عامة ،و يمكن للمحكمة
تقرر أن القاعدة غير دستورية و لكن ال تلغيها مباشرة بل تمنح للمشرع أجال
لتصحيح تلك الوضعية( ،)27وقد يكون لقرارها أثرا على الماضي إستثناء.
خاتمة:
من خالل دراستنا نستنتج أن المحكمة الدستورية الفيدرالية األلمانية هي
نموذج مكرس لفلسفة دولة القانون و النظرية الكلسينية ،و تشكل في النظام
الدستوري األلماني سلطة دستورية حقيقية ،للصالحيات القوية التي أسندها لها
المؤسس األلماني لحماية القانون األساسي و بوجه خاص الحقوق األساسية ،و
مجلة صوت القانون
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يمكن أن نصفها بالسلطة الرابعة ،لدورها في الفصل في المنازعات الدستورية
بين المؤسسات الدستورية المختلفة في النظام الفيدرالي ،و دورها ذو األهمية
األكبر في ضمان الحقوق األساسية كحقوق شخصية ،من خالل الطعون الفردية
التي يمكن أن يرفعها الشخص القانوني بواسطة الدعوى الدستورية األصلية ،أو
عن طريق الطعن في األحكام القضائية النهائية لعدم دستوريتها ففي هذه الحالة
تظهر كمحكمة عليا في النظام القضائي ،و بذلك تحقق وحدة النظام الدستوري.
إن ذلك األمر يجعلنا نؤكد أن المحكمة الدستورية الفيدرالية إستطاعت أن
تحقق أحد المعايير الضرورية لنظرية دولة القانون ،و هو حماية للقاعدة
المعيارية االساسية من االنتهاكات التي قد تطالها من قبل السلطات العمومية.
كما ّ
أن هذه الدراسة و إن كانت موجزة ،فهي محاولة لالستفادة من
التجارب الدستورية المقارنة ،و التي بدون شك تفيدنا في نظامنا الدستوري
الجزائري ،الذي هو على أبواب تعديل دستوري شامل في سنة  ،2020فإدخال
إصالحات على المجلس الدستوري الجزائري من خالل إعطاء الحق لالشخاص
القانونية الطعن في دستورية األحكام القضائية النهائية بشكل مماثل للتجربة
األلمانية سيعزز ال محال دولة القانون في بالدنا.
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ملخص:
المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أنشئت بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق
الحريري ،وقد اعتبر ذلك جريمة دولية بعد اتهام جهات داخلية تقف وراءها دولة خارجية
هي سوريا ،وقد اجتمع مجلس األمن بعد سنتين من حادثة االغتيال وأصدر قرارا بتشكيل
محكمة جنائية دولية خاصة بلبنان للنظر في الجريمة ومعاقبة المتسببين فيها ،وقد رأى مجلس
األمن أن هذا االغتيال يهدد السلم واألمن الدوليين خاصة وأن األطراف التي تقف وراءه
تتعدى الحدود الداخلية بلبنان ،وكانت التهمة موجهة أساسا إلى سوريا وحزب هللا اللبناني.
الكلمات المفتاحية :مجلس األمن ،لبنان ،المحكمة الجنائية بلبنان ،حزب هللا
Abstract :
The Special Criminal Court for Lebanon was established after the
assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, and this was
considered an international crime after accusing internal bodies behind
a foreign country, Syria, and the Security Council met two years after
the assassination and issued a decision to form an international
criminal court for Lebanon to look into the crime and punish The
perpetrators, and the Security Council considered that this
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assassination threatens international peace and security, especially
since the parties behind it cross the internal borders of Lebanon, and
the accusation was mainly directed at Syria and the Lebanese
Hezbollah
Key words: Security Council, Lebanon, Criminal Court of Lebanon,
Hezbollah

 -1المؤلف المرسل :د .أحمد عبادة ،اإليميلahmed .abada@univ-dbkm.dz :

مقدمة :
بتاريخ  14فيفري عام  2005تم استهداف رئيس الوزراء اللبناني
األسبق رفيق الحريري بعبوات ناسفة أدت إلى اغتياله رفقة عدد من مرافقيه،
األمر الذي أدى إلى حدوث أزمة سياسية حادة بلبنان ،وقد تعالت أصوات في
أعقاب ذلك مطالبة بفتح تحقيق دولي محايد حول ظروف اغتيال الحريري و21
شخصا من الوفد المرافق له ،وقد تم توجيه اإلتهام من طرف الشارع اللبناني
إلى تنظيم حزب هللا ودولة سوريا بسبب الخالفات الشديدة آنذاك بين رفيق
الحريري وحزب هللا من جهة وبينه وبينم النظام السوري من جهة ثانية.
وقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان بقرار من مجلس
األمن الدولي الذي يعد أهم جهاز في منظمة األمم المتحدة كون االغتيال شكل
في نظره مساسا بالسلم واألمن الدوليين ،وكذلك اتهامه لدولة ثانية في القضية أال
مر بمراحل :مرحلة "بلمار"
وهي دولة سوريا ،وبدأ التحقيق في القضية والذي ّ
وقبلها مرحلة التحقيق في عهد "براميرتز".
ومرت المحكمة الجنائية للبنان بفترات عديدة ،وكانت من أطول المحاكم
من حيث المدة الزمنية التي استغرقتها من أجل إصدار أحكام نهائية ،وقد عرفت
سجال كبيرا وتداخالت كثيرة ،وتسييس للمحكمة ،وتأثرت حتى بالتوازنات
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الدولية ،وفي األخير أصدرت حكمها في القضية والذي سيكون محل دراستنا
هذه.
 أهمية الدراسة :تبيان مدى جدوى المحاكم الجنائية في معاقبةالمجرمين الدوليين.
 حدود الدراسة :تبدأ حدود الدراسة من قرار مجلس األمن المنشئللمحكمة الجنائية للبنان حتى صدور الحكم.
 المناهج المستعملة :المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. إشكالية الدراسة :هل وفقت المحكمة الجنائية الخاصة في لبنان فيحكمها الصادر في القضية؟
 :1المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان وأساسها القانوني.
تعتبر المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أو محكمة جنائية دولية تختص
بالنظر في جريمة اإلرهاب في زمن السلم ،وهذه المحكمة ذات طابع مختلط،
فهي لها صفات دولية وأحرى محلية ،تم إنشاؤها من طرف لبنان باإلتفاق مع
منظمة األمم المتحدة وبقرار من مجلس األمن الدولي.
 :1.1ظروف إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
اجتمعت ظروف عديدة ساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة
بلبنان ،منها ظروف سياسية تركزت في اإلنسداد السياسي وصراع الطوائف،
وخاصة توغل ما يسمى بحزب هللا الموالي لسوريا وإيران ،وظروف أمنية
تتمثل في اإلنفالت األمني مع حدود فلسطين التاريخية وكذلك الوصاية السورية
على دولة لبنان بمباركة جهات داخلية ورفض جهات ثانية على رأسها المكون
السنّي في الدولة.
لقد تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري بتاريخ 14
فيفري من عام  2005بواسطة تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه ،وقد أدى
االنفجار إلى اغتيال الحريري وأكثر من عشرين فردا من مرافقيه ،وقد أدى هذا
االغتيال إلى حدوث انقسام سياسي كبير وتدهور أمني خطير ،وقد أدى ذلك إلى
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .أحمد عبادة  ،د  .شكيرين ديلمي

المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان
723

ظهور فريق موالي لسوريا بقيادة حزب هللا ،وفريق آخر معادي لها يقوده تيار
 14فيفري بزعامة نجل رفيق الحريري]1[.
 :1.1.1خطوات إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
لقد استلزم إلنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان حولي العامين ،وكانت
أولى الخطوات البيان الذي صدر عن األمين العام لألمم المتحدة آنذاك ،والذي
استنكر فيه هذا االعتداء اإلرهابي ،وكان البيان في اليوم التالي للتفجير ،وقد تلت
ذلك خطوات عديدة هي:
 بيان صادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ  2005/02/15حث جميعاألطراف على التعاون في مجال مكافحة االرهاب وفقاًلقراري مجلس
األمن الدولي رقم  ، 1373و ، 1566وطلب من األمين العام متابعة
الوضع في لبنان  ،وتقديم تقرير مفصل عن أسباب االنفجار الذي أدى
إلى أغتيال الحريري [.]2
 إرسال بعثة لتقصي الحقائق من طرف األمم المتحدة ،وقد وصلت إلىلبنان في  ،2005/02/24ورفعت تقريرها بتاريخ 2005/03/24
والذي جاء فيه أن عملية التحقيق التي قامت بها األجهزة األمنية اللبنانية
يعتريها خلل كبير وخطير ،وهي تفتقد القدرة على التوصل إلى نتائج
مرضية وموثوق بها ،وأوصلت البعثة أن يعهد التحقيق إلى جهة دولية
محايدة ومستغلة.
 ضرورة أن تبدي الحكومة اللبنانية موافقتها على القرار الذي يتخذهمجلس األمن الدولي حول إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق ،واستعدادها
للتعاون التام معها في إطار سيادة لبنان واحترام نظامه القانوني]3[ .
 مجلس األمن يصدر القرار رقم  1595بتاريخ  2005/04/07حولإنشاء لجنة دولية للتحقيق ،وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة حول أطر
التعاون بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق األممية.
مجلة صوت القانون
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 صدور قرار عن مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 2005/12/12يطلب فيه مجلس األمن بتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة
المتورطين في عملية اغتيال الحريري.
 مجلس األمن يصدر القرار رقم  1644بتاريخ 2005/12/15القاضي بإنشاء محكمة ذات طابع دولي إستنادا للفصل السابع لميثاق
األمم المتحدة ،وذلك بطلب من الحكومة اللبنانية ،وتكليف األمين العام
لألمم المتحدة للنظر في طبيعة المساعدة الدولية المطلوبة ونطاقها]4[ .
 إقرار مشروع المحكمة من طرف مجلس األمن الدولي بتاريخ 2006/11/21وإرساله إلى لبنان يتم إقراره من طرف مجلس
الوزراء اللبناني بتاريخ  2006/11/25لكن لم يتم التصديق عليه من
طرف المجلس النيابي لظروف سياسية.
 مجلس األمن يصدر قرار رقم  1757بتاريخ 2007/05/30والخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان تحت بنود
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لتصبح مؤسسة قضائية مستقلة،
وذلك كان بعد انتظار أكثر ستة أشهر على عدم تصديق مجلس النواب
اللبناني على مشروع إنشاء المحكمة]5[ .
 تنازلت السلطة اللبنانية بصفة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصةبلبنان عن اختصاصاتها بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه
وكان ذلك بتاريخ  2009/04/08وهذا بناءا على طلب المدعي العام
للمحكمة ،وبذلك صار للمحكمة الخاصة األسبقية على المحاكم اللبنانية
في التحقيق في هذه الجريمة]6[ .
 :2 .1.1والية المحكمة الخاصة بلبنان.
في أعقاب صدور القرار رقم  1757عن مجلس األمن الدولي بتاريخ
 ،2007/05/30دخل القانون األساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيز
النفاذ بتاريخ  2007/06/10وتقضي والية المحكمة بمالحقة ومحاكمة
مجلة صوت القانون
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األشخاص المسؤولين على اغتيال الحريري ومرافقيه ،كما يمكن تمديد
اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى حدثت بعد  2005/02/14إذا
ما تبيّن لها أن التفجيرات وقعت بين  2005/10/01و 2005/12/12وتكون
على صلة ببعضها وتكون خطيرة تهدد السلم واألمن الدولي بنفس خطورة
اعتداء  2005/02/14اإلرهابي]7[ .
وجه المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان "دانيال بلمار" إلى قاضي
اإلجراءات التمهيدية "فرانسيس دانيال" طلبا يلتمس فيه من خالل أن يطلب من
السلطات اللبنانية التنازل عن اختصاصها في قضية اغتيال الحريري ومن معه،
وذلك من خالل:
 أن تتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة بلبنان. تزويد المدعي العام بنسخة من ملف القضية وكل ما بحوزتها من أدلة إثباتوأية وثائق ذات صلة.
 تقديم قائمة بأسماء األشخاص الموقوفين أو من هم رهن التحقيق من طرفالقضاء اللبناني]8[ .
وكانت طلبات المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان طبقا ألحكام المادة
 04فقرة  2من النظام األساسي للمحكمة ،وبمقتضى أحكام المادة  17من قواعد
اإلجراءات واإلثبات الخاصة بالمحكمة والتي تم نشرها في .2009/03/24
[]9
واستجابة لطلب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان ،أصدر القضاء
اللبناني قرارا يقضي برفع يده عن قضية اغتيال الحريري لصالح المحكمة ،أما
فيما يخص األشخاص الموقوفين فقد تضمن القرار القضائي اللبناني على بقاء
الضباط األربعة الموقوفين محتجزين لديها لصالح المحكمة الخاصة بلبنان]10[.
وقد قدمت السلطات اللبنانية أسماء المحتجزين إلى قاضي اإلجراءات
التمهيدية للمحكمة بتاريخ  ،2009/04/10وقدم المدعي العام للمحكمة طلبه
استجابة ألمر قاضي اإلجراءات التمهيدية طبقا للمادة  17واقتصر الطلب بشأن
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .أحمد عبادة  ،د  .شكيرين ديلمي

المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان
726

األشخاص المحتجزين لدى السلطات األمنية اللبنانية ،وال يمتد إلى غيرهم ،وقد
تم مراجعة أقوال األشخاص المذكورين وكذا أقوال أشخاص آخرين متعلقة
مباشرة بالمحتجزين ،ومراجعة مستندات لها عالقة باألشخاص الموقوفين وكذا
طلبات الدفاع باإلفراج.
استندت المراجعة على مبادئ قانونية هي :المبدأ القانوني أن الشخص
بريء حتى تثبت براءته أي قرينة البراءة ،وأن عبء اإلثبات يقع على اإلدعاء
والمبدأ القانوني الثاني هو :احتجاز األشخاص الذين يتمتعون بقرينة البراءة هو
االستثناء وال يمكن أن يكون هو القاعدة ،أما المبدأ القانوني الثالث فهو :هو
ضرورة كفاية األدلة المقبولة خالل  90يوما بعد خضوع األشخاص إلى القواعد
اإلجرائية الخاصة بالمحكمة]11[ .
 : 2.1األساس القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان.
يستند األساس القانوني إلنشاء المحكمة الخاصة بلبنان إلى الشرعية
الدولية من خالل قرارات األمم المتحدة ،وهذا من خالل صدور القرار 1757
لعام  2007عن مجلس األمن الدولي وقبلها التوصية رقم 2006/1664
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،كما يستند إنشاء هذه المحكمة إلى
اللجوء الرسمي للدولة اللبنانية إلى األمم المتحدة ومجلس األمن وتفويضها
لالختصاص القضائي المحلي وصالحياته إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
 :1. 2.1األمم المتحدة.
بعد لجوء دولة لبنان إلى منظمة األمم المتحدة من أجل التصدي لإلرهاب
الذي طال كيان الدولة ،وعجزها محليا عن مالحقة مرتكبي جريمة اغتيال رفيق
الحريري عام  ،2005والتي صنفت على أنها جريمة إرهاب دولي تهدد السلم
واألمن الدوليين ،تحركت منظمة األمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة جنائية
ذات طابع دولي تتخصص في محاكمة منفذي االعتداء اإلرهابي الذي راح
ضحيته الحريري وعدد من مرافقيه فاق العشرين شخصا]12[ .
مجلة صوت القانون
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ويمكن القول أن األساس القانوني إلنشاء المحكمة الخاصة بلبنان مستمد
من قرار مجلس األمن الدولي إستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة ،كما أن مجلس األمن يمتلك حق وصالحية إنشاء المحاكم الجنائية
الدولية استنادا إلى ميثاق المنظمة وإلى مهمته األساسية أال وهي حفظ السلم
واألمن الدوليين]13[ .
لقد أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم  1757لعام  ،2007والذي
كان أساسا إلنشاء محكمة جنائية خاصة بلبنان تنظر في جريمة التفجير التي
راح ضحيتها رئيس وزراء لبنان األسبق وعددا من مرافقيه ،والتي كيفها
المجلس على أنها مساس بالسلم واألمن الدوليين ،استنادا إلى الفصل السابع من
ميثاق منظمة األمم المتحدة ،فالمادة  39من ميثاق األمم المتحدة هي التي تعطي
مجلس األمن الصالحية الكاملة في اللجوء إلى اإلجراءات التي يتضمنها الفصل
السابق من الميثاق ،والتي تبيح استعمال القوة وكل التدابير الالزمة للحفاظ على
السلم واألمن الدوليين]14[ .
كما سبق قرار مجلس األمن الدولي رقم  1757لعام  ،2007وبعد تحديد
طبيعة المساعدة التي على منظمة األمم المتحدة تعديلها لدولة لبنان التي طلبتها
صراحة وعلنا من المنظمة ،التوصية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
رقم  2006/1664لعام  ،2006والتي على إثرها قبل مجلس األمن بتاريخ
 2006/03/29إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ،والتي تستند إلى المعايير الدولية
في مجال القضاء الجنائي الدولي]15[ .
 : 2. 2.1لجوء دولة لبنان إلى األمم المتحدة.
توجهت دولة لبنان بصفة رسمية إلى منظمة األمم المتحدة وذلك من أجل
المساعدة في قضية اغتيال رفيق الحريري وعدد من مرافقيه ،فقد تقدم رئيس
وزراء لبنان آنذاك بطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة بتاريخ 2005/12/13
بطلب إنشاء محكمة جنائية ذات طابع دولي لمحاكمة مرتكبي جريمة االغتيال.
[]16
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وبتاريخ  ،2006/11/15قدم األمين العام لألمم المتحدة تقديرا إلى
مجلس األمن حول تشكيلة المحكمة وهيكلتها ،وفي  21من نفس الشهر وافق
مجلس األمن الدولي على مسودة االتفاق الموقع بين منظمة األمم المتحدة ودولة
لبنان ،ويقرر إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان]17[ .
توجه مجلس األمن الدولي بتاريخ  2006/11/24إلى األمين العام
لمنظمة األمم المتحدة أشاد فيها بنجاح المفاوضات مع الدولة اللبنانية والتوصل
إلى اتفاق حول النظام األساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ،وتم توقيع اتفاق بين
األمم المتحدة ودولة لبنان بتاريخ  2007/02/06والذي يقضي بإنشاء محكمة
خاصة بلبنان تقوم بمحاكمة المتسببين في التفجير الذي أدى إلى اغتيال الحريري
ومرافقيه ،وقد واجه االتفاق مشكل يتعلق بتصديق البرلمان اللبناني عليه فقد
رفض رئيس البرلمان آنذاك الدعوة إلى انعقاده للتصويت على االتفاق المنشئ
للحكمة ،وألن دستور لبنان مبني على المحاصصة الطائفية ،فإن رئيس البرلمان
ينتمي إلى الطائفة الشيعية الموالية لسوريا ،والمعادية للتيار السني الذي ينتمي
إليه رفيق الحريري]18[ .
لقد تقرر بتاريخ  2007/05/30تجاوز العقبات الدستورية المتعلقة
بالتصويت لصالح إقرار القانون األساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ،وقد حدث
ذلك اعتمادا على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة والذي يجعل من مجلس
األمن المسؤول عن حفظ السلم واألمن الدوليين ،أصدر مجلس األمن بناء على
ما سبق القرار رقم  1757والذي يسمح بإنقاذ اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة
بلبنان ،وقرر أن سريان نفاذ االتفاقية بين األمم المتحدة ولبنان يكون بتاريخ
 2007/06/10في شكل نظام أساسي للمحكمة الخاصة بلبنان]19[ .
تم إبرام اتفاقية بين منظمة األمم المتحدة ودولة هولندا ،وكان ذلك بتاريخ
 ،2007/12/21وبشأن مقر المحكمة الخاصة بلبنان ،وأما تمويلها فيكون
 %49من مساهمة دولة لبنان و %51على شكل تبرعات من الدول التي
ترغب في ذلك]20[ .
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 :2إجراءات التحقيق وصدور حكم المحكمة.
مما الشك فيه أن المحكمة الخاصة بلبنان هي من أطول المحاكم الجنائية
الدولية الخاصة من حيث المدة الزمنية ،فهي لم تنه عملها سوى في النصف
الثاني من عام  ،2020وقد عرفت سجال طويال في كل مراحل عملها.
 : 1.2إجراءات التحقيق.
مر التحقيق في قضية اغتيال الحريري بمراحل مهمة بعد بداية عمل
ّ
المحكمة وقبلها ،وسنتطرق إلى مرحلتين أساسيتين هما مرحلة القاضي البلجيكي
"براميرتز" ومرحلة القاضي الكندي "دانيال بلمار".
 : 1. 1.2التحقيق في عهد براميرتز.
لقد تم تعيين القاضي البلجيكي "سيرج براميرتز" رئيسا للجنة التحقيق
األممية بعد استقالة القاضي "ميليس" من على رأسها ،ووصل إلى بيروت
بتاريخ  2006/01/23لمباشرة عمله واإلطالع على ملفات القضية ولقاء
المسؤولين اللبنانيين]21[ .
بعدها وبتاريخ  2006/03/14قدمت اللجنة تقريرها الثالث والذي أكد
على ما جاء في تقريرها السابقين ،وقدم أدلة جديدة تدين الموقوفين األربعة وهم
ضباط في األمن اللبناني ،مؤكدين تلقيهم األوامر من ضابط آخر يعمل في
القصر الجمهوري ،وتم التأكيد على ضلوع الضباط األربعة الموقوفين في
الجريمة التي خلفت اغتيال الحريري وعدد من مرافقيه]22[ .
في العاشر من شهر جوان من عام  ،2006تم تقديم التقرير الرابع للجنة
التحقيق الدولية المستقلة ،والثاني برئاسة القاضي البلجيكي "سيرج براميرتز"
والذي تحدث فيه عن الشهود والمشتبه فيهم وضرورة توخي السرية في سماعهم
ألن استجوابهم علنا يضر بالقضية ،كما تم الكشف ألول مرة على أن طريقة
تنفيذ عملية التفجير كانت بعملية انتحارية.
كما بين التقرير أنه وبناء على التحقيقات التي أجريت فإن التفجير كان
باستخدام 1800كغ من المتفجرات ،وأن منفذه كان انتحاريا قتل في الحادث وأن
مجلة صوت القانون
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المتفجرات وضعت على األرض في طريق موكب الحريري ،وقد تضمن
التقرير أن اللجنة بحثت في المسار السياسي للحريري ،وكذا قيم مستوى التعامل
السوري لتسهيل التحقيق وكذا التعاون الدولي عموما في القضية]23[ .
لقد ركزت لجنة التحقيق المستقلة على نشاطات رئيس الوزراء األسبق
والذي كان المستهدف بالتفجير ،وألجل ذلك تمت مقابلة بعض الشخصيات
اللبنانية البارزة والتي كانت مقربة من الضحية ،وقد نصت المادة  33من
التقرير الخامس للجنة أن األخيرة حصلت على معلومات هامة تخص الحريري،
وقد شمل التحقيق الجوانب السياسية واالقتصادية والمالية]24[ .
صدر التقرير السادس للجنة الدولية بتاريخ  ،2006/12/16وفيه صرح
"براميرتز" رئيس اللجنة ،أن التحقيق وصل إلى مرحلة حساسة ،وتمسك بسرية
التحقيق خاصة فيما يتعلق بالشهود والمشتبه فيهم كون ذلك يتعارض حسب قوله
مع مبادئ اإلنصاف والعدالة ،كما كشف أن المادة المستعملة في التفجير
االنتحاري كانت من "تي أن تي" والتي تستعمل عادة في العمليات الحربية،
وتحدث رئيس اللجنة عن بعض دوافع االغتيال وهي عالقة الحريري مع بعض
الدول العربية والغربية ،وتمديد والية الرئيس اللبناني "إيمل لحود" كما أن دافعا
آخر لالغتيال هو منعه من ترأس حكومة جديدة غداة االنتخابات]25[ .
وصدر التقرير السابع للجنة في مارس  ،2007والذي أعلن فيه رئيسها
أن التحقيق أحرز تقدما ملحوظا وأشار أن اللجنة" :نجحت في حل المسائل
العالقة مع عشر دول أعضاء في األمم المتحدة لم تستجب سابقا لطلباتها
وحصلت على األجوبة التي كانت تبحث عنها ،أما التقرير الثامن فقد صدر في
جويلية  2007وقد أعلن فيه رئيس اللجنة أنه قد تم تحديد هوية عدد من
األشخاص المحتمل ضلوعهم في االنفجار ،وكما أعلن أن الحكومة اللبنانية
واثنتي عشرة دولة استجابت لطلبات اللجنة وقدمت المساعدة الالزمة ،وأن
تعاون دولة سوريا على الخصوص كان مثمرا]26[ .
 : 2 .1.2التحقيق في عهد بلمار.
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في وقت الحق تولى رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق ،القاضي الكندي
"دانيال بلمار" ،وقد صدر التقرير العاشر للجنة ،األول برئاسة بلمار في مارس
 2006وفيه نسبت اللجنة اغتيال الحريري ومرافقيه إلى شبكة إجرامية متورطة
أيضا في عمليات إجرامية أخرى في لبنان ،وأكدت اللجنة أن الئحة اإلتهام
سوف تتضمن أسماء المشتبه فيهم بعد التحقق من األدلة المتوفرة ،وتمت اإلشارة
إلى أن الجماعة اإلجرامية كانت على علم بتحركات الحريري كونها قامت
بالترصد ،وال يزال أفراد منها يمارسون اإلرهاب السياسي إلى اآلن]27[ .
وأعادت اللجنة اإلشادة بتعاون السلطات اللبنانية في تقريرها العاشر
بقولها أن التعاون الذي تقوم به السلطات السورية يبقى مرضيا عموما ،موضحا
أنها تقدمت بثمان طلبات تعاون من سوريا وقد تفاعلت معها السلطات السورية
في المهل المناسبة]28[ .
أما التقرير الحادي عشر للجنة وهو التقرير الثاني واألخير لبلمار،
والصادر في ديسمبر  ،2008فقد جاء بمعلومات جديدة تمكن اللجنة من تحديد
هوية الجناة ،ومن شأن هذه المعلومات ضم أشخاص آخرين لالئحة المشتبه فيهم
في اغتيال الحريري وحرصت كعادتها اللجنة في تقريرها الحادي عشر على
عدم ذكر أسماء المشتبه فيهم في الجريمة ،وحددت فترة تقديم الئحة االتهامات
وأسماء المتهمين في الفترة التي تستكمل فيها اللجنة العملية االنتقالية من لجنة
التحقيق إلى المدعي العام ،وأكدت اللجنة مرة أخرى عالقة اغتيال الحريري مع
التفجيرات التي عرفتها لبنان.
أما فيما يخص منفذ الهجوم أن اللجنة حصلت بعد تحقيقاتها على معلومات
تساعد على تحديد هوية المنفذ ومكانه الجغرافي ،وقد وصف التقرير التعاون
السوري بأنه مرض على العموم وأن دولة سوريا استجابت إلى  24طلب
مساعدة طلبتها اللجنة الدولية منذ تقريرها األخير ،وسهلت سوريا تسع مهمات
للجنة]29[ .
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في األخير يمكن القول وأنه برغم اختالف المحققين ،فإن الجميع توصل
إلى نتائج مشتركة في قضية اغتيال "رفيق الحريري" ومرافقيه وكانت على
العموم:
 إن السبب الرئيسي الغتيال الحريري كان تمديد والية رئيسالجمهورية "إيميل لحود" ،ومنع الحريري من الفوز في االنتخابات
النيابية التي كان مقررا لها بعد  4أشهر من العملية.
 مسؤولية جهاز األمن اللبناني. التحقيق شمل دولة سوريا التي أبدت تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية. توصلت كل التقارير إلى أن العملية نفذت بواسطة سيارة ،وبمادةتي.أن.تي وأنها كانت عملية انتحارية]30[ .
 : 2.2صدور حكم المحكمة في قضية الحريري.
أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء
لبنان األسبق رفيق الحريري وهذا بعد أكثر من  15عاما من حادثة التفجير
االنتحاري الذي أودى بحياته رفقة أكثر من عشرين من مرافقيه ،وصدر حكم
المحكمة بتاريخ .2020/08/18
 : 1 .2.2حيثيات الحكم.
صدر الحكم واكتفى بإدانة المتهم الرئيسي في القضية وهو "سليم جميل
عياش" وجاء نص الحكم في  2600صفحة ،ولم يشمل نص الحكم أية إدانة
لحزب هللا أو النظام السوري ،وأسقطت التهم عن بقية المتهمين ،وهم عناصر
من حزب هللا والقائد األمني "مصطفى بدر الدين" الذي اغتيل في سوريا في
وقت سابق ،وفصلت المحكمة بين مسؤولية المدان "عياش" وبين حزب هللا ،فلم
يشر الحكم إلى ضلوعه في الجريمة.
القاضي "ديفدري" حدّد في تالوته لنص الحكم بأن "غرفة الدرجة األولى
تعلن أن "عياش" مذنب ،بما ال يرقى إليه الشك ،كونه شارك في عملية االغتيال
التي أودت بحياة الحريري" ،وأشار القاضي إلى أنه ال توجد أدلة حول الجهة
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التي تقف وراء "عياش" ،وقال القاضي بعد الجلسة كالما آخر ،إذ أقر بأن عملية
اغتيال الحريري عملية إرهابية نفذت ألهداف سياسية]31[ .
لقد جاء في حيثيات الحكم معلومات عديدة تظهر بوضوح مصلحة النظام
السوري وحزب هللا في اغتيال "رفيق الحريري" على خلفية دعمه القرار
 1557الذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان وسحب السالح خارج
الدولة ،ويظهر تذمرا وسط المسؤولين السوريين وحلفائهم داخل لبنان حيال
خيارات الحريري السياسية ،ما خلف تهديدات كبيرة له من تلك الجهات أال وهي
النظام السوري وحزب هللا اللبناني]32[ .
تزامن صدور حكم المحكمة الخاصة بلبنان بإدانة شخص واحد مع اتهام
إذ نقلت عن مصادر استخباراتية في الواليات المتحدة األمريكية ودول أخرى
والتي تعرف بالوحدة " "121وتعمل تحت إمرة األمين العام لحزب هللا هي التي
تعمل على تنفيذ االغتياالت في لبنان ،وكان "عياش" أحد أعضائها البارزين قبل
أن يتولى قيادتها وفقا للتقرير الوارد في الجريدة ،ويعكس هذا التقرير رأي
الدول اإلقليمية والداخل اللبناني]33[ .
 : 2.2.2آثار الحكم داخليا وخارجيا.
 :1 .2.2.2على الصعيد الداخلي.
إن إدانة "عياش" العضو البارز في حزب هللا شكل ورقة ضغط مهمة
على هذا التنظيم السياسي المسلح والموازي للدولة في لبنان ،وربما تستعمل
للضغط عليه إلجباره على الخروج من الحكومة ،خاصة وأن لبنان تشهد انسدادا
سياسيا منذ بداية الحراك الشعبي الذي أسقط حكومة سيعد الحريري ،ثم انفجار
نجر عنها
ميناء لبنان الذي أدخل البالد في أزمة اقتصادية وسياسية حادة وما إ ّ
من تدخل فرنسي مباشر في الحياة السياسية اللبنانية.
رغم صدور الحكم ،لم يتخذ "سعد الحريري" موقفا من حزب هللا،
وصرح "أحمد الحريري" أنه سوف يلتقي مسؤولين من حزب هللا والجلوس
معهم على طاولة الحوار بعد صدور الحكم ،واقتصرت مطالب تيار المستقبل
مجلة صوت القانون
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على مطالبة قيادة الحزب بتقديم المدان "عياش" إلى العدالة لتنفيذ حكم المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،إال أن شقيقه "بهاء الحريري" قدم نفسه مؤخرا بديال عن
أخيه حامال شعار عدم المهادنة مع حزب هللا الضالع وراء مقتل أبيه "رفيق
الحريري" وهذا في الداخل اللبناني ،ويرى "بهاء الحريري" أن اغتيال والده
وانفجار ميناء بيروت في أوت  2020بدل الخريطة السياسية للبالد ،إذ شكلت
هذه األحداث حسب رأيه تغيّرا جذريا في المواقف السياسية ،ويقول في ذلك:
"إن غالبية المجتمع المسيحي صار ضد حزب هللا الشيعي كما أن المجتمع السني
كلّه ضده وكذلك المجتمع المدني وجميع المعتدلين من بقية األديان األخرى،
فنحن اليوم نشكل األغلبية"]34[.
يعمل في الوقت الراهن بهاء على إيجاد بديل للقوى السياسية الناشطة في
لبنان ،وهو يقول أن كل من عمل مع حزب هللا خالل  15سنة الماضي ويعني
من يوم اغتيال والده "رفيق الحريري" البد أن يكونوا خارج العمل السياسي
بمن فيهم شقيقه "سعد الحريري" رئيس وزراء لبنان األسبق ،ويبني "بهاء
الحريري" هذا الموقف بناءا على الحكم الصادر بإدانة قيادي من حزب هللا،
وحسبه فإن الحزب يمارس اإلرهاب والبد أن يخرج من الحياة السياسية
اللبنانية]35[ .
 :2.2.2.2على الصعيد اإلقليمي والدولي.
تعتبر الواليات المتحدة األمريكية والعربية السعودية أهم دولتان دعمتا
وأيدتا عمل المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان منذ إنشائها حتى صدور الحكم الذي
برأيهما أدان حزب هللا من خالل إدانة أحد أفراده البارزين ،ومن هنا بدأت
الدولتان ممارسة ضغوط على حزب هللا من أجل العمل على إزاحته من المشهد
السياسي اللبناني وكذا تقويض دوره إقليميا على اعتبار أنه من القوى الداعية
لإلرهاب في المنطقة.
وقد ثبت من خالل حكم المحكمة أن حزب هللا الموالي إليران وللنظام
السوري يعتبر من أهم القوى التي تزعزع االستقرار في المنطقة ،وما العمليات
مجلة صوت القانون
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اإلرهابية التي يمارسها في لبنان ودوره في الحرب السورية ،وقبل ذلك اغتيال
السياسيين في لبنان وعلى رأسهم "رفيق الحريري" رئيس وزراء لبنان األسبق.
فالموقف السعودي لم يكتف بإدانة "سليم جميل عياش" مدبر ومنفذ
عمليات التفجير التي أودت بحياة الحريري ،بل اعتبرت الحزب هو المسؤول
عن عملية االغتيال وهذا يعني أن السعودية سوف تقود تصعيدا ضد حزب هللا
ومن ورائه إيراد وسوريا]36[ .
تقول العربية السعودية أن حزب هللا الذي يدعي أنه يقود المقاومة ضد
إسرائيل ويدافع عن لبنان ،إنما هو في الحقيقة منظمة إرهابية تعمل على
زعزعة الداخل اللبناني والوضع اإلقليمي برمته ،والدافع طائفي بحت يخدم
المصالح اإليرانية.
على عكس ذلك فإن الموقف الفرنسي الرسمي أعطى لحزب هللا تطمينات
بعدم تأثير حكم المحكمة الخاصة بلبنان على وضعه ،إذ قدمت فرنسا ضمانات
بعدم ممارسات ضغوطات دولية على الحزب أو استصدار قرارات من مجلس
األمن تحت طائلة الفصل السابع ضد الحزب أو قادته ،لكن من الواضح أن
تبعات هذا الحكم سوف تكون واضحة الحزب ،كون كثير من الدول سوف تؤيد
تصنيف حزب هللا كمنظمة إرهابية ،بما في ذلك أجنحته السياسية والعسكرية
واألمنية والخارجية ،كما أن معظم الدول سوف تتفاعل مع حكم المحكمة ،وتغيّر
تعاملها مع حزب هللا خاصة وأن المحكمة الزالت تعمل ،فهي أصدرت حكمها
بإدانة "عياش" وسوف تواصل أحكاما أخرى في قادم األيام]37[ .
الخاتمة :
عرفت لبنان حياة سياسية مضطربة منذ الحرب األهلية عام ،1975
وكان اتفاق الطائف عام  1990بمثابة المسكن للمرضى ولم يكن أبدا حال له،
لقد بني اتفاق الطائف على نظام طائفي زاد من انقسامات الطبقة السياسية،
فصار الوالء للطائفة وليس للوطن لبنان ،ولعل االغتياالت السياسية هي أهم
سمة في النظام السياسي الطائفي بلبنان.
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عرف عام  2005أهم الجرائم ذات الطابع السياسي ،حيث تم تنفيذ تفجير
بيروت أودى بحياة رئيس وزراء لبنان األسبق "رفيق الحريري" وأكثر من 20
من مرافقيه ،ولم تمر العملية اإلجرامية مرور الكرام إذ طالبت دولة لبنان بصفة
رسمية تدخل األمم المتحدة إلنشاء محكمة خاصة تعمل على محاكمة المتسببين
في اإلنفجار اإلرهابي ،عرفت فكرة إنشاء المحكمة معارضة شديدة من حزب
هللا والقوى الشيعية الموالية لسوريا وإيران وبعد مد وجزر تم اعتماد إنشاء
المحكمة عام  2007من خالل قرار مجلس األمن رقم .1557
وبعد فترات من التحقيق وسنوات طويلة من عمل المحكمة ،تم صدور
حكم المحكمة الذي أدان أحد أبرز قادة حزب هللا ،ورغم ذلك فلم يحمل الحكم
حزب هللا تهمة الوقوف وراء االغتيال بصورة واضحة .
الهوامش:
]1[Vincent vulin, la justice internationale dans l'imbroglio libanais,
2007-2008, pp51-52 www.conflvence-mediterrané.com
[ ]2سعد العجمي ،مجلس األمن والمحكمة الخاصة باغتيال الحريري ،مجلة الحقوق ،العدد،2
جويلية  ،2010ص.114-111
[ ]3نفس المرجع ،ص.116
[ ] 4سامي خوري ،المحكمة الخاصة بلبنان ،مجلة الدفاع الوطني اللبناني ،العدد ،103
ديسمبر .2018
[ ]5نفس المرجع.
[ ]6نفس المرجع.
[ ]7عن المحكمة الخاصة بلبنان www.stl-tsl-org/section/aboutS.T.L
التصفح 2020/09/22 :على الساعة 15سا

تاريخ

[ ]8راجع :المادة  04فقرة  2من النظام األساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.
[ ]9راجع :المادة  17من النظام األساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.
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internationalisés société de législation comparée, Paris, 2006,
P174.
]13[Anne Marie La Rosa, op.cit, PP164-174.
]14[Le procureur charles ghankay, Affaire N° ScSL-03-1-T
تاريخ التصفح
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الحقوق ،العدد ،2جويلية  ،2010ص.114-111
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private hospitals in algeria ; which commercial bases for a
? humanitarian function
2

د .بوراس محـمد  ،1د .عالق عبدالقادر
 1أستاذ محاضر قسم (أ) ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،جامعة أحمد بن يحي
الونشريسي تيسمسيلت(،الجزائر)bourasmohamed27@yahoo.fr ،
 2أستاذ محاضر قسم (أ) ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،جامعة أحمد بن يحي
الونشريسي تيسمسيلت (الجزائر)maitre.allak@live.fr ،
تاريخ اإلرسال2020/04/18 :



تاريخ القبول2020/05/14 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
تزايد بشكل ملحوظ حجم االستثمارات الخاصة في مجال الصحة حتى أصبح النظام
الصحي في الجزائر يقوم على هيكلية ثنائية قطاع عام وقطاع خاص ،هذا األخير يستهدف
الربح ويوجد في جو من المنافسة فهو يقوم على أسس تجارية ،وفي المقابل يُؤتمن على أغلى
ما يملك اإلنسان مما يحتم وضع ضوابط للتكيف مع الطابع اإلنساني الحساس لهذه المرافق.
الكلمات المفتاحية :المؤسسات االستئفائية الخاصة؛ التجارة؛ المنافسة؛ الخدمة الصحية
العمومية.
Abstract :
The volume of private investments in health has increased
significantly, so that the health system in Algeria is based on a dual
structure of the public and private sectors, The latter is aimed at profit
and exists in an atmosphere of competition as it is based on commercial
foundations, On the other hand, it is entrusted with the most precious
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possession of man, which necessitates setting controls to adapt to the
sensitive human nature of these facilities.
; Keywords :private hospitals establishment ; Commerce ; competition
public health service system.
 -1بوراس محـمد ،اإليميل bourasmohamed27@yahoo.fr :

مقدمة:
إن الصحة أغلى ما يملك اإلنسان ،وهي المسعى الدائم له من جهة ،ومن
جهة أخرى هي الشغل الشاغل للسلطات العمومية التي تبحث عن كيفية تأمين
هذا الحق ،فهي ترقيه لتجعله حقا دستوريا ،وقد نصت المادة  66من الدستور
الجزائري النافذ ( )1على أنه " :الرعاية الصحية حق للمواطنين .تتكفل الدولة
بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها .تسهر الدولة على توفير
شروط العالج لألشخاص المعوزين".
وال تتحقق الرعاية الصحية إال من خالل مؤسسات استشفائية تسهر على
تطبيق سياسة الدولة في مجال الرعاية الصحية.
وتتنوع المؤسسات االستشفائية إلى مؤسسات عامة تابعة للقطاع العام،
وأخرى خاصة تابعة للقطاع الخاص ،هذه االزدواجية في الهيكلية للمنظومة
الصحية كانت تبدو بوضوح لدى المشرع الجزائري من خالل التعديالت
المتتالية للقانون  05/85المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ( ،)2حيث اعترف
المشرع الجزائري وألول مرة بالعيادات الخاصة من خالل القانون رقم:
 15/88المعدل والمتمم للقانون  ،)3( 05/85ليُغير مشرعنا بذلك من تسميتها
ونمط عملها ،فأصبحت تسمى" المؤسسة االستشفائية الخاصة " ،وهذا من خالل
األمر رقم 07/06 :المعدل والمتمم للقانون رقم.)4( 05/85 :
مجلة صوت القانون
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غير أن األمر لم يعُد واضحا بعد صدور القانون رقم 11/18 :المتعلق
بالصحة الجديد ( ،)5فالمشرع الجزائري اتجه إلى االعتراف بخدمة عمومية
للصحة مقدمة من القطاع أو القطاع الخاص.
إن هذا التحول ناجم عن طبيعة الخدمة المقدمة فهي الصحة وهي قيمة
إنسانية بشرية ،غير أن ذلك ال يعني تخلي القطاع الخاص للصحة في الجزائر
سسه التجارية الساعية لتحقيق الربح في ظل منافسة موجودة داخل القطاع
عن أ ُ
الخاص وحتى مع القطاع العام.
ضمن دفتي هذا الطرح تندرج إشكالية المقال وهي :كيف يمكن الموازنة
بين سعي المؤسسة االستشفائية الخاصة لتحقيق الربح ،وضمان خدمة
صحة باعتبارها قيمة إنسانية يجب المحافظة عليها؟.
عمومية لل ّ
لمعالجة هذه اإلشكالية سيتم إتباع منهج تحليلي للنصوص القانونية ،إن في
قانون الصحة ذاته وفي التنظيم الالحق له ،وفي قوانين لها صلة بنشاط
المؤسسات االستشفائية الخاصة في الجزائر .وعليه تم تقسيم الدراسة إلى
مبحثين ،نتطرق في األول إلى األسس التجارية للمؤسسات االستشفائية
الخاصة ،ونُفصل في مبحث ثان الوظيفة اإلنسانية للمؤسسات االستشفائية
الخاصة.
سسات االستشفائية الخاصة.
-1
سس الت ّجارية للمؤ ّ
األ ُ
تشكل الرعاية الصحية أهم احتياجات المواطن ،وأمام التزايد المضطرد
لها ،من حيث العدد والجودة تحتم إيجاد قطاع خاص إلى جانب القطاع العام
يسعى لتلبية تلك االحتياجات .فالقطاع الخاص بخالف العام يسعى لتحقيق
الربح؛ ألنه يقوم على أسس تجارية منذ لحظة تأسيسه إلى تسييره.
سس التّجارية عند تأسيس المؤسسة االستشفائية الخاصة.
 -1-1األ ُ
ينبغي بداية الوقوف عند المؤسسة االستشفائية الخاصة ومن ثمة إبراز
الشكل التجاري الذي تتخذه.
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 -1-1-1تعريف المؤسسة االستشفائية الخاصة.
في الواقع هناك عدة عوامل مجتمعة تشكل في األخير وصفا قانونيا يُدعى
المؤسسة االستشفائية الخاصة.
أنها مرفق ُمتّمتع بالشخصية المعنوية.
-1-1-1-1
سبق البيان أن المشرع الجزائري في بدايات اعتماده للمؤسسات
االستشفائية الخاصة نص على العيادات الخاصة ولم يتم التطرق إلى تمتعها أو
عدم تمتعها بالشخصية المعنوية ( .)6ومن خالل المرسوم التنفيذي رقم:
 ،)7( 321/07السيما المادة  03منه التي نصت على أنه " :تتمتع المؤسسة
االستشفائية الخاصة بالشخصية المعنوية ،وتوضع تحت المسؤولية الفعلية
والدائمة لمدير تقني طبيب ،وتزود بلجنة طبية " ،يتضح جليا أن للمؤسسة
()8
االستشفائية الخاصة شخصية معنوية .ويترتب عن ذلك وفقا للقواعد العامة
أن يكون للمؤسسة االستشفائية الخاصة:
 ذمة مالية مستقلة، اسم خاص بها، أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها، موطن؛ وهو المكان الذي يتواجد فيها مركز إدارتها ،واألصل إمكانيةإنشاء مؤسسة إساشفائية في أي منطقة من التراب الوطني التي تتوافق مع
معايير الوصول ونوعية البيئة وقرب الحظائر ووسائل النقل (.)9
 نائب يعبر عن إرادتها؛ حيث يحتاج الشخص المعنوي لشخص طبيعييعبر عن إرادته ،وفي المؤسسات االستئفائية الخاصة يُعين المدير وفقا للشكل
القانوني الذي قد تتخذه .أما إذا اتخذت المؤسسة االستشفائية شكل جمعية أو
تعاضدية فإنها تُدار من قبل مجلس إدارة ( )10الذي يتشكل من (:)11
 صاحب أو أصحاب المشروع، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء،مجلة صوت القانون
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 رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة اإلستشفائية، ممثل مستخدمي المؤسسة اإلستشفائية، ممثالن عن جمعيات المرتفقين (،)12 ممثل منتخب عن الممارسين الطبيين، ممثل منتخب عن المستخدمين الشبه طبيين ،على أن ينتخب أعضاءمجلس اإلدارة رئيسا بينهم.
 حق التقاضي ،باعتبار المؤسسة االستشفائية شخصا معنويا فإنه يكونلها حق التقاضي ،إذ يمكنها رفع الدعاوى القضائية كما يمكن أن تُرفع الدعاوى
القضائية ضدها أيضا.
 -2-1-1-1أنها تقدم خدمتي العالج واالستشفاء.
بينت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :أن المؤسسة
االستشفائية الخاصة تقدم خدمة العالج ( ،)Sionsوالذي يعني تقديم العالج
للمريض وكذا خدمة االستشئفاء ) (L’hospitalisationوالتي تعني مكوث
المريض بالمؤسسة االستشفائية.
وينبني أن توفر المؤسسة االستشفائية الخاصة أنشطة طبية لممارسة
الطب والجراحة ،بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة االستكشاف ،إذ يستلزم
أن تقوم على األقل بما يلي:
 الفحص الطبي )(La consultation االستكشاف والتشخيص )(l’ exploration et le diagnostique االستعجاالت الطبية و/أو الطبية الجراحية بما فيها إزالة الصدماتواإلنعاش والمراقبة )(Les urgences médicales et /ou médicochirurgicales
 االستشفاء.()13
 ،وأن
وإلنجاز هذه األنشطة يجب أال يقل عدد األسرة عن سبعة
تضمن المؤسسة االستشفائية أن تضمن خدمة دائمة ومستمرة ،وأن يكون
مجلة صوت القانون
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إنجازها مطابقا للشروط المعمارية والتقنية المحددة ( .)14ويالحظ من ذلك أن
مجال نشاط المؤسسة االستشفائية الخاصة ال يختلف كثيرا عن مجال نشاط
المؤسسة االستشفائية العامة ،ما دامت هي مؤهلة لضمان االستشفاء وإجراء
الفحوصات واالستكشافات والتشخيصات الطبية (.)15
ومنه ،يمكن تعريف المؤسسة االستشفائية الخاصة بأنها مرافق للصحة
العمومية متمتعة بالشخصية المعنوية تنشأ وفق معايير محددة لتقديم خدمات
صحية.
 -2-1-1-1الشكل التّجاري للمؤسسة االستشفائية الخاصة.
بينا فيما سبق أن المؤسسة االستشفائية الخاصة هي كيان قانوني متمتع
بالشخصية المعنوية ،غير أن شكلها القانوني تطور مع تطور نظرة المشرع لهذا
المرفق ،فقد كانت تلك المؤسسات تتخذ شكل تعاضديات وجمعيات ال تستهدف
الربح ،ويتجلى ذلك من خالل القانون رقم 15/88 :المعدل والمتمم للقانون
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها .وسرعان ما غير المشرع ذلك االتجاه بأن
أصدر األمر رقم 07/06 :المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الصحة
وترقيتها ،والذي أجاز أن تتخذ المؤسسة االستشفائية الخاصة الشكل التجاري،
من خالل المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد ،أو الشركة
ذات المسؤولية المحدودة ،أو شركة مساهمة (.)16
وغنى عن البيان أن تلك األشكال من الشركات تعد تجارية ،فقد نصت
المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري النافذ ( )17على أنه":يعد عمال
تجاريا بحسب شكله - :الشركات التجارية  ،"...وقد أكدت الفقرة الثانية من
المادة  544من نفس القانون ذلك ،فنصت على أنه ":تُعد شركات التضامن
وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة،
تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها ".
مجلة صوت القانون
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إن التجارة والعمل التجاري يعني السعي وراء تحقيق الربح من خالل
وضع استثمارات مالية في مشاريع محددة بغية الحصول على عوائد مالية
وأرباح ،والشكل القانوني المالئم لذلك هو الشركات التجارية .ونالحظ أن
المشرع الجزائري مكن من إنشاء مؤسسات استشفائية ال تهدف لتحقيق الربح
وتتخذ شكل تعاضدية أو جمعية ،غير أن هذا الشكل يبقى نادر الوجود.
ومن جهة أخرى ورغم أن قانون الصحة الجديد ( )18لم ينص صراحة
على تلك األشكال التجارية ،إال أنه يُفهم من نص المادة  309التي جاء فيها على
أنه " :يمكن إنشاء أو استغالل الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من طرف
أي شخص طبيعي أو معنوي ،السيما التعاضديات االجتماعية " ،فطالما أن
النص السالف بين إمكانية اإلنشاء من التعاضديات فمقابله ال محالة إمكانية
اإلنشاء من الشركات التجارية.
وينجم عن ذلك الشكل القانون المتخذ في المؤسسات االستشفائية الخاصة
خضوعها عند تأسيسها لقواعد تأسيس الشركات المبينة سلفا (أوال) وإلزامية
قيدها في السجل الجاري (ثانيا).
 -1-2-1-1قواعد تأسيس المؤسسات االستشفائية الخاصة باعتبارها
شركات تجارية.
بينا فيما سبق أن المؤسسة االستشفائية الخاصة؛ قد تتخذ شكل مؤسسة
ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو
شركة مساهمة ،ولكل شكل قواعد خاصة لتأسيسه.
 -2-2-1-1مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص وحيد.
لقد أدرج المشرع الجزائري هذا الشكل من الشركات التجارية ألول مرة
بموجب األمر رقم ، )19( 27/96 :وهي مؤسسة مكونة من شريك واحد أسس
الشركة مباشرة أو اجتمعت الحصص بيده ،فال يتحمل الخسائر إال في حدود ما
قدم من حصة ( .)20وزيادة على ضرورة توافر األركان الشكلية والموضوعية
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوراس محمد ،عالق عبد القادر
سس تجارية لوظيفة إنسانية؟
أُ ُ

أي
المؤ ّ
سسات االستشفائية الخاصة في الجزائر؛ ُ
747

المعروفة ،لم يعُد يشترط المشرع الجزائري بعد تعديل القانون التجاري بموجب
القانون رقم )21( 20/15 :حدا أدنى لرأسمال ،فهو يحدد بكل حرية ويُقسم إلى
حصص متساوية .أما عن تسمية الشركة ،فيمكن أن يشتمل على اسم الشريك
متبوع أو مسبوق بعبارة مؤسسة ذات مسؤولية ذات شخص وحيد (م .م .م .ذ
.و) ،)E.U.R.L( ،وتُدار المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص
الوحيد من قبل الشريك الوحيد ذاته أو من قبل أجنبي عن الشركة يعينه هذا
األخير(.)22
 -3-2-1-1شركة ذات مسؤولية محدودة.
هي شركة تتألف من شريكين على األقل و  50شريكا على األكثر
يُسألون مسؤولية محدودة عن دين الشركة بقدر حصصهم في رأسمالها ( ،)23أما
عن رأسمالها ،فهو اآلخر يُحدد بكل حرية ويُقسم إلى حصص متساوية .أما عن
تسمية الشركة فيمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر متبوع أو
مسبوق بعبارة شركة ذات مسؤولية (ش.م .م) ( )S.A.R.Lوتُدار الشركة ذات
المسؤولية المحدودة من قبل مدير أو مديرين من الشركاء أو من غيرهم (.)24
 -4-2-1-1شركة المساهمة.
هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة ،يمكن تداولها
على الوجه المبين في القانون ،وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة السهم
التي اكتتب فيها ،وال يسأل عن ديون الشركة إال في حدود ما اكتتب فيه من
أسهم ( .)25فهي تتكون من حد أدنى من الشركاء وعددهم سبعة ،وقد تُؤسس إما
باللجوء إلى االدخار العلني أو بدون اللجوء إليه .رأسمالها محدد ،فالحد األدنى
فيه فهو خمسة ( )05ماليين دينار جزائري ،إن تأسست عن طريق اللجوء إلى
االدخار العلني وواحد ( )01مليون دينار جزائري إن لم تلجا لالدخار العلني.
وهي تتخذ في الغالب تسمية مبتكرة متبوعة أو مسبوقة بذكر شكلها ومبلغ
رأسمالها ،لكن ال يوجد ما يمنع أن تتخذ اسما من اسم شريك واحد أو أكثر.
مجلة صوت القانون
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وتُدار شركة مساهمة إما بالشكل التقليدي من خالل مجلس اإلدارة
وفق النمط الحديث من خالل مجلس المديرين (.)27
سجل التّجاري.
 -1-1-3إلزامية القيد في ال ّ
طالما اتخذت المؤسسة االستشفائية الخاصة شكل شركة تجارية فهي
ملزمة بالقيد في السجل التجاري ،وضمن ذلك نصت المادة  549من القانون
التجاري الجزائري النافذ على أنه " :ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال
من تاريخ قيدها في السجل التجاري ".
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن نشاط المؤسسة االستئفائية الخاصة
يعد نشاطا ُمقننا فهو يتطلب لممارسته رخصة خاصة تسلم من الوزير المكلف
بالصحة ،وفقا لنص المادة  307من قانون الصحة الجديد.
سس التّجارية عند تسيير المؤسسة االستشفائية الخاصة
 -2-1األ ُ
ال يتوقف اعتماد المؤسسة االستئفائية الخاصة على األسس التجارية في
تأسيسها فقط ،وإنما يرافق ذلك نشاطها وتسييرها ،فهي في األخير مؤسسة
تجارية تستهدف تحقيق الربح وتعيش في وسط ذي منافسة تجارية كبيرة.
 - 1-2-1المفهوم التجاري للخدمة الصحية.
تُقدم المؤسسة االستشفائية الخاصة منتجا بمعناه االقتصادي ،يتجلى في
الخدمة الصحية (أوال) وفي ضرورة تسويقها (ثانيا).
 - 1-1-2-1الخدمة الصحية.
عرف قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري( )28الخدمة بأنها" :
كل عمل مقدم ،غير تسليم السلعة ،حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو ُمدعما
للخدمة المقدمة " .أما فقها فيجب أن يتوافر في المنتج الخصائص التالية حتى
يكون خدمة؛
 الالملموسية؛ أي ال يستطيع المستهلك استخدام حواسه إلدراكها قبلشرائها (.)29
()26

مجلة صوت القانون
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 التباين؛ أي أنه يصعب الحفاظ على مستوى واحد من المعيارية فيالمخرجات بذات الخدمة المقدمة للمستهلك (.)30
 الفناء؛ أي أن الخدمة ال يمكن خزنها أو االحتفاظ بها لحقبة من الزمن. عدم تملكها؛ أي أن الخدمة يمكن االنتفاع منها و ال يمكن تملكها.وضمن ذلك؛ فإن مفهوم الخدمة الصحية ال يبتعد عن مضامين الخدمة
عموما ،فهي تلك الخدمات العالجية والوقائية التي تقدم للمريض .وإن كان ما
يقدم من المؤسسة االستشفائية الخاصة منتج وخدمة ،فإن ذلك يتطلب إدخال
مدخالت داخل المؤسسة االستشفائية الخاصة للحصول عليها ،وتتمثل تلك
المدخالت فيما يلي:
 مدخالت الموارد البشرية؛ من أطباء وممرضين ،الشبه طبيين ،فنيياألجهزة  -مدخالت رأسمالية ثابتة؛ من أثاث وأجهزة ،تأثيث طبي وغيرها.
 مدخالت جارية؛ من مستلزمات العالج ،التغذية ،النظافة ،الطاقة... ،الخ.
إن تكييف ما يقدم للمريض على أنه خدمة خاضعة لقواعد االقتصاد
واالستهالك يجعل من التكييف القانوني للمؤسسة االسشفائية الخاصة بأنها
محترفة ويجعل المريض في مرتبة المستهلك.
 -2-1-2-1تسويق الخدمات الصحية.
يُعرف التسويق الصحي بأنه " خلق اتصال وتسليم المعلومات الصحية
واستخدام تفاعالت محورها المستهلك وأساسها التفكير االستراتيجي لحماية
وترقية صحة مختلف السكان " (.)31
ويهدف التسويق الصحي لزيادة الطلب على الخدمات الصحية ،وفي سبيل
ذلك تستعمل المؤسسات االستشفائية وسائل تسويقية أهمها:

مجلة صوت القانون
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 -1-2-1-2-1العالقات العامة.
تُعرف بأنها كافة األنشطة االتصالية التي تبذل لتقوية وتدعيم العالقة بين
المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي ( ،)32وتهدف العالقات العامة إلى
التعريف وتعزيز سمعة المؤسسة في وسط الجمهور مستخدمة في ذلك وسائل
عدة من قبيل تنظيم المحاضرات واأليام الدراسية والمشاركة في البرامج
والحصص اإلعالمية المتعلقة بالتثقيف الصحي.
 -2 -2-1-2-1تنشيط المبيعات.
ويهدف لتنشيط إقبال العمالء المراقبين على المؤسسة االستشفائية
الخاصة من خالل توزيع كتب ونشرات للتوعية الصحية،المشاركة في الحمالت
الصحية في المناطق الريفية أو النائية.
 -3 -2-1-2-1الترويج الصحي.
يهتم باستخدام أساليب أو طرق متنوعة هدفها اإلخبار واإلقناع لشراء
المنتج الصحي والدوائي ( .)33ومن أساليب الترويج الصحي اإلشهار في مختلف
الوسائل اإلعالمية،البيع الشخصي،العينات المباشرة...
 -2-2-1المنافسة بين المؤسسات االستشفائية الخاصة.
تعيش المؤسسات االستشفائية الخاصة على واقع منافسة اقتصادية فيما
بينها،فهي في األخير متى اتخذت الشكل التجاري تسعى لتحقيق الربح وتعيش
ضمن منافسة في سوق الخدمات الصحية.
 -1-2-2-1البحث عن جودة الخدمات الصحية.
إن أهم عامل في المنافسة بين المؤسسات االستشفائية الخاصة هو تقديم
خدمة صحية ذات جودة ،أي وفق المعايير وبأداء صحيح وبطريقة آمنة ومقبولة
من المجتمع ،وبتكلفة مقبولة ،بحيث تؤدي إلى إحداث تأثير على نسبة الحاالت
المرضية ونسبة الوفيات واإلعاقة وسوء التغذية .والجودة الصحية لن تكون إال
إذا توفر في المؤسسة االستشفائية الخاصة عناصر تشتمل على ما يلي (:)34
مجلة صوت القانون
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 النية األساسية من مباني وأجهزة ومستلزمات لتشغيل المؤسسة والوحداتالعالجية،
 الموارد البشرية من أطر بشرية ذات كفاءة، الموارد المالية من تمويل مالي يضمن نجاح المؤسسة، -2-2-2-1تسعير الخدمات الصحية كوجه من أوجه المنافسة.
إن تسعير الخدمة الصحية هو ذلك القرار الذي يتخذ من خالل عملية
إدراكية متكاملة فهو وضع أسعار مرتفعة تكفي لتغطية التكاليف والحصول على
الفائدة من جهة ،ومنخفضة بما يكفي الجتذاب الزبائن من جهة أخرى (.)35
ويدخل في تحديد سعر الخدمة الصحية سعر التكلفة من جهة واإليرادات على أن
يكون مرنا يعكس تأثير الطلب .والواقع أنه ليس هناك تقنين لألسعار وتسقيف
لها؛ مما يجعلها أحد األوجه الهامة للمنافسة بين المؤسسات االستشفائية الخاصة،
وفي ذات اإلطار نصت المادة  313من قانون الصحة الجديد على أنه " :يجب
على الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة أن تحترم التنظيم في مجال إعالم
الجمهور واألسعار المتعلقة بالنشاط العالجي".
سسات االستشفائية الخاصة
 -2الوظيفة اإلنسانية للمؤ ّ
سس تجارية في
بينا سلفا أن المؤسسة االستشفائية الخاصة تقوم على أ ُ
إنشائها أو تسييرها أو في استمرار وجودها ،غير أن ذلك ال يلغي الطابع
الخاص اإلنساني لتلك المؤسسات ،فالخدمة المقدمة تتعلق بالصحة وال ينبغي في
ذلك أن تعتبر سلعة تباع وتشترى وفقط ،فالجانب اإلنساني يجب أن يظل
موجودا في روح تلك الخدمة ،وفي سبيل تحقيق األنسنة المطلوبة في المؤسسات
االستشفائية الخاصة تُوضع آليات لتطبيقها.

مجلة صوت القانون
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 -1-2التقيدات على األسس التجارية للمؤسسات االستشفائية الخاصة.
لم يترك المشرع الجزائري الطابع التجاري غالبا على المؤسسة
االستشفائية الخاصة ،بل وضع جملة من التقييدات الهدف منها المحافظة على
الصحة العمومية ،وهو ما نتطرق له كما يلي.
 -1-1-2التقييد المتعلق بإنشاء المؤسسات االستشفائية الخاصة.
تتخذ المؤسسة االستشفائية الخاصة في الغالب الشكل التجاري ،غير أن
المشرع وضع شروطا دقيقة إلنجازها وفتحها ،فإنجاز المؤسسة االستشفائية
الخاصة يخضع لترخيص من الوزير المكلف بالصحة العمومية ،بعد تقديم ملف
إداري وتقني على مستوى المديرية الوالئية المكلفة بالصحة العمومية (.)36
فينبغي بداية اختيار موقع يتالءم مع معايير تسهيل الوصول ،ونوعية البيئة
وقُرب الحظائر وتوفير وسائل النقل العمومية ( ،)37كما يجب أن تستجيب لكل
معايير البناء وفق ال ُمخططات المعمارية التي وافقت عليها المصالح التقنية
لوزارة الصحة العمومية.
ولكي يُقدم صاحب المشروع طلب اإلنجاز على مستوى المديرية
الوالئية للصحة ويتعين على المدير الفصل في الطلب في غضون  45يوما من
تاريخ إيداع الملف ،ليرسله إلى الوزير المكلف بالصحة ليفصل فيه خالل 03
أشهر من تاريخ استالم الملف ( .)38فإذا تمت الموافقة على الملف يُعطى
لصاحب المشروع أجل  03سنوات من تاريخ استالم الترخيص النجازه ،وهي
مدة قابلة للتمديد لمدة سنتين متى كان المبرر مقبوال.
أما على صعيد التأطير البشري فيجب على المؤسسة االستشفائية
الخاصة أن توظف مستخدمين طبيين وشبه طبيين دائمين في التخصص ،أو
التخصصات المرخص لها بممارستها ،وفي حالة ما إذا تضمنت التخصصات
تخصصات جراحية أو طب النساء والتوليد فيجب توظيف مختصا على األقل
في طب التخدير واإلنعاش وعونين طبيين في ذات التخصص بدوام كامل ،وإذا
مجلة صوت القانون
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تضمنت المؤسسة تخصص طب النساء والتوليد ،فيجب توظيف قالبتين على
األقل بدوام كامل ( .)39وفي سبيل تغطية صحية أمثل يمكن للمؤسسة االستشفائية
الخاصة التعاقد مع ممارسين متخصصين يعملون للحساب الخاص ( )40في
التخصصات التي تضمنها ،والتي منح لها الترخيص بشأنها ،شريطة أن ال
يتجاوز عدد المتخصصين المتعاقدين (.)41
أما على صعيد التجهيزات؛ فإنه باإلضافة للتجهيزات الخاصة بمكافحة
الحرائق واألمن داخل المؤسسة ،يجب تزويد المؤسسة بتجهيزات طبية جراحية
تتوافق مع التخصصات الموجودة فيها ،وآلة حرق النفايات معتمدة من مصالح
البيئة المعنية أو عند انعدامها نسخة من االتفاقية المبرمة مع مؤسسة عمومية أو
خاصة لحرق النفايات أو كل طريقة أخرى معتمدة من وزارة الصحة لمعالجة
النفايات ،ويجب اقتناء سيارة إسعاف واحدة على األقل أو نسخة من اتفاقية
مبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد (.)42
أما على صعيد المرافق ،فيجب أن تتضمن المؤسسة االستشفائية خمسة
( )05مناطق:
 منطقة تخصص للفحص الطبي والعالج الخارجي، المنطقة الطبية والتي تتضمن الجناح الخص بالعمليات،المخابر ،االستعجاالت،وغرف المرضى،
 منطقة تقنية وصيانة، منطقة اللوجستيك من تعقيم ،مطعم ،صيدلة ،حفظ الجثث، منطقة اإلدارة واألرشيف .فإذا ما استجمعت كل هذه العناصر ،يُقدم طلب آخرإلى السيد وزير الصحة العمومية من أجل فتح المؤسسة االستشفائية واستغاللها.
 -2 -1-2التّقييد المتعلق بالتّسيير.
بينا سلفا أن المؤسسة االستشفائية تسير بمنط تجاري ،من حيث اإلدارة
والمنافسة في السوق أيضا ،غير أن ذلك ال ينفي الطبيعة الخاصة للخدمة
مجلة صوت القانون
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المقدمة .وإسقاطا لذلك جعل المشرع الجزائري رأسين لتسير المؤسسة
االستشفائية الخاصة ،الرأس األول مجلس اإلدارة ومديره ( ،)43والرأس الثاني
هو المدير التقني الطبيب .فالمدير الطبيب التقني هو المكلف بأنسنة عمل
المؤسسة االستشفائية الخاصة فيكلف بـ:)44( :
 تنظيم النشاط الطبي واالستشفائي ومراقبته ومتابعته، التأكد من الحضور الدائم للممارسين الطبيين، القيام بالتسيير الصارم لألدوية.وحتى تفرض وزارة الصحة رقابتها على تسيير المؤسسة االستشفائية
الخاصة ،ألزمها المشرع بضرورة تبليغ المدير الوالئي للصحة بكل تغيير
يخص مدير المؤسسة في أجل  15يوما من جهة ،وألزمها من جهة أخرى
بإرسال حصيلة النشاطات كل ثالث أشهر والتقرير السنوي لذات المديرية (.)45
وبصفة استشارية ولذات الغرض غرض إبراز الطابع الخاص للخدمة
الصحية المقدمة ،تنشأ لجنة طبية تتمثل مهمتها في إبداء الرأي فيما يلي (:)46
 برامج نشاط المؤسسة االستشفائية الخاصة، مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية للمؤسسة االستشفائيةالخاصة،
 إنشاء مصالح طبية في المؤسسة االستشفائية الخاصة أو إلغاؤها، برامج التظاهرات العلمية والتقنية للمؤسسة االستشفائية الخاصة، اتفاقيات التكوين الخاصة بالمؤسسة االستشفائية الخاصة، تقييم أنشطة العالج والتكوين للمؤسسة االستشفائية الخاصة،وبمناسبة ممارسة مهامها أن تستعين بكل شخص تراه مساعدا في
مهامها.
()47
مع العلم أن هذه اللجنة الطبية تتشكل من األعضاء اآلتي ذكرهم :
 ممارس طبي من كل تخصص طبي في المؤسسة االستئفائية،مجلة صوت القانون
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 ممثل عن المستخدمين الشبه طبيين يعينه مسؤول المؤسسة االستشفائية ،علىأن تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضاءها.
 -2-2المفهوم الجديد للخدمة الصحية.
إن طبيعة الخدمة المقدمة في مجال الصحة تحتم على السلطات العمومية
البحث عن النتيجة وهي تغطية صحية لمواطنيها بغض النظر عن مقدم هذه
الخدمة .ويُعد ذلك أساس المفهوم الجديد للخدمة الصحية ،وقد ألحت المنظمة
العالمية للصحة على هذا المفهوم ،وذلك في تقريرها الصادر عن مكتبها
اإلقليمي للشرق األوسط في دورته  ،)48( 65إذ تضمن ذلك التقرير إطار عمل
بين بشأن المشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص ،لتوسيع نطاق التغطية
بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 -1-2-2خدمة عمومية مقدمة من مؤسسات استشفائية خاصة.
عرفت الخدمة العمومية الصحية بعد صدور قانون الصحة الجديد
 11/18تطورا في مفهومها ،فبعد أن كان مرتبطا بالنظام الهيكلي ،أي أن
الخدمة العمومية الصحية تقدم من هياكل صحية عمومية تابعة للدولة ،انتقل هذا
المفهوم إلى خدمة عمومية بغض النظر عن المرفق المقدم لها عاما كان أم
خاص.
وقد أكدت وزارة الصحة أثناء عرضها لمشروع قانون الصحة على هذا
المفهوم الجديد ،فقد جاء في كلمة وزير الصحة وإصالح المستشفيات بأنه..." :
تندرج إصالحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع القانون الجديد
للصحة ،والتي تتمحور حول المبادئ األساسية اآلتية -...:خامسا :إرساء مبدأ
التكامل الفعلي بين القطاع العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية
شاملة  ،)49( "...ويكون ذلك من خالل التأسيس لمبدإ التعاون والتكافل بين
المؤسسات العمومية والخاصة وفق دفتر شروط يضمن مجانية العالج.
مجلة صوت القانون
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وقد لقي هذا المسعى معارضة من قبل بعض أعضاء المجلس الشعبي
الوطني خشية التفريط في المكتسبات االجتماعية مثل مجانية العالج وخشية
تفكيك القطاع العام ،فقد جاء في بعض المداخالت أنه ... " :كما حملت الوثيقة
توجها واضحا لتفكيك المؤسسة العمومية ،وخصخصة القطاع تدريجيا ،تحت
غطاء التكامل بين القطاع العمومي والخاص ،وبهذا ستتحول الصحة من خدمة
عمومية إلى سلعة مشابهة تماما لقوة العمل .)50( "...
وتماشيا مع طرح بعض نواب المجلس الشعبي الوطني ،تم إدراج
تعديالت في مشروع قانون الصحة ،حيث تم إضافة المادة  05بنصها على أنه:
" ترتكز المنظومة الوطنية للصحة على قطاع عمومي قوي " ،من جهة ،ومن
جهة أخرى تم تقييد فكرة الخدمة العمومية المقدمة من المؤسسات االستشفائية
الخاصة ،فقد تم ضبط صياغة المادة  311على أساس أن الخدمة العمومية
المقدمة من المؤسسات االستشفائية الخاصة ال تهدف إلى تنصل الدولة من
مهامها ( ،)51لذا يجب أن يكون اإلسناد:
 مؤقتا وظرفيا، وفقا لدفتر شروط يُعده الوزير المكلف بالصحة ،يحدد األداءات الصحيةالمقدمة ،المدة الزمنية ،شروط وكيفيات تقديم الخدمة العمومية،
 ضبط النفقات المتعلقة بالعالجات المقدمة في إطار الخدمة العمومية المقدمةمن القطاع الخاص من خالل اتفاقيات تبرم مع الوزارة المكلفة بالصحة (.)52
إن هذه التعديالت جعلت المشرع يتبنى نهجا جديدا في التغطية الصحية،
فهي خدمة عمومية تقدم أصال من القطاع العام ،غير أنه ولضرورات وبضوابط
يمكن أن تمنح لمؤسسات استشفائية خاصة.
وبتبني المشرع الجزائري لهذه الفلسفة يتغير نمط تفكير وتسيير
المؤسسة االستشفائية الخاصة ،فبتقديمها لخدمة عمومية تقترب مع المؤسسة
مجلة صوت القانون
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االستشفائية العامة ،لذا ألزمها المشرع الجزائلري بإعداد مشروع مؤسسة
مطابق ألهداف مخطط التنظيم الصحي (.)53
صحية.
 -2-2-2آليات تنفيذ الخدمة العمومية ال ّ
لقد مكن المشرع الجزائري المؤسسات االستشفائية الخاصة من تقديم
خدمة عمومية ،على نحو يقلل من هيمنة الفكر الربحي التجاري لها ،غير أن
ذلك يعُد إجراء ال يمس كل المؤسسات االستشفائية الخاصة .لذلك وضع المشرع
الجزائري آليات لتطبيق الخدمة العمومية للصحة ،إما من خالل تقديم خدمة
عمومية تامة ،أو من خالل التعاون والشراكة في مجال الصحة ،وما نتطرق له
كما يلي.
 -1 -2-2-2تقديم خدمة عمومية تامة.
بهدف تغطية صحية شاملة دائمة في المناطق التي تكون فيها التغطية
الصحية غير كافية ،يمكن للمؤسسات االستشفائية الخاصة عقد دفتر شروط،
تقدم من خالله خدمة صحية عمومية بتقديم أداءات صحية خالل مدة زمنية
محددة مقابل نفقات تحدد من خالل اتفاقيات مع الوزارة المكلفة بالصحة.
ورغم عدم إحالة قانون الصحة فيما يتعلق بالخدمة العمومية إلى تنظيم
خاص يحكمها وينظمها ،والذي لم يصدر لحد اليوم ،إال أن األمر ال يعدو أن
يكون يموجب دفتر شروط تحدد فيه وبدقة:
صحية المقدمة.
 -1-1 -2-2األداءات ال ّ
إذ أنه قد تكون الصحية المقدمة عالجا أو استشفاء ،وعموما فإن مخطط
التنظيم الصحي والخريطة الصحية هي من تحدد مكامن النقص ،ومن ثمة تطلب
من المؤسسة االستشفائية الخاصة تغطيته.
 -2-1 -2-2مدة االتفاق.
حيث اعتبر المشرع الجزائري الخدمة العمومية الصحية المسندة
للمؤسسة االستشفائية الخاصة أمر مؤقت وظرفي ومن ثمة فالبد من وضع مدة
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زمنية لتقديم المؤسسة االستشفائية الخاصة لتلك الخدمة العمومية ،فالواضح من
أن المشرع الجزائري يريد من ذلك أساسا قطاع صحي عام قوي تُسند له
الخدمة العمومية الصحية.
 -3-1 -2-2-2ضبط النفقات المتعلقة باألداءات المقدمة في إطار
الخدمة العمومية الصحية.
من أهم ميزات الخدمة العمومية أنها تكون مجانية نسبيا ،فالمجانية
مرافقة لمعيار المساواة الذي يتحدد به مفهوم الخدمة العمومية ( ،)54وفي مقابل
ذلك فإن المؤسسة االستئفائية الخاصة تستهدف تحقيق الربح ،لذلك جعل المشرع
الجزائري مقابل الخدمة العمومية يضبط من خالل اتفاقية تصب في الميزانية
السنوية للمؤسسة ،وتبقى االستفادة من هذه الخدمة مجانية أو شبه مجانية بأن
المريض مبلغ رمزيا.
 -2 -2-2-2التّعاون والشراكة في مجال الصحة.
من أجل تلبية حاجيات المواطنين وبغية تجاوز العجز الذي قد يكون في
القطاع العام ،أوجد القانون الجديد رقم 11/18 :المتعلق بالصحة ،صيغة ثانية
تقدم من خاللها المؤسسة االستشفائية خدمة صحية دون أن تكون في إطار
التعاون بين المؤسسات االستشفائية العامة ،فيما بينها أو المؤسسات االستشفائية
الخاصة فيما بينها أو بين المؤسسات االستشفائية العامة من جهة والخاصة من
جهة أخرى ( ،)55ويمكن أن يكون هذا التعاون حتى مع مؤسسات استشفائية
عامة أو خاصة دولية ( ،)56شريطة الحصول على ترخيص من المصالح
المختصة بوزارة الصحة (.)57
إن هذه الصورة من التعاون ال تهدف إلى تقديم خدمة عمومية بالمفهوم
السالف الذكر ،وإنما تستهدف خلق شبكات عالج أو تطبيب بغية تكفل أمثل
بالمريض ،ويشكل التعاون والشراكة في مجال الصحة أمثل نمط لالستفادة من
مزايا كل من القطاع العام أو الخاص.
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خاتمة:
ترتكز المنظومة الصحية في الجزائر على ثنائية قطاع عام وقطاع
خاص ،ارتبط األول بخدمة عمومية تكفل الصالح العام ،وارتبط الثاني بخدمة
صحية تجارية .إن هذه الثنائية أدت إلى وجود خدمة صحية غير متفق على
جودتها ،وأخرى أصبحت تقوم على أسس تجارية محضة .ولما كان المبتغى
كبير؛ وهو الصحة أصبح تعاون القطاعين بما يخدم مصالح المريض أمرا
ضروريا.
ولذلك وبغية االستفادة المثلى مما يمثله القطاع الخاص في مجال الصحة
من توفير لخدمة صحية متميزة تجعل التشريعات على غرار المشرع الجزائري
موازنة بين سعي تلك المؤسسات االستشفائية الخاصة لتحقيق الربح ،وبين أغلى
ما يملك اإلنسان وهو الصحة .فالمؤسسة االستشفائية الخاصة تأخذ في الغالب
الشكل التجاري وتتبع األسس التجارية في تمويلها وإدارتها وفي سوق المنافسة
الخاصة بها .وألجل التخفيف من البُعد التجاري وضع المشرع ضوابط تخص
التأسيس والتسيير.كما وضع ضوابط تخص الخدمة الصحية المقدمة ،فوضع
مفهوما جديدا للخدمة العمومية بحيث أصبحت تقدم من المؤسسات االستشفائية
الخاصة.
ومنه ،فإن إن هذا المسعى يهدف لتلبية حاجيات المواطن المتزايدة في
مجال الصحة ،ورغم ذلك يمكن مالحظة ما يلي:
 أنه رغم وجود نص قانوني عام ،وهو قانون الصحة الجديد رقم: ،11/18إال انه أحال في العديد من مواده إلى نصوص تطبيقية لم تصدر بعد،
فلم يصدر لحد اليوم دفتر الشروط الذي به يتم إسناد الخدمة العمومية لمؤسسة
استشفائية خاصة.
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 خالفا لقانون الصحة السابق رقم ،05/85 :الذي كان يبين بصراحةالشكل التجاري الذي يمكن أن تتخذه المؤسسة االستشفائية الخاصة ،لم ينص
قانون الصحة الجديد على ذلك مما قد يثير اللبس.
 إن المؤسسة االستشفائية الخاصة التي ال تستهدف تحقيق الربح ،ينبغيفي نظرنا أن تُسند لها الخدمة العمومية الصحية ،دون الحاجة لدفتر شروط تلتزم
به المؤسسة االستشفائية الخاصة الربحية.
التهميش واإلحاالت:
( - )1دستور الجزائر لسنة  ،1996المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم438/96 :
المؤرخ في  07ديسمبر،1996ج .ر .ع ،76 .لسنة ،1996 :المعدل بالقانون رقم03/02 :
المؤرخ في  10فبراير  ،2002ج .ر .ع ،25 .لسنة 2002 :والقانون رقم19/08 :
المؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج .ر .ع ،63 .لسنة 2008 :والقانون رقم01/16 :
المؤرخ في  06مارس  ،2016ج .ر .ع ،14 .لسنة.2016 :
( - )2القانون رقم 05/85 :المؤرخ في  1985/02/16المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ج.
ر .ع ،08 .لسنة.1985 :
( – )3القانون رقم 15/88 :المؤرخ في  1985/02/16المعدل والمتمم للقانون رقم:
 05/85المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ج .ر .ع ،18 .لسنة.1988 :
( – )4األمر رقم 07/06 :المؤرخ في  2006/07/15المعدل والمتمم للقانون رقم05/85 :
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،ج .ر.ع ،47 .لسنة.2006 :
( – )5القانون رقم 11/18 :المؤرخ في  2018/07/02المتعلق بالصحة ،ج .ر .ع،46 .
لسنة.2018 :
( - )6أنظر المرسوم التنفيذي رقم 204/88 :المؤرخ في  1988/10/18المحدد لشروط
إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها ،ج .ر .ع ،42 .لسنة.1988 :
( - )7المرسزم التنفيذي رقم 321/07 :المؤرخ في  2007/10/22المتضمن تنظيم
المؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها،ج .ر .ع ،67 .لسنة.2007 :
( - )8أنظر المادة  50من األمر رقم 58/75 :المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمن
القانون المدني ،المعدل والمتمم ،ج .ر .ع ،78 .لسنة.1975 :
( -)9أنظر المادة  02من القرار الوزاري رقم 11 :المؤرخ في  2016/02/ 06الصادر عن
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المحدد للشروط والمعايير المعمارية والتقنية
والصحية للمؤسسات االستشفائية الخاصة.
( -)10أنظر المادة  22من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف الذكر.
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( -)11أنظر المادة  24من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف الذكر.
( - )12المرتفقين مشتقة من المرفق ،وهم بالتالي مستعملي مرفق المؤسسة االستشفائية
الخاصة ،ويبدو لنا أن المقصود هم جمعيات المرضى ضمن التخصصات الطبية التي تتوفر
عليها المؤسسة االستشفائية الخاصة.
( -)13المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف الذكر.
( - )14المواد  05،07من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف الذكر.
( - )15عمر شنتير رضا ،السنة الجامعية ،2013/2012 :النظام القانوني للصحة العمومية،
أطروحة دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر  ،01الجزائر ،ص
.184
( -)16أنظر المادة  208مكرر من القانون المتعلق بترقية الصحة وحمايتها السالف ذكره.
( – )17األمر رقم ،59/75 :المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري
الجزائري ،المعدل والمتمم.
( - )18القانون  11/18السالف الذكر.
( - )19األمر رقم 27/96 :المؤرخ في  09ديسمبر  ،1996المعدل والمتمم لألمر رقم75- :
 59المؤرخ في 26سبتمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري الجزائري ،ج .ر .ع،77 .
لسنة.1996 :

()20

- PHILIPPE Merle, droit commercial, sociétés commerciales,
10émeédition, Dalloz, paris 2005, p. 262.

( - )21المؤرخ في  ،2015/12/30ج .ر.ع ،71 .لسنة.2015 :

()22

- MICHELD ejuglart et IPPOLITO Benjamin, les sociétés commerciales
2emeéd, Montchrestien, paris, 1999,P. 721.

( -)23فوزي محمد سامي ،)2009( ،الشركات التجارية (األحكام العامة والخاصة) دراسة
مقارنة ،عمان ،األردن ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،ط ،01 .ص.186 .
( - )24أبوزيد رضوان ،)1987( ،الشركات التجارية شركات األشخاص والشركة ذات
المسؤولية المحدودة ،ج ، ،01 .القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص.389 .
( - )25إبراهيم سيد أحمد ،)1999( ،العقود والشركات التجارية ،ط ، ،01 .اإلسكندرية،
مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،ص.162 .
( -)26محمد فريد العريني ،)2002( ،الشركات التجارية النظرية العامة للشركة ،اإلسكندرية،
مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،ص.340 .
( - )27ج .ريبير ،ر .روبلو( ،ميشال جرمان) ،)2008( ،ترجمة منصور القاضي وسليم
حداد ،المطول في القانون التجاري؛ الشركات التجارية ،ج ،01 .مج ،02 .ط ،01 .بيروت،
لبنان ،سنة ،2008 :منشورات البرزخ ،ص.631 .

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوراس محمد ،عالق عبد القادر
سس تجارية لوظيفة إنسانية؟
أُ ُ

أي
المؤ ّ
سسات االستشفائية الخاصة في الجزائر؛ ُ
762

( -)28القانون رقم 03 /09 :المؤرخ في  2009/02/ 25المتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش ،المعدل والمتمم  ،ج .ر .ع ،15 .لسنة.2009 :

()29

- PH. Kotler et B.Dubois," Marketing Management " ,11eme édition,
Pearson éducation, Paris, 2004, P. 484.

( - )30نجاة العامري ،السنة الجامعية ،2009/2008 :تسويق الخدمات الصحية ،دراسة حالة
مصحة أبو القاسم سكيكدة ،مذكرة ماجستير ،جامعة سكيكدة ،ص.20 .
( - )31ميلود تومي وحبية قشي 02( ،ديسمبر  ،)2007آليات تطبيق السياسة التسويقية في
المؤسسات الصحية ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
جامعة بسكرة ،ص.36 .
( -)32منى الحديدي ،اإلعالن ،)2002( ،القاهرة ،مصر ،ط ،02 .الدار المصرية اللبنانية،
ص.39 .
( -)33محمد إبراهيم عبيدات ،جميل سمير دبابنه ،)2006( ،التسويق الصحي والدوائي، ،
عمان ،األردن ،ط ،01 .دار وائل للنشر والتوزيع ،ص.107 .
( -)34بطاهر بختة وبوطالعة محمد )2018( ،آليات التسويق الصحي وأثرها على تحسين
جودة الخدمات الصحية في المؤسسات االستشفائية ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،
المركز الجامعي آفلو ،األغواط ،ع ،02 .ص.69 .
( -)35تامر البكري ،)2005( ،تسويق الخدمات الصحية ،عمان ،األردن ،دار اليازوري،
ص.262 .
( -)36المادة  08من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف ذكره.
( -)37المادة  02من القرار الوزاري رقم 11 :المؤرخ في  2016/02/02المحدد للشروط
والمعايير المعمارية والتقنية والصحية للمؤسسات االستشفائية الخاصة.
( -)38المواد  11 -10من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السابق ذكره.
( -)39المواد  06،07 ،05من القرار الوزاري رقم 11 :السالف الذكر.
( -)40يجدر التنبيه إلى أنه يمنع على المؤسسات االستشفائية الخاصة توظيف مستخدمين
ممارسين في الهياكل العمومية ،أنظر المادة  09من القرار الوزاري رقم 11 :السالف الذكر.
( -)41المادة  10من القرار الوزاري رقم  11السالف الذكر.
( -)42المادة  14من المرسوم التنفيذي رقم  321/07السابق ذكره.
( -)43وقد سبق لنا التفصيل حول مجلس اإلدارة.
( -)44المادة  29من المرسوم  321/07السالف ذكره.
( -)45المواد  32، 31من المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :السالف ذكره.
( -)46المادة  33من المرسوم التنفيذي رقم  321/07السالف الذكر.
( -)47المادة  34من المرسوم التنفيذي رقم  321/07السالف الذكر.
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( - )48التقرير صادر في أكتوبر  ،2018وهو ُمتاح على الموقع اإللكتروني:
 ، http://applications.emro.who.int/docsوقد اُطلع عليه بتاريخ 2019/12/24 :على
الساعة  15:30مساء.
( -)49محضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني( ،ج.ر.ج.ج ،).الفترة التشريعية الثامنة،
دورة البرلمان العادية ،2018 -2017 :السنة األولى رقم 64 :لسنة ،2018 :ص.05 .
( -)50مداخلة النائب لخضر بن خالف ،نفس الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي
الوطني ،ص.12 .
( -)51مداخلة النائب رمضان تعزيبت ،نفس الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي
الوطني ،ص.58 -57 .
( -)52المادة  312من القانون رقم 11/18 :المتعلق بالصحة.
( -)53مخطط التنظيم الصحي هو مخطط يهدف إلى تفعيل تكييف وتكامل عروض العالج
والتعاون بين مؤسسات وهياكل الصحة،ا لمادة  271من القانون رقم 11/18 :المتعلق
بالصحة.
( -)54مريزق عدمان ،التسيير العمومي بين االتجاهات الكالسيكية واالتجاهات الحديثة،جسور
للنشر والتوزيع  ،الجزائر ،ط ،01 .لسنة ،2015 :ص.19.
( - )55المادة  316من القانون رقم 11/18 :المتعلق بالصحة.
( -)56المادة  317من القانون رقم 11/18 :المتعلق بالصحة.
( -)57المادة  318من القانون رقم 11/18 :المتعلق بالصحة.

قائمة المراجع:
 °المؤلفات باللغة العربية:
أوال :الكتب:
 -)01أبوزيد رضوان ،)1987( ،الشركات التجارية شركات األشخاص والشركة ذات
المسؤولية المحدودة ،ج ،01 .القاهرة ،دار الفكر العربي.
 -)02إبراهيم سيد أحمد ،)1999( ،العقود وشركات التجارية ،ط ،01 .اإلسكندرية ،مصر،
دار الجامعة الجديدة للنشر.
 -)03فوزي محمد سامي ،)2009( ،الشركات التجارية (األحكام العامة والخاصة) دراسة
مقارنة ،ط ، ،01 .عمان ،األردن ،دار الثقافة والنشر والتوزيع.
 -)04مريزق عدمان ،)2015( ،التسيير العمومي بين االتجاهات الكالسيكية واالتجاهات
الحديثة ،الجزائر ،ط ،01 .جسور للنشر والتوزيع.
 -)05منى الحديدي ،)2002( ،اإلعالن ، ،القاهرة ،ط ،02 .الدار المصرية اللبنانية.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بوراس محمد ،عالق عبد القادر
سس تجارية لوظيفة إنسانية؟
أُ ُ

أي
المؤ ّ
سسات االستشفائية الخاصة في الجزائر؛ ُ
764

 -)06محمد إبراهيم عبيدات ،)2006( ،جميل سمير دبابنه ،التسويق الصحي والدوائي، ،
عمان ،األردن ،ط ،01 .دار وائل للنشر والتوزيع.
 -)07محمد فريد العريني ،)2002( ،الشركات التجارية النظرية العامة للشركة،
اإلسكندرية ،مصر ،دار المطبوعات الجامعية.
 -)08ج .ريبير ،ر .روبلو(،ميشال جرمان) ،)2008( ،ترجمة منصور القاضي وسليم
حداد ،المطول في القانون التجاري ،الشركات التجارية ،ج ،01 .مج ،02 .ط، ،01 .
بيروت ،لبنان ،منشورات البرزخ.
 -)09تامر البكري ،)2005( ،تسويق الخدمات الصحية ،عمان ،األردن ،دار اليازوري.
ثانيا :األطروحات:
 -)01عمر شنتير رضا( ،السنة الجامعية ،)2013/2012 :النظام القانوني للصحة
العمومية ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق ببن عكنون ،جامعة الجزائر ،01
الجزائر.
 -)02نجاة العامري( ،السنة الجامعية ،)2009/2008 /تسويق الخدمات الصحية؛ دراسة
حالة مصحة أبو القاسم بسكيكدة ،مذكرة ماجستير ،جامعة سكيكدة.
ثالثا :المقاالت:
 -)01بطاهر بختة وبوطالعة محمد ،)2018( ،آليات التسويق الصحي وأثرها على تحسين
جودة الخدمات الصحية في المؤسسات االستشفائية ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية،
المركز الجامعي آفلو ،األغواط ،ع.02 .
 -)02ميلود تومي وحبية قشي ،)2007( ،آليات تطبيق السياسة التسويقية في المؤسسات
الصحية ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة
بسكرة  ،ع.02 .
رابعا :النصوص القانونية:
 -)01دستور سنة  ،1996المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  438/96المؤرخ في 07
ديسمبر،1996ج .ر ،.ع 76 .لسنة ،1996 :المعدل بالقانون رقم 03/02 :المؤرخ في 10
فيفري  ،2002ج .ر ،.ع ،25 .لسنة ،2002 :والقانون رقم 19/08 :المؤرخ في 15
نوفمبر  ،2008ج .ر .ع ،63 .لسنة ،2008 :والقانون رقم 01/16 :المؤرخ في 06
مارس  ،2016ج .ر .ع ،14 .لسنة.2016 :
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 -)02األمر رقم 58/75 :المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975المتضمن القانون المدني
الجزائري ،ج .ر .ع ،78 .لسنة ،1975 :المعدل والمتمم.
 -)03األمر رقم ،59/75 :المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري
الجزائري ،ج .ر .ع ،101 .لسنة ،1975 :المعدل والمتمم.
 -)04القانون رقم 05/85 :المؤرخ في  1985/02/16المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
ج .ر .ع ،08 .لسنة.1985 :
 -)05القانون رقم 15/88 :المؤرخ في  1985/02/16المعدل والمتمم للقانون رقم:
 05/85المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،ج .ر .ع ،18 .لسنة.1988 :
 -)06األمر رقم 27/96 :المؤرخ في  09ديسمبر  ،1996المعدل والمتمم لألمر رقم75- :
 59المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975المتضمن القانون التجاري الجزائري ،ج .ر .ع،77 .
لسنة.1996 :
 -)07األمر  07/06المؤرخ في  2006/07/15المعدل والمتمم للقانون 05/85 :المتعلق
بحماية الصحة وترقيتها ،ج .ر.ع ،47 .لسنة.2006 :
 -)08القانون رقم 03/09 :المؤرخ في  2009/02/ 25المتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش ،المعدل والمتمم ،ج .ر .ع ،15 .لسنة.2009 :
 -)09القانون رقم 20/15 :المؤرخ في  ،2015/12/30المعدل والمتمم لألمر رقم:
 59/75المتضمن القانون التجاري التجاري ،ج .ر.ع ،71 .لسنة.2015 :
 -)10القانون رقم 11/18 :المؤرخ في  2018/07/02المتعلق بالصحة ،ج .ر .ع،46 .
لسنة.2018 :
 -)11المرسوم التنفيذي رقم 204/88 :المؤرخ في  1988/10/18المحدد لشروط إنجاز
العيادات الخاصة وفتحها وعملها ،ج .ر .ع ،42 .لسنة.1988 :
 -)12المرسوم التنفيذي رقم 321/07 :المؤرخ في  2007/10/22المتضمن تنظيم
المؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها ،ج .ر .ع ،67 .لسنة.2007 :
 -)13القرار الوزاري رقم 11 :المؤرخ في  2016/02/ 06الصادر عن وزارة الصحة
والسكان وإصالح المستشفيات المحدد للشروط والمعايير المعمارية والتقنية والصحية
للمؤسسات االستشفائية الخاصة.
خامسا :محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني:
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 -)01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،محضر مناقشات المجلس
الشعبي الوطني ،الفترة التشريعية الثامنة ،دورة البرلمان العادية  ،2018 -2017السنة
األولى رقم 64 :لسنة.2018 :

 °المؤلفات باللغة األجنبية:
01) - PHILIPPE Merle, droit commercial, sociétés commerciales,
10émeédition, Dalloz,paris2005.
02) - MICHELDejuglart et IPPOLITO Benjamin, les sociétés commerciales
2emeéd, Montchrestien, paris, 1999.
03) - PH.Kotler et B.Dubois ," Marketing Management" ,11eme édition,
Pearson éducation , Paris, 2004.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

الدكتورة مخانشة أمنة :المؤسسات الناشئة في الجزائر  -اإلطار المفاهيمي والقانوني-
767

المؤسسات الناشئة في الجزائر -اإلطار المفاهيمي والقانوني-
Startups in Algeria -the frame conceptual and legal

الدكتورة مخانشة أمنة،1
أستاذ محاضر قسم (ب)؛ جامعة محمد لمين ذباغين؛ سطيف .2
عضوة في مخبر العقود وقانون األعمالima-mekha@yahoo.com ،

تاريخ اإلرسال2021/09/25:

تاريخ القبول2021/11/19 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
على الرغم من كثرة األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع المؤسسات الناشئة
خاصة في اآلونة األخيرة -إال أنه لم يتم الوقوف على إطار مفاهيمي دقيق وواضح لها،نظرا لتغلب الطابع االقتصادي واالبتكاري لمشاريع المؤسسات الناشئة ،إذ من الصعب
الوصول إلى مفهوم محدد ،ال سيما وأن لهذا المصطلح مفهوم نسبي يرتكز على معايير
تختلف من دولة ألخرى؛ ومن قطاع آلخر في الدولة األخرى هذا من جهة.
من جهة أخرى سعت الجزائر إلى وضع األ طر القانونية التنظيمية الالزمة
للمؤسسات الناشئة؛ إذ تم إصدار نصوص تنظيمية تهتم بها؛ وتهتم بتلك حديثة النشأة
وبتلك المشاريع الجديدة؛ بحيث تضمنت أحكامها تدابير متخصصة لصالح هذه
المؤسسات؛ بهدف ترقيتها وتشجيعها على االبتكار.
كلمات مفتاحية :مؤسسات ناشئة ،تطور تكنولوجي ،مشروع مبتكر أطر قانونية .منتجات.
Abstract
Despite the large number of research and studies that dealt with
the issue of emerging enterprises - especially in recent times - an
accurate and clear conceptual framework has not been identified,
given the predominance of the economic and innovative nature of
emerging enterprise projects, as it is difficult to reach a specific
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concept, especially since this The term is a relative concept based on
criteria that differ from one country to another and from one sector to
another in the other country, on the one hand.
On the other hand, Algeria sought to develop the necessary
regulatory legal frameworks for emerging institutions, as regulatory
texts concerned with newly established institutions and new projects
were issued. Their provisions included specialized measures for the
benefit of emerging institutions and innovation to support and
promote this type of institutions and encourage innovation.
Keywords: Startups, technology development, innovative project,
legal frameworks, products
 -1المؤلف المرسل :الدكتورة مخانشة أمنةima-mekha@yahoo.com ،

مقدمة:
القت المؤسسات الناشئة اهتماما بالغا لمعظم دول العالم؛ بما لها من
خصائص وأدوار في تنمية وتطوير اقتصادياتها؛ ومنها الجزائر التي توجهت
نحو انتهاج سياسة اقتصادية بديلة لتحقيق التنمية والرقي باالقتصاد الوطني؛
وترك فضاء لحرية اإلبداع واالبتكار والسماح بتنويع االقتصاد؛ من خالل
تشجيع حركة إنشاء هذه المؤسسات؛ وفتح نطاق الحرية في عالم األعمال؛
في بيئة اقتصادية سليمة تواكب دفع الحركة التنموية واالستثمارية المراد
تحقيقها؛ كبديل حقيقي لخلق الثروة واتساع نطاقها؛ خارج االعتماد عن
المحروقات والريع االقتصادي.
وفي هذا اإلطار اتخذت الجزائر سياسة حكومية جديدة تهتم بوضع
آليات جديدة؛ تتعلق بإنشاء المؤسسات الناشئة؛ رغم ما كان موجودا من قبل؛
وذلك وفق أطر مؤسساتية وقانونية وتنظيمية؛ منها استحداث وزارة
المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة؛ وتعيين وزير
منتدب مكلف بهذه المؤسسات؛ وهذا ما يبين اهتمام السياسة العامة للدولة في
مجلة صوت القانون
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إنجاح االنتقال من اقتصاد محدود إلى اقتصاد مبدع وموسع؛ مبني على أفكار
ابتكارية ومشاريع جديدة من شأنها اإلسهام في التنمية االقتصادية.
وكما تم نشر عدّة مراسيم تنظيمية في سنة  2020تتعلق بالمؤسسات
الناشئة؛ لتكون اإلطار التنظيمي الذي يبين الكيفيات والشروط واإلجراءات
المتبعة بشأنها؛ وكذا كل ما يفيد في الرفع من مستوى أداء هذه المؤسسات؛
لتحقيق األهداف االقتصادية المسطرة من طرف الدولة.
وعلى ضوء ذلك يمكننا طرح تساؤالت هامة هي :ما مفهوم
المؤسسات الناشئة ؟ وما مدى تأطيرها من الناحية التنظيمية فعليا في ظل
المراسيم التنفيذية السارية التطبيق ؟ وهل سيحقق المسعى التنظيمي
للمؤسسات الناشئة التنمية والتطوير والتنويع لالقتصاد الوطني؟ ومجيبين
عن التساؤالت المطروحة باعتماد المنهج الوصفي والتحليلي لمختلف
عناصر الموضوع؛ وذلك وفق مبحثين هما:
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة
المبحث الثاني :اإلطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر
وفي الختام نجيب عن تساؤالتنا المطروحة؛ مبينين أهم النتائج
والتوصيات المتوصل إليها من خالل عناصر هذا الموضوع.
.1المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الناشئة
إجتهد العديد من الباحثين والمختصين اإلقتصادين والقانونيين إلعطاء
تعريف واضح للمؤسسة الناشئ ة يكون كفيال بإزالة الغموض الذي يكتنفها،
مبرزين في نفس الوقت أهم الخصائص التي ظهرت على هذا النوع من
المؤسسات؛ وما تميزت بها على وجه اإلنفراد ،مقارنة بالمؤسسات التي
يشهدها عالم األعمال.
.1.1المطلب األول :تعريف للمؤسسات الناشئة
نشير في البداية إلى أنه ال يوجد تعريف متفق عليه بشأن تعريف
المؤسسات الناشئة؛ وأن معظم الباحثين اختلفوا في تسميتها وتعريفها؛ لذلك
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

الدكتورة مخانشة أمنة :المؤسسات الناشئة في الجزائر  -اإلطار المفاهيمي والقانوني-
770

سنحاول عرض بعض التعريفات العامة التي جاءت بهذا الصدد؛ ثم نعرج
إلى تعريف المشرع الجزائري.
.1.1.1الفرع األول :التعريف العام للمؤسسات الناشئة
معنى المؤسسة الناشئة حرفيا وكمصطلح إنجليزي األصل هو
 start–upوالذي يتكون من كلمتين مجزئتين إلى Start :التي تعني
االنطالق و upبمعنى النمو ،وهو ما يفيد عند تركيب المعنى أن هذه
المؤسسة عبارة عن مشروع صغير بدأ للحظة أو للتو وانطلق نموه ،أما
باالصطالح الفرنسي فتعرف بـ jeune entreprise novatrice dans le
 secteur des nouvelles technologieبمعنى المؤسسات الشابة المبتكرة
في قطاع التكنولوجيات الحديثة؛ أي أنها عبارة عن مؤسسات ذات طابع
تكنولوجي .1
هاتين الكلمتين أسالتا الكثير من الحبر من قبل المختصين والباحثين
لمحاولة إعطاء تعريف شامل وجامع للمؤسسات الناشئة سنحاول التطرق
لبعضها كما يلي:
 عرفها  Eric Reisبأنها " :مؤسسة إنسانية/بشرية تهدف إلىخلق منتج جديد أو خدمة جديدة في ظل ظروف عدم اليقين " .2
 أما المؤسسة الناشئة ،وفقا "  " Tisserand-Bartholeهيمؤسسة مبتك رة وشابة بدأت في الظهور ،كما أنها غالبا ما تملك قوى
عاملة صغيرة العدد " .3
 أما عن تعريف المؤسسة الناشئة "  " start-upحسب " Ripsas " Hentschelفهي " المؤسسة ذات تاريخ ال يزيد عن  10سنوات " .4
 ووفقا لتقرير باحثين من جامعتي " Berekley and Stanfordفإن المؤسسة الناشئة  start-upهي " :منظمة مؤقتة مصممة للتحول إلى
مؤسسة كبيرة ،حيث في المراحل األولى من نشاطها تبحث عن التوافق
الجيد والمناسب لمنتجاتها مع احتياجات السوق ،وفي مرحلة النضج ،تبحث
مجلة صوت القانون
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المؤسسات الناشئة عن نموذج أعمال قابل للتكرار وقابل للتطوير والذي
سيحولها إلى مؤسسة كبيرة تعمل في ثقة عالية " .5
وهناك من عرف المؤسسة الناشئة  start-upبأنها " كيان صمم
لخلق منتج جديد أو خدمة جديدة في ظل ظروف عدم التأكد الشديد " .6
كما تعرف بأنها " تلك المؤسسات الفتية المبدعة في مجال
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومهمتها خلق وتسويق تكنولوجيات جديدة "
7؛ وتعرف أيضا على أنها " مؤسسة شابة وديناميكية مبنية على
التكنولوجيا واالبتكار حيث يحاول مؤسسوها االستفادة من تطوير منتج أو
خدمة غير معروفة من أجل إنشاء أسواق جديدة " .8
 وهناك من يعرف المؤسسة الناشئة  start-upعلى أنها " ريادةاألعمال تتعامل مع الفكرة واإلبداع واالبتكار وتطوير المنتجات أو الخدمات
الجديدة والفرص وما شابه ذلك ،أي أن فكرة المؤسسات الناشئة تدور حول
مبدأ تحويل األفكار إلى أعمال وخلق القيمة واالعتراف بالفرص وتقييمها
واستغاللها " وأيضا تعرف بأنها " :المؤسسة التي تدرك فرص السوق ،بل
تحاول أيضًا خلق مثل هذه الفرص بنفسها ،من الضروري أن تكون نسبة
االبتكار وخلق القيمة لديها مرتفعة حتى تحظى بمستثمرين " .9
 المؤسسة الناشئة  start-upهي حسب بعضهم عبارة عن "مشروع صغيرة حديث النشأة يهدف الى ابتكار وتطوير منتج جديد أو خدمة
في أي قطاع ويتسم هذا النوع من المؤسسات بدرجة عالية من المخاطر"
 ،10أو هي تلك " المؤسسات الفتية المبدعة في مجال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ومهمتها خلق وتسويق تكنولوجيات جديدة " .11
المالحظ من خالل هذه التعاريف تركيز العديد من الباحثين على
أبرز نقاط مشتركة تجسد مفهوم المؤسسات الناشئة كونها تلك المؤسسة أو
المشروع أو المنظمة اليافعة وحديثة النشأة  ،12موضوعها منتجات -نابعة
عن فكرة جديدة -سواء كانت سلعا أو خدمات في ظل ظروف المخاطرة،
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مرتبطة بالتكنولوجيا وحصرها ضمن البعد التكنولوجي ،حتى ولو أنه ليس
بالضرورة أن تنشط المؤسسة في مجال التكنولوجيا.
في حين ينفي " "Paul Grahamمؤسس أفضل حاضنة مشاريع في
العالم  ،Y Combinatorفي التعريف الذي جاء به في مقاله المشهور الذي
يشرح فيه هذه الفكرة "  " startup = growthبأن المؤسسة الناشئة start-
 upهي تلك " التي ال يُشترط في المؤسسة أن تكون حديثة النشأة أو أن
تكون في مجال التكنولوجيا ،أو أن تمول من قبل مخاطر أو مغامر ،أو أن
يكون لها نوع من خطط الخروج ،اآلمر الوحيد الذي يهم هو النمو والنمو
السريع فقط ،وأي شيء آخر يرتبط بالمؤسسات الناشئة يتبع النمو" ،إذ
ركز على فكرة النمو والتطور السريع فقط كعامل أساسي في تعريف
المؤسسات الناشئة .13
في حين يرى  Patrick Fridensonأن تكوين مؤسسة ناشئة ليست
مسألة عمرها أو حجمها أو قطاع نشاطها ،بل يجب توفر أربع شروط "
النمو المحتمل عال ،استعمال تكنولوجيا جديدة ،تحتاج إلى تمويل ضخم
والحصول على مختلف أشك ال المساهمة ،أن تكون في سوق جديدة
وصعوبة تقدير خطرها " ،والذي حصرها هو اآلخر في  4شروط محورية
يجب أن تتوفر في مفهوم المؤسسة الناشئة " .14
وعليه وبناءا على ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للمؤسسات
الناشئة على أنها عبارة عن كيان حديث النشأة يسعى للنمو والتوسع السريع
بهدف طرح منتوج مبتكر وجديد مقابل جملة من المخاطر لتحقيق أرباح
ضخمة في وقت سريع في حالة نجاحها ،يعتمد في الغالب على التكنولوجيا.
.2.1.1الفرع الثاني :التعريف القانوني للمؤسسات الناشئة
من المتعارف عليه أن المشرع ال يخوض عادة في تقديم تعريفات
للمصطل حات القانونية وليس من شأنه القيام بذلك تاركا للفقه أو المختصين
في المجال تولي التعريف المناسب للمؤسسات الناشئة.
مجلة صوت القانون
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ورغم ذلك فقد سعى المشرع الجزائري لتعريف المؤسسة الناشئة أو
المبتكرة في مضمون المادة  06من القانون  21-15المتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي على النحو التالي :هي
المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث األساسي أو التطبيقي أو تلك التي
تقوم بأنشطة البحث والتطوير" .15
كما حاول المشرع الجزائري اإلشارة إلى المؤسسة الناشئة في
أحكام بعض القوانين كالقانون  02-17المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في محتوى المادة  21التي نصت على أنه " تنشأ لدى
الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض
وصناديق اإلطالق وفقا للتنظيم الساري المفعول ،بهدف ضمان قروض
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار
المشاريع المبتكرة " .16
والقانون  04-19المتضمن قانون المالية لسنة  2020في فحوى
المادة  69المتعلقة بمجموعة من االمتيازات الجبائية التي تستفيد منها
المؤسسة الناشئة .17
وهذا ،كتمهيد لتنظيمها في مرسوم خاص بها؛ أال وهو المرسوم
التنفيذي رقم  254- 20المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر
وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها؛ وكذا شروط منح كل
عالمة ،وحدد المشرع الجزائري بموجبه المقصود من المؤسسة الناشئة في
أحكام المادة  11منه في الفصل الرابع المعنون ب " شروط منح عالمة"
مؤسسة ناشئة بذكر م جموعة من المعايير على سبيل الحصر ال المثال
كالتالي:
 يجب أن تكون المؤسسة الناشئة خاضعه للقانون الجزائري. -يجب أن ال يتجاوز عمر المؤسسة ثماني  8سنوات .18
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 يجب أن يعتمد أن نموذج أعمال المؤسسة منصب على المنتجاتأو خدمات أو نموذج أعمال أو فكرة مبتكرة.
 يجب أن ال يتجاوز رقم األعمال السنوي للمؤسسة المبلغ الذيتحدده اللجنة الوطنية.
 يجب أن تكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبه  %50بالمئة علىاألقل من قبل أشخاص طبيعية أو صناديق االستثمار معتمده أو من طرف
مؤسسات أخرى حاصله على عالمة مؤسسه ناشئة.
19
 ي جب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية . يجب أال يتجاوز عدد العمال  250عامل .20وعليه فال مناص من القول بأن تعريف المؤسسات الناشئة في
الجزائر ظل مبهما خالل السنوات الماضية ،حتى صدور المرسوم التنفيذي
رقم  254-20المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة
األعمال مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة،
الذي حدد المعايير فيه المطلوبة الكتساب مفهوم المؤسسة الناشئة ،ورغم
توافق هذا المفهوم مع ما هو متداول في التعريفات العامة المتناولة في غالبية
الدول.
إال أننا نستنت ج من فحوى هذه المادة أعاله اعتماد المشرع على عدة
معايير كمعيار عدد العمال أي أنها تشغل  250عامل ال أكثر ،ورأسمال
مملوك بنسبة  % 50على األقل من قبل أشخاص طبعيين أو صناديق
استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة "
مؤسسة ناشئة"؛ في حين أهمل أخرى لم يدرجها مثال االبتكار كمعيار
أساسي لمنح عالمة مؤسسة ناشئة أو كالبعد التكنولوجي 21؛ ضمن المعايير
المشار إليها سلفا؛ وهو ما يدل ال محالة على عدم حصر المشرع الجزائري
المؤسسات الناشئة في قطاع محدد ،أو حتى معيار المخاطرة كون هذه
المؤسسات تنطلق من العدم لتخاطر إما النجاح أو الفشل.
مجلة صوت القانون
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.2.1المطلب الثاني :مميزات المؤسسات الناشئة
تتوفر المؤسسات الناشئة على خصوصيات تميزها عن غيرها من
المؤسسات المماثلة ،األمر الذي يجعلها في مكانة هامة وضمن استراتيجيات
تنموية لل جزائر على غرار مختلف دول العالم ،وعليه برزت صفات واضحة
لصيقة بهذه المؤسسات؛ تتقاطع مع أغلب ما تم االجماع عليه من قبل
الباحثين ،وأخرى نستخلصها من التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري
للمؤسسات الناشئة.
 .1.2.1الفرع األول :المميزات العامة المتعلقة بالمؤسسات الناشئة
تتميز المؤسسات الناشئة بمجموعة من الخصائص العامة تتميز بها
وتشترك فيها مختلف المؤسسات الناشئة في كامل أنحاء دول العالم؛ نذكر
أهمها في النقاط التالية:
 تعتبر المؤسسات الناشئة مشاريع حديثة مبتكرة كونها نابعة عنفكرة إبداعية غير معهودة لم توجد من قبل .22
 المؤسسات الناشئة مؤسسات تتطلب تكاليف منخفضة أي تتطلبتكاليف صغيرة جدا بالمقارنة مع األرباح الي تحصل عليها  ،23وعادة ما
تأتي هذه األرباح بشكل سريع وفجائي ومن األمثلة ، Google :منشأة
 ، Facebookمنشأة  ،Instagramمنشأة  Tiktokوغيرها...إلخ .24
 مؤسسات متنوعة ال تستهدف قطاع معين؛ وليست مخصصة فيقطاع التكنولوجيا أو االقتصاد والتجارة فقط.
 تتميز المؤسسات الناشئة بكونها تقوم على تكنولوجيا اإلعالمواالتصال؛ والسيما االعتماد على الرقمنة واالقتصاد المعرفي التي تعتمد
بشكل رئيسي عليهم لتطوير نشاطها .25
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 تتميز بأنها مؤسسات مستقلة؛ أي ليست تابعة لمؤسسات موجودةسابقا أو فرعا لها؛ وإن كانت كذلك سيؤدي بها إلى تشويه صورتها؛ من
حيث االحتياجات الالزمة لها ومن حيث أدائها ،حيث تعتمد هذه المؤسسات
على دعم المؤسسات األم في الموارد والقدرات ،في حين يتعين على
المؤسسات الناشئة أن تبدأ من الصفر ولها وصول محدود إلى مثل هذا الدعم
.26
 المؤسسات الناشئة مؤسسات تنمو بصفة تدريجية وعبر مراحليطلق عليها بدورة حياة المؤسسة الناشئة وهي تتمثل في مرحلة بناء وطرح
الفكرة ،مرحلة االنطالق ،مرحلة النمو ،مرحلة االختفاء ،مرحلة النمو
المتزايد .27
 تتصف المؤسسات الناشئة كذلك بأنها مؤقتة أي في مرحلة أوليةوخاصة؛ وسرعان ما تتحول إلى مؤسسة تقليدية أو كالسيكية فور تحويل
الفكرة إلى عمل تجاري .28
 تتميز المؤسسات الناشئة على أنها تعتمد على قنوات توزيع فياألغلب؛ تكون عبر منصات التواصل االجتماعي؛ وعن طريق الهواتف
المحمولة الذكية هي القاعدة األساسية للوصول إلى منصات اإلنترنت؛ مما
يجعل الوصول إلى العمالء أسهل إلى حد كبير .29
 تتميز المؤسسات الناشئة بأنها مؤسسات تملك الخيار 30إما بالنمووالنضج أو الفشل واالفالس .31
.2.2.1الفرع الثاني :المميزات الخاصة المتعلقة بالمؤسسات الناشئة
من خالل مجمل الشروط التي تم سردها في المادة  11من المرسوم
التنفيذي رقم  254-20يمكن لنا تحديد أهم الخصائص التي تتميز بها
المؤسسة الناشئة  start-upفي الجزائر والمتمثلة فيما يلي:
 تعتبر مؤسسات شابة يافعة وحديثة العهد بحيث ال يتجاوز عمرهاثماني  8سنوات حسب ما جاء في الفقرة  2من المرسوم التنفيذي المذكور
مجلة صوت القانون
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آنفا؛ وتحتسب مدة  8سنوات في هذا الشأن مباشرة منذ حصولها أول مرة
على عالمة مؤسسة ناشئة حسب أحكام المادة  14من هذا المرسوم لمدّة
أربع ( )4سنوات؛ وبإمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط .32
 يختص نشاط المؤسسات الناشئة على انتاج السلع و/أو تقديمالخدمات مهما كانت طبيعتها أو نوعها.
 من سمات هذه المؤسسات أنها تتكون من رأس مال الشركةمملوكا بنسبه  %50بالمئة على األقل؛ من قبل أشخاص طبيعية أو صناديق
االستثمار معتمده أو من طرف مؤسسات أخرى حاصله على عالمة مؤسسه
ناشئة؛ وبرقم أعمال سنوي ال يتجاوز المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية
بحيث تؤخذ بعين االعتبار عدم تجاوز الحد األقصى لمعيار رقم األعمال
الممنوح لصفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المحدد بـ  4مليار دينار
جزائري .33
 يجب أن تكون المؤسسات الناشئة عبارة عن مؤسسات سريعةوكبيرة النمو بما فيه الكفاية من خالل اإلمكانيات التي تعزز نموها وتحقيق
إيراد أسرع بكثير من التكاليف التي تتطلبها للعمل؛ فهي مؤسسات قادرة
على توليد أرباح كبيرة جدا .34
 ال تحتاج إلى طاقم بشري كبير بحيث ال يتجاوز  250عامل؛وعليه فالمشرع الجزائري اعتمد على معيار عدد العمال أقل مما هو مدرج
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وهو األمر الذي يضفى على
المؤسسة نوع من المرونة في التسيير والتنظيم؛ وحتى اإلدارة التي تكون
للمالك الرسمي للمؤسسة؛ التي يديرها صاحبها؛ فطبيعة هذه المؤسسات
تجعل اإلدارة تستند إلى مالك المؤسسة في أغلب االحيان ،فهي ال تتطلب
مهارات عالية إلدارتها وحتى فيما يخص اتخاذ القرارات؛ فتكون بسرعة
على عكس المؤسسات الكبرى أين يكون عن طريق انعقاد بين مجلس
المديرين واإلدارة والمستشارين قبل اتخاذ القرارات النهائية.
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 تتميز المؤسسات الناشئة كذلك حسب المادة  21وما يليها منالمرسوم التنفيذي رقم  254-20المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع
مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط
منح كل عالمة المذكور سابقا بكونها مؤسسات محضنة أي تخضع أغلبها
لفترة االحتضان  ،35من قبل حاضنات األعمال في مراحلها األولى والمرافقة
من ق بل الهيئات لداعمة لها الحكومية أو الخاصة والمنصوص عليه قانونا
قصد تسريع بعث المشاريع ذات الكفاءة في النمو والتطور .36
 .2المبحث الثاني :اإلطار القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر
انت شار مصطلح المؤسسات الناشئة عبر دول العالم والمفاهيم المقترنة
به وتداركا أي ضا للميزات الهامة التي تخص هذا النوع من المؤسسات ،جعل
الدولة الجزائرية تسمح هي االخرى ببروزها في الجزائر ،وترك الفرص
لعملها وفق أطر قانونية واضحة المعالم خالل مطلع سنة 2020؛ أين تم
إصدار منظومة القانونية يغلب عليها الطابع التنظيمي ،إذا صدرت مجموعة
من المراسيم التنفيذية المتفرقة بدال من قانون تشريعي أساسي؛ فمنها الهادفة
مباشرة للمؤسسات الناشئة أهمها المرسوم التنفيذي رقم  254-20المتعلق
بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها
وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة؛ والمرسومين التنفيذيين رقم
 54-20المتضمن تحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات
الناشئة واقتصاد المعرفة ورقم  55 -20المتضمن تنظيم االدارة المركزية
لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ،في حين
صدرت نصوص قانونية أخرى هادفة لدعم هذه المؤسسات.
.1.2المطلب األول :النصوص المنظمة للمؤسسات الناشئة
يعتبر صدور النصوص المنظمة للمؤسسات الناشئة بادرة أولى من
قبل الدولة؛ لتجسيد سعيها نحو التوجه إلى تشجيع هذا النوع المؤسسات،
وتداركا منها على ضرورة تنظيمها وتحديد عملها وسيرها وطرق ترقيتها.
مجلة صوت القانون
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ولعل أهم هذه المراسيم المرسوم التنفيذي رقم  254-20المتعلق
بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال؛ مع تحديد مهامها
وتشكيلتها وسيرها؛ وكذا شروط منح كل عالمة؛ والمرسومين التنفيذيين رقم
 54-20المتضمن تحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات
الناشئة واقتصاد المعرفة والمرسوم رقم  55 -20المتضمن تنظيم االدارة
المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
.1.1.2الفرع األول :المرسوم التنفيذي رقم 254- 20
يعد المرسوم التنفيذي رقم  254- 20المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة
ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا
شروط منح كل عالمة األساس القانوني لتنظيم عمل المؤسسات الناشئة من
خالل تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة ،عن
طريق استحداث لجنة مركزية مهمة ذات طابع وطني تمنح من خاللها
للمؤسسات؛ إما عالمة حاضنة أعمال أو مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة؛
بغرض تطويرها وترقيتها ومنحها فرص وآفاق استثمارية حسب ما جاء في
نص المادة  01منه .37
و حدد بموجه المشرع الجزائري كيفية تأسيس اللجنة ومهامها وكيفيات
سير أعمالها في الفصل الثاني والثالث والرابع منه.
فعن تأسيس اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير المكلف بالمؤسسات
الناشئة أو ممثله ،فهي تتشكل من أعضاء يعيّنون بموجب قرار من الوزير
المكلف بالمؤسسات الناشئة ،بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونه لمدة
ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد .وال يمكن استخالفهم في حالة غيابهم وهم
كاآلتي:
 ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ممثل عن وزير المالية ،ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العاليوالبحث العلمي،
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 ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصالت السلكيةوالالسلكية،
 ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،ممثل عن الوزير المكلف بالفالحة،
 ممثل عن الوزي ر المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، ممثل عن الوزير المكلف باالنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.38
و على أن يتمتع إلزاما ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية لمباشرة
أعماله مع اللجنة في قطاعات االبتكار أو التكنولوجيات الجديدة قصد تصنيف
وتقييم المشاريع المبتكرة في مجال التكنولوجيا .39
المالحظ من خالل التشكيلة البشرية أعاله أن هناك تعدد وتنوع في
أعضاء اللجنة من مختصين في المجال والميدان ،هو ما يضفي عليها بال
شك الطابع الشفاف والدقيق عند دراسة الطلبات المودعة؛ وتفحص المشاريع
المبتكرة وترقيتها في النظم البئية للمؤسسات الناشئة.
و حسب رأينا الشخصي أنه يعاب على هذه التشكيلة استبعادها لبعض
الوزرات التي تكون مهمة ،فعلى سبيل المثال وزارة التجارة بحيث أن هذه
المؤسسات تتخذ شكل مؤسسة تجارية في األغلب؛ وعليه فمن األنسب إدراج
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة الذي قد يساعد اللجنة في نشاطها نظرا
الرتباط قطاعها بتدعيم التجارة االلكترونية إذ أن الجزائر اتجهت نحو
تكريس التجارة اإللكترونية من خالل القانون  05-18المتعلق بالتجارة
االلكترونية  ،40وهذا ما يساعد بال شك على إرساء االقتصاد الرقمي
للمشاريع الناشئة في عالم يسوده التطور التكنولوجي.
ولكن ربما يمكن االستعانة بالمختصين في وزارة التجارة من خالل
الصالحيات الممنوحة للجنة المنصوص عليها في المادة  5من نفس المرسوم
مجلة صوت القانون
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إذ يمكن طلب المساعدة بكل شخص أو هيئة متخصصة يمكن أن يساعدها
في أشغالها وضمن نشاطها إذا استدعت الضرورة لذلك .41
أما عن كيفيات سير أعمال اللجنة عن طريق وضعها لنظمها الداخلي
وتصادق عليه خالل اجتماعها األول 42؛ هذا وتجتمع اللجة الوطنية مرتين
( ،)2على األقل ،في الشهر ،كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء
على استدعاء من رئيسها ،ويعد بشأنها رئيس اللجنة الوطنية جدول األعمال،
ويحدد تاريخ االجتماعات .43
تتولى اللجنة الوطنية في إطار تطويروترقية المؤسسات الناشئة عدة
مهام من منح عالمة “مؤسسة ناشئة أو عالمة “مشروع مبتكر أو عالمة
“حاضنة أعمال ،المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها
والمشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة .44
إذا ،اللجنة الوطنية هي المختصة بمنح هذه العالمة مما يسمح بتسهيل
الحصول على االمتيازات والتمويل وعروض القطاعات والمؤسسات
العمومية ،باالضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للنشاط في مجال
الحاضنات؛ والتي يمكنها من منح عالمة حاضنة لكل هيكل قانوني يرغب
بالتخصص في مرافقة واحتضان المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وفقا
شروط محددة.
45
ومن هذا المنطلق فاللجنة تتداول على الخصوص للقيام يهذه المهام،
إالّ بحضور نصف أعضائها ،على األقل .وفي حالة عدم اكتمال النصاب،
تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان ،في ظرف ثمانية ( )8أيام ،وتتداول ،حينئذ،
مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين؛ وعلى أن تتخذ قرارات اللجنة الوطنية
باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين؛ وفي حالة تساوي عدد
األصوات ،يكون صوت الرئيس مر ّجحا .46
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تحرر في سجل
تدون مداوالت اللجنة الوطنية في محاضر
ّ
ومن ثم ّ
يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وتتولى أشغال أمانة اللجنة الوطنية ،المصالح
التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة .47
وحتى تقوم اللجنة بمهمتها وجب عليها دراسة الطلبات المودعة أو
المرسلة من طرف المؤسسات الناشئة وتفحص المشاريع المبتكرة وترقيتها
في النظم البئية بإتباع إجراءات معينة أولها تكوين ملف يتضمن وجوبا على
الوثائق المنصوص عليها في المادة  12من المرسوم التنفيذي .48
وحسب ما تنص عليه المادة فإن اللجنة تدرس طلب منح عالمة
المؤسسة الناشئة على أن تدر قرارها خالل  30يوم من تاريخ إيداع الملف،
وإذا تبين لها نقص في الوثائق تخطر صاحب الملف بذلك على أن يستكمل
ملفه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وإال رفض ملفه،
على أن تعلل اللجنة هذا الرفض وتنشره في البوابة اإللكترونية يملك صاحب
الطلب فرصة أخرى إلعادة النظر في ملفه في أجل ال يتجاوز  30يوما على
أن تنشر اللجنة قرارها النهائي عبر البوابة .49
وبالتالي يمكننا القول هنا أن المشرع الجزائري خطى خطوة نوعية،
تدعيما لمساعي الدولة في رقمنة اإلدارة ،إذ أنشأت على مستوى الوزارة
المكلفة بالمؤسسات الناشئة بوابة وطنية إلكترونية؛ تعنى بإرسال ملفات
طلبات الحصول على عالمات اللجنة؛ بما فيها عالمة مؤسسة ناشئة ،كما
تنشر اللجنة الوطنية قراراتها عبر البوابة منها قرار منح عالمة مؤسسة
ناشئة؛ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .50
.2.1.2الفرع الثاني :المرسوم التنفيذي رقم 54-20
تم تعديل إسم الوزارة المهتمة بالمؤسسات االقتصادية الجديدة من
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة المؤسسات الصغيرة
والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 01-20الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة  ،51والذي صاحبه إصدار
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مرسوم تنفيذي رقم  54-20الذي يحدد صالحيات وزير المؤسسات
الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حيث تم النص صراحة في
المادة األولى منه على اعتبار أن المؤسسات الناشئة وعلى غرار المؤسسات
الصغيرة هي ضمن السياسة العامة للحكومة وبرنامجها مع توكيل الوزير
المكلف بذلك إعداد برنامج وطني لذلك .52
يمارس الوزير صالحياته على جميع النشاطات المتصلة بتطوير
المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات واقتصاد المعرفة.
وبهذه الصفة ،ي ّكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات
والهيئات والحركة الجمعوية المعنية على الخصوص ،بتنفيذ السياسة
واالستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغـرة والمؤسسات
الناشئـة والحاضنات واقتصاد المعرفة ،السيما االقتصاد الرقمي ،ترقية
وتطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة ،ترقية وتطوير الحاضنات
والحظائر السيبيريانية واألقطاب التكنولوجية وأقطاب االبتكار واألقطاب
التنافسية ،وترقية نقل التكنولوجيا وتثمين منتجات البحث .53
كما يكلف في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة ،بإعداد واقتراح
سياسة واستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وتنفيذها وضمان متابعتها،
اقتراح اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة ،اقتراح كل
عمل وتدبير من شأنه تحفيز إنشاء المؤسسات الناشئة وترقيتها وتطويرها
وتسهيل اإلجراءات المتعلقة بذلك ،اقتراح كل تدبير من شأنه دعم تنافسية
وديمومة المؤسسات الناشئة ،إعداد سياسة دعم االبتكار والبحث والتطوير
في المؤسسات الناشئة بالتشاور مع القطاعات المعنية ،وضع هياكل الدعم
التي تتكفل بحاملي المشاريع ،وضع آليات التمـويل المالئمة للمؤسسات
الـنـاشئـة وتسهيل الوصول إليها ،واقــتـراح كل عـمـل أو تـدبــيـر في إطار
التكويـن لـفـائـدة المؤسسات الناشئة .54
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ومن الصالحيات المخولة للوزير أيضا اقتراحه وبالتشاور مع
القطاعات المعنية ،كل عمل يساهم في ترقية االبتكار والبحث والتطوير في
تكنولوجيات الرقمنة ويشارك في ترقية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
وإدماجها في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد.
ويكلف بهذه الصفة بإعداد واقتراح ،بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
السياسة واالستراتيجية الوطنية القتصاد المعرفة التي تضع ترقية وتطوير
المعرفة واالبتكار والتكنولوجيات الجديدة ،ال سيما منها تكنولوجيات الرقمنة
في صلب شروط التنمية وتنفيذها وضمان متابعتها ،المشاركة في تحضير
وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في ميدان االقتصاد الرقمي والسهر
على تجانسها ،ترقية االبتكار والتكنولوجيات الجديدة في جميع قطاعات
النشاط  ،ال سيما قطاع التعليم والتكوين ،وضع آليات الـتـمويل المـخصصة
لتطويـ ر االبتكار والتكنولوجيات الجديدة واالقتصاد الرقمي ،بالتنسيق مع
القطاعات المعنية ،السهر على إنشاء نظــم بيئية تشجع تطوير ونقل االبتكار
ونتائج البحث إلى الجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية ،السيما مؤسسات
التعليم والتكوين والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والحاضنات
لتحسين قدرتها التنافسية .55
هذا ،وفي إطار المهام المسندة إليه ،يسهر الوزير على ترقية وتنظيم
التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات األهمية ويعمل على وضع
منظومة المعلومات والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في مجال
اختصاصه .56
وال بد من التأكيد على أهم االختصاصات المممنوحة للوزير حسبما
جاء في كل من المواد  08و 09التي يبادر من خاللها الوزير بكل نص ذي
طابع تشريعي وتنظيمي مع اقتراحه لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق األهداف
المنوطة به ،تنظيم اإلدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت إشرافه
ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .57
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فضال عن ذلك يقترح إنشاء أي مؤسسة للتشاور و/أو بالمهام التنسيق
بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيد المسندة إليه في اإلطار
المحلي وحتى على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،بإنشاء عالقات تعاون في
مجاالت اختصاصه وفقا للقواعد واإلجراءات ذات الصلة .58
.3.1.2الفرع الثالث :المرسوم التنفيذي رقم 55 -20
باإلضافة إلى إنشاء الوزارة المكلفة بترقية تطوير المؤسسات الناشئة
تحت إشراف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد
المعرفة ،تم إنشاء هيئة مساعدة لها متمثلة في اإلدارة المركزية تابعة مباشرة
للوزارة المعنية تشتمل اإلدارة المركزية تحت سلطة الوزير.
وتتكون من األمين العام الذي يساعده مديرا ( )2دراسات ،ويلحق به
مكتب البريد والمكتب الوزاري لألمن الداخلي للوزارة وكذا رئيس الديوان
الذي يساعده ثمانية ( )8مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير
وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية؛ والنشاطات المرتبطة
بالعالقات مع البرلمان وتنظيم عالقات الوزير مع وسائل اإلعالم وأنشطته
في مجال العـالقـات الدولية والعالقات العامة ومختلف الهيئات ،متابعة أيضا
نقل التكنولوجيا والنظام البيئي المبتكر وبرامج التنمية الرئيسية في القطاع،
متابعة الملفات المتعلقة بالتطور الرقمي مع تحليل الوضع العام للقطاع
وتوحيد تقارير النشاط.
باإلضافة إلى المفتشية العامة الـتي يحدد تـنظيـمها وسـيرها بموجب
مرسوم تنفيذي وتشتمل هي األخرى على الهياكل اآلتية :مديرية المؤسسات
الصغيرة والنظم البيئية ،مديرية المؤسسات الناشئة ،مديرية اقتصاد المعرفة،
مديرية المشاتل والحاضنات والمسرعات ،مديرية أنظمة المعلومات ،مديرية
التعاون ،مديرية التنظيم والدراسات القانونية ،مديرية اإلدارة العامة .59
فبموجب صدور هذا المرسوم التنفيذي رقم  55 -20المتضمن تنظيم
االدارة المركزية للوزارة تم وضع مديرية مخصصة بالمؤسسات الناشئة وتم
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تسميتها بمديرية المؤسسات الناشئة بوصفها المكلفة مباشرة بترقية تطوير
المؤسسات الناشئة من خالل اعتماد كل السبل الممكنة لدعمها وتـكـلـف على
الخصوص ،بإعداد واقتراح عناصر السياسة واالستراتيجية لترقية وتطوير
المؤسسات الناشئة ،وتنفيذها وضمان متابعتها ،اقتراح اإلطار التشريعي
والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة ،إعداد واقتراح تدابير دعم االبتكار
والبحث والتطوير في ميدان المؤسسات الناشئة ،المساهمة في تعريف عالمة
”المؤسسة الناشئة“ ،اقتراح كل إجراء أو تدبير محفز إلنشاء مؤسسات
ناشئة وترقيتها وتطويرها ،تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة
وتطويره ا ووضع إطار تعاوني يشجع على ذلك واقتراح كل إجراء أو تدبير
يهدف إلى تحسين التنافسية للمؤسسات الناشئة ودعم تطورها وديمومتها.
وعلى المستوى العملي تم توزيع مهام هذه المديرية على مديريتين
فرعيتين :كل في اختصاصها إذ تختص المديرية األولى والمسمات بالمديرية
الفرعية لتطوير المؤسسات الناشئة بعده صالحيات أبرزها :تنفيذ سياسة
واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة وضمان متابعتها ،اقتراح
اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات الناشئة ،اقتراح آليات
تمويل تتكيف مع المؤسسات الناشئة وتسهيل االستفادة منها ،اقتراح هياكل
دعم لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة ،اقتراح كل إجراء وتدبير يشجع
على إنشاء مؤسسات ناشئة وترقيتها وتطويرها وإعداد بـطاقـيـة وطـنية
للمؤسسات الـناشـئـة وضمان تحيينها .60
في حين تكفل المديرية الثانية المسماة بالمديرية الفرعية للنظام البيئي
للمؤسسات الناشئة بتوفير المناخ البيئي المناسب لسير المؤسسات الناشئة
وتكلف على الخصوص ،حسب المادة  03من المرسوم التنفيذي آنفا ،باقتراح
برامج تطوير النظم البيئية المخصصة للمؤسسات الناشئةـ اقتراح أطر
للتعاون قصد إن شاء وتطوير المؤسسات الناشئـة داخــل الـنظـم البيئـية الـتي
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تشجـع االبـتكار ونـقـل التكنولوجيا واق تراح آليات تمويل لتطوير النظم البيئية
المخصصة للمؤسسات الناشئة.
أما على المستوى اإلجرائي فتوجد على مستوى اإلدارة مديرية التنظيم
والـدراسات القانونـية وتضم مديريتين ( )2فرعيتين :المديرية الفرعية
للتنظيم ،المديرية الفرعية للـدراسات القانونـية والوثائق والمـحفوظات ،التي
تتكفل بالعديد من المهام ذات الصلة بعمل المؤسسات الناشئة حسب المادة
.61 08
إنشاء مثل هذه اإلدارة المركزية مكلفة بترقية وتطوير المؤسسات
الناشئة هو الدعم المضاعف لهذه المؤسسات؛ باعتبار أن الوزارة تشرف
على تنفيذ التدابير المكرسة لخدمة المؤسسات الناشئة؛ األمر الذي يجعل هذه
األخيرة تنشط بكل راحة وأمان؛ وهذا ما تصبو إليه وتتمناه؛ بغرض مواجهة
التحديات التي تواجهها عند ممارسة نشاطها في مختلف االسواق .62
 .2.2المطلبببب الثببباني :النصبببوص المنظمبببة للهيئبببات الداعمبببة للمؤسسبببات
الناشئة
رغم ما نصت عليه المراسيم التنفذية أعاله وإنطالقا مما أولته من
ا هتمام للمؤسسات الناشئة إال أن المشرع الجزائري لم يكتف فقط بها وأصدر
مراسيم أخرى تدعمها في سيرها أهمها المرسومين التنفيذيين رقم 356-20
المؤرخ في  30نوفمبر المتضمن إنشاء مؤسسة ترقية هياكل دعم المؤسسات
الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها ورقم  205-16المؤرخ في 25
جويلية  2016المتضمن كيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير
صناديق االستثمار.
1.2.2الفرع األول :المرسوم التنفيذي رقم 356-20
أنشأت مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة بموجب
المرسوم التنفيذي رقم 356-20؛ والتي أطلق عليها تسمية " ألجيريا فانتور"
كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي ،تخضع في عالقاتها مع
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الدولة للقانون اإلداري ،وفي عالقتها بالغير تخضع للقانون التجاري؛
وتوضع المؤسسـة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسـسات الناشـئة ،وتتمتع
بالشخصة المعنوية واالستقالل المالي؛ ويكون مقرها بالجزائر العاصمة
حسب ما جاء في نص المادة  01من المرسوم أعاله .63
إذا ،ميز المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم التنفيذي بدعامة
فريدة من نوعها بحيث تعتبر مؤسسة ألجيريا فانتور أداة من أدوات السلطة
العمومية لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
حسب فحوى ما جاءت به المادة  02كما أنها تخضع المؤسسة ألشكال
الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما طبقا للمادة 26
منه .64
وتتولى بهذه الصفة ،العديد من المهام أهمها المشاركة في تنفيذ
االستراتيجية الوطنية في مجال تـرقـية وتـسـيـير هـيكل دعـم المؤسسات
الناشئة ،حسـب كل مجال نشاطه و المشاركة في إنشاء هياكل دعم جديدة
لتعزيز القدرات الـوطنيـة في مجال مرافـقة االبـتكار ،قصد تحفـيـز إنشاء
مؤسسات ناشئة والمساهـمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إعــداد
وتـفيـذ البرامج السنوية والمتعددة الـسنوات لتطوير حاضنات ومسرعات
المؤسسات الناشئة بالتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين ،وضمان متابعتها
وتقييمها .65
وتؤهـل مؤسسة ترقية هياكل دعم المؤسسات الناشئة أيضا من أجل
القيام بمهامها وتحقيق أهدافها ،القيام بإبرام كل صفـقة أو اتفاق مع الهيئات
الوطنية و/أو األجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها ،إنجاز كل عملية صناعية
وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطها ومن شأنها تعزيز تطويرها،
إنجاز كل عملية مالية ذات صلة بالمساهمة في رأسمال صناديق االستثمار
المخصصة للمؤسسات الناشئة مع االستعانة بكل كفاءة أو هيئة وطنية من
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أجل احتياجات الخبرة وتأطير ومتابعة المؤسسات الناشئة ،والقيام باالقتراض
بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها .66
وبقصد تدعيم المؤسسات الناشئة نص المرسوم التنفيذي أعاله على
المهام المخولة لها؛ والتي تقوم بها مؤسسة متخصصة في تسيير الهياكل
القاعدية للمؤسسات الناشئة التي تتكون من مجلس إدارة ،ومدير عام،
ومجلس علمي وتقني.
67
فعن مجلس اإلدارة فهو يضم مجموعة متنوعة من ممثلي الوزارة ؛
على أن يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت
استشاري ،ويتولى أمانة المجلس ،كما يمكن االستعانة بأي شخص من شأنه
أن يفيده في المسائل المسجلة في جدول أعماله،ويجتمع في دورة عادية أربع
( ) 4مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ،وفي دورة غير عادية
كلما دعت الضرورة لذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو من ثلثي 3/2
من أعضائه .68
ويعين هؤالء األعضاء لمدة  3ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،
بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من
الوزراء أو مسؤولي الهيئات التي ينتمون إليها .يرأس مجلس اإلدارة الوزير
المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله الذي يوافق على النظام الداخلي للمجلس
المصادق عليه من أعضائه في أول اجتماع له.
كما يختص باستدعاء أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع في دوراته
العادية وذلك أربع مرات في السنة ،أو لدورات غير عادية ،كما يمكن
استدعاء المجلس لدورة غير عادية من طرف ثلثي  3/2من أعضائه إذا
استدعت الضرورة لذلك .69
أما عن المدير العام فيعين باقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات
الناشئة ،ويعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي لمجلس اإلدارة إذ يتولى تنفيذ قراراته
ومداوالته لضمان السير الحسن للمؤسسة ،ويقوم على وجه الخصوص
مجلة صوت القانون
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ب إعداد برامج نشاط المؤسسة ومخططات التنمية وبرامج االستثمار وعرضها
على مجلس اإلدارة ،تصرف باسم المؤسسة في إمضاء العقود وتمثيلها أمام
القضاء ،ويسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة ويمارس السلطة
السلمية على مستخدمي المؤسسة ،يوظف مستخدمي المؤسسة ويعينهم وينهي
مهامهم يبرم الصفقات واالتفاقات ذات الصلة ببرامج نشاطات المؤسسة ويعد
التقار ير السنوية للنشاط ،والحصائل المالية واقتراحات النتائج 70؛ وكما
يقترح التـن ظـيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس
اإلدارة ويعرضهم على الوزير الوصي للموافقة عليهما .71
في حين يتكون المجلس العلمي والتقني من ( )8ثمانية أعضاء من
الكفاءات العلمية في مجال االبتكار والمقاوالتية  ،72ويكلف المجلس العلمي
والتقني باقــتــراح بــرامج مــرافـقـة وتـكـويـن ومـتـابـعـة المؤسسات الناشئة
داخل هياكل الدعم ،ضبط المعايير التقنية لقبول المؤسسات الناشئة داخل
هياكل الدعم التابعة للمؤسسة ،ضمان تقييم ومتابعة المؤسسات الناشئة قيد
المرافقة الحاملة عالمة ”مؤسسة ناشئة“ والمشاريع المبتكرة الحاملة لعالمة
"مشروع مبتكر" ،التقييم والمصادقة على قائمة االحتياجات المعبر عنها من
طرف المؤسسات الناشئة الحاملة عالمة ”مؤسسة ناشئة“وأصحاب المشاريع
المبتكرة الحاملة عالمة"مشروع مبتكر" ،التي تدخل في تحقيق االستثمار
األولي أو عند توسيعه ،إعداد وتحيين قاعدة بيانات الشخصيات العلمية
والتقنية المؤهلة للمساهمة في نشاطاته والتكفل بكل المسائل العلمية والتقنية
التي يعرضها عليه المدير العام 73؛ وبطبيعة الحال يجتمع هذا المجلس مرة
واحدة كل شهرين على األقل ،بمبادرة من رئيسه كما يعد نظامه الداخلي
ويعرضه على مجلس اإلدارة خالل دورته األولى للموافقة عليه وفي المقابل
يمكن له أل ن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك،
بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام للمؤسسة .74
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عالوة على ما سبق يتولى هذا المجلس وضع معايير لقبول المؤسسات
الناشئة في هياكل الدعم التابعة للمؤسسة ،ثم يضع برامج تكوين ومتابعة
المؤسسات الناشئة المستفيدة من الدعم داخل المؤسسة وتقييمها .كما يعد
ويحين قاعدة البيانات للشخصيات العلمية التي من شأنها المساهمة في
نشاطه ،ويقيم الخدمات التي تعرضها الحاضنات و يبدي رأيه بشأنها.
وبالتالي وجود هذا نوع من المؤسسات هو تدعيم للهيئات اإلدارية
المركزية التي تساعد المؤسسات الناشئة ،فبالتفحص الدقيق نستنتج التدخل
الكبير لهذه المؤسسة في تقديم كل ما تحتاجه المؤسسات الناشئة لتأسيسها
ونموها واستمرارية نشاط ها فهي مكلفه بالتنفيذ الصارم للسياسة الحكومة ،75
في ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة من حيث مساهمتها في إنشاء الهياكل
والهيئات المدعمة لهذه المؤسسات سواء من زاوية المساعدة على الحصول
على االبتكار والمعلومة واألموال والتأطير وابرام العقود والتعامل مع
المؤسسات الوطنية واألجنبية .76

 .2.2.2الفرع الثاني المرسوم التنفيذي رقم 205-16
إن صدور مرسوم تنفيذي رقم  205-16المؤرخ في  25جويلية
 2016جاء كأ ساس قانوني تدعيمي للمؤسسات الناشئة من الجانب المالي
بحيث يكلف بموجبه مؤسسات ذات طابع خاص تدعى مؤسسات رأس المال
االستثمار ي تساهم في ترقية عمل المؤسسات الناشئة من زاوية تمويلها أو
مساعدتها على النمو.
تم التفكير في إنشاء أجهزة مختصة لمرافقة هذه المؤسسات قصدا من
الحكومة الجزائرية بوضع إطار قانوني للمؤسسات الناشئة ،يجعلها تستفيد
من دعم مالي للدولة ومن دعم مالي خارجي ،ومن دعم مالي ألصحاب
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المشاريع المبتكرة .على األقل في المدى المتوسط والمتمثلة في شركات رأس
المال االستثماري يتكفل بكافة المخاطر خاصة في حالة فشل مشروع
المؤسسات الناشئة.
ف هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل الصناعات الناشئة ،بواسطة
مؤسسات تدعى مؤسسات رأس المال االستثماري ،وهذه المؤسسات ال تقدم
رؤوس أموال في صورة قروض كما هو الحال في التمويل المصرفي ،بل
تقوم على أساس المساهمة أو المشاركة ،بمعنى آخر المساهم ال يتحصل على
أدنى ضمان مقابل ذلك بل يخاطر بأمواله في سبيل نجاح المؤسسة الناشئة،
و ما يميز هذه التقنية ،أنه إضافة لحصول المؤسسة على التمويل ،تستفيد
أيضا من الخبرة و الكفاءة التي يتمتع بها الممولين في مجاالت االستثمار.
وفي الجزائر ورد هذا النوع من الشركات في القانون رقم 11-06
المتعلق بشركة الرأسمال االستثماري 77؛ نظرا لما تتصف به المؤسسات
الناشئة من صعوبة بلوغها الموارد التمويلية؛ نتيجة ضعف هيكلها التمويلي،
وقلة ضمانات ذلك؛ وغياب مرجعية مالية أمام المؤسسات الحديثة منها،
والذي ينص في المادة  2منه على أنه " تهدف شركة الرأسمال االستثماري
إلى المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص
من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو
التحويل أو الخوصصة " .78
تضيف المادة  04من نفس القانون أنه " تتمثل كيفيات تدخل شركة
الرأسمال االستثماري فيما يأتي :يشمل رأس مال المخاطر الذي
يشمل"رأسمال الجدوى أو "رأسمال االنطالقة " قبل إنشاء المؤسسة ،رأسمال
التأسيس :في مرحله إنشاء المؤسسة ،رأسمال النمو :تنمية طاقات المؤسسة
بعد إنشاءها ،رأسمال التحويل :استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو
خارجي ،استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال
استثماري آخر " .79
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ومن نص هذه المادة يمكن أن نستنتج أن رأس المال المخاطر هو
تمويل المشاريع االستثمارية في مرحلة البداية مع تقديم الخبرة والمشورة،
وأنه استثمار مرفق بمخاطر عالية ويعتبر كتقنية لتمويل المشاريع
االستثمارية بواسطة شركات تدعى شركات رأس المال المخاطر دون نقد،
كما يعد رأس المال المخاطر هو رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي
متخصص ذو مخاطر عالية ،رأس المال المخاطر حسب المشرع الجزائري
هو رأس مال تشاركي .80
وقد ركز هنا المشرع على مراحل نمو المؤسسة موضوع التمويل كما
حدد كيفيات تدخل شركة رأس المال االستثماري ،والتي تتمثل في رأس
المال المخاطر ،الذي يشمل رأس المال الموجه لتمويل المؤسسات في مرحلة
قبل النشاء وفي مرحلة النشاء ،رأس مال النمو الموجه لتنمية المؤسسة بعد
إنشائها ورأس مال التحويل ،باإلضافة إلى عمليات استرجاع مساهمات و/أو
حصص يحوزها صاحب رأس مال استثماري آخر.
باإلضافة أيضا إلى نص المادة  5من المرسوم التنفيذي 356-20
المتعلق بإنشاء المؤسسة المكلفة بترقية وتسيير هياكل الدعم المؤسسات
الناشئة التي تنص صراحة على أنه من مهام هذه المؤسسة انجاز كل عملية
مالية ذات صلة بالمساهمة في رأسمال صناديق االستثمار المخصصة
للمؤسسات الناشئة 81؛ فاستنادا على نصوص هذه المواد نجد أن شركات
الرأسمال االستثماري شركة مختصة في المشاركة في تقديم حصص من
أموال خاصة أو شبه خاصة للمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو
التحويل أو الخوصصة من حيث استعمال رأسمال المخاطرة ،وهو األمر
الذي ينطبق على المؤسسات الناشئة باعتبارها في طور التأسيس والنمو وكذا
تتحمل المخاطرة الكبرى .82
إذ أن وجود صناديق االستثمار في خدمة المؤسسات الناشئة إنما هو
من باب البحث عن السبل األخرى لتمويل هذه المؤسسات التي هي في طور
مجلة صوت القانون
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اإلنشاء في مكان البنوك والمؤسسات المالية التي ال تالءم عمل المؤسسات
الناشئة وهذا بالنظر إلى شروط الحصول على القروض التي تفرضها تلك
البنوك والمؤسسات المالية والتي تعتبر شروطا قاسية وصعبة التنفيذ بالنسبة
لتلك المؤسسات .83
بحيث أن هناك مجموعة من الخصائص التي تميز عملية تمويل
المؤسسات الناشئة سواء تعلقت بمؤسسات التمويل أو بمسيري المؤسسات
الناشئة ،وتتمثل أهم هذه خصائص في اإلحتياج الدائم للتمويل نظرا لوجود
ص عوبة في الحصول على التمويل من طرف مؤسسات التمويل التقليدية
كالبنوك مثال ،عدم قدرة المؤسسات المالية على االستمرارية في تمويل
المؤسسات الناشئة ،غياب عنصر الثقة في القائمين على المؤسسة الناشئة،
نظرا لحداثتها فهي تفتقر لشروط منح االئتمان التي تتكون بمرورالوقت ،عدم
توفر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمؤسسة الناشئة ،عدم توفر المؤسسة
الناشئة على الخبرة ال كافية في مجال المعامالت البنكية ،غياب السجالت
المالية الكاملة والموثوق بها بسبب نقص الخبرة اإلدارية والتنظيمية
للمسيرين باإلضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المؤسسات الناشئة ضمن قطاع
األعمال غير المنظم ( القطاع غير الرسمي) .84
وعليه فإن إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة تتمثل في التحدي
التمويلي الذي تواجهه والذي ينبع من خصائص هذه المؤسسات ومتطلبات
احتياجاتها التمويلية ومن العراقيل المفروضة عليها نظرا لطبيعتها الفتية
والمستحدثة وعلى ضوء ما ما تم ذكره فيما يتعلق برأس المال رأس مال
المخاطرة وبالمؤسسات الناشئة فإنه يالحظ بأنه النوع األنسب لتمويلها ،حيث
يتالءم مع ظروفها في كل مراحل حياتها مقارنة بمؤسسات التمويل التقليدية.
أما التحفيزات التي قدمتها الحكومة الجزائرية لجذب مؤسسات رأس
المال المخاطر فتتمثل أساسا في التحفيزات الجبائية وتحفيزات أخرى
مرتبطة بطرق خروج هذه المؤسسات من االستثمارات ،وهذا لضمان سيولة
مجلة صوت القانون
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أكبر في السوق إذ ،تضمن الفصل السادس من القانون  11-06أغلب
التحفيزات الجبائية المقدمة لمؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر85؛ ثم
تم توضيحها أكثر من خالل المرسوم التنفيذي  56-08المؤرخ في 11
فيفري .86 2008
الخاتمة:
في األخير يمكن القول أن اإلطاار المفااهيمي للمؤسساات الناشائة؛ وكاذا
القاانوني لمختلااف األحكاام التااي تضامنت ترقيااة وتطاوير بيئااة هاذه المؤسسااات
وتشجيعها على االبتكار؛ وأن التطرق إلى مفهوم الشاركات الناشائة يعتبار مان
المفاااهيم المسااتحدثة فااي النظااام القااانوني الجزائااري؛ وقااد حاااول هااذا األخي ار
مواكبة المفاهيم المتعددة بشأنها؛ ولكن بالرغم من كل مسااعي المشارع إال أن
هناااك نقائصااا فيااه بمناساابة تااأطير موضااوع المؤسسااات الناشاائة؛ ولعاال أهمهااا
عدم تحديد مفهومها بشاكل دقياق مماا يتارك الغماوض واللابس لهاذا المصاطلح
الحديث الذي تتفاوت التعريفات بشأنه حسب اهتماام الجهاة المعنياة باه ،ناهياك
عن عدم سن قانون خاص بالمؤسسات الناشئة.
وعليه من خالل هذه الدراسة خلصنا إلى جملة من النتائج والتي
نبينها وفقا لآلتي:
 -1أدت كثرة الدراسات والب حوث المتعلقة بالمؤسسات الناشئة
كموضوع معاصر إلى صعوبة إعطاء مفهوم شامل لهذه األخيرة ،حيث
تعددت وتباينت التعاريف بخصوصها.
 -2المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للمؤسسات الناشئة؛ إنما اعتمد
على ذكر معايير تتعلق بها فقط؛ ودون أن يحصر نشاط هذه المؤسسات
ضمن المجال التكنولوجي واالبتكاري.
 -3غياب ثقافة المؤسسات الناشئة لدى الشباب الجزائري؛ خاصة
مع نقص جانب اإلعالم واإلشهار بخصوصها؛ مادام أن هذا النوع من
المؤسسات ال يزال في طور التعريف واإلنشاء.
مجلة صوت القانون
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 -4توفر المؤسسات الناشئة على مجموعة من الميزات التي تجعلها
مصدر جذب العديد من رجال ورواد األعمال؛ والذين يمثلون المؤسسين لها
ذاتيا؛ من خالل أفكارهم اإلبداعية وبتكاليف بسيطة.
 -5تحتل المؤسسات الناشئة مكانة هامة في األطر القانونية
التنظيمية التي وفرها المشرع الجزائري بصورة منقوصة؛ حيث أصدر منها
ما يهدف لضبط هذا النوع من المشاريع والمؤسسات بصفة مباشرة؛ ومنها
ما هو ما موجه للهيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة.
 -6صعوبة التأقلم مع التطورات الحاصلة في الجانب التكنولوجي
خاصة ما تعلق منها بالتجارة اإللكترونية؛ وذلك بغياب ممثل عن وزارة
التجارة عن تشكيلة اللجنة الوطنية لمنح عالمة حاضنة أعمال؛ أو مشروع
مبتكر أو مؤسسة ناشئة؛ السيما إذا كانت االبتكارات تمس قطاعات المنتجات
واالتصاالت.
وبناءا على النتائج المتوصل إليها ،نختم هذه الدراسة بجملة من
التوصيات التي يجب أخذها بعين االعتبار لتطوير وخلق بيئة مالئمة تحفز
المؤسسات الناشئة على االستثمار وتشجع االبتكار في الجزائر ،وتتمثل في
اآلتي:
 -1إلزامية وضع إطار قانوني تشريعي مالئم وواضح في منظومة
قانونية شاملة ومحددة؛ تنظم فيها عمل وسير المؤسسات الناشئة لتسهيل
االطالع إليها؛ بدل الن ص على ذلك في عدة مراسيم تنفيذية متفرقة؛
وضرورة تفادي أ ن يتضمن قانون المؤسسات الناشئة المنتظر إحاالت كثيرة
لنصوص تنظيمية أخرى تفاديا لتعارض محتمل قد يحدث بينها.
 -2ضرورة منح األولوية للمؤسسات الناشئة في االقتصاد الوطني؛
مع رسم لسياساتها وتحديد معالمها؛ وفق برنامج وطني للتنمية وتوفير البيئة
المناسبة إلنشائها كونها في مراحل أولى من الظهور والتطور.
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 إثراء المنصة االلكترونية للمؤسسات الناشئة التي وضعتها-3
الوزارة المعنية؛ وفتحها أمام األفراد حاملي اإلبداعات والمشاريع المبتكرة؛
.بقصد تمكينهم من تجسيد أفكارهم في مشاريع حقيقية
 ضرورة االستفادة من التجارب الرائدة والناجحة في مجال-4
.المؤسسات الناشئة؛ في مختلف دول العالم
، تنظيم دورات تكوين وتدريب لفائدة أعضاء المؤسسات الناشئة-5
والعمل على تكوين وتأهيل المسيرين في المؤسسات الناشئة من الناحية
.التقنية؛ ومحاولة مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال
:قائمة الهوامش

-LAROUSSE, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/start-up/74493
, Consulté le: 09/04/2021.
1

- Djelti Mohamed, Chouam Bouchama, Kourbali Baghdad, Etat des
incubateurs en Algérie Cas de L’incubateur de L’INTTIC d’Oran, Revue
algérienne d'économie et gestion, Faculté des sciences économiques,
commerciales et sciences de gestion, Université d'Oran 2 Mohamed
BenAhmed, 2016, Volume 9, Numéro 1, Pages 102-127.
2

- Guessous, Ayoub, L'impact du crowdfunding sur le financement des
startups, Mémoire En vue de l’obtention du titre de Master en Gestion
internationale des PME, Université Trois-Rivières du Québec, canada,
2019,p 18.
3

- A startup is: “a venture carried out to produce new products and services
in condi-tions of high uncertainty about a history not longer than 10 years”,
Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz, Startups financing in Poland,
Humanities and Social Sciences, University of Information Technology and
Management in Rzeszow, N 3 volume: 1014,Pologne,2019, p 30.
4

5

- Accord-ing to a report by scientists from the Universities of Berekley and
Stanford (Marmer, Her-mann, Dogrultan, Berman, 2011): “Startup is a
temporary organization designed to trans-form into a large enterprise. In
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the early stages of its activity, it is looking for a suitable fit of its products to
the needs of the market. In the mature stage, the startups are looking for a
repeatable and scalable business model that will transform into a large
enterprise operating under high confidence”, ibid.
6

- Dobrila Rancic Moogk, March. Minimum Viable Product and the
Importance of Experimentation in Technology Startups. Technology
Innovation Management Review, 2012, disponible sur le site:
https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TIMRevie
w_March2012.pdf consulté le: 03/03/2021.

 -7بوضياف ،عالء الدين ،وزبير ،محمد ،دور حاضنات األعمال التكنولوجية في دعم
المؤسسات الناشئة بالجزائر ،مجلة شعاع للدراسات االقتصادية ،مجلد ،4عدد  ،01كلية
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيير ،جامعة تسمسيلت ،ص .90
 -8بن فاضل وسيلة ،طافر زهير ،التمويل التشاركي كآلية جديدة مبتكرة لتمويل قطاع
المؤسسات الناشئة دراسة لتجارب عالمية رائدة ،إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في
الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة –،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة جيجل ،2021 ،ص .105
 -9كريمة زيدان ،رندة سعدي ،شبكات االستثمار المالئكي كآلية حديثة لتمويل ومرافقة
المؤسسات الناشئة -دراسة حالة شبكة االستثمار المالئكي األوروبية ،إشكالية تمويل
الم ؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة – جامعة جيجل ،ص
.92
 -10عثامنية أمينة ،بلعابد منال ،المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود التنظيم وهياكل
الدعم ،مجلة حوليات في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة بشار ،مجلد  ،7عدد  ،3ص .369
 -11بوضياف عالء الدين ،زبير محمد ،حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في دعم
المؤسسات الناشئة بالجزائر ،مجلة شعاع للدراسات االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة تيسمسيلت ،مجلد  ،04عدد  ،1ص .09
 -12هناك م ن يطلق عليها تسمية الشركة وليس المؤسسة رغم وجود فرق بينهما وهذه
األخيرة تستوعب األولى.
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- Paul Graham, Want to start a startup? Get funded by Y Combinator,
http://www.paulgraham.com/growth.html consulté le:25/02/2021.
13

- « Quatre conditions à remplir pour les start-ups : une forte croissance
potentielle, une technologie nouvelle, un besoin de financement massif et
être sur un marché nouveau dont le risque est difficile à évaluer », Lonez
Mathilde, Comment déterminer le mode de financement le plus adapté
pour les startups en Belgique lors de la phase de lancement ?, Mémoire
En vue de l’obtention du titre de Master en Sciences de gestion/Ingénieur
de gestion, Faculté des Sciences économiques et de communication,
sociales, politiques, catholique de Louvain Louvain School of Management
(LSM), Université, Belgique, p 05.
14

 -15القانون  21-15المؤرخ في  30ديسمبر  ،2015المتعلق بالقانون التوجيهي حول
البحث العلمي والتطور التكنولوجي ،ج.ر عدد  71معدل ومتمم بموجب القانون 02-20
المؤرخ في مارس  ،2020ج.ر عدد .20
 -16المادة  21من القانون  02-17المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،ج .عدد .02
 -17المادة  69من القانون  04-19المؤرخ في  11ديسمبر  2019المتضمن قانون
المالية لسنة  ،2020ج.ر عدد .81
 -18تحتسب هذه ال مدة من تاريخ حصولها على عالمة مؤسسه ناشئة من طرف اللجنة
الوطنية حسب ما جاء في نص المادة  14من المرسوم التنفيذي رقم  254-20المؤرخ
في  15سبتمبر  ،2020المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال
مع تحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة ،ج.ر عدد .55
 -19وهي خاصية تتصف بها أغلب المؤسسات الناشئة في كامل أنحاء دول العالم التي
تعتمدها تقريبا.
 -20المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  254-20المؤرخ في  15سبتمبر ،2020
المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها
وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة ،المرجع السابق.
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 -21للتفصيل أكثر أنظر :مزيان أمينة ،عماروش خديجة إمان ،الشركات الناشئة :بين
واقعها ومتطلبات نجاحها ،المؤسسات الناشئة ودورها في اإلنعاش االقتصادي في
الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة البويرة ،ص .31
 -22بوالريحان فارو ق ،لواج منير وبلحاج طارقدور ،رأس مال المخاطر في تمويل
المؤسسات الناشئة في الجزائر -حالة الشركة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة،
المرجع السابق ،ص .330
 -23زينب تمرابط ،أميرة بوباطة ،رأس مال المخاطر كاتجاه حديث لتمويل المؤسسات
الناشئة في الجزائر دراسة حالة الشركة المالية لالستثمار والتوظيف ،المرجع السابق ،ص
.295
 -24أما بالنسبة للجزائر فنجد من بين أهم المؤسسات الناشئة GUIDDINI.COM
وهو أول موقع الذي جزائري للتجارة االلكترونية تم تمويله أنذاك من طرف الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب و منشأة  Ali Babaلعام .1999
 -25نجار حياة ،رأس المال االستثماري كبديل مستحدث لتمويل المؤسسات الناشئة -
تجربة الواليات المتحدة األمريكية ،-إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين
األساليب التقليدية والمستحدثة – المرجع السابق ،ص .158
 -26وليد بولغب ،الشركات الناشئة وإمكانات نجاحها في الجزائر ،إشكالية تمويل
المؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة ،-المرجع السابق ،ص
.189
 -27للتفصيل أكثر أنظر :شريفة بوالشعور ،دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية
المؤسسات الناشئة  :Startupsدراسة ح الة الجزائر ،مجلة حوليات في العلوم
االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،مجلد  ،4عدد
 ،2ص ص.422 ،421
 -28وليد بولغب ،المرجع السابق ،ص .192
 -29دباح محمد رضا ،باشا نجاة ،رأس المال المخاطر كتقنية حديثة لتمويل المؤسسات
الناشئة في الجزائر :دراسة حالة  ،SOFINANCEإشكالية تمويل المؤسسات الناشئة
في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة – المرجع نفسه ،ص .313
 -30بورنان مصطفى ،صولي علي ،االستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل
المؤسسات الناشئة (حلول إلنجاح المؤسسات الناشئة الناشئة) ،مجلة دفاتر اقتصادية ،كلية
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العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الجلفة ،مجلد  ،11عدد  ،1ص
.133
 -31تمر المؤسسة بما يعرف ب "وادي الموت" "  " vallée de la mortحيث يزداد
احتمال تعرضها لإلفالس إذا فشلت في تغطية تدفقاتها النقدية السلبية خالل السنوات
األولى من اإلنشاء .عادة ما تواجه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في المراحل
المبكرة هذه المعضلة بشكل خاص.
 -32حساين سامية ،لمين عبد الحميد ،تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في
الجزائر :قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،254/20مجلة البحوث في العقود
وقانون األعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،مجلد  ،5عدد  ،2ص،
.09
 -33المرجع نفسه.
 -34بمعنى تتطلب تكاليف صغيرة جدا بمقارنة مع األرباح التي تحصل عليها وعادة هذه
األرباح بشكل سريع وفجائي ومثال على ذلك start-up amazone / start-up
...Appleالخ
 -35من أهم المهام الموكلة لحاضنات األعمال بموجب المادة  03تشجيع بروز المشاريع
المبتكرة ،تقديم الدعم ،لمنشئي المؤسسات الجدد ،ضمان ديمومه المؤسسات المرافقة،
تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل ،العمل على أن تصبح على المدى المتوسط ،عامال
استراتيجيا في التطور االقتصادي في مكان تواجدها ،المرسوم التنفيذي رقم 78-03
المؤرخ في  2فيفري 2003ـ المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،ج.ر عدد
.13
 -36ذكر الهيئات الداعمة ذات الطابع اإلداري والمتمثلة في كل من :من وزارة واإلدارة
المركزية لترقية المؤسسات الناشئة ومؤسسة تسيير الهياكل القاعدية للمؤسسات الناشئة،
وذات الطابع الخاص كصندوق االستثمار.
 -37تنص المادة  01كما يلي " :تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات
الناشئة ويحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر" ،من المرسوم التنفيذي رقم -20
 254المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشر وع مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها
وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة ،المرجع السابق.
 -38المادة  03من المرسوم التنفيذي نفسه.
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 -39المادة  04من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -40القانون  05-18المؤرخ في  10ماي ،2018المتعلق بالتجارة االلكترونية ،ج.ر
عدد .28
 -41المادة  05تنص على أنه" :يمكن اللجنة الوطنية ،في إطار نشاطها ،أن تستعين بكل
شخص أو هيئة يمكن أن يساعدها في أشغالها" ،من المرسوم التنفيذي رقم 254-20
المتعلق بإنشاء مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة األعمال مع تحديد مهامها
وتشكيلتها وسيرها وكذا شروط منح كل عالمة ،المرجع السابق.
 -42المادة  07من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -43المادة  6من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -44المادة  02من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -45المادة  08من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -46المادة  09من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -47المادة  10من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -48المادة  12من المرسوم التنفيذي نفسه.
49

 -المدة  13من المرسوم التنفيذي نفسه.

 -50المادتين  14و 15من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -51المرسوم الرئاسي  01-20المؤرخ في  02جانفي  2020المتضمن تعيين أعضاء
الحكومة ،المرجع السابق.
 -52المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  54-20المؤرخ في  25فيفري 2020
المتضمن تحديد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد
المعرفة نصت على أنه" :في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ،يقترح وزير
المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقـتصاد المعـرفـة عناصر السـياسة الـوطـنـية
فـ ـي مجال المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة كما يـسهر على
تنفيــذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ،ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير
األول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب األشكال واألجال المقررة" ،ج.ر
عدد .12
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 -53المادة  02من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -54المادة  04المرسوم التنفيذي نفسه.
 -55للتفصيل أكثر أنظر المادة  06المرسوم التنفيذي نفسه.
 -56المادة  07و 12من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -57المادة  08و 09من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -58المادة  10و 11من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -59المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  55 -20المؤرخ في  25فيفري 2020
المتضمن تنظيم االدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة
واقتصاد المعرفة ،ج.ر عدد .12
 -60المادة  03من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -61للتفصيل أكثر أنظر :المادة  08من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -62أرزيل الكاهنة ،هيئات دعم المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري ،أعمال الملتقى
الوطني حول المؤسسات الناشئة والحاضنات ،يوم  15فيفري  ،2021كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة الوادي ،ص .48
 -63المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  356-20المؤرخ في  30نوفمبر2020
المتضمن إنشاء مؤسسة ترقية هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها
وسيرها،ج.ر عدد .73
 -64المادة  02و 26من المسروم التنفيذي نفسه.
 -65للتفصيل أكثر أنظر :المادة  02من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -66المادة  05من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -67يتشكل مجلس اإلدارة من األعضاء اآلتية :ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات
المحلية ،ممثل الوزير المكلف بالمالية ،ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصالت ،ممثل
الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ،ممثل الوزير المكلف بالطاقة ،ممثل
الوزير المكلف بالصناعة ،ممثل الوزير المكلف بالفالحة ،مثل الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل الوزير المكلف بالبيئة ،ممثل الوزير المكلف بالرقمنة ،ممثل الوزير المكلف بالصيد
البحري ،ممثل الوزير المكلف بالصناعات الصيدالنية ،ممثل شركة سونطراك ،ممثل
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الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة ورئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة ،المادة
 08من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -68المادة  9من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -69المادة  11من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -70المادة  16من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -71المادة  17من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -72يتكون من ( )8أعضاء من وهم 3 :باحثين مهندسين او خبيرين في مجال
التكنولوجيات الجديدة ،كفاءة وطنية واحدة في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
ممثل واحد من يبين منشئي مؤسسات ناشئة و باإلضافة إلى هذه األعضاء يمكن للمجلس
العلمي أن يستعين بكل شخصية علمية مختصة في مجال االبتكار والمقاوالتية ،يمكنها
المساهمة الفعالة في أشغاله طبقا للمادة  19من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -73المادة  20من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -74المادة  21من المرسوم التنفيذي نفسه.
 -75كون هذه المؤسسات تعمل على إنشاء وتسيير الهياكل المدعمة للمؤسسات الناشئة
تعمل تحت رقابه مباشره للدولة.
 -76أرزيل الكاهنة ،المرجع السابق ،ص .49
 -77القانون  11-06المؤرخ في  24جوان  ،2006المتعلق بشركة الرأسمال
اإلستثماري ،ج.ر عدد .42
 -78المادة  2من القانون رقم  11-06المؤرخ في  25جوان  ،2006المتعلق بشركة
الرأسمال االستثماري ،ج ر عدد .42
 -79المادة  04من القانون نفسه.
 -80قسوري إنصاف قشوط إلياس ،شركات رأس المال المخاطر آلية لتمويل المؤسسات
الناشئة في الجزائر ،إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية
والمستحدثة – المرجع السابق ،ص .262
 -81المادة  05من المرسوم التنفيذي  356-20المتعلق بإنشاء المؤسسة المكلفة بترقية
وتسيير هياكل الدعم المؤسسات الناشئة ،المرجع السابق.
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 -82إرزيل الكاهنة ،المرجع السابق ،ص .51
 -83المرجع نفسه.
 -84جويدة بلعة ،رأس المال المخاطر :طريقة رائدة لتمويل المؤسسات الناشئة الجزائرية،
إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة –
المرجع السابق ،ص .281
 -85القانون  11-06المؤرخ في  24جوان  ،2006المتعلق بشركة الرأسمال
اإلستثماري ،المرجع السابق.
 -86المرسوم التنفيذي  56-08المؤرخ في  11فيفري  ،2008المتعلق بشروط ممارسة
شركة الرأسمال اإلستثماري ،ج.ر عدد .09

قائمة المراجع:
أوال -المصادر :النصوص القانونية:
 -1المرسوم الرئاسي  01-20المؤرخ في  02جانفي  2020المتضمن تعيين أعضاء
الحكومة ج.ر عدد .01
 -2القانون  11-06مؤرخ في  24يونيو سنة  ،2006يتعلق بشركة الرأسمال
اإلستثماري ،ج.ر ،عدد .42
 -3القانون  21-15المؤرخ في  30ديسمبر  ،2015المتعلق بالقانون التوجيهي حول
البحث العلمي والتطور التكنولوجي ،ج.ر عدد .71
 -4القانون  02-17المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،ج .عدد .02
 -5القانون  05-18المؤرخ في  10ماي ،2018المتعلق بالتجارة االلكترونية ،ج.ر
عدد .28
 -6القانون  04-19المؤرخ في  11ديسمبر  2019المتضمن قانون المالية لسنة
 ،2020ج.ر عدد .81
 -7القانون  02-20المؤرخ في مارس  ،2020لمتعلق بالقانون التوجيهي حول البحث
العلمي والتطور التكنولوجي ،ج.ر عدد .20
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 -8المرسوم التنفيذي  56-08المؤرخ في  11فيفري  ،2008المتعلق ب بشروط
ممارسة شركة الرأسمال اإلستثماري ،ج.ر عدد .09
 -9المرسوم التنفيذي رقم  78-03المؤرخ في  2فيفري 2003ـ المتضمن القانون
األساسي لمشاتل المؤسسات ،ج.ر عدد .13
 -10المرسوم التنفيذي رقم  54-20المؤرخ في  25فيفري  2020المتضمن تحديد
صالحيات وزير المؤ سسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ،ج.ر عدد
.12
 -11المرسوم التنفيذي رقم  55 -20المؤرخ في  25فيفري  2020المتضمن تنظيم
االدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ،ج.ر
عدد .12
 -12المرسوم التنفيذي رقم  356-20المؤرخ في  30نوفمبر 2020المتضمن إنشاء
مؤسسة ترقية هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها ،ج.ر عدد
.73
ثانيا -قائمة المؤلفات والبحوث:
 -1مؤلف جماعي ،التمويل التشاركي كآلية جديدة مبتكرة لتمويل قطاع المؤسسات
الناشئة دراسة لتجارب عالمية رائدة ،إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر بين
األساليب التقليدية والمستحدثة –،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة
جيجل.2021 ،
 -2مؤلف جماعي ،المؤسسات الناشئة ودورها في اإلنعاش االقتصادي في الجزائر،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة البويرة.
 -3بوضياف ،عالء الدين ،وزبير ،محمد ،دور حاضنات األعمال التكنولوجية في دعم
المؤسسات الناشئة بالجزائر ،مجلة شعاع للدراسات االقتصادية ،مجلد ،4عدد  ،01كلية
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية والتسيير ،جامعة تسمسيلت.
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 -4بن فاضل وسيلة ،طافر زهير ،التمويل التشاركي كآلية جديدة مبتكرة لتمويل قطاع
المؤسسات الناشئة دراسة لتجارب عالمية رائدة ،إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة في
الجزائر بين األساليب التقليدية والمستحدثة –،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،جامعة جيجل.2021 ،
 -5عثامنية أمينة ،بلعابد منال ،المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود التنظيم
وهياكل الدعم ،مجلة حوليات في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،مجلد  ،7عدد  ،3ص .369
 -6شريفة بوالشعور ،دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة
 : Startupsدراسة حالة الجزائر ،مجلة حوليات في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار ،مجلد  ،4عدد .2
 -7بورنان مصطفى ،صولي علي ،االستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل
المؤسسات الناشئة (حل ول إلنجاح المؤسسات الناشئة الناشئة) ،مجلة دفاتر اقتصادية ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة الجلفة ،مجلد  ،11عدد .1
 -8حساين سامية ،لمين عبد الحميد ،تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في
الجزائر :قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،254/20مجلة البحوث في العقود
وقانون األعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،مجلد  ،5عدد .2
 -9أرزيل الكاهنة ،هيئات دعم المؤسسات الناشئة في القانون الجزائري ،أعمال
الملتقى الوطني حول المؤسسات الناشئة والحاضنات ،يوم  15فيفري  ،2021كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي.
ثالثا -قائمة المراجع باللغة األجنبية:
-

1

LAROUSSE,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/startup/74493 , Consulté le: 09/04/2021.
- Djelti Mohamed, Chouam Bouchama, Kourbali Baghdad, Etat des
incubateurs en Algérie Cas de L’incubateur de L’INTTIC d’Oran, Revue
algérienne d'économie et gestion, Faculté des sciences économiques,
2
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commerciales et sciences de gestion, Université d'Oran 2 Mohamed
BenAhmed, 2016, Volume 9, Numéro 1.
- Guessous, Ayoub, L'impact du crowdfunding sur le financement des
startups, Mémoire En vue de l’obtention du titre de Master en Gestion
internationale des PME, Université Trois-Rivières du Québec, canada,
2019.
3

- A startup is: “a venture carried out to produce new products and services
in condi-tions of high uncertainty about a history not longer than 10 years”,
Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz, Startups financing in Poland,
Humanities and Social Sciences, University of Information Technology
and Management in Rzeszow, N 3 volume: 1014,Pologne,2019.
4

- Dobrila Rancic Moogk, March. Minimum Viable Product and the
Importance of Experimentation in Technology Startups. Technology
Innovation Management Review, 2012, disponible sur le site:
https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TIMRev
iew_March2012.pdf consulté le: 03/03/2021.
5

- Paul Graham, Want to start a startup? Get funded by Y Combinator,
http://www.paulgraham.com/growth.html consulté le:25/02/2021.
6

- Lonez Mathilde, Comment déterminer le mode de financement le plus
adapté pour les startups en Belgique lors de la phase de lancement ?,
Mémoire En vue de l’obtention du titre de Master en Sciences de
gestion/Ingénieur de gestion, Faculté des Sciences économiques et de
communication, sociales, politiques, catholique de Louvain Louvain
School of Management (LSM), Université, Belgique.
7

:مواقع األنترنيت أخرى
1.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/start-up/74493

2.

https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/RancicMoogk_TI
MReview_March2012.pdf
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القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر
The law applicable to public bodies in Algeria

1

خالد عطوي
 1جامعة محمد بوضياف -المسيلةkhaled.attoui@univ-msila.dz ،
تاريخ اإلرسال2020/06/01 :



تاريخ القبول2020/12/04 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
لقد عالج القانون المطبق حاليا في الجزائر الهيئات العموميةة مةن بربعةة جوانة  ،األول
منها نص فيه على اختصاص البرلمان ،السلطة التنظيمية ،المجالس الشعبية الوالئية والبلةديات
بإنشائها ،بما الجان الثةاني فةنص فيةه ةلا القةانون علةى ايةرادات الهيئةات العموميةة ،والحمايةة
الخاصة بأموال كل فئة من فئاتها ،كمةا بخضةه ةلا القةانون فةي جانبةه الثالةل المتعلةق النشةاط،
نشاطات  PEAللقواعد المطبقة على اإلدارة ومبدب التخصص ،ونشاطات  PICEلقواعد القةانون
العةةاف فةةي عهااتهةةا مةةه الدولةةة ،واواعةةد القةةانون التجةةار فةةي عهااتهةةا مةةه الريرمكمةةا بخضةةه
نشاطات  PSCPE ، PSTEو PESMلقواعد تنظيمها وغير ا من اواعد الوصاية المطبقة عليهام
بما في الجان الرابةه المتعلةق بالمنازعةات فقةد بخضةه لات القةانون منازعةات ، PSTE، PEA
 PSCPEللقضاء االدار  ،ومنازعات  PICEللقضاء االدار والقضاء العاد  ،في حين خةص
القضاء االجتماعي ،المدني ،الجزائي واالدار بمنازعات PESMم
كلمات مفتاحية :الهيئات العمومية ،القضاء االدار  ،القانون ،الراابة الوصائية ،البرلمانم

Abstract:
The law currently applied in Algeria has dealt with public bodies
in four aspects. In the first of which, he stipulated the competence of
Parliament, the regulatory authority, the State People's Councils and
municipalities to establish them. While in the second aspect, this law
stipulated the revenues of public bodies, and the protection for the funds
of each of their categories. Also, this Law subjected in its third aspect
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related to activity, PEA activities for the rules applicable to
management and specialization principle, PICE activities for the
common law rules in their relations with the state, and the commercial
law rules in their relations with others. This law also subjected the
activities of PSCPE, PSTE, and PESM to their regulation and other
guardianship rules applied to them. As for the fourth aspect related to
disputes, the same law subjected the PEA, PSTE and PSCPE disputes to
administrative jurisdiction, and PICE disputes for administrative and
ordinary jurisdiction, whereas, he singled out the social, civil, criminal
and administrative jurisdiction with PESM disputes.
Keywords: public bodies, administrative judiciary, law, guardianship
control, parliament .
 -1المؤلف المرسل :خالد عطوي ،اإليميلkhaled.attoui@univ-msila.dz :

مقدمة :
لقد ميز المشرع في القانون التةوجيهي  01-88بةين المسسسةات العموميةة
االاتصةادية " " Entreprise publique économiqueوالهيئةات العموميةة األخةر
" ،"Les établissements publicsغير بن المشرع لف يستقر علةى ةلا التمييةز فةي
جل النصوص القانونية الصادرة بعةد ةلا القةانون ،ال اسةتمر فةي اسةتعمال عبةارة
"المسسسةةةة العموميةةةة" للداللةةةة علةةةى الهيئةةةمات العموميةةةة والمسسسةةةات العموميةةةة
االاتصةةةادية ،ولهةةةلا تسةةةاءلت ةةةلا الدراسةةةة عةةةن خصوصةةةيات شةةةكل ومضةةةمون
القانون الواج التطبيق على مختلف الهيئات العمومية في الجزائةر ،سةواء كانةت
لات طةةابه ادار  ،PEAصةةناعي وتجةةار  ،PICEعلمةةي وتكنولةةوجي ،PSTE
علمي وثقافي ومهني ، PSCPEبو كانت لات تسيير خاص  PESM؟
تتجلةةى ب ميةةة ةةلا الدراسةةة فةةي كونهةةا تحةةدد القةةانون المطب ةق حاليةةا علةةى
مختلف الهيئات العمومية ،سواء من حيل انشائها ،بو ايراداتهةا ،بو نشةاطاتها ،بو
منازعاتهةةام كمةةا تتجلةةى ب ميتهةةا فةةي كونهةةا دراسةةة شةةاملة لكةةل الهيئةةات العموميةةة
مجلة صوت القانون
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بمختلف فئاتها  ،ما يجعلها تسمح للطلبة ،والدارسين وكل المهتمين بةالتعرف علةى
القةةانون المةةنظف لهةةلا الهيئةةات ،والقةةانون الواج ة التطبيةةق عليهةةا ،خصوصةةا وبن
بعض الدراسات الجزائرية مازالت ال تميز بين لا الفئاتم
ان اإلجابة على األشكالية المطروحة ،اد جعلت ةلا الدراسةة تعتمةد علةى
مةةنهج االسةةتدالل القةةانوني القةةائف علةةى اسةةتقراء واسةةتنباط مبةةاد واواعةد الق ةانون
لات الصةلة ،لتحديةد القةانون الواجة التطبيةةق علةى الهيئةات العموميةة مةن حيةل:
انشائها ( ،)1ايراداتها ( ،)2نشاطاتها ( ،)3ومنازعاتها ()4م
 .1القانون الواجب التطبيق على انشاء الهيئات العمومية في الجزائر
لقد شكل القانون التوجيهي  ،101-88والمةادة 116مةن التعةديل الدسةتور
لعةةاف  ،21989والمةةادة 112مةةن التعةةديل الدسةةتور لعةةاف  1996التةةي صةةارت
تحمل الراف  140في التعديل الدستور لعاف  ،32016اإلطةار القةانوني الخةاص
بانشةةاء الهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه :اإلدار (1م ،)1الصةةناعي والتجةةار
(1م ،)2العلمي (1م ،)3التسيير الخاص (1م)4م
 .1.1قانون انشاء الهيئات العمومية ذات الطابع االداري

لقد كشفت مراسيف انشاء الهيئات العمومية لات الطابه اإلدار بنها تحمةل
عةةةدة تسةةةميات منهةةةا المركةةةز ،الجامعةةةة ،الةةةديوان و المعهةةةد ،4كمةةةا كشةةةفت عةةةن
ظهور ا في شكل مشروعات خاصة ،تتف ادارتها بواسطة اإلدارة وتحةت راابتهةا
واشةةرافها ،وباسةةتخداف بسةةالي السةةلطة العامةةة ،5ممةةا جعةةل ةةلا الهيئةةات تمثةةل
 %90من مجموع المسسسةات والهيئةات العموميةة فةي الجزائةر ،6بسةب تقةديمها
للخةةدمات وتحقيقهةةا للمنةافه العامةةة للجمهةةور ،7ولةةللن نةةص القةةانون علةةى مجانيةةة
بعةةض خةةدماتها ،كةالتعليف العمةةومي ،والوااي ةة مةةن األمةةراض الوبائيةةة والمعدي ةة و
مكافحتها ،وعهج األشخاص المعوزين8م
 .2.1قانون انشاء الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

ان خصوصةةةية الهيئةةةات العموميةةةة لات الطةةةابه الصةةةناعي والتجةةةار  ،اةةةد
جعلةةت السةةلطة التنظيميةةة تطلةةق عليهةةا عةةدة تسةةميات منهةةا :الصةةندو  ،الةةديوان،
مجلة صوت القانون
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الشركة ،الررفة ،المسسسة ،المعهد ،الوكالة ،البريد ،9وغير ا من تسميات بعةض
الهيئات األخر المماثلة في نشاطها لنشاط الصةناع والتجةار ،األمةر الةل جعلهةا
بحةةد بسةةالي تجسةةيد الهمركزيةةة المرفقيةةة فةةي الدولةةة ،10التةةي تسةةير فةةي شةةكل
مشروعات خاصة كما لو تمت ادارتهةا بواسةطة شةركة ،11مةا جعلهةا ال تسةتهدف
تحقيق الربح بصفة بساسية ،وانما بكونها مرافق عامة تسةعى الةى تحقيةق المنفعةة
العامة12م كما تتجلى خصوصةية الهيئةات العموميةة لات الطةابه االدار والطةابه
الصناعي والتجار  ،في القةدرة المخولةة للبلديةة بو المجلةس الشةعبي الةوالئي فةي
انشاء المسسسات العمومية المحلية بو الوالئية في الطةابعين المةلكورين ،13األمةر
الل جعلنا نعتبر مداوالت البلدية ومداوالت المجلس الشعبي الوالئي ي القةانون
الةةل يةةتف بموجبةةه انشةةاء ةةلا الهيئ ةات والكشةةف عنهةةا ،وجعلهةةا اابلةةة للتنفيةةل بقةةوة
القانون بعد  21يوف من ايةداع مةداوالت البلديةة بالواليةة ،14بو بعةد  08بيةاف التةي
تلي دخولها حيز التنفيل بعدما يلصةق مسةتخلص مداولةة المجلةس الشةعبي الةوالئي
المصاد عليه ،في االماكن المخصصة إلعهف الجمهور15م
 . 3.1قانون انشاء الهيئات العمومية ذات الطابع العلمي

فةةةي مجةةةال التعلةةةيف العةةةالي والبحةةةل العلمةةةي فةةةي الجزائةةةر ،بنشةةةأ البرلمةةةان
المسسسة العمومية الخصوصية لات الطابه العلمي والتكنولوجي بموج القةانون
 ،1611-98حتةةةى تكلةةةف بإنجةةةاز بةةةرامج البحةةةل العلمةةةي والتطةةةوير التكنولةةةوجي
المحددة في مراسةيف انشةائها كمةا نةص للةن المرسةوف التنفيةل راةف ،17396-11
كمةةةا بنشةةةا رئةةةيس الجمهوريةةةة بمقتضةةةى مرسةةةومه الرئاسةةةي  21-12المسسسةةةة
العمومية لات الطابه العلمي والتكنولوجي التابعةة للجةيا الةوطني الشةعبي ،حتةى
تكلف بانجاز ب داف الجيا الةوطني الشةعبي فةي مجةال البحةل العلمةي والتطةوير
التكنولوجي ،18كما بنشأ البرلمان مرة بخر بمقتضى القةانون  05-99المسسسةة
العموميةةة لات الطةةابه العلمةةي والثقةةافي والمهنةةي ،19حتةةى تقةةوف بنماطهةةا المختلفةةة
المتمثلةةة فةةي الجامعةةات ،المراكةةز الجامعيةةة ،المعا ةةد والمةةدارس الخارجةةة عةةن
الجامعة ،بتحقيق مهامها المحددة اانونا20م
مجلة صوت القانون
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 . 4.1قانون انشاء الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص

الهيئات العمومية لات التسيير الخاص ةي يئةات نصةت عليهةا المةادة 49
من القانون  ،01-88و ةي تتعلةق بصةناديق الضةمان االجتمةاعي ،21التةي نصةت
على انشائها ،وتنظيمها وسير ا ،المراسيف التنفيليةة التاليةة،119-93 ،07-92 :
 ،2258-07 ،370-06 ،46-97 ،75-96 ،188-94األمر الةل جعةل اةانون
انشائها يختلف عن اانون انشاء بااي الهيئات العمومية األخر م
 .2القانون الواجب التطبيق على ايرادات الهيئات العمومية
يختلةةةف القةةةانون الواجةةة التطبيةةةق علةةةى ايةةةرادات الهيئةةةات العموميةةةة،23
باختهف النصوص القانونية المحددة لها ،و لا ما سنوضحه كما يلي:
 .1.2القانون الواجب التطبيق على ايرادات الهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري

بعةةةدما نةةةص القةةةانون التةةةوجيهي  01-88على":تمتةةةه الهيئةةةات العموميةةةة
االدارية بنفس النظاف المةالي والحسةابي المطبةق علةى اإلدارة ،مةا لةف توجةد ااعةدة
خاصةةة مرتبطةةة باسةةتقهلية سةةير ا وتسةةيير ا" ،24تباينةةت النصةةوص التنظيميةةة
الخاصةةة بهةةلا الهيئةةات فةةي تعةةداد ايراداتهةةا ،25التةةي بضةةفى عليهةةا القةةانون حمايةةة
مدنية وجنائية متميزة ،26ولللن صار من الواج على المشرع بن يجعلهةا تعتمةد
على نفةس االيةرادات ،كمةا صةار مةن الواجة عليةه تعةديل مفةردة "اإلدارة" ،ألن
القةةانون العضةةو المتعلةةق بقةةوانين الماليةةة لةةف يخصةةها بميزانيةةة خاصةةة بهةةا،27
لكونها ليست شخص اعتبار 28م
 .2.2القانون الواجب التطبيق على ايرادات الهيئات العمومية الصناعية والتجارية

رغف بن المادة  44من القانون  01-88اد ربطت عمليات التمويل الكلةي بو
التمويةةل الجزئةةي لءعبةةاء االسةةترهلية للهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه الصةةناعي
والتجةةار  ،بعوائةةد بيةةه انتاجهةةا التجةةار  ،وعنةةد االاتضةةاء االعتمةةاد علةةى حقةةو
وواجبات المستعملين ،29مةا جعلهةا ميزانيةة تجاريةة تسةمح لهةا بةالتحرر مةن ايةود
المحاسةةبة العموميةةة ،والخضةةوع فةةي مقابةةل للةةن لقواعةةد المحاسةةبة التجاريةةة التةةي
نص عليها القانون  ،3011-07اال بن النصوص التنظيمية الخاصةة بهةلا الهيئةات
مجلة صوت القانون
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اد زودتها بايرادات متباينة ،31لف تحظ بالحماية المدنية والجنائية المتميةزة ،شةأنها
في للن شأن األموال الخاصة ،32و لا ما جعلنا نتساءل عما الا كان األمر يتعلق
بأنظمة اانونية غير متناسقة ،تستوج التعديل لكونها لات طبيعة اانونية واحدةم
 .3.2القانون الواجب التطب يق على ايرادات الهيئات العمومية ذات الطابع العلمي

رغف اخةتهف المةوارد المخصصةة لتمويةل بةرامج البحةل العلمةي والتطةوير
التكنولةوجي ،عةةن المةةوارد المخصصةةة لتمويةةل المسسسةات العموميةةة لات الطةةابه
العلمي والثقافي والمهني ،33اال بن النصوص المسطرة لهلا االيةرادات اةد كشةفت
عن خضوعها للنصةوص المحةددة لهةلا االيةرادات ،وغير ةا مةن العقةود اإلداريةة
المبرمةةة فةةي ةةلا الخصةةوص ،كمةةا كشةةفت عةةن خضةةوعها للمةةداوالت المتضةةمنة
الموافقةةةة علةةةى ميزانيةةةة ةةةلا الهيئةةةات ،34والقةةةرارات األخةةةر الكاشةةةفة لهةةةا بعةةةد
الموافقة عليها من ابل األمر بالصرف ،المراا المالي والعون المحاس م
 .4.2القانون الواجب التطبيق على ايرادات هيئات التسيير الخاص

ان خصوصية الدور الةل تسديةه صةناديق الضةمان االجتمةاعي فةي التنميةة
االاتصةةادية واالجتماعيةةة ،35اةةد جعلةةت المرسةةوف التنفيةةل  07-92يخصةةص لهةةا
بةةةةرامج اسةةةةتثمار األمةةةةوال ،وعنةةةةد االاتضةةةةاء بةةةةرامج االعانةةةةات بو المسةةةةا مات
الماليةةةة ،36األمةةةر الةةةل جعةةةل اشةةةتراكات المةةةسمن لهةةةف اجتماعيةةةا ،وغير ةةةا مةةةن
االعانات والمسا مات المالية ي المصدر األساس في تمويل ةلا الصةناديق ،الا
ما تمت مقارنتها باألموال المحصلة من الرسوف ،كما نصت على للةن المةادة 33
من اانون المالية لسنة  ،2010والمادة 106من اانون المالية لسنة .372020
 .3القانون الواجب التطبيق على نشاطات الهيئات العمومية
يختلف القانون الواج التطبيق علةى نشةاطات الهيئةات العموميةة بةاختهف
باختهف النصوص القانونية المحددة لها ،و لا ما سنوضحه كما يلي:
 .1.3القانون الواجب التطبيق على نشاطات الهيئات العمومية ذات الطابع االداري

اليقتصةةرالقانون الواج ة التطبيةةق علةةى نشةةاط الهيئةةات العموميةةة االداريةةة
علةةى القةةانون  01-88الةةل نةةص علةةى خض ةوعها للقواعةةد المطبقةةة علةةى االدارة
مجلة صوت القانون
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ولمبدب التخصةص فحسة  ،38بةل يمتةد الةى بقيةة النصةوص التنظيميةة المنشةئة لهةا
والمحددة للنشاطات االدارية التةي تةدخل ضةمن مجةال القةانون االدار  ،39والتةي
اتخلت بسببها الدولة والجماعات االاليمية ،من المسسسةات العموميةة لات الطةابه
اإلدار وسيلة إلدارة مرافقها اإلدارية40مكما تخضه لا الهيئات لنظاف الوصةاية
اإلداريةةة ،الةةل تمارسةةه عليهةةا السةةلطات المركزيةةة ،بهةةدف تصةةوي انحرافاتهةةا،
وتحقيةةةق فعاليتهةةةا ،41ألن عبةةةارة "القواعةةةد المطبقةةةة علةةةى االدارة" وغير ةةةا مةةةن
العبارات المختلفة التي تضعها تحت وصاية الوزير المعني ،42تدل على خصةوع
نشاطاتها للمناشير والتعليمات المحددة من جهات الوصايةم
 .2.3القانون الواجب التطبيق على نشاط الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

لقةةد نةةص القةةانون  01-88وغيةةرا مةةن النصةةوص التنظيميةةة المنشةةئة للهيئةةات
العموميةةة لات الطةةابه الصةةناعي والتجةةار علةةى خض ةوع ةةلا األخيةةرة للقواعةةد
المطبقةةة علةةى االدارة فةةي عهااتهةةا مةةه الدولةةة ،ولقواعةةد القةةانون التجةةار فةةي
عهااتهةةا مةةه الريةةر" ،43مةةا جعةةل نشةةاطات ةةلا الهيئةةات تخضةةه لنظةةاف اةةانوني
مزدوج يشمل القانونين العاف والخاص44م
 .3.3القانون الواجب التطبيق على نشاطات الهيئات العمومية العلمية

تخضةةه الهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه العلمةةي والثقةةافي والمهنةةي ،والهيئةةات
العموميةةةة لات الطةةةابه العلمةةةي والتكنولةةةوجي ،فةةةي نشةةةاطاتها العلميةةةة ،للقةةةوانين
والتنظيمةةات المنشةةئة لهةةا ،والمحةةددة لسةةير ا ،وتنظيمهةةا ،ومهامهةةا المختلفةةة ،كمةةا
تخضةةم مةةن جهةةة بخةةر لقواعةةد الراابةةة االداريةةة التةةي تمارسةةها عليهةةا الجهةةات
الوصية من خهل الوزير المكلف بالتعليف العالي والبحل العلمي45م
 .4.3القانون الواجب التطبيق على نشاطات الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص

بعدما نص القانون  01-88على بن":يحدد التنظةيف االدار ألجهةزة الضةمان
االجتمةاعي عةةن طريةةق التنظةةيف" ،بخضةةعت المراسةيف التنفيليةة الصةةادرة فةةي ةةلا
االطار صناديق الضمان االجتماعي في عهااتها مةه اآخةرين للتشةريه التجةار
مجلة صوت القانون
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والقةوانين والتنظيمةات السةةارية ،كمةا بخضةةعتها مةن جهةة بخةةر لوصةاية الةةوزير
المكلف بالضمان االجتماعي46م
 .4القانون الواجب التطبيق على منازعات الهيئات العمومية
يختلةةف القةةانون الواجة التطبيةةق علةةى منازعةةات الهيئةةات العموميةةة بةةاختهف
لا الهيئات ،و لا ما سنوضحه كما يلي:
 .1.4القانون الواجب التطبيق على منازعات الهيئات العمومية ذات الطابع االداري

تخضةةه منازعةةات الهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه االدار لقةةانون االجةةراءات
المدنية واالدارية الل نصت فيه المةادة  800علةى اختصةاص المحةاكف االداريةة
بالفصةل فةي بول درجةة فةي جميةه القضةايا التةي تكةون المسسسةات العموميةة لات
الصبرة االدارية طرفا فيها47م
 .2.4القانون الواجب التطبيق على منازعات الهيئات العمومية الصناعية والتجارية

الا كانةةةةت نصةةةةوص المعيةةةةار العضةةةةو فةةةةي اةةةةانون االجةةةةراءات المدنيةةةةة
واالداريةةة الجديةةد والقةةديف ،واةةوانين الصةةفقات العموميةةة ،وغير ةةا مةةن النصةةوص
لات الصلة اد تركت القضاء يختلف في تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصةل
في منازعات الهيئات العمومية لات الطابه الصناعي والتجار  ،48شأنه في للةن
شةةأن الفقةةه ،49فةأن اراءتنةةا الخاصةةة للمةةادة  45مةةن القةةانون  01-88علةةى ضةةوء
الممارسةةةة القضةةةائية الجزائريةةةة ،اةةةد جعلتنةةةا نقةةةر باختصةةةاص القضةةةاء االدار
بالفصةل فةي منازعةات ةلا الهيئةات الا كانةت متعلقةة بعهااتهةا مةه الدولةة ،سةواء
كانةةةت خاصةةةة بصةةةفقاتها الممولةةةة منهةةةا ،50بوكانةةةت متعلقةةةة بإطاراتهةةةا المسةةةيرة،
بوبعةةوان الدولةةة المعينةةين فيهةةا بمرسةةوف ،51بو كانةةت متعلق ةة بإنشةةاء ةةلا الهيئةةات
بوتنظيمهةةا بوالرائهةةا ،52بو االخةةهل بقواعةةد سةةير ا ،53بمةةا المنازعةةات األخةةر
المتعلقةةةة بصةةةفقاتها الممولةةةة بأموالهةةةا الخاصةةةة ،وتلةةةن المتعلقةةةة بنشةةةاطاتها مةةةه
المسةةتخدمين فيهةةةا ،بو المةةةرتفقين فيهةةةا ،بو مةةةه المةةةوردين لهةةةا ،بو تلةةةن الخاصةةةة
بأضرار ا الهحقةة بةالرير نتيجةة بشةرالها العاديةة ،فأنهةا تعةود للقضةاء العةاد ،54
لخلو النشاطات المتعلقة بهلا المنازعات من امتيازات السلطة العامة55م
مجلة صوت القانون
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 .3.4القانون الواجب التطبيق على منازعات الهيئات العمومية ذات الطابع العلمي

لف تنص المادة  800من مامفما على اختصةاص المحةاكف االداريةة بالفصةل
في منازعات الهيئات العلمية اسةتنادا للمعيةار العضةو  ،ولهةلا بشةار الةبعض الةى
بن ةةلا النةةوع مةةن الهيئةةات جةةد اري ة مةةن الهيئةةات االداريةةة بحكةةف بنهةةا ال تبترةةي
ربحا من خةهل نشةاطاتها ،واراراتهةا اداريةة ،و تمةول مةن ابةل الدولةة ،وتخضةه
للقانون المتعلةق بالصةفقات العموميةة ،كمةا بشةار الةبعض اآخةر الةى عةدف القيةاس
واالجتهاد لكون اواعد االختصاص النوعي من النظاف العاف56م
 .4.4القانون الواجب التطبيق على منازعات الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص

في مجال منازعات الهيئات العموميةة لات التسةيير الخةاص ،بخضةه القةانون
15-83المتعلةةق بالضةةمان االجتمةةاعي المعةةدل والمةةتمف بموجة القةةانون 10-99
والقانون  ،08-08منازعات الهيئات العموميةة لات التسةيير الخةاص ،ألجةراءات
التسةةةوية الوديةةةة الهزمةةةة لةةةدخول فةةةي مرحلةةةة التسةةةوية القضةةةائية بمةةةاف المحةةةاكف
االجتماعية ،بو المحاكف المدنية من بجل المطالبة بالتعويض ،بو المحاكف االداريةة
الا كانت المنازعة اائمة مه الجماعات المحلية بصفتها يئات مسةتخدمة ،بو بمةاف
المحةةاكف الجزائيةةة مةةن بجةةل المطالبةةة بةةالحقو المدنيةةة والتعويضةةات المسةةتحقة،
بوالفصل في الجرائف المنصوص عليها في المادة  222من اانون العقوبات57م
الخاتمة:
في ختاف لا الدراسة تف التوصل الى النتائج التالية
 -1اعتبةةةار المسسسةةةات العموميةةةة لات الطةةةابه اإلدار  ،المسسسةةةات العموميةةةة لات الطةةةابه
التجةةار والصةةناعي ،المسسسةةات العموميةةة لات التسةةيير الخةةاص ،المسسسةةات العمومي ةة لات
الطةةابه العلمةةي والتكنولةةوجي ،المسسسةةات العموميةةة لات الطةةابه العلمةةي والثقةةافي والمهنةةي،
يئات عمومية حس المفهوف الل جاء به القانون 01-88م
 -2انشاء البرلمان والسلطة التنظيمية والمجالس الشعبية الوالئية والبلديات للهيئات العموميةم
 -3اختهف االيرادات الخاصة بالهيئات العمومية باختهف القوانين المنشئة لهام
 -4اخضةةاع نشةةاطات الهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه االدار للقواعةةد المطبقةةة علةةى االدارة
ومبةةدب التخصةةص ،ومنازعاتهةةا للقضةةاء االدار  ،و اخضةةاع نشةةاطات الهيئةةات العموميةةة لات
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الطةةابه الصةةناعي والتجةةار لقواعةةد القةةانون العةةاف فةةي عهااتهةةا مةةه الدولةةة ،واواعةةد القةةانون
التجار في عهااتها مه الرير ،واخضاع منازعاتها لراابة القضاء االدار والقضاء العاد م
 -5اخضةةاع نشةةاطات الهيئةةات العموميةةة العلمي ةة للقواعةةد المنظمةةة لهةةا ،وغير ةةا م ةن اواعةةد
الوصاية ،واختهف الفقه حول مد اختصاص القضاء االدار بالفصل في منازعاتهام
 -6اخضاع الهيئات العمومية لات التسيير الخاص للقواعةد المنظمةة لهةا وغير ةا مةن القواعةد
الوصائية ،واخضاع منازعاتها لراابة القضاء االجتماعي ،والمدني ،والجنائي واالدار م
كما تف التوصل في لا الدراسة الى ااتراح التوصيات التالية:
 -1تعديل نص المادة  140مةن التعةديل الدسةتور لعةاف  2016بطريقةة تمةنح البرلمةان حةق
التشريه في مختلف الهيئات والمسسسات العمومية ،مه ضرورة اصدار اانون خاص بالهيئةات
العمومية على شاكلة األمر  04 -01المنظف للمسسسات العموميةة االاتصةادية ،علةى شةرط بن
تراعي في صياغة لا القةانون كةل الجوانة القانونيةة المتعلقةة بانشةاء ةلا الهيئةات ،والرائهةا،
وتسيير ا وتنظيمها ،وتمويلها ومحاسبتها ،ومختلف بوجه نشاطاتها وصفقاتها العموميةم
 -2ضرورة تعدل النصةوص القانونيةة المةسطرة لمختلةف فئةات المسسسةات العموميةة بطريقةة
تجعلها تستبدل مصطلح المسسسة العمومية بمصطلح الهيئة العموميةم
 -3اياف الديوان الوطني لهحصائيات في الجزائر بنشر اائمة الهيئات العمومية ،كما دلت علةى
للن المادة  06من المرسوف التنفيل  159-95المعدل لقانونه األساسيم
 -4تعةةديل مةةواد األختصةةاص النةةوعي فةةي اةةانون االجةةراءات المدنيةةة واإلداريةةة حتةةى يشةةمل
االختصةةاص النةةوعي للمحةةاكف االداريةةة ،منازعةةات الهيئةةات العموميةةة لات الطةةابه الصةةناعي
والتجار  ،العلمي والتكنولوجي ،العلمي والثقافي والمهني في عهااتها مه الدولةم

التهميش واألحاالت
 1بنظةةر فةةي ةةلا اإلطةةار :المةةواد  ،51 ،49 ،48 ،46 ،43القةةانون  01-88مةةسرف فةةي 22
جمةةةاد األولةةةى  1408الموافةةةق  1988/01/12المتضةةةمن القةةةانون التةةةوجيهي للمسسسةةةات
العموميةةةةة االاتصةةةةادية ،ج ر  ،1988/01/13 ،02ص 37 ،36م ،ناصةةةةر لبةةةةاد ،القةةةةانون
االدار  ،ط ،1ج  ،2لباد للنشر ،الجزائر ،2004 ،ص 145م
 2لةف تحةدد المةادة  115مةن التعةديل الدسةتور لعةاف  ،1989الهيئةات العموميةة "المسسسةةات"
ضمن المجاالت الممنوحة للمجلس الشعبي الةوطني ،األمةر الةل جعةل ةلا االختصةاص يعةود
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للسلطة التنظيميةة المنصةوص عليهةا فةي المةادة  116مةن لات التعةديل الدسةتور م ،بنظةر فةي
لا الخصوص :بوزيد غهبي ،مفهوف المسسسة العمومية ،ملكرة ماجستر ،جامعة العربي بين
مهيد اف البوااي ،2011 ،ص 102م
 3لقد نصت المادتين الملكورتين على بن يشرع البرلمةان فةي مجةال انشةاء "فئةات المسسسةات
العمومية" ،األمر الةل جعةل بعةض الدارسةين يعتبةرون فئةة المسسسةات العموميةة الجديةدة مةن
اختصةةاص البرلمةةان ،والمسسسةةات التةةي لهةةا نشةةاط متشةةابه ،وتخضةةه لةةنفس سةةلطة الوصةةاية،
الختصاص السلطة التنظيمبةم ،بنظر :نادية ضريفي ،تسيير المرفق العةاف والتحةوالت الجديةدة،
دار بلقةيس ،الجزائةر ،2010 ،ص 69م ،محمةد الصةرير بعلةي ،الةوجيز فةي القةةانون االدار ،
دار العلوف للنشر والتوزيه ،عنابة ،الجزائر ،2004 ،ص 243م
 4المادة  ،01المرسوف التنفيل  ،150 -90المسرف  02ل القعدة  1410الموافق  26مةا
 1990المتضمن انشاء مراكز التكوين المتواصل ،ج ر  30 ،22ما  ،1990ص 737م ،
مادة  ،01مرسوف تنفيل  149-90مةسرف  02ل القعةدة  1410الموافةق  26مةا 1990
المتضةمن انشةةاء جامعةةة التكةوين المتواصةةل ،ج ر  30 ،22مةةا  ،1990ص 733م ،المةةادة
 ،02المرسةةوف التنفيةةل راةةف  28-14المةةسرف فةةي 01ربيةةه األول 1435الموافةةق 01فيفةةر
 2014المتضمن القةانون األساسةي النمةولجي للمعا ةد الوطنيةة لتكةوين مةوظفي اطةاع التربيةة
الوطنيةةةةة ،ج ر 16 ،07فيفةةةةر  ،2014ص 14م ،المةةةةادة  ،01المرسةةةةوف تنفيةةةةل 94-89
المةةسرف فةةي  16ل القعةةدة  1409الموافةةق  1989/6/16يتضةةمن انشةةاء الةةديوان الةةوطني
لهمتحانات والمسابقات ،ج ر ،1989/6/21 ،25ص 673م
 5سةةعيد بةةوعلي ،نسةةرين شةةريفي ،مةةريف عمةةارة ،القةةانون اإلدار (التنظةةيف اإلدار  -النشةةاط
اإلدار ) ،ط ،2دار بلقيس ،دار البيضاء ،الجزائر ،2016 ،ص 163م
 6نادية ضريفي ،المرجه السابق ،ص 84 ،83
 7سعيد بوعلي ،نسرين شريفي ،مريف عمارة ،المرجه السابق ،ص 163م
 8المةةادة  ،65القةةانون راةةف  01-16المةةسرف فةةي  26جمةةاد األولةةى  1437الموافةةق 06
مارس  2016المتضمن التعديل الدستور  ،جمر ،العدد  7 ،14مارس 2016ص 14م
 9من لا الهيئات نلكر( :الصندو الوطني للسكن ،ج ر  25لسنة 1991م ،الةديوان الةوطني
للتطهيةةر ،ج ر  24لسةةنة  ،2001الشةةركة الوطنيةةة للنقةةل بالسةةكن الحديديةةة ،ج ر  54لسةةنة
1990م ،غرف الصناعة التقليدية والحرف ج ر 18لسةنة 1997م ،المسسسةة العموميةة للنقةل
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الحضةةر وشةةبه الحضةةر  ،ج ر 18لسةنة 2010م ،المعهةةد الجزائةةر للطااةةات المتجةةددة ،ج
ر 08لسنة ،2011الوكالة الوطنية للوسةاطة والضةبط العقةار ج ر  27لسةنة 2007م ،بريةد
الجزائر ،ج ر  ،04لسنة 2002م
 10بوديحات صةالح ،يوغرطةة بةوكرو  ،خصوصةية النظةاف القةانوني للمسسسةة العموميةة لات
الطابه الصناعي والتجار في التشريه الجزائر  ،ملكرة ماستر ،جامعةة عبةد الةرحمن ميةرة،
بجاية ،2016 ،ص 08 ،07م
 11سعيد بوعلي ،نسرين شريفي ،مريف عمارة ،المرجه السابق ،ص 163م
 12بوديحات صالح ،يوغرطة بوكرو  ،المرجه السابق ،ص 16م
 13المادتين  ،154 ،153القانون  ،10 -11القانون  10-11المةسرف فةي  20رجة 1432
الموافةةةةق  22جةةةةوان  2011لمتعلةةةةق بالبلديةةةةة ،ج ر ،العةةةةدد  03 ،37جويليةةةةة  ،2011ص
22المةةادتين  ،147 ،146القةةانون  ،07-12القةةانون  07-12المةةسرف فةةي  28ربيةةه األول
 1433الموافق  21فيفر  2012المتعلق بالوالية ،ج ر 29 ،07فيفر  ،2012ص 22م
 14المادة  ،56القانون  ،11-11المرجه نفسه ،ص 12م
 15المادة  ،31القانون  ،07-12المرجه السابق ،ص 11
 16المادة  ،17القانون  11-98مسرف في  29ربيةه الثةاني  1419الموافةق  22بوت 1998
الموافةةةق  22اوت  ،1998المتضةةةمن القةةةانون التةةةوجيهي والبرنةةةامج الخماسةةةي حةةةول البحةةةل
العلمي والتطوير التكنولوجي  ،2002 -1998ج ر  24 ،62اوت  ،1998ص 07م
 17المةةةادتين 02 ،و ،07المرسةةةوف التنفيةةةل  396 -11مةةةسرف فةةةي  28ل الحجةةةة 1432
الموافةةةق  24نةةةوفمبر  2011المحةةةدد للقةةةانون األساسةةةي النمةةةولجي للمسسسةةةة العموميةةةة لات
الطابه العلمي والتكنولوجي ،جمر 04 ،64ديسمبر  ،2011ص 07م
 18المادتين ،01 ،و ،02المرسوف التنفيل  21-12المسرف في 22صفر  1432الموافةق16
جانفي  2012المتضةمن القةانون األساسةي النمةولجي للمسسسةة العسةكرية لات الطةابه العلمةي
والتكنولوجي ،ج ر  14 ،07فيفر  ،2012ص 09م
 19المةةةادة  ،31القةةةانون  05-99المةةةسرف فةةةي 18ل الحجةةةة  1419الموافةةةق  04افريةةةل
 ،1999المتضمن القانون التوجيهي للتعليف العالي ،ج ر  07 ،24افريل  ،1999ص 08م
 20المرسوف التنفيل  500-05المسرف في  27ل القعةدة  1426الموافةق ،2005/12/29
المحةةةدد لمهةةةاف المدرسةةةة خةةةارج الجامعةةةة والقواعةةةد الخاصةةةة بتنظيمهةةةا وسةةةير ا ،ج ر ،84
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2005/12/29م المرسوف التنفيل  343-06مسرف في  4رمضان عاف  1427الموافق 27
سةةبتمبر سةةنة  2006المعةةدل والمةةتمف للمرسةةوف التنفيةةل  279-03المةةسرف فةةي  24جمةةاد
الثانيةةة  1424الموافةةق  23بوت  ،2003يحةةدد مهةةاف الجامعةةة والقواعةةد الخاصةةة بتنظيمهةةةا
وسةةةةةةير ا ،ج ر  01 ،61بكتةةةةةةوبر 2006م ،المرسةةةةةةوف التنفيةةةةةةل  299-05المةةةةةةسرف 11
رجةة  1426الموافةةةق  16غشةةت  ،2005يحةةةدد مهةةاف المركزالجةةةامعي والقواعةةد الخاصةةةة
بتنظيمه وسيرا ،ج ر  25 ،58بوت 2005م
 21يوسف مداح ،فئات المسسسات العمومية في الجزائر ،ملكرة ماستر ،كليةة الحقةو والعلةوف
السياسية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر ،2016 ،ص 62م
 22نص المرسومان  ،07-92و 119-93على الوضه القةانوني واالدار والمةالي لصةناديق
 CASNOS ،CNASو  ،CNRوالمرسةةةوف  188-94علةةةى القةةةانون االساسةةةي ل  ،CNACو
المرسةةةوف  75-96علةةةى تنظةةةيف  ،FNPOSوالمرسةةةوف  46-97علةةةى انشةةةاء ،CACOBATH
والمرسوف  370-06على انشاء وتنظيف وسير الصندو الوطني لتحصيل اشةتراكات الضةمان
االجتماعي ،والمرسوف  58-07على تنظيف وسير الصندو الوطني الحتياطات التقاعدم
 23يقصةةد بةةااليرادات مجمةةوع األمةةوال بو الةةدخول التةةي تجبيهةةا الهيئةةات العموميةةة مةةن مختلةةف
المصادر والجهات لتمويل النفقات العامةم ،بنظر :رضا خهصةي ،شةلرات الماليةة العامةة ،دار
ومة للطباعة والنشر والتوزيه ،الجزائر ،2016 ،ص 314م ،محمد سةاحل ،الماليةة العامةة،
جسور للنشر والتوزيه ،ط ،2017 ،1ص 68م
 24المادة  ،43القانون  ،01-88المرجه السابق ،ص 36م
 25لقةةةد خصةةةت المةةةادة  30مةةةن المرسةةةوف التنفيةةةل  ،194 -90جامعةةةة التكةةةوين المتواصةةةل
باعانةةةات المنطمةةةات الدوليةةةة ،الدولةةةة ،الجماعةةةات المحليةةةة والهيئةةةات العموميةةةة ،وااليةةةرادات
المرتبطة بنشاطات الجامعة ،والهبات والوصايا ،كما خصت المادة  22مةن المرسةوف التنفيةل
 84 -95الةةديوان الةةوطني للخةةدمات الجامعيةةة باعانةةات المنطمةةات الدوليةةة ،الدولةةة ،الجماعةةات
المحلية والهيئات العمومية ،عائد الخدمات التي يقةدمها الةديوان ،الهبةات والقةروض والوصةايا،
الفائض المحتمل من ميزانية السنة المنصرمة ،وا ايراد آخر مرتبط بهدف الديوانم
 26محمةةةد الصةةةرير بعلةةةي ،الةةةوجيز فةةةي المنازعةةةات االداريةةةة ،دار العلةةةوف للنشةةةر والتوزيةةةه،
الجزائر ،2005 ،ص 238م
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 27لةف يةةنص القةةانون العضةةو  18 -74و القةانون العضةةو  -15 -18المقةةرر دخولةةه حيةةز
النفال سنة  –2023المتعلقان بقوانين المالية على ميزانية خاصة باالدارةم
 28انظر المادة  49القانون المدني الجزائر  ،المعدلة بموج المادة  21من القةانون 10-05
مسرف في  13جماد األولى  1426الموافق  20جوان  2005المعةدل والمةتمف لهمةر -75
 58المسرف فةي  20رمضةان  1395الموافةق  26سةبتمبر  1975المتضةمن القةانون المةدني
المعدل والمتمف ،ج ر  26 ،44جوان  ،2005ص 21م
 29المادة  ،43القانون  ،01-88المرجه السابق ،ص 36م
 30بوديحات صالح ،يوغرطة بوكرو  ،المرجه السابق ،ص 37م
 31فقةةد زود المشةةرع المعهةةد الةةوطني لهنتةةاج والتنميةةة الصةةناعية ،باعانةةات الدولةةة ،ومنتةةوج
توظيف اموال المعهد ،وفوائض القيمة المحققةة ،ومنتوجةات الخةدمات المنجةزة ،واالاتراضةات
المحتملة ،والهبات والوصايا وكةل اإليةرادات األخةر المرتبطةة بنشةاط المعهةد ،وكةلا ميزانيةة
التجهيةةز الةةل تةةزودا بهةةا الدولةةة ،كمةةا زود المشةةرع الشةةركة الوطنيةةة للنقةةل بالسةةكن الحديديةةة
باعانةةةةات ومسةةةةا مات الدولةةةةة وتعويضةةةةاتها التعريفيةةةةة ،والهبةةةةات والوصةةةةايا ،و المنتوجةةةةات
األخر م ،انظر :المادتين  ،28 ،27المرسوف التنفيةل  163-98المةسرف  22محةرف 1419
الموافةةق  19مةةا  1998المتضةةمن تحويةةل المعهةةد الةةوطني لهنتةةاج والتنميةةة الةةى مسسسةةة
عموميةةة لات طةةابه صةةناعي وتج ةار  ،ج ر  20 ،33مةةا  ،1998ص 11م 12م ،المةةادة
 ،16المرسوف التنفيل  ،391 -90المرجه السابق ،ص 1714م
 32محمد الصرير بعلي ،الوجيز في المنازعات االدارية ،المرجه السابق ،ص 238م
 33لقد نص القانون  11-98على بن تتةأتى المةوارد المخصصةة لتمويةل بةرامج البحةل العلمةي
والتطوير التكنولوجي من :ميزانية الدولة ،الموارد اللاتية ،العمومية بو الخاصة ،عقةود البحةل
وتقديف الخدمات ،التعاون الدولي ،الهبات والوصايام كمةا نةص القةانون  05-99علةى بن تتةأتي
مةوارد المسسسةة العموميةةة لات الطةابه العلمةةي والثقةافي والمهنةةي مةن ميزانيةةة الدولةة الخاصةةة
بالتسيير والتجهيز ،والهبات والوصايا ،واالعانةات المختلفةة ،وحقةو تسةجيل الطلبةة ،واألسةهف
الخاصة بعقود استرهل براءات االختراع ،والمتاجرة بمنتوجاتها العلمية المختلفة،
 34فةةةي ةةةلا االطةةةار بنظةةةر علةةةى سةةةبيل المثةةةال :المةةةواد  57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،33مةةةن
المرسةةوف التنفيةةل  176 -16المتعلةةق بالمةةدارس العليةةام ،والمةةواد ،39 ،38 ،37 ،36 ،12
 40من المرسوف التنفيل  500 -05المتعلق بالمدرسة خارج الجامعةم

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خالد عطوي

القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر
824

 35سةةميرة بلهيةةوفي ،نعيمةةة بوسةةعيدن ،مصةةادر تمويةةل نظةةاف الضةةمان االجتمةةاعي فةةي الجزائةةر
ودورا في التنمية ،ملكرة ماستر ،جامعة الجيهلي بونعامة ،2017،ص 15 ،14م
 36المادة  ،60المرسوف  07-92المةسرف فةي  28جمةاد الثانيةة  1412الموافةق  04جةانفي
 1992يتضةةمن الوضةةةه القةةةانوني لصةةةناديق الضةةمان االجتمةةةاعي والتنظةةةيف االدار والمةةةالي
للضمان االجتماعي ،جمر  08 ،02جانفي  ،1992ص 72م
 37لقد خصت المادة  33من اانون المالية لسنة  2010الصندو الوطني للضمان االجتمةاعي
 %05كااتطاع من نةاتج الةربح الصةافي لمسةتورد ولمةوزعي الجملةة لءدويةة المسةتوردة
لرةةرض بيعهةةا علةةى حالتهةةام ،كمةةا خصةةت المةةادة  106مةةن اةةانون الماليةةة لسةةنة  2020ةةلا
 10دج كرسةةف اضةةافي علةةى العلبةةة التبريةةة الواحةةدة الموضةةوعة لهسةةتههن فةةي
الصةةندو
الجزائرمبنظر :القانون  09 -09المسرف في  13محرف  1431الموافق  30ديسمبر ،2009
المتضةةةمن اةةةانون الماليةةةة لسةةةنة  ،2010جمر  31 ،78ديسةةةمبر  ،2009ص 11م ،المةةةادة،
القانون  14 -19المسرف في  14ربيه األول  1441الموافق 11ديسةمبر  ،2019المتضةمن
اانون المالية لسنة  ،2020جمر  30 ،81ديسمبر ،2019ص 39م
 38المادة  ،43القانون  ،01-88المرجه السابق ،ص 36م
 39سعيد بوعلي ،نسرين شريفي ،مريف عمارة ،المرجه السابق ،ص 163م
 40ناصر لباد ،الوجيز في القانون االدار  ،ط ،4دار المجدد ،سطيف ،2010 ،ص 217م
 41عمار عوابد  ،القانون االدار  ،ج  ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،س ن ،ص 314م
 42المةةةادة  ،02مةةةن المرسةةةوف التنفيةةةل  ،84-95المرجةةةه السةةةابق ،ص 04م ،المةةةادة ،02
المرسوف التنفيل  ،149 -90المرجه السابق ،ص 733م
 43المةةادة  ،45القةةانون  ،01-88المرجةةه السةةابق ،ص 37م ،المةةادة  ،01المرسةةوف التنفيةةل
 ،391-90المرجه السةابق ،ص 1711م ،المةادة  ،02المرسةوف الرئاسةي  200-19المةسرف
 08ل القعةةةةدة  1440الموافةةةةق  11جويليةةةةة  2019المتضةةةةمن احةةةةدال مسسسةةةةة تطةةةةوير
المنظومةةات التقنيةةة ،ج ر 17 ،45جويليةةة  ،2019ص 05م ،المةةادة  ،08المرسةةوف الرئاسةةي
 247-15مةةسرف فةةي  02ل الحجةةة  1436الموافةةق  16سةةبتمبر  2015المتضةةمن تنظةةيف
الصفقات العمومية وتفويضات المرفةق العةاف ،جمر  20 ،50سةبتمبر  ،2015ص 06م ،عبةد
هللا ااديةةة ،اإلطةةار القةةانوني للمسسسةةة العموميةةة فةةي الجزائةةر كعةةون ااتصةةاد  ،مجلةةة جامعةةة
الشاراة للعلوف القانونية ،المجلد  ،16العدد  ،2019 ،01ص 623م
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 44بحمةد محيةو ،محاضةرات فةي مسسسةات االداريةة ،ترجمةة محمةد عةر صاصةةيه ،ط ،04
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2006 ،ص 453م
 45المةةادة  ،03المرسةةوف التنفيةةل  176-16المةةسرف فةةي  09رمضةةان  1437الموافةةق 14
جةةةوان  2016المحةةةدد للقةةةانون األساسةةةي النمةةةولجي للمدرسةةةة العليةةةا ،ج ر  19 ،36جةةةوان
 ،2019ص 12م،المادة  ،03المرسوف التنفيل  ،500 -05المرجه السابق ،ص 27م
 46انظةةةر :المةةةادتين  ،03 ،02المرسةةةوف التنفيةةةل 07-92م ،المةةةادتين  01و ،02المرسةةةوف
التنفيل 188-94م ،والمادة  01و 02من المرسوف التنفيل  ،370-06ص 11م
 47المةةادة  ،800القةةانون  09-08مةةسرف فةةي  18صةةفر  1439الموافةةق  25فيفةةر 2008
المتضمن اانون االجراءات المدنية واالدارية ،جمر 23 ،21بفريل  ،2008ص 75م
48عمار بوضياف ،معيار تحديد طبيعة النةزاع االدار فةي التشةريه الجزائةر دراسةة مدعمةة
باجتهادات القضاء الجزائةر  ،مجلةة النةدوة للدراسةات القانونيةة ،عةدد  ،2015 ،06ص -46
 56م ،عمةةاد عجةةةابي ،بثةةةر ازدواجيةةة القةةةانون والقضةةةاء علةةى الهيئةةةات العموميةةةة لات الطةةةابه
الصةةناعي والتجةةار فةةي الجزائةةر ،مجلةةة النةةدوة للدراسةةات القانونيةةة ،عةةدد  ،2016 ،07ص
137 -127م
 49حمةةةزة بيةةةت وارل ،اشةةةكالية االختصةةةاص القضةةةائي فةةةي منازعةةةات صةةةفقات المسسسةةةات
العموميةة لات الطةابه الصةناعي والتجةار Revue Académique de la Recherche ،
 ،Juridiqueالمجلد  ،04العدد  ،2013 ،02ص  304وما يليهام
 50راجه في ةلا االطةار اةرار ملجةس الدولةة الصةادر فةي  14مةا  2001فةي اضةية ديةوان
ا لتراية والتسيير العقار لو ران ضد مسسسة األشرال العمومية لعةين تيموشةنتمانظر :حمةزة
بيةةت وارل ،المرجةةه نفسةةه ،ص 313م ،وحيةةدة ادومةةة ،المسسسةةة العموميةةة المحليةةة ،مةةلكرة
ماجستير ،جامعة الجزائر  ،2014 ،1ص  142وما يليهام
 51محمد الصرير بعلي ،الوجيز في المنازعات االدارية ،المرجه السابق ،ص 238م ،انظر
كللن الفقرة  04من المادة  804من اف ا التي نصت على :بن ترفه الدعاو االدارية اماف
المحاكف االدارية وجوبا في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين وبعوان الدولةم
 52عبةةةد الحميةةةد شةةةني ،الهيئةةةة العموميةةةة لات الطةةةابه الصةةةناعي والتجةةةار وتطبيقاتهةةةا فةةةي
الجزائر ،ملكرة ماستر ،كلية الحقو  ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،2015 ،ص 23م
 53مسعود شيهو  ،المباد العامة للمنازعات االدارية -نظرية االختصاص ،ج  ،2ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2009 ،ص 30م
 54انظةةر فةةي اةةانون االجةةراءات المدنيةةة واالداريةةة االختصةةاص النةةوعي للقسةةف المةةدني (مةةادة
 ،)32التجار (مادة  ،)531االجتماعي (مادة  ،)500العقار (المواد من )517 -511م
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 55بوديحةةةات صةةةالح ،يوغرطةةةة بةةةوكرو  ،المرجةةةه السةةةابق ،ص 57م حمةةةزة بيةةةت وارل،
المرجه نفسه ،ص 313م
 56عمار بوضياف ،المعيار العضو واشكاالته القانونية في ضوء اانون االجراءات المدنية
واالدارية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  ،2011 ،05ص 25م
 57فوزية انساعد ،منازعات الضةمان االجتمةاعي فةي القةانون الجزائةر  ،مةلكرة ماسةتر ،كليةة
الحقو والعلوف السياسية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة2017 ،م

قائمة المراجع:
أوال :المؤلفات
1م بحمد محيو  ،محاضرات في مسسسات االدارية ،ترجمة محمد عر صاصيه ،ط ،04
ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2006 ،م
2م رضا خهصي ،شلرات المالية العامة ،دار ومة ،الجزائر2016 ،م
3م سةةعيد بةةوعلي ،نسةةرين شةةريفي ،مةةريف عمةةارة ،القةةانون اإلدار (التنظةةيف اإلدار  -النشةةاط
اإلدار ) ،ط ،2دار بلقيس ،دار البيضاء ،الجزائر2016 ،م
4م عمار عوابد  ،القانون االدار النظاف االدار  ،ج ،1ديوان المطبوعات الجامعية ،بن
عكنون ،الجوائر ،س نم
5م محمد ساحل ،المالية العامة ،جسور للنشر والتوزيه ،ط2017 ،1م
6م محمد الصرير بعلي ،الوجيز في القانون االدار  ،دار العلوف ،عنابة ،الجزائر2004 ،م
7م محمد الصرير بعلي ،الوجيز في المنازعات االدارية ،دار العلوف ،الجزائر2005 ،م
8م مسعود شيهو  ،المبةاد العامةة للمنازعةات االداريةة -نظريةة االختصةاص ،ج  ،2ديةوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر2009 ،م
9م نادية ضريفي ،تسيير المرفق العاف والتحوالت الجديدة ،دار بلقيس ،الجزائر2010 ،م
10م ناصر لباد ،الوجيز في القانون االدار  ،ط ،4دار المجدد ،سطيف2010 ،م
11م ناصر لباد ،القانون االدار  ،ط ،1ج  ،2لباد للنشر ،الجزائر2004 ،م
ثانيا :المذكرات
1م بوزيد غهبي ،مفهوف المسسسة العموميةة ،مةلكرة ماجسةتر ،جامعةة العربةي بةين مهيةد اف
البوااي2011 ،م

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خالد عطوي

القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر
827

2م سةميرة بلهيةوفي ،نعيمةةة بوسةعيدن ،مصةادر تمويةةل نظةاف الضةمان االجتمةةاعي فةي الجزائةةر
ودورا في التنمية ،ملكرة ماستر ،جامعة الجيهلي بونعامة ،خميس مليانة2017،م
3م صالح بوديحات ،يوغرطة بةوكرو  ،خصوصةية النظةاف القةانوني للمسسسةة العموميةة لات
الطابه الصناعي والتجار في التشريه الجزائر  ،ملكرة ماستر ،جامعةة عبةد الةرحمن ميةرة،
بجاية2016 ،م
4م عبد الحميد شني ،الهيئة العمومية لات الطابه الصناعي والتجار وتطبيقاتها في الجزائةر،
ملكرة ماستر ،كلية الحقو  ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،الجزائر2015 ،م
5م فوزية انساعد ،منازعات الضمان االجتمةاعي فةي القةانون الجزائةر  ،مةلكرة ماسةتر ،كليةة
الحقو والعلوف السياسية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،الجزائر2017 ،م
6م يوسف مداح ،فئات المسسسات العمومية في الجزائر ،ملكرة ماستر ،كلية الحقةو والعلةوف
السيا سية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،الجزائر2016 ،م
ثالثا :المقاالت
1م حمةةةزة بيةةةت وارل ،اشةةةكالية االختصةةةاص القضةةةائي فةةةي منازعةةةات صةةةفقات المسسسةةةات
العموميةة لات الطةابه الصةناعي والتجةار Revue Académique de la Recherche ،
 ،Juridiqueالمجلد  ،04العدد 2013 ،02م
2م عبةةد هللا ااديةةة ،اإلطةةار القةةانوني للمسسسةةة العموميةةة فةةي الجزائةةر كعةةون ااتصةةاد  ،مجلةةة
جامعة الشاراة للعلوف القانونية ،المجلد  ،16العدد 2019 ،01م
3م عماد عجابي ،بثر ازدواجية القانون والقضاء على الهيئات العمومية لات الطةابه الصةناعي
والتجار في الجزائر ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدد 2016 ،07م
4م عمار بوضياف ،المعيار العضو واشكاالته القانونية في ضةوء اةانون االجةراءات المدنيةة
واالدارية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد 2011 ،05م
5م عمار بوضياف ،معيار تحديد طبيعة النزاع االدار في التشريه الجزائر دراسةة مدعمةة
باجتهادات القضاء الجزائر  ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدد 2015 ،06م
رابعا :القوانين العادية
1م القانون  01-88مسرف في  22جماد األولى  1408الموافق  1988/01/12المتضمن
القانون التوجيهي للمسسسات العمومية االاتصادية  ،ج ر1988/01/13 ،02م

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خالد عطوي

القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر
828

2م القةةانون  11-98مةةسرف فةةي  29ربيةةه الثةةاني  1419الموافةةق  22بوت  1998الموافةةق
 22اوت  1998المتضةةةمن القةةةانون التةةةوجيهي والبرنةةةامج الخماسةةةي حةةةول البحةةةل العلمةةةي
والتطوير التكنولوجي  ،2002 -1998ج ر  24 ،62اوت 1998م
3م القانون  05-99المسرف فةي 18ل الحجةة  1419الموافةق  04افريةل  1999المتضةمن
القانون التوجيهي للتعليف العالي ،ج ر  07 ،24افريل 1999م
4م القانون  10-05مسرف في  13جماد األولى  1426الموافق  20جوان  2005المعةدل
والمةةةةتمف لهمةةةةر  58-75المةةةةسرف فةةةةي  20رمضةةةةان  1395الموافةةةةق  26سةةةةبتمبر 1975
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمف ،ج ر  26 ،44جوان 2005م
5م القانون  09 -09المسرف في  13محةرف  1431الموافةق  30ديسةمبر  ،2009المتضةمن
اانون المالية لسنة  ،2010جمر  31 ،78ديسمبر 2009م
6م القةةانون  ،10 -11القةةانون  10-11المةةسرف فةةي  20رج ة  1432الموافةةق  22جةةوان
 2011لمتعلق بالبلدية ،ج ر ،العدد  03 ،37جويلية 2011م
7م القةةةانون  ،07-12القةةةانون  07-12المةةةسرف فةةةي  28ربيةةةه األول  1433الموافةةةق 21
فيفر  2012المتعلق بالوالية ،ج ر 29 ،07فيفر 2012م
8م القانون راف  01-16المسرف في  26جمةاد األولةى  1437الموافةق  06مةارس 2016
المتضمن التعديل الدستور  ،جمر ،العدد  7 ،14مارس 2016م
9م القةةةانون  14-19المةةةةسرف فةةةةي  14ربيةةةه األول  1441الموافةةةةق  11ديسةةةةمبر ،2019
المتضمن اانون المالية لسنة  ،2020جمر  30 ،81ديسمبر2019م
خامسا :المراسيم
1م المرسوف الرئاسي  200-19المةسرف  08ل القعةدة  1440الموافةق  11جويليةة 2019
المتضمن احدال مسسسة تطوير المنظومات التقنية ،ج ر 17 ،45جويلية 2019م
2م المرسوف الرئاسي  247-15مةسرف فةي  02ل الحجةة  1436الموافةق 2015/09/16
المتضمن تنظيف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاف ،ج ر  20 ،50سبتمبر 2015م
3م المرسوف التنفيل  94-89مةسرف  16ل القعةدة  1409الموافةق  1989/6/16يتضةمن
انشاء الديوان الوطني لهمتحانات والمسابقات ،ج ر1989/6/21 ،25م
4م المرسةوف التنفيةل  ،150 -90المةسرف  02ل القعةةدة  1410الموافةق  26مةةا 1990
المتضمن انشاء مراكز التكوين المتواصل ،ج ر  30 ،22ما 1990م
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5م المرسةةةوف التنفيةةةل  149-90مةةةسرف  02ل القعةةةدة  1410الموافةةةق  26مةةةا 1990
المتضمن انشاء جامعة التكوين المتواصل ،ج ر  30 ،22ما 1990م
6م المرسةةوف التنفيةةل  07-92المةةسرف فةةي  28جمةةاد الثانيةةة  1412الموافةةق  04جةةانفي
 1992المتضةةمن الوضةةه القةةانوني لصةةناديق الضةةمان االجتمةةاعي والتنظةةيف اإلدار والمةةالي
للضمان االجتماعي ،العدد  08 ،02جانفي 1992م
7م المرسةةةةوف التنفيةةةةل  163-98المةةةةسرف  22محةةةةرف  1419الموافةةةةق  19مةةةةا 1998
المتضةةمن تحويةةل المعهةةد الةةوطني لهنتةةاج والتنميةةة الةةى مسسسةةة عموميةةة لات طةةابه صةةناعي
وتجار  ،ج ر  20 ،33ما 1998م
8م المرسةةوف التنفيةةل  43-02مةةسرف فةةي  30شةةوال  ،1422الموافةةق  14جةةانفي ،2002
المتضمن انشاء بريد الجزائر ،ج ر  16 ،04جانفي 2002م
9م المرسةةوف التنفيةةل  299 -05مةةسرف فةةي  11رجةة  1426الموافةةةق 16بوت ،2005
يحدد مهاف المركزالجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيرا ،ج ر  25 ،58بوت 2005م
10م المرسةةةوف التنفيةةةل  500 -05مةةةسرف  27ل القعةةةدة 1426موافةةةق ،2005/12/29
يحدد مهاف المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها ،ج ر 2005 /12/29 ،84م
11م المرسوف التنفيل  343-06مسرف في  4رمضان  1427الموافق  27سةبتمبر 2006
المعةدل والمةتمف للمرسةوف تنفيةةل راةف  279-03مةسرف فةةي  24جمةاد الثانيةة عةةاف 1424
الموافق  23غشت سنة  ،2003يحدد مهاف الجامعة والقواعةد الخاصةة بتنظيمهةا وسةير ا ،جم
ر 01 ،61بكتوبر 2006م
12م المرسةةوف التنفيةةل  396-11مةةسرف فةةي  28ل الحجةةة  1432الموافةةق  24نةةوفمبر
 2011المحةةةةدد للقةةةةانون األساسةةةةي النمةةةةولجي للمسسسةةةةة العموميةةةةة لات الطةةةةابه العلمةةةةي و
التكنولوجي ،جمر 04 ،64ديسمبر 2011م
13م المرسةةوف التنفيةةل  21-12المةةسرف فةةي  22صةةفر  1432الموافةةق  16جةةانفي 2012
المتضمن القانون األساسي النمولجي للمسسسة العسكرية لات الطابه العلمةي والتكنولةوجي ،ج
ر  14 ،07فيفر 2012م
14م المرسةةةوف التنفيةةةل  28-14المةةةسرف فةةةي 01ربيةةةه األول  1435الموافةةةق  01فيفةةةر
 2014المتضمن القةانون األساسةي النمةولجي للمعا ةد الوطنيةة لتكةوين مةوظفي اطةاع التربيةة
الوطنية ،ج ر 16 ،07فيفر 2014م
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15م المرسةةةوف التنفيةةةل  176-16المةةةسرف فةةةي  09رمضةةةان  1437الموافةةةق  14جةةةوان
 2016المحدد للقانون األساسي النمولجي للمدرسة العليا ،ج ر  19 ،36جوان 2019م
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العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار
Influencing factors in the estimation of compensation
for the harmful act
فرقاني قويدر نوراالسالم،1
 1أ /محاضر قسم (ب) جامعة مرسلي عبدهللا بتيبازةFergani261@gmail.com،

تاريخ اإلرسال2020/04/16:

تاريخ القبول2020/09/30 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
يهدف هذا البحث الى بيان أهمية الظروف المالبسة في تقدير التعويض عن الضرر
وخاصة وأن التشريعات المقارنة منحت القاضي سلطة واسعة عند تقدير التعويض وذلك
للوصول الى تعويض عادل ،لذلك يقع على عاتق القاضي االخذ بعين االعتبار الظروف
المالبسة طبقا لنص المادة 131من القانون المدني  ،ومن النتائج المتصل اليها :
ان مبدأ التعويض الكامل ال يقيم وزنا ً إال لعنصر واحد وهو حجم الضرر الفعلي الذي
تكبده المضرور دون أن يعتد بظروف المسؤول  ،أما التعويض العادل فهو يسمح بمعالجة
بعض الحاالت الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول والمضرور على
حد سواء  ،كما أن عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي
تخضع لرقابة محكمة النقض.
كلمات مفتاحية  :التعويض  ،الضرر  ،السلطة التقديرية  ،المسؤولية .

Abstract:
The purpose of this research is to demonstrate the importance of
circumstances in assessing compensation for the damage, especially
since comparative legislations gave the judge broad authority in
assessing compensation in order to achieve fair compensation, so the
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judge has to take into account the circumstances set forth in the article
131 of the Civil Code.
The related results include: The principle of full compensation
assesses only one element: The extent of the actual damage suffered by
the injured without any consideration of the circumstances of the
responsible and fair compensation allows for the treatment of certain
factual situations where justice requires both responsible and injured
circumstances to be taken into account. The elements of harm involved
in the calculation of compensation are also matters of law under the
control of the Court of Cassation.
Key words: Compensation, damage, discretion, liability.
مقدمة :

أدى تطور المسؤولي ة المدنية الى بروز اتجاه جديد ينادي بفكرة التعويض
العادل لجبر الضرر ،الذي يكون للقضاء الدور الكبير في الوصول إليه عن
طريق حريته في تقدير التعويض ،حتى و إن لم يصرح به في الحكم.
وتهدف المسؤولية المدنية الى جبر الضرر  ،هذا الهدف يسانده و يدعمه
مبدأ يسيطر على تقدير التعويض في اغلب القوانين المدنية  ،وهو مبدأ
التعويض الكامل للضرر ،والمقصود به ان التعويض يجب ان يغطي جميع
االضرار.1
وتتمتع المحكمة المختصة بقدر كبير من الحرية في تقدير التعويض  ،اال
أنها تكون محكومة بجملة من العوامل المؤثرة  ،والتي تختلف من عامل الخر ،
كما أن قاضي الموضوغ سيتاثر بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب
أهمية كل عامل في تقدير التعويض .
ونظرا ألهمية الظروف المالبسة في عملية تقدير التعويض  ،فقد أثير
خالف فقهي حولها  ،فالبعض يرى بأنها هي التي تالبس المضرور دون
مجلة صوت القانون
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المسؤول  ،ويدخل في حساب القاضي عند تقديره للتعويض الظروف الشخصية
التي تحيط بالمضرور فقط  ،2وذهب جانب آخر الى مراعاة ظروف المسؤول.
لذا يهدف هذا البحث الى بيان المقصود بالظروف المالبسة ومدى
مساهتمها في تقدير التعويض في التشريع الجزائري مع االشارة الى بعض
التشريعات المقارنة  ،وكذا التطبيقات القضائية  ،وبناء على ما سبق ذكره ،
نطرح االشكالية التالية :
ما هي الظروف التي يجب على القاضي مراعاتها عند تقدير التعويض ؟
وهل أن القاضي عند تقدير التعوي ض يراعي الظروف المالبسة للمتضررفقط ؟
أم أنه يراعي أيضا ظروف المسؤول عن الضرر؟
لالجابة على االشكالية  ،اقسم بحثي هذا الى محورين  ،أتناول في المحور
األول :أثر الظروف الخاصة بالمسؤول على تقدير التعويض  ،أما المحور
الثاني:أخصصه ألثر الظروف الخاصة بالمضرورعلى تقدير التعويض.
وقد اتبعت المنج التحليلي أساسا من خالل تحليل النصوص الواردة في
القانون المدني الجزائري  ،باالضافة الى المنهج المقارن من خالل االشارة الى
ما ورد في التشريعات المقارنة العربية منها واالجنبية .
.1أ ثر الظروف الخاصة بالمسؤول على تقدير التعويض:

إن مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر يتحدد بأن تقدير التعويض
يجب إن يكون بقدر الضرر ال يأخذ بالحسبان عنصرا ً خارجا ً عنه .
واذا كان االمر من الناحية النظرية هو استبعاد األخذ بالظروف الخاصة
بالمسؤول عند تقدير التعويض  ،فإن الواقع العملي أثبت عكس ذلك  ،ويمكن
تقسيم هذه الظروف او االعتبارات الى مايلي:
 .1.1جسامة خطأ المسؤول:

يبدو من الناحية النظرية انه ليس الختالف درجات الخطأ أية أهمية ،
فهناك الخطأ الجسيم والخطأ اليسير  ،والخطأ ال تافه  ،والخطأ غير المغتفر ،
مجلة صوت القانون
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والخطأ العمد  ،الى غير ذلك  ،مادامت النتيجة واحدة في المسؤولية المدنية
وهي جبر الضرر ال لمعاقبة المتسبب فيه .
ومهما كان الخطأ يسيرا ً فإن التعويض يجب ان يكون عن الضرر المباشر
الذي احدثه هذا الخطأ اليسير ،كذلك مهما كان الخطأ جسيما ً  ،فإن التعويض
يجب ان ال يزيد عن هذا الضرر ،وهذا هو مقتضى فصل التعويض المدني عن
العقوبة الجنائية ،فالتعويض المدني أمر موضوعي ال يراعى فيه إالّ الضرر،
بينما العقوبة الجنائية أمر ذاتي تراعى فيه جسامة الخطأ .
لكن لهذا المبدأ بعض االستثناءات  ، 3حيث يعتد المشرع في بعض
الحاالت بدرجة الخطأ دون غيرها  ،كما هو الحال ما نصت عليه المادة ، 172
و المادة  185من القانون المدني .4
كما أن المدين في المسؤولية العقدية ال يسأل إال على خطئه المتوقع عكس
ما هو الحال عليه في المسؤولية التقصيرية ،ومع ذلك فإذا ارتكب المدين غشا
أو خطأ جسيما ترتبت مسؤوليته على خطئه غير المتوقع أيضا  ،طبقا لما جاء
في الفقرة الثانية من المادة  182من القانون المدني .
وعليه قد يكون الخطأ الجسيم سببا في حرمان المتضرر من التعويض ،
أي أنه في حالة ثبوت ارتكاب المتضرر خطأ جسيم ال يستفيد من التعويض ،
وهذا ما قضت به الغرفة االجتماعية بالمحكمة العليا في جاء فيه  " :من المقرر
قانونا أن عقوبة التسريح عن العمل بدون تعويض يكون في حالة ارتكاب العامل
لخطأ جسيم ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون. 5 "...
و من الناحية العملية  ،فان درجة الخطأ قد تؤثر في شعور القاضي عند
تقديره للتعويض وتكون عنصرا في تحديده  ،فالقاضي قد يتأثر في حكمه
بظروف مرتكب الفعل  ،فيزيد في قيمة التعويض لجسامة الخطأ المرتكب ، 6أو
ليسار المسؤول أو لكونه مؤمنا عن المسؤولية  ،اذ كثيرا ما يهتم بوضعية
الضحية في حالة الخطأ العمدي ، 7خاصة اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت
مجلة صوت القانون
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بالتبعية للدعوى العمومية  ،فالقاضي عند تقديره التعويض عن الضرر المعنوي
قد يتأثر دون أن يشعر بذلك بدرجة الخطأ المرتكب من قبل المحكوم عليه في
الدعوى العمومية  ،ب حيث ال يستطيع أن يتجرد من شعوره الشخصي ويفصله
عن شعور المضرور تجاه المسؤول  ،وبذلك يسترد سلطته التقديرية التي قد
يفقدها عند تقديره للتعويض عن الضرر المادي .8
وفي المقابل ليس للقاضي عند تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور أن
يخفضه بحجة أن محدث الضرر لم يرتكب اال تعديا يسيرا أو خطأ تافها  ،فما
دام محدث الضرر قد أتى فعال غير مشروع سبب ضررا للغير ،فعليه تعويض
المضرور عن كافة االضرار.
وفي حالة تعدد المسؤولون عن الفعل الضار ،يمكن للقاضي أن يوزع
عليهم المسؤولية بالتساوي ،كما له أن يحدد نصيب كل منهم في االلتزام
بالتع ويض ،وبديهي أن أساس التقسيم في هذه الحالة هو مدى جسامة الخطأ ،9
وهو ما يتناسب والعدالة  ،فمتى استطاع القاضي أن يحدد مدى جسامة الخطأ
لكل من الفاعلين ،فليس من العدل أن يوزع المسؤولية بالتساوي فيما بينهم ،في
الوقت الذي يكون خطأ أحدهم جسيما بينما خطأ آخر يسيرا .
وعادة يكون الى جانب جسامة الخطأ الصادر من المسؤول ظرف آخر
وهو الحالة المالية لهذا االخير  ،وهو ما سابحثه في مايلي:
 .2.1الحالة المالية للمسؤول عن الضرر:

اذا كان المبدأ في التعويض عن الضرر أن ال يقيم القاضي للحالة المالية
للمسؤول أي اعتبار ،ولكن هذا المب دأ يجب ان ال يؤخذ على إطالقه من قبل
القضاة  ،ألن القاضي غايته تحقيق العدالة بين المتخاصمين ،فإذا كان المسؤول
عن الضرر معيالً لعائله كبيرة العدد  ،ولم يكن الخطأ الذي ارتكبه إالّ خطأ ً
يسيرا ً جدا ً او تافهاً ،فإن هذا االعتبار قد يؤثر عند تقدير التعويض.
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وعليه ف الظروف الشخصية التي تحيط بالمسؤول ال تدخل في الحساب
عند تقدير التعويض ،فإذا كان المسؤول غنيا ً  ،لم يكن هذا سببا ً في ان يدفع
تعويضا ً اكثر ،فهو يدفع التعويض بقدر ما أحدث من ضرر دون مراعاة
لظروفه الشخصية  ،و العكس صحيح اذا كان فقيرا فليس هذا مبررا في دفع
مبل غ اقل  ،فالعبرة في تحديد مدى الضرر بالظروف الشخصية التي تحيط
بالمضرور ال بالمسؤول  ، 10ألن وظيفة التعويض تنحصر في جبر الضرر و
ليس عقاب المسؤول و بالتالي ال يهم ثراء او فقر المسؤول عن الضرر.
ويرى الفقيه " مازو" انطالقا من التعويض الكامل عن الضرر  ،على
القاضي عند تقديره للضرر أن يغمض عينيه عن حالة المسؤول المادية .11
وذهب عكس ذلك جانب من الفقه  ،الى مراعاة الظروف الشخصية
للمسؤول وخاصة ظروفه المالية  ، 12بحجة أن قواعد العدالة توجب على
القاضي أن يأخذ المركز المالي للمسؤول ب عين االعتبار عند تقدير التعويض ،
كما أن القضاة من الناحية العملية قد يتأثرون بالحالة المالية للمسؤول و يعمدون
قادر ماليا ً  ،كما يمنحونه مهلة طويلة لسداد
الى تقليل التعويض اذا كان غير
ٍ
التعويض ،ويعمدون الى زيادة التعويض اذا كان المسؤول ثريا ً ميسور الحال.13
وبالرجوع لنص المادة  131من القانون المدني الجزائري ، 14فقد جاء
نصا عاما يشمل جميع الحاالت دون حصر حاالت معينة  ،ودون تمييز بين
المضرور و المسؤول  ،حيث قضت بأن يقدر التعويض عن الضرر المادي
والضرر المعنوي مع مراعاة الظروف المالبسة .
أما المشرع الفرنسي هو االخر لم يتبن بنص صريح الحالة المالية
للمسؤول عند تقدير التعويض  ،واقتصرت احكامه على المبادئ العامة التي
تحدد التعويض بمقدار الضرر فقط  ،وهذا ما أعطى للقاضي سلطة تقديرية
واسعة في أ خذ مسألة المركز المالي للمسؤول على وفق ما تقتضيه قواعد
مجلة صوت القانون
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العدالة ،كون أن القاضي قد يميل الى المغاالة في التعويض اذا كان محدث
الضرر غنيا  ،وقد يميل الى التخفيض اذا كان المسؤول فقيرا . 15
وقد سمحت بعض القوانين للمحاكم أن تأخذ بعين االعتبار الحالة المالية
للمسؤول عندما يكون مجنونا  ،وهو ما جاء في نص المادة  1386من القانون
المدني البلجيكي الصادر سنة  1935التي جاء فيها " :عندما يكون الشخص في
حالة جنون او اختالل عقلي تجعله غير قادر على السيطرة على افعاله فيسبب
ضررا للغير  ،يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بكل التعويض أو بجزء منه آخذة
في االعتبار قواعد االنصاف والظروف المالبسة ومركز الطرفين " .16
و جاء في التشريع العراقي في نص في المادة ( )191في فقرتها الثالثة
من القانون المدني مايلي " :عند تقدير التعويض العادل عن الضرر ال بد
للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم"  ،و المراد هنا بمركز الخصوم
ليس مركزهم االجتماعي ،فالضرر ال يختلف اثره في االشخاص مهما تباينت
صفاتهم االجتماعية  ،وإنما المراد هنا المر كز االقتصادي ،فقد يكون من أوقع
الضرر في ظروف اقتصادية صعبة تجعل المبالغة في تقدير التعويض عليه اشد
وطأة وضيقا ً مما لو كانت حالته االقتصادية عادية .17
أما عن موقف القضاء الجزائري فيبدوا أنه أخذ بالظروف الخاصة
بالضحية فقط دون مراعاة ظروف المسؤول  ،وذلك من خالل ما قضت به
الغرفة المدنية بالمحكمة العليا " :اذا كان مؤدى نص المواد - 131 - 130
 182من القانون المدني  ،ان التعويض يخضع في تقديره لسلطة القاضي ،
فان عدم االشارة من طرف قضاة الموضوع الى مراعاتهم الظروف المالبسة
للضحية وقيامهم بتحديد الخسارة  ،يجعل قرارهم غير سليم ويعرض للنقض
".18
ونستخلص في االخير أنه اذا كانت هذه المسألة من الناحية النظرية ال
يلتفت اليها القاضي وال يعير لها أي اهتمام  ،إال أنه من الناحية العملية فقاضي
مجلة صوت القانون
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الموضوع يتأثر عادة بهذه الظروف لدى تقدير التعويض وإن كان ال يشير الى
ذلك في الحكم .
زيادة على الحالة المادية للمسؤول عن الضرر وما اثارته من اشكاالت
في عملية تقدير التعويض  ،قد يكون المتسبب في الضرر مكتتبا تأمينا عن
المسؤولية  ،فهل هذا يؤثر عملية تقدير التعويض  ،وهو ما سأتطرق اليه في
مايلي:
 1.3التأمين من المسؤولية :
قد يفضل المضرور الرجوع على شركة التأمين للحصول على تعويض و
بالتالي يضمن حقه ألنه يجد نفسه امام جهة لها مالءة الذمة المالية  ،في الوقت
الذي قد يكون فيه المسؤول عن الضرر معسر الحال  ،ومن ثم يصعب عليه
الحصول على التعويض.
فشركة التأمين تعد طرفا ً ثالثا ً ومباشراً في العالقة بين المضرور و
المسؤول ألداء التعويض عن المسؤول بالرغم من عدم مسؤوليتها عن الفعل
الضار ،وإنما هي ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور و ذلك
استنادا ً الى عقد التأمين . 19
فقواعد العدالة تقتضي عدم التمييز بين شخص وآخر طالما أن الخطأ
والضرر متساويان في كلتا الحالتين  ،فمقدار التعويض يجب ان ال يزيد عندما
يكون المسؤول عن الضرر قد أمن على مسؤوليته بدعوى ان شركة التأمين هي
التي ستدفع التعويض .
لكن المساواة بين المسؤول الغني و المسؤول الفقير  ،أال يعتبر سببا في
تمادي الغني في الحاقه الضرر بغيره ؟ .
فالمتسبب في الضرر اذا كان غنيا أو مؤمنا على مسؤوليته ال يتوانى ف ي
عدم الحاق الضرر بالغير  ،مادام أن المبلغ الذي سيحكم به ضده في تقديره
زهيد بمقارنة ما لديه من أموال عقارية ومنقولة .
مجلة صوت القانون
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لكن اال يعد هذا منافيا لقواعد العدالة واالنصاف  ،فكيف يعامل المسؤول
الثري ومن ورائه شركة التأمين مثل المسؤول الفقير الذي ليس لديه ما يكفي
ليؤمن ضد خطر المسؤولية عند تقدير التعويض ؟
اال انه من الناحية العملية  ،المحاكم تأخذ بعين االعتبارما اذا كان
المسؤول مؤ ّمنا ً على مسؤوليته لدى شركة التأمين ام غير مؤ ّمن عليها لغرض
زيادة مبلغ التعويض او إنقاصه . 20
 .2أ ثر الظروف الخاصة بالمضرور على تقدير التعويض :

الى جانب الظروف الخاصة بالمسؤول عن الضرر توجد ظروف و
عوامل أخرى متعلقة بالمتضرر يمكن ان تؤثر على تقدير التعويض ،أبحثها
على النحو اآلتي:
 .2.1خطأ المضرور :

حسب نصوص المواد 177 ،138 ،127من القانون المدني من القانون
المدني الجزائري  ،فان خطأ المضرور يعد من قبل السبب االجنبي المعفي من
المسؤولية  ، 21أي أن خطأ المضرور كان سببا للضر أو احد األسباب التي
ساهمت في وقوع الضرر.
وينبغي التفرقة ما اذا كان خطأ المضرور عمدي أو غير عمدي  ،ففي
الحالة االولى تنتفي مسؤولية الفاعل النعدام رابطة السببية حتى ولو كان هذا
االخير قد شارك في ارتكاب الخطأ  ،كما هو الحال لو كان المدعى عليه يسير
بسرعة مجاوزا الحد المسموح به  ،وقام شخص بإلقاء نفسه أمام السيارة بغية
االنتحار ،ففي هذه الحالة يكون خطأ المضرور قد استغرق خطأ المدعى عليه
الذي كان يس ير بسرعة عالية  ،وبذلك تنتفي مسؤولية المدعى عليه  ،وال يجوز
للمضرور أو ورثته أن يحتج على قائد السيارة أنه كان يقودها بسرعة  ،ألن
تعمد االنتحار ،وبالتالي ال يرجع عليه بشيء . 22
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أما اذا كان المسؤول متعمدا  ،كمن يقود سيارة ويرى غريمه يعبر
الطريق في غير الممر المخصص لذلك  ،فيتعمد دهسه  ،فانه يتحمل المسؤولية
كاملة  ،ألن خطأ المسؤول استغرق خطأ المضرور في هذه الحالة .23
اما اذا كان سلوك االلمضرور قد ساهم الى جانب سلوك المسؤول في
حدوث الضرر  ،ففي هذه الحالة ال يعوض تعويضا كامال وانما بقدر مساهمته ،
وهو ما قضت به الغرفة المدنية في قرارها بتاريخ 2011/09/22 :الذي جاء
فيه " ال يعوض السائق  ،الضحية  ،تعويضا كامال ،في حالة مساهمته في
مسؤولية الحادث  ،واصابته بعجز يقل عن . %50يتم تخفيض التعويض
الممنوح للسائق  ،الضحية  ،بنسبة مسؤوليته". 24
واذا كان فعل المتضرر هو السبب الوحيد للضرر الذي أصابه ،ففي هذه
الحالة يسقط حقه في المطالبة بأي تعويض  ،ألن المسؤول عن الضرر هو
المتضرر نفسه مما يجعل منه شخصا ً يجمع صفتين معاً ،و بالتالي يتحمل ما
أصيب به من ضرر ، 25وهذا ما جاء في اجتهاد الغرفة المدنية الذي جاء فيه:
" ...كان على قضاة االستئناف البحث عم اذا كان خطأ الضحية المتوفاة  ،الذي
يقع على الناقل اثباته  ،هو السبب الوحيد في الضرر ام نتج الحادث عن اهمال
وعدم احتياط المطعون ضدها .26 "...
أما بالنسبة لموقف القضاء من هذه المسألة نذكر ما قضت به الغرفة
المدنية بالمحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه  " :حيث يتبين من االطالع
على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم عن المسؤولية
المفترضة على كل من له حق الحراسة عن شيىء لكنهم أخطؤوا في تطبيق
هذه القاعدة التي لها استثناءات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليها المادة
 2/138من ق.م  ،وفي القضية الحال ية تبين ...أن الضحية هي التي تسببت
في وقوع الحادث بحيث أنه اصطدمت مباشرة بالشاحنة المتجهة في الجهة
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المعاكسة لسيارة الضحية  ،وبالتالي عل قضاة الموضوع أن يرفضوا دعوى
ذوي الحقوق على اساس المادة ... 2/138مما يتعين نقض القرار" . 27
باالضافة الى سلوك المتضرر ،فالقاضي يراعي أيضا الحالة الصحية
للمضرور.
 .2.2الحالة الصحية للمضرور :

لضمان الوصول الى تقدير مناسب للتعويض عن الضرر ال بد أن يكون
التقدير على أساس ذاتي ال على أساس موضوعي ،وذلك ألن التعويض يقاس
بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات دون أن يؤخذ باالعتبار اثر
الضرر نفسه الذي يصاب به شخص أخر غير المضرور.
فإذا كان المضرور مصابا ً بمرض السكري مثال  ،فإذا أصيب بجروح
كانت األضرار الناجمة عنه اشد خطورة مما لو كانت الجروح قد أصابت
شخصا ً سليما ً  ،فهذا كله يجب ان يراعى عند تقدير التعويض  ،األمر الذي
يستوجب تقليل مقدار التعويض بقدر ما كان موجوداً من عجز لدى المصاب قبل
أصابته. 28
لكن هذا ال يعني أ ن حالة المضرور السابقة على الحادث الذي لحق به
الضرر تعد سببا ً أجنبيا ً ينفي المسؤولية عن المتسبب في الحادث ،وإنما يبقى هذا
األخير مسؤوالً على الرغم من استعداد المصاب للمرض او اإلصابة التي ألمت
به.
كما ان قواعد العدالة تقتضي وجوب األخذ بعين االعتبار حالة المضرور
الصحية قبل اإلصابة عند تقدير التعويض عن الضرر الذي حل به  ،وذلك
بإنقاص مقدار التعويض المستحق له ،اذ يستند الضرر عندئ ٍذ الى حالة
المضرور الصحية السابقة بنسب ة معينة  ،وينسب الباقي من الضرر الى الحادث
او الفعل الضار ،حيث يتم ذلك بمقارنة حالة المضرور وقدرته على العمل
والكسب بعد الضرر الذي لحق به مع حالته و قدرته على العمل و الكسب قبل
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أصابته بالضرر ،ويكون الفارق بينهما حقيقة الضرر الذي يسأل عنه
المسؤول.29
وهناك عدة عوامل تساعد قاضي الموضوع على ابراز الحالة الصحية
للمضرور عند تقدير التعويض عن الضرر الجسدي اهمها عامل السن و درجة
تحمل المضرور والعضو المصاب .30
فعلى سبيل المثال  ،القضاء الفرنسي لم يستقر على نهج معين  ،فمحكمة
النقض الفرنسية بدوائرها المختلفة قضت بتعويض المضرور كام ً
ال دون النظر
إلى حالته الصحية قبل الحادث ومدى استعداده الشخصي للمرض  ،فقد ورد في
قرار صادر عن الدائرة المدنية  " :كون المتضرر مصابا ً بمرض من شأنه أن
يؤدي إلى تفاقم النتائج المترتبة على الحادثة يجب أن ال يؤثر على مبلغ
التعويض"  ، 31بينما اتجهت محاكم االستئناف الفرنسية اتجاها ً مغايرا ً وأكدت
وجوب األخذ بالحالة الصحية للمضرور والسابقة لتاريخ الحادث بعين االعتبار
كظرف ساهم في إحداث التغير في الضرر  ، 32وهذا تأييد واضح لما ذهب
اليه الفقه من وجوب مراعاة الحالة الصحية للمضرور قبل وقوع الحادث عند
تقدير التعويض.
باإلضافة الى الحالة الصحية للمتضرر  ،يراعي القاضي أيضا الظروف
المالية و االجتماعية للمتضرروهو ما سأتطرق له في ما يلي :
 2.3الحالة المالية و االجتماعية للمضرور:

ان الحالة المالية و االجتماعية و المهنية للمتضرر تعد من الظروف
المالبسة للضرر التي ينبغي على قاضي الموضوع أن يأخذ بها عند تقدير
التعويض ،على أساس ان اإلصابة الجسدية غالبا ً ما تؤدي الى نقص الموارد
المالية للمضرور او انعدامها  ،فمن يعول اسرة يكون ضرره أشد من الضرر
الذي يصيب شخصا أعزبا  ،والضرر الذي يصيب استاذا أو فنانا مثال  ،يكون
اشد من الضرر الذي يصيب شخصا بدون عمل  ،أو كان عامال بسيطا  ،لكون
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هذا الضرر يؤدي الى نقص أو انعدام الموارد التي كان المضرور يحصل عليها
من عمله . 33
وتجدر االشارة أن ثراء أو فقر المتضرر ال يعتد به عند تقدير التعويض ،
ألن الضرر واحد سواء كان المضرور غنيا أو فقيرا  ،أي أن المضرور اذا كان
غنيا ً ال يقضى له بتعويض اقل مما يقضى له لو كان فقيرا ً  ،فالمضرور مهما
كانت حالته المالية يجب تعويضه عن كافة االضرار التي اصابته بغض النظر
عن تلك االعتبارات ،و لكن القصد من وراء مراعاة الحالة الصحية واالجتماعية
للمتضرر مراعاة سبل رزقه ومن يتولى االنفاق عليه لتحديد ما لحقه من خسارة
وما فاته من كسب  ،فمن كان كسبه أكبر كان الضرر الذي لحق به أكبر.
وهذا ما كرسه اجتهاد المحكمة العليا  ،و التي أكدت على ضرورة
االعتداد بالحالة المالية و االجتماعية للمضرور  ،حيث جاء في قرار صادر
بتاريخ  ..." 1993/01/06وأنه ينبغي على قاضي الموضوع أن يستجيب
لطلبات المطعون ضدهم للتعويض عن األضرار الالحقة بهم جراء فقدان
قريبهم ،فإنه ملزم مع ذلك بذكر العناصر الموضوعية التي تمكنه من تحديد
التعويض وهي على وجه الخصوص سن الضحية ونشاطه المهني ،ودخله
الدوري أو أجره . 34 "...
وجاء ا يضا في قرارها الصادر في  " 2012/06/21التعويض عن
حادث مرور مميت يشمل التعويض عن الضرر المادي الحاصل للمكفول ،
بسبب فقدان مصدر الرزق.35"..
الخاتمة:
ان القاعدة العامة في تقدير التعويض ان يتم تعويض المتضرر تعويضا
كامال عن كافة االضرار التي اصابته سواء كانت جسدية أو مادية أو معنوية ،
على اساس ما تكبده المضرور من خسارة وما فاته من كسب  ،طبقا لنص المادة
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 182من القانون المدني ،مع مراعاة الظروف المالبسة الخاصة بالمتضرر،
وفي االخير توصلت للنتائج التالية :
 -1أن فكرة التقدير الموضوعي للتعويض  ،تقتضي أال يعتد ال بظروف
المسؤول وال بظروف المضرور  ،واذا كان ذلك يمثل فكرة التعويض الكامل ،
فإن غالبية التشريعات اتجهت الى تبني فكرة التعويض العادل استجابة لدواعي
العدالة حيث تراعى فيه الظروف المحيطة بالمضرور والمسؤول لدى تقدير
التعويض  ،طبقا لنص المادة  131من القانون المدني الجزائري.
 -2ان مبدأ التعويض الكامل ال يقيم وزنا ً إال لعنصر واحد وهو حجم
الضرر الفعلي الذي تكبده المضرور دون أن يعتد بجسامة الخطأ المنسوب
لمرتكب الفعل الضار أو قدراته المالية أو المنفعة التي تعود عليه م ن فعله
الضار.
 -3أن عبارة " الظروف المالبسة" الواردة في نص المادة  131من
القانون المدني الجزائري  ،تعني االعتداد بالظروف الخاصة بالمتضرر كقاعدة
عامة .
 -4أنه من الصعب على القاضي عند تقدير التعويض من الناحية العملية
 ،فهو يراعي درجة خطأ المسؤول دون أن يشعر بذلك  ،فيقوم بالحكم بمبلغ
أكثر اذا كان خطأ المسؤول متعمدا  ،ويقوم بالتخفيف اذا كان بغير عمد .
 -5أنه ال يجوز للقاضي أن يعتد بجسامة خطأ المسؤول ويجعل منه
العامل الوحيد في تحديد مقدار التعويض  ،فهدف المسؤولية المدنية هو إصالح
الضرر ال عقاب محدثه.
 -6عدم جواز حصول المضرور على تعويض أكثر من الضرر الذي
أصابه  ،فليس للقاضي أن يأخذ الوضع المادي للمسؤول بعين االعتبار عند
تقديره للتعويض فيقوم بالحكم عليه بمبلغ مرتفع كون المسؤول غنيا أو يحكم
بمبلغ زهيد كون المسؤول فقيرا.
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 -7أن عناصر الضرر التي تتدخل في حساب التعويض من مسائل
القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا .
 -8ان هناك معايير أخرى لتقدير التعويض باالضافة الى الظروف
المالبسة  ،كمعيار حسن النية أو سوءها  ،ومعيار الكسب الفائت و الخسارة
الالحقة بالمتضرر .
التوصيات:
 -1يجب على القاضي أن ال ينظر إلى غنى محدث الضرر فيجعله
سببا للتشدد معه ومنح المضرور مبلغا ً من التعويض يزيد عن حقيقة الضرر
الواقع فعالً فمحدث الضرر فقيرا ً كان أم غنيا ً عليه التزام واحد وهو
تعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه وال شيء غير ذلك.
 -2أن يتم تعديل نص المادة  131من القانون المدني  ،وذلك ببيان
المقصود بالظروف المالبسة هل هي الخاصة بالمتضرر فقط  ،أم أنها
خاصة بالمتضرر و المسؤول على حد سواء ،وهذا حتى يرفع اللبس و
يضع حدا للجدل حول مضمونها .
التهميش و اإلحاالت :
 1عدنان إبراهيم السرحان -نوري محمد خاطر ،شرح القانون المدني األردني ،مصادر
الحقوق الشخصية االلتزامات ،عمان ، 2000 ،ص.490
 2وقد كان القضاء المصري يصرح بذلك في أول األمر  ،ثم سكت عن ذلك  .بل هو اآلن
يصرح في بعض األحيان بان جسامة الخطأ ال دخل لها في تقدير التعويض  .ولكن الواقع
غير ذلك  ،فالقاضي ال يستطيع أن يتحاشى إدخال جسامة الخطأ عامال في تقدير التعويض .
كما أن اللجنة عندما حذفت عبارة " جسامة الخطأ " واستبدلت بها عبارة "الظروف
المالبسة" إنما راعت أن جسامة الخطأ تدخل في عموم هذه الظروف  ،فلم ترد أن تستبعد
جسامة الخطأ من أن تكون عامال في تقدير التعويض  .عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط
في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجه عام  -مصادر االلتزام  ،الجزء االول  ،دار
احياء التراث العربي  ،بيروت  ،1998،ص .974
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 3علي فياللي  ،االلتزامات  ،الفعل المستحق للتعويض  ،ط ،2موفم للنشر  ،الجزائر ،
 ، 2007ص 82
 4وجاء ايضا في نص المادة الثانية من القانون  29/91المؤرخ في  1991/12/21المعدل
والمتمم للقانون  11/90المتعلق بعالقات العمل بالتسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل
أخطاء جسيمة  ،و االمثلة عديدة في هذا الشأن .المرجع نفسه  ،ص  182وما يليها .
 5قرارها رقم  45462المؤرخ في  ، 1988/03/07المجلة القضائية لسنة  ، 1991العدد
 ، 1ص 98
6

Le juge aurait une tendance naturelle, au moment où il fixe le montant de la
réparation, à tenir compte de la gravité de la faute commise ou du contexte
particulier, auquel cas il s’agirait davantage d’une peine privée que d’une
réparation .F. Givord , la réparation du préjudice moral , thèse Grenoble ,
1938, n° 76.

 7علي فياللي  ،مرجع سابق  ،ص .83
 8ففي حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ  03افريل  1964أشارت بصورة واضحة الى
االخذ بجسامة الخطأ لدى تقدير التعويض عن الضرر المعنوي واعتبرت ذلك من الظروف
المالبسة التي نص عليها المشرع المصري و التي تدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع .
انظر :صالل حسين علي الجبوري  ،تعويض الضرر االدبي في المسؤولية المدنية  ،دار
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ملخص :
تواجه العقود اإللكترونية –من وجهة نظر القانون الدولي الخاص -تحديات
وصعوبات من شأنها عرقلة السرعة والسهولة التي تتميز بها ،هذه التحديات مرتبطة أساسا
بمشكلة جوهرية ؛ تتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعة الناشئة عن
هذا النوع من العقود ،وأمام هذا التداخل المشكل الذي تعرفه العقود اإللكترونية ،ذهبت جل
التشريعات المقارنة إلى اعتماد ما يسمى "بضابط إرادة األطراف" عند الحديث عن
االختصاص القضائي الدولي ،هذه القضايا ومدى فعاليتها ستكون محور دراستنا ضمن هذه
الورقة البحثية.
كلمات مفتاحية  :اختصاص ،قضائي ،دولي ،ضابط اإلرادة ،عقود إلكترونية.

Abstract :
Electronic contracts, in terms of international private law, face
critical challenges and difficulties that would hinder their pace and
simplicity. These challenges are related fundamentally to crucial
problem; concern determining the judicial authority that is specialized
in resolving the dispute which results from this sort of contracts. Along
with the interference that electronic contracts are witnessing, most of

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

مريم بن خليفة العقود اإللكترونية :دراسة على ضوء معايير االختصاص القضائي الدولي
852
comparative legislations relied on what is called “the autonomy of the
parties” when addressing international competence. This paper will
cover these issues and their effectiveness jurisdiction
Keywords : competence, jurisdiction, international, voluntary
submission, electronic contracts.

 -1المؤلف المرسل  :مريم بن خليفة ،اإليميل mbenkhelifa452@gmail.com :

مقدمة :
تعد المعامالت االلكترونية على مستوى شبكة االنترنت وعلى وجه
الخصوص العقود اإللكترونية من أبرز المواضيع الحديثة التي تناولتها نظرية
القانون الدولي الخاص ،فهذه األخيرة أثارت جدال فقهيا واسعا بين جمهور
الفقهاء بالنظر إلى حجم اإلشكاالت العملية الملموسة والناتجة عنها ،والتي
تجسدت بوضوح على صعيد االختصاص القضائي ،والذي يعد من المواضيع
البارزة التي تعرض لها القانون الدولي الخاص ضمن جل نصوصه.
إن هذا الموضوع يحتم علينا كباحثين دراسة محل العقود اإللكترونية من
مشكلة تنازع االختصاص القضائي الدولي ،وهو ما يستدعي منا بحث اإلشكالية
التالية :ما هي الضوابط القانونية التي يمكن االستعانة بها في تحديد الجهة
القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونية؟ هذه
اإلشكالية ال محالة تستدعي منا تسليط الضوء على مجمل التساؤالت الفرعية
المرتبطة بالموضوع والتي نوجزها كما يلي :كيف تعامل المشرع الجزائري
ضمن قانون التجارة اإللكترونية الجديد مع مسألة االختصاص القضائي الدولي
ال سيما في ظل الخصوصية التي تتمتع بها العقود اإللكترونية؟ ثم أنه وبالحديث
عن المكنة الممنوحة لألطراف في اختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع هل
تكفي الضوابط العامة التقليدية كبديل لحل المشاكل المتولدة عن مثل هذا النوع
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من المنازعات أم أنها ال تتماشى وإياها؟ كل هذه التساؤالت وغيرها سنحاول
اإلجابة عنها من خالل المحاور اآلتية :
المحور األول خصصناه للحديث عن اإلطار المفاهيمي للدراسة ،والذي
سندرس من خالله نقطتين أساسيتين؛ األولى تتعلق بتبسيط المفاهيم المتعلقة
بالموضوع ،والثانية تتعلق بتوضيح الترابط الذي يجمع كل من االختصاص
القضائي الدولي بمنازعات العقود اإللكترونية.
المحور الثاني فجاء ليسلط الضوء على أهم اإلشكاالت المثارة على
صعيد االختصاص القضائي الدولي بمنازعات العقود اإللكترونية.
هذا وتظهر أهمية الدراسة في كون البحث في مجال العقود اإللكترونية
وكل ما يتعلق بها خاصة من الناحية القانونية أضحى من األمور الواجبة علينا
كقانونيين ذلك أن الدراسات في مثل هذا المجال محدودة بالمقارنة مع مواضيع
أخرى ،كما أن موضوع االختصاص القضائي الدولي في مجال العقود
اإللكتروني ة ولد العديد من اإلشكاالت القانونية ،سيما عند محاولة إعمال
الضوابط العامة المتعارف عليها في نظرية تنازع االختصاص القضائي
وإسقاطها على المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونية التي تتمتع بنوع من
الخصوصية ،األمر الذي أثار جملة من الصعوبات الملموسة عند التطبيق.
كما تهدف هذه الدراسة إلى:
 تسليط الضوء على العقود اإللكترونية باعتبارها من العقود الدولية
الخاصة والتي تخضع ألحكام القانون الدولي الخاص؛ سيما في شقها
المتعلق بالمحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عنها.
 تقييم ضابط حرية األشخاص في اختيار المحكمة المختصة بنظر
المنازعة وموقف المشرف الجزائري من هذا الضابط.
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 تقييم الضوابط البديلة والمعروفة بالضوابط العامة أو التقليدية في
االختصاص القضائي وبحث مدى مالئمتها في حل مشكلة االختصاص
القضائي بنظر منازعات العقود اإللكترونية.
 محاولة تحليل ما ورد ضمن االتفاقيات الدولية فيما يخص هذه المسألة.
هذا وقد عالجنا هذا الموضوع باستخدام المنهج الوصفي الذي يظهر
واضحا من خالل اإلشارة لمختلف المفاهيم المرتبطة بالموضوع ،باإلضافة إلى
تعداد مختلف الضوابط التي يمكن اللجوء إليها عند تحديد المحكمة المختصة
بنظر مثل هذه المنازعات ،مستعينين في ذلك بالتحليل القانوني لمختلف
النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.
 .1اإلطار المفاهيمي للعقود اإللكترونية واالختصاص القضائي :

سنتناول ضمن هذه الجزئية تعريف كل من العقد اإللكتروني ()1.1
واالختصاص القضائي الدولي (. )2.1
 .1.1تعريف العقد اإللكتروني :

تعددت التعاريف الفقهية والتشريعية التي تعالج مصطلح العقد
اإللكتروني ،فأما بالنسبة للتعريف الفقهي فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقد
اإللكتروني "اتفاق بين طرفي العقد ،من خالل تالقي اإليجاب والقبول عن
طريق استخدام شبكة المعلومات ( )on lineسواء في تالقي اإلرادتين أو في
المفاوضات العقدية ،أو التوقيع ،أو أية جزئية من جزئيات إبرامه سواء أكان هذا
التصرف في حضور طرفي العقد ،أو في مجلس العقد ،أو من خالل التالقي
1
عبر شاشات الحاسب اآللي ،أو أية وسيلة إلكترونية سمعية أو بصرية".
وفيما يخص التعريف التشريعي ف إننا سنكتفي باإلشارة على ماورد ضمن
التشريع الجزائري ،نص المادة  6من القانون  05-18التي عرفت العقد
اإللكتروني بنصها  ..." :العقد اإللكتروني بمفهوم القانون رقم  02-04المؤرخ
في  5جمادى األولى عام  1425الموافق لـ  23يونيو سنة  2004الذي يحدد
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم ،ويتم إبرامه عن بعد،
مجلة صوت القانون
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دون الحضور الفعلي والمتزامن ألطرافه باللجوء حصريا لتقنية االتصال
اإللكتروني.2"...
وبالرجوع إلى القانون  02-04المحدد ل لقواعد المطبقة على الممارسات
التجارية المعدل والمتمم  3وتحديدا نص المادة  3منه يمكننا الجمع بين التعريفين
كما يلي:
"العقد اإللكتروني هو كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية
خدمة ،حرر مسبقا من أحد أ طراف االتفاق مع إذعان الطرف اآلخر بحيث ال
يمكن هذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه ،ويتم إبرامه عن بعد ،دون الحضور
الفعلي والمتزامن ألطرافه باللجوء حصريا لتقنية االتصال اإللكتروني".
من منطلق التعاريف السابقة للعقد اإللكتروني يتجلى لنا أن العقد
اإللكتروني باإلضافة لكونه عقد تفاعلي بالنظر إلى الحضور االفتراضي
المعاصر بين المتعاقدين ،ذو طابع تجاري كون أن التجارة اإللكترونية الميدان
األوسع النتشار العقد اإللكتروني ،فهو أيضا التزام تعاقدي دولي حيث تجري
أغلب االلتزامات التعاقدية المبرمة عبر شبكة األنترنت بين أشخاص ينتمون إلى
دول مختلفة (أجانب) ،كما قد يكون محل تنفيذ العقد دولة أجنبية ال ينتمي إليها
المتعاقدين ،وهو ما يعبر عن توفر العنصر األجنب ي في العالقة محل الدراسة
األمر الذي يطرح بشدة إشكالية تنازع االختصاصين القضائي الدولي
والتشريعي بخصوص المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن ممثل هذا النوع من

العقود .4
 .2.1تعريف االختصاص القضائي الدولي :

يقصد باالختصاص القضائي الدولي في االصطالح القانوني بأنه بيان
الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية بالمقابلة للحدود التي تباشر فيها
الدول األخرى سلطاتها القضائية ،5كما عرفه جانب من فقه القانون الدولي
الخاص بأنه ذلك االختصاص الذي يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي،
مجلة صوت القانون
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وذلك إزاء االختصاص الداخلي الذي يتضم ن المنازعات الناشئة عن العالقات

القانونية الوطنية البحتة بجميع عناصرها من أشخاص ومحل وسبب .6
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك جانبا من الفقه استخدم مصطلح االختصاص
القضائي اإللكتروني في المنازعات الناشئة عن العالقات القانونية عبر شبكة
األنترنت ،حيث دعا البعض إلى ترويض قواعد االختصاص القضائي الدولي
التقليدية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات العقد اإللكتروني ومصالح طرفي
النزاع ، 7إال أن هذا المصطلح في رأينا يأخذنا إلى ضرورة إعمال فكرة القضاء
اإللكتروني أو كما يطلق عليها البعض اصطالح المحكمة الرقمية وليس فقط
تكييف ضوابط اال ختصاص القضائي الدولي التقليدية لتتماشى مع خصوصية
المعاملة اإللكترونية ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يضيف أنصار الفكرة
السابقة أن االختصاص القضائي االلكتروني يعطي معنى االختصاص القضائي
الدولي وحده أو االختصاص القضائي الوطني (الخاص وحده) وإنما ينعقد
االختصاص القضائي اإللكتروني لمحكمة تحسب أن العالقة القانونية اإللكترونية
وطنية محضة ،أو قد ينعقد االختصاص القضائي اإللكتروني لمحكمة تحسب أن
العالقات القانونية اإللكترونية دولية ،وهذا القول مردود عليه في نظرنا كون أن
ما يميز قواعد االختصاص القضائي الدولي التقليدية عن قواعد االختصاص
القضائي الدولي في المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونية هو تلك الميزة
التي تنفرد بها العقود اإللكترونية عن العقود التقليدية ال غير والدليل على ذلك
أن الضوابط التي ينادي بها أنصار هذا المصطلح هي ذاتها الضوابط المتعارف
عليها ضمن نظرية االختص اص القضائي الدولي ،ناهيك عن كون أننا إذا تحدثنا
عن االختصاص القضائي الدولي فنحن بصدد عالقة دولية ومنه منازعة دولية
يكون أحد أطرافها أجنبي.
كما أن المتمعن في التعريف الفقهي لالختصاص القضائي اإللكتروني
"بأنه مجموعة القواعد التي تحدد في مقتضاها والية محاكم الدولة بنظر
مجلة صوت القانون
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المنازعات اإللكترونية إزاء غيرها من محاكم دول أخرى" ،8يلمس بوضوح أن
هذا التعريف ال يختلف عن ما سبقه من تعاريف متعلقة بمصطلح االختصاص
القضائي الدولي إال ما تعلق منه بطبيعة المنازعة التي يعالجها ،بل ويعتبر
قاصرا كذلك بالمقارنة مع ما قدمه الفقهاء من تعاريف متعلقة باالختصاص
القضائي الدولي والتي سبقت اإلشارة إليها.
 .2مسألة تحديد االختصاص القضائي الدولي:

تناول العديد من الفقهاء وكذا التشريعات المقارنة مسألة تحديد
االختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات التي قد تنشأ عن العقود
اإللكترونية ،واستقرت أغلبها على دراسة احتمالين؛ األول يتعلق باتفاق
األطراف على ا لمحكمة المختصة بنظر النزاع وهو ما يعرف بضابط الخضوع
االختياري ،والثاني يخص حالة ما إذا سكت أطراف العقد عن تحديد الجهة
القضائية التي يؤول إليها الفصل في النزاع.
 .2.1حرية األطراف في تعيين المحكمة المختصة :

يعد ضابط حرية األطراف في تعيين المحكمة المختصة من الضوابط
المتعارف عليها في المعامالت الدولية بين األطراف والذي يجيز لهم حرية
االتفاق على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم أو المحتمل
وقوعه ضمن بنود العقد ،وذلك تطبيقا لمبدأ سلطان اإلرادة في تعيين المحكمة
المختصة بنظر النزاع ،ويعتبر هذا الضابط من بين الضوابط المستقر والمتفق
عليها في أغلب التشريعات المقارنة 10بغض النظر عن نوع العالقة القانونية أو
نوع النزاع.11
ويعد االتفاق على االختصاص بين طرفي العقد سابقا على قيام النزاع أو
الحقا ،أي بعد نشوب النزاع حول موضوع العقد ،12فاالتفاق قد يكون صراحة
بموجب عقد مكتوب بين األطراف 13أو في صلب العقد بحد ذاته 14سواء
بإدراج بند في العقد يولي االختصاص لمحاكم دولة معينة ،أو بإدراج بند
تحكيمي وفي هذه الحالة يخرج النزاع بصفة كلية من والية القضاء ،كما يتصور
9

مجلة صوت القانون
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أن يكون خضوع الخصوم لوالية قضاء الدولة ضمنيا ،ويحدث ذلك عندما يعين
الخصوم موطنا مختارا لهم في دولة معينة .15
بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى
ضابط الخضوع االختياري وذلك ضمن نص المادة  /13ف  10من القانون
 05-18المتعلق بالتجارة اإللكترونية بنصها" :يجب أن يتضمن العقد
اإللكتروني على الخصوص المعلومات اآلتية... :
 الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع ،طبقا ألحكام المادة 216
أعاله."...
ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن المشرع الجزائري فصل في مشكلة
المحكمة المختصة بالفصل في النزاع وذلك بإلزامه ألطراف العقد على تحديد
الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع في إطار نص المادة  2من القانون
نفسه التي تنص بأنه" :يطبق القانون الجزائري في مجال المعامالت التجارية
اإللكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد اإللكتروني:
 متمتعا بالجنسية الجزائرية ،أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر ،أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري،أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر".
فالمتمعن لنص المادة  2أعاله يالحظ أن المشرع الجزائري وضع بدائل
لفرضية غياب تحديد للمحكمة المختصة.
كما تجدر اإلشارة إلى أن العديد من االتفاقيات الدولية تناولت مسألة
تحديد المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود الدولية ،على
غرار اتفاقية بروكسل بشأن االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية في
المواد المدنية والتجارية بين دول االتحاد األوروبي لعام  171968التي أخذت
بهذا المبدأ ،وكذلك فعلت اتفاقية لوجانو لعام  181988التي تبنت إمكانية
مجلة صوت القانون
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األطراف على تحديد المحكمة المختصة ،كما تم تبني المبدأ السابق الذكر ضمن
مشروع اتفاقية الهاي المتعلق باالختصاص واألحكام األجنبية في المواد المدنية
والتجارية الصادر عن اللجنة الخاصة في  30أكتوبر . 191999
كما أكدت هذا المبدأ المادة  23من الئحة االتحاد األوروبي رقم
 2001/144الصادرة عن المجلس في  2000/9/22المتعلقة باالختصاص
القضائي واالعتراف باألحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية ،20والتي
دخلت حيز النفاذ في  1مارس  2002بالنسبة لجميع الدول األعضاء في االتحاد
األوروب ي (باستثناء الدنمارك التي قررت عدم االنضمام لها) ،والتي كان من
أبرز أهدافها التجارة اإللكترونية .21
وفي سياق شكل االتفاق المحدد لالختصاص الذي اشترطته التشريعات
المقارنة والذي سبق وأشرنا إليه عند الحديث عن ضابط الخضوع االختياري،
ذهبت اتفاقية بروكسل بشأن االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية في
المواد المدنية والتجارية السالف ذكرها ضمن نص المادة  17إلى ضرورة
النص على شرط اختيار القاضي للفصل في النزاع سواء كان ذلك كتابة أو لفظا
مع تأكيد كتابي ،أو سواء في شكل يتوافق مع ما تعارف عليه األطراف فيما
بينهم ،أما ما تعلق بالتجارة الدولية فيتم االتفاق على شرط االختصاص القضائي
بالشكل الذي يتوافق مع ما تعارف عليه األطراف أو كان من المفترض بهم
معرفة هذا الشكل بحكم انتشاره على نطاق واسع ،كما قام مجلس االتحاد
األوروبي من جهته بإدخال تعديل على المادة  17من معاهدة بروكسل لتتالءم
مع طبيعة العقد اإللكتروني ،فاعتبر في حكم الكتابة كل ما يتداول بالطريقة
اإللكترونية ويمكن االحتفاظ به بصورة دائمة وتطبيقا لذلك يمكن اعتبار شروط
اختيار االختصاص القضائي صحيحا إذا جرى تأكيده بموجب رسالة إلكترونية
.22
كما أكد مشروع اتفاقية الهاي بشأن االخت صاص واألحكام األجنبية في
المواد المدنية والتجارية ما سبق ذكره وذلك ضمن نص المادة  4التي نصت
مجلة صوت القانون
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بأنه في حالة ما إذا اتفق الطرفان على تعيين محكمة أو محاكم دولة متعاقدة
للنظر في النزاعات الناشئة أو التي نشأت في حالة وجود عالقة قانونية معينة،
فإنه يكون لتلك المحك مة أو المحاكم والية قضائية حصرية للنظر في هذه
المنازعات ما لم تكن األطراف قد قررت خالف ذلك.
كما نصت بأن االتفاق المشار إليه في الفقرة  1يكون ساري المفعول في
الشكل الذي تم إبرامه أو تأكيده به متى تم:
(أ) كتابة.
(ب) بأي وسيلة اتصال أخرى تمكن من وصول المعلومات مع
إمكانية الرجوع إليها الحقا؛
(ت) وفقا لما تعارف عليه األطراف؛
(ج) وفقا لعرف يفترض بالطرفين أو يتوقع منهما أنهما على

علم به.23 "...
 .2.2الضوابط التقليدية (العامة) في تحديد المحكمة المختصة:

من حيث المبدأ تقوم االتجاهات التقليدية في تحديد االختصاص القضائي
الدولي لمحاكم دولة معينة -أساسا -على ضوابط شخصية في صورة ضابط
جنسية المدعى عليه الذي يعطي االختصاص لمحكمة الدولة التي يتمتع هذا
األخير بجنسيتها ،أو ضابط الموطن أو محل اإلقامة باعتبارها ضوابط شخصية
كذلك ذات طابع مكاني ،كما أنها تعد في نظر البعض من عناصر الشخصية
القانونية (باألخص ضابط الموطن) .24
بالنسبة للضابط األول؛ وهو ضابط الجنسية يعد هذا المعيار من أقدم
المعايير التي ينبني عليها االختصاص القضائي الدولي في غالبية الدول،25
فالجنسية تعتبر ضابط اختصاص القضاء الوطني كونها تربط أشخاص النزاع
بدولة القاضي المختص ،وتلعب الجنسية دورا مهما في القانون الدولي الخاص
فهي تمنح الطابع الدولي لقواعد االختصاص القضائي على خالف الموطن
مجلة صوت القانون
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باعتبار أنها رابطة سياسية وقانونية تختلف عن الموطن الذي يعتبر مجرد
رابطة قانونية ،26ووفقا لهذا الضابط ينعقد االختصاص القضائي الدولي لمحاكم
الدولة التي ينتمي إليها المدعى عليه بجنسيته ، 27وأساس ذلك أن جنسية المدعي
وحدها ال تكفي كضابط لالختصاص ،28ويعتبر البعض أن هذا الضابط هو
ضابط شخصي وغير اقليمي مبني على صفة الشخص ودون االعتداد باإلقليم
وقانوني ألنه مبني على فكرة قانونية ،وعام ألنه ال يقتصر على طائفة معينة من
المنازعات دون غيرها ، 29يتعين توافره وقت رفع الدعوى ،وليس للمدعى عليه
أن يدفع بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى إال في حالة الدعاوى

العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .30
أما بالنسبة لضابط موطن المدعى عليه؛ فإن االختصاص القضائي لمحاكم
دولة ما ينعقد على أساس توطن المدعى عليه بها ،فينعقد االختصاص بناء على
هذا الضابط لمحاكم الدولة بخصوص الدعاوى التي ترفع على األجنبي المدعى
عليه الذي يوجد بها موطنه أو محل إقامته ،وهو ضابط شخصي أو إقليمي ألنه
مبني على أساس الصلة التي تجمع الشخص بإقليم الدولة ،ومن ثم فهو يصل
المنازعة بسيادة الدولة وبالتالي يصلها بوالية القضاء فيها ،31وهو ضابط قانوني
ألنه مبني على اعتبارات قانونية وهو ضابط عام ألنه ال يقتصر على طائفة
معينة من المنازعات ، 32وهذا الضابط من أكثر الضوابط شيوعا في التشريعات
الوضعية.
الخاتمة :
في ختام دراستنا لموضوع العقد اإللكتروني على ضوء معايير
االختصاص القضائي الدولي لمسنا أهمية الضابط اإلرادي الذي انتهجته
التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري للتصدي لمشكلة االختصاص
القضائي في المنازعات المتعلقة بالعقود اإللكترونية ،فالمشرع الجزائري ضمن
قانون التجارة اإللكترونية الجديد  05-18راعى إرادة األطراف عند تحديد
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الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونية بل
وشدد على ضرورة ذلك  ،بينما تجاهل مبدأ سلطان اإلرادة عند تحديد القانون
الواجب التطبيق على المنازعة ،وهو األمر الذي نستحسنه من جهة عند الحديث
عن ا الختصاص القضائي ،ونأخذ عليه من جهة أخرى عند الحديث عن
االختصاص التشريعي لعدم تماشيه مع الطبيعة الرضائية واإلرادية للعقود ،وكذا
مع ما انتهجته معظم التشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية.
كما يمكننا أن نلمس من خالل هذه الدراسة العديد من النتائج التي يمكن
إيجازها فيما يلي:
 أن مشكلة تحديد الجهة القضائية المختصة هي مشكلة سابقة على تحديدالقانون الواجب التطبيق ،ومن ثم كان لزاما على القاضي الفصل في المحكمة
المنوط بها نظر النزاع أوال ثم االنتقال لتحديد القانون الواجب التطبيق على
المنازعة الناشئة عن العقد اإللكتروني.
 اتفاق جل التشريعات المقارنة على إعمال "ضابط إرادة األطراف" عندتحديد االختصاص القضائي الدولي ،وهو في نظرنا الضابط األمثل الذي يتالءم
وخصوصية العقود اإللكترونية التي تكاد تخرج من قبضة وسلطان القانون -
خاصة في ظل التطور الذي تعرفه شبكة االنترنت وتأثيرها على هذه العقود-
لتصبح رهينة إرادة األطراف وحدهم ،وهو ما أكدته جل االتفاقيات الدولية في
العديد من أحكامها تماشيا وطبيعة هذا النوع من العقود.
 لم يغفل فقهاء القانون الدولي الخاص عن احتمالية عدم اشتمال العقوداإللكترونية على تحديد الجهة القضائية المختصة من قبل أطراف العقد ،ليسد
الفقهاء هذا الفراغ بالضوابط العامة في االختصاص القضائي والمتمثلة في كل
من ضابط الجنسية وضابط موطن المدعى عليه ،هذا األخير الذي نصت عليه
كذلك اتفاقية بروكسل المتعلقة باالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية في
المواد المدنية والتجارية.
 في ظل اإلشكاالت والصعوبات التي ولدها تكييف الضوابط السابقة معخصوصية العقود اإللكترونية اقترح العديد من الفقهاء بديال لالختصاص
القضائي وهو السعي لحل المنازعات الناشئة عن العقود اإللكترونية باللجوء
للطرق البديلة لتسوية المنازعات -ونخص بالذكر التحكيم اإللكتروني -لكونها
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أكثر مالئمة للمعامالت اإللكترونية ،وهو األمر الذي ال يعد غريبا عنا لكونه
الحل األمثل في حالة فشل الطريق القضائي أو مواجهة األطراف لمشاكل عند
تطبيقه.
 تثمين جهود المشرع الجزائري الذي حاول من خالل قانون التجارةاإللكترونية السالف الذك ر تفادي مشكلة تنازع االختصاص القضائي وحماية
أطراف المعاملة وكذا تسهيل إبرام هذا النوع من العقود وذلك عند اشتراطه
بصيغة اإللزام تحديد الجهة القضائية المختصة ،غير أن هذه الجهود ال تزال
متواضعة في ظل غياب قواعد قانونية محددة تحكم المسائل سالفة الذكر.
التهميش :
 1إلياس ناصيف ،العقود الدولية (العقد اإللكتروني في القانون المقارن) ،الطبعة األولى (،)1
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت .لبنان ،2009 ،ص ص .37 ،36
 2القانون رقم  05-18المؤرخ في  24شعبان  1439الموافق لـ  10مايو سنة ،2018
المتعلق بالتجارة اإللكترونية ،جريدة رسمية ،عدد  ،28المؤرخ في  16مايو .2018
 3القانون رقم  02-04المؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق لـ  23يونيو سنة
 ،2004المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم ،جريدة رسمية،
عدد  ،41المؤرخة في  9جمادى األولى عام  1425هـ الموافق لـ  27يونيو سنة  2004م.
 4مسعودي يوسف ،العقد اإللكتروني في العالقات الدولية الخاصة ،مجلة دفاتر السياسية
والقانون ،العدد التاسع ،جوان  ،2013ص ص .80 ،79
 5عز الدين عبد هللا ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني (في تنازع القوانين وتنازع
االختصاص القضائي الدوليين ) ،الطبعة السادسة ( ،)6دار النهضة العربية ،شارع عبد
الخالق ثروت ،1969 ،ص .596
 6يونس صالح الدين علي ،القانون الدولي الخاص (دراسة تحليلية في تنازع القوانين وتنازع
االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية) ،الطبعة األولى ( ،)1منشورات زين
الحقوقية ،بيروت -لبنان ،2016 ،ص ص .437 ،435
 7نافع بحر سلطان ،االختصاص القضائي ا إللكتروني للمحاكم العراقية ،مجلة جامعة تكريت
للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  ، 2السنة  ،1دون مكان نشر ،دون سنة نشر ،ص .205
 8المرجع نفسه ،ص .205
 9أطلق عليه البعض كذلك تسمية ضابط الخضوع االختياري أو اإلرادي لوالية القضاء/
الضابط المستمد من إرادة الخصوم /شرط االختصاص القضائي.
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 10هشام صادق وحفيظة الحداد ،الموجز في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين -تنازع
االختصاص القضائي) ،دون طبعة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2015 ،ص
 /.392أنظر كذلك  :محمد وليد المصري ،الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص (دراسة
مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي) ،الطبعة الثانية ( ،)2دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص  /.312أنظر أيضا :فؤاد ديب -وفاء فلحوط،
االختصاص القضائي الدولي ،دون طبعة ،منشورات جامعة دمشق ،سوريا-2010 ،
 ،2011ص  /.73أنظر كذلك :هشام خالد ،القانون القضائي الخاص الدولي (دراسة
مقارنة) ،الطبعة األولى ( ،)1دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2012 ،ص ص .79 ،78
 11خليفي سمير ،حل النزاعات في عقود التجارة اإللكترونية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في القانون الدولي ،تخصص قانون التعاون الدولي ،مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم
السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2010 ،ص .94
 12المرجع نفسه ،ص .94
 13أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع االختصاص القضائي الدولي -
الجنسية) ،الجزء الثاني ،الطبعة الخامسة ( ،)5دار هومة ،الجزائر ،2008 ،ص .27
 14خليفي سمير ،المرجع السابق ،ص .94
 -15هشام صادق ،تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي ،دون طبعة ،دار
المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .156
 16القانون رقم  05-18المتعلق بالتجارة اإللكترونية ،المرجع السابق.
17

La convention de Bruxelles du 1968 sur la competence judicaire et
l'exécution des decisions en matière civile et commercial (version consolidée),
premier protocole concernant l'interprétation de la convention de 1968 par la
Cour de justice (version consolidée), 27/01/1998, journal official des
communautés européennes, 26/01/1998.
18
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale Conclue à Lugano le 16 septembre
1988 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19901 Instrument
de ratification déposé par La Suisse le 18 octobre 1991 Entrée en vigueur pour
la Suisse le 1er janvier 1992 (Etat le 1er janvier 2007).
19
Avant- projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers
en matière civile et commerciale, version modifiée, adopté par la commission
spéciale et rapport de Peter NYGH et Fausto POOCAR, conférence de la
Haye de droit international privé , exécution des jugements, document
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préliminaire No 11 d'aout 2000 à l'intention de la Dix- neuvième session de
juin 2001.
20
La convention de Bruxelles du 1968, Tel qu'il a été modifié au rythme des
adhésions de nouveaux états à la communauté européenne puis transformé en
règlement communautaire, le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit
règlement Bruxelles 1 (sous-section 1). Le règlement Bruxelles 1 a été rendu
applicable au Danemark par un accord conclu entre Danemark et la
communauté.
Dans un même esprit de la simplification, la convention de Lugano du 16
septembre 2008, applicable dans les relation entre les états membres et les
trois pays restants dans L"AELE (l'Islande, la Norvège et la suisse), a été
révisée sur le modèle du règlement Bruxelles 1 (convention Lugano bis).
D'autre modifications sont attendus à la faveur de la révision programmée du
règlement bruxelles1.
Regarde: Marie-Laure Niboyet Géraud de Geouffre de la pradelle, Droit
international privé, 2e édition, L.G.D.J, Lextenso éditions, 2009, paris.
21
Thibault Verbiest, Commerce électronique : loi applicable et juridiction
compétente (une synthèse), https://www.droit-technologie.org, Consulté le
03/09/2019, à 13.42h.

.94  ص، المرجع السابق،  خليفي سمير22
23
-Regarde: l'Article 4 )Election de for), Avant- projet de convention sur la
compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale,
Op-cit.

 ضوابط تحديد االختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود اإللكترونية، بالق محمد24
 كلية الحقوق، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،بين االتجاهين التقليدي والحديث
.16  ص، دون سنة نشر،2  العدد،4  المجلد، جامعة ابن خلدون تيارت،والعلوم السياسية
 جامعة، دون دار نشر، دون طبعة، القانون الدولي الخاص، عصام الدين القصبي25
.9  ص،2009 -2008 ، دون مكان نشر،المنصورة
 أطروحة لنيل شهادة، تطبيق قانون القاضي على المنازعات الدولية الخاصة، كمال سمية26
، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الدكتوراه في القانون الخاص
.62  ص،2016 -2015
، دون طبعة، النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، حفيظة السيد الحداد27
 أنظر كذلك حسام الدين فتحي/ .54  ص،2007 ، لبنان- بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية

)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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ناصف ،االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية (دراسة مقارنة) ،دون طبعة،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،2012 ،ص .12
 28هشام صادق ،تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي ،المرجع السابق ،ص
ص .98 ،97
 29حفيظة السيد الحداد ،المرجع السابق ،ص  /.54أنظر كذلك :طالل ياسين العيسى ،دراسة
قانونية في ع القة االختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،25العدد األول ،2009 ،ص  /.313أنظر أيضا :عز الدين
عبد هللا ،المرجع السابق ،ص .674
 -30عز الدين عبد هللا ،المرجع نفسه ،ص .671
 31كمال سمية ،المرجع السابق ،ص  /.34أنظر كذلك :عز الدين عبد هللا ،المرجع السابق،
ص .677
 32كمال سمية ،المرجع السابق ،ص .34

قائمة المصادر والمراجع :
 النصوص القانونية :
 .1قانون رقم  05-18مؤرخ في  24شعبان  1439الموافق لـ  10مايو سنة ،2018
يتعلق بالتجارة اإللكترونية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،28مؤرخ
في  16مايو .2018
 .2قانون رقم  02-04مؤرخ في  5جمادى األولى عام  1425الموافق لـ  23يونيو سنة
 ،2004يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم ،الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد  ،41المؤرخة في  9جمادى األولى عام 1425
هـ الموافق لـ  27يونيو سنة  2004م.
3. La convention de Bruxelles du 1968 sur la compétence judicaire et
l'exécution des decisions en matières civile et commercial, premier
protocole concernant l'interprétation de la convention de 1968 par la
Cour de justice, 27/01/1998, journal officiel des communautés
européennes, 26/01/1998.
4. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matières civile et commerciale Conclue à Lugano le 16
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septembre 1988 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre
1990.

 المؤلفات :
 .1ناصيف ،إلياس ،)2009( ،العقود الدولية (العقد اإللكتروني في القانون المقارن)،
بيروت .لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية.
 .2ناصف ،حسام الدين فتحي ،)2012( ،االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام
األجنبية (دراسة مقارنة) ،القاهرة  ،دار النهضة العربية.
 .3المصري ،محمد وليد ،) 2011( ،الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص (دراسة
مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي) ،عمان -األردن .،دار الثقافة للنشر
والتوزيع.
 .4مأمون أحمد سليمان ،إيمان ،) 2008( ،إبرام العقد االلكتروني وإثباته (الجوانب
القانونية لعقد التجارة اإللكترونية) ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة.
 .5القصبي ،عصام الدين  ،)2009 -2008( ،القانون الدولي الخاص ،دون مكان
نشر ،جامعة المنصورة ،دون دار نشر.
 .6عبد هللا ،عز الدين  ،)1969( ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الثاني (في تنازع
القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدوليين ) ،مصر ،دار النهضة العربية.
 .7صادق ،هشام و الحداد ،حفيظة  ،)2015( ،الموجز في القانون الدولي الخاص
(تنازع القوانين -تنازع االختصاص القضائي) ،اإلسكندرية.،دار المطبوعات
الجامعية.
 .8السيد الحداد ،حفيظة ،)2007( ،النظرية العامة في القانون القضائي الخاص
الدولي ،بيروت -لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية.
 .9ديب ،فؤاد ،وفلحوط ،وفاء ،)2011 -2010( ،االختصاص القضائي الدولي،
سوريا ،منشورات جامعة دمشق.
 .10خالد ،هشام ،) 2012( ،القانون القضائي الخاص الدولي (دراسة مقارنة)،
اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي.
 .11بلقاسم ،أعراب( ،دون سنة نشر) ،القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع
القوانين) ،الزيتونة لإلعالم والنشر  ،دون مكان نشر ،دون دار نشر.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

مريم بن خليفة العقود اإللكترونية :دراسة على ضوء معايير االختصاص القضائي الدولي
868
 .12بلقاسم ،أعراب ،) 2008( ،القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع االختصاص
القضائي الدولي -الجنسية) ،الجزء الثاني ،الجزائر ،دار هومة.
 .13يونس ،صالح الدين علي )2016( ،القانون الدولي الخاص (دراسة تحليلية في
تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية)،
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 المقاالت :
 .1العيسى ،طالل ياسين ،)2009( ،دراسة قانونية في عالقة االختصاص القضائي
الدولي بقواعد النظام العام ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد
 ،25العدد األول.
 .2عبد الرسول ،عبد الرضا و أبو كطيفة ،علي عبد الستار ،)2015( ،الضوابط
العامة لالختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة اإللكترونية (دراسة
مقارنة) ،مجلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،22العدد .4
 .3عبد الرسول كريم أبو صبيع ،أثر االختصاص القضائي الدولي في تنازع القوانين،
مجلة الكوفة ،العدد .2
 .4ختام ،عبد الحسن ،) 2008( ،المفاضلة بين الجنسية والموطن ودورها في قواعد
اإلسناد ،مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة ،المجلد الثاني (،)2العدد الثالث ( ،)3الناشر
الجامعة اإلسالمية.
 .5بالق ،محمد ،ضوابط تحديد االختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود
اإللكترونية بين االتجاهين التقليدي والحديث ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم
السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،المجلد  ،4العدد .2
 .6بحر سلطان ،نافع( ،دون سنة نشر) ،االختصاص القضائي اإللكتروني للمحاكم
العراقية ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،العدد  ، 2السنة .1
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 .2خليفي ،سمير ،)2010( ،حل النزاعات في عقود التجارة اإللكترونية ،مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في القانون الدولي ،مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.
 التقارير :
Avant- projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en
matière civile et commerciale, version modifiée, adopté par la commission
spéciale et rapport de Peter NYGH et Fausto POOCAR, conférence de la
Haye de droit international privé , exécution des jugements, document
préliminaire No 11 d'aout 2000 à l'intention de la Dix- neuvième session de
juin 2001.

 مواقع االنترنيت :
Thibault Verbiest, Commerce électronique : loi applicable et
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العقد التوثيقي اإللكتروني كآلية لعصرنة مهنة التوثيق
"دراسة مقارنة"
Electronic document contract as a mechanism for the careerof
"documentation "comparative study
ديش تورية ،طالبة دكتوراه ،1أحمد داود رقية ،أستاذة محاضرة "أ" 2
 1جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،الجزائرtouria.dich@univ-tlemcen.dz ،
مخبر القانون الخاص األساسي.
 2جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،الجزائرorkeia77droit@yahoo.fr ،
ahmeddaoudorkeia@univ-tlemcen.dz
مخبر القانون الخاص األساسي.
تاريخ اإلرسال2020/08/11:



تاريخ القبول2020/11/12 :

تاريخ النشر2021/11/30:

ملخص:
غزت الت كنولوجيا الحديثة مختلف المجاالت بما فيها قطاع التوثيق ،وأوجدت مفاهيم جديدة
نافست المفاهيم التقليدية منها العقد التوثيقي اإللكتروني بنوعيه ،سواء المحرر على دعامة
إلكترونية أو المبرم عن بعد.
األمر الذي يقتضي ضرورة البحث عن مدى خصوصية العقد التوثيقي اإللكتروني
ودوره كأداة لعصرنة مهنة التوثيق ،خصوصا لو علمنا أنه ال يغير في الطبيعة القانونية
للتصرفات التي تفرغ في قالبه وتصبغ بطابع الرسمية ،بل يؤدي لنفس األهداف والنتائج مادام
أنها ستجرى أمام موثق باعتباره شاهد ممتاز ،ولقد أقرت التشريعات المقارنة ال سيما التشريع
الفرنسي بالعقد التوثيقي اإللكتروني بنوعيه ،أما المشرع الجزائري فلم يقر إال بالعقد التوثيقي
المبر م على دعامة إلكترونية ،ولو أن الموثقين غير متحمسين له أمام نقص مؤهالت التجسيد
و كثرة عوائق التنفيذ.
كلمات مفتاحية :عقد توثيقي ،دعامة إلكترونية ،عن بعد ،موثق ،عصرنة.
Abstract : Technological revolution has significantly impacted many
domains including the notary sector and mainly the electronic notarial
act which emerged in the form of an Electronic version and distance
acts.
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In this regard, the specificities of the electronic notarial act should
be studied in the scope of the key role this document plays in the
profession, it does not alter the official nature of the legal measures it
implies but rather ensures the motives and the results of this
proceeding before the notary who is the best witness of its efficiency.
Unlike the French legislator which adopted the electronic notarial
act in both its forms, the Algerian legislation relies solely on the
electronic version of the contracts as the notaries are reluctant
considering the difficulties to embody and apply this means.
;Keywords: documentary contract;electronic support;distance; notary
modernization.
 -1المؤلف المرسل :ديش تورية  ،اإليميلtouria.dich@univ-tlemcen.dz :

مقدمة :
تطورالعقد التوثيقي مع تطور التقنيات الحديثة ،التي ألقت بظاللها على
الحبر والورق وحررت الكتابة فجعلتها طليقة من أية دعامة ،وأحرزت ثورة
حقيقية عززت ظهور مبادئ أكثر موثوقية ،حيث تحول العقد المبرم أمام الموثق
من دعامة ورقية إلى دعامة إلكترونية بداية ،ليتطور الحقا مع تطور التكنولوجيا
الحديثة و ينقل العقد التوثيقي من الوسط المادي إلى الوسط االفتراضي للتعاقد
إلكترونيا عن بعد لتنتج ما يسمى بالعقد التوثيقي اإللكتروني ،السيما بفرنسا التي
وضعت أدوات تقنية وسنت قوانين لمسايرته.
أما المشرع الجزائري فبالرغم من أنه أصبح يدرك أن الشكل االلكتروني
للعقود يعد من المواضيع الحديثة ،التي فرضها التطور العلمي والتكنولوجي
الهائل الذي مس ميدان المعامالت التعاقدية ،ورغم مبادرته إلبرام عقد توثيقي
على دعامة إ لكترونية إال أنها تبقى تجربة فتية ومحتشمة أمام عدم مواصلة
العمل بها ،في الوقت الذي لم يتطرق إطالقا للعقد التوثيقي اإللكتروني المبرم
عن بعد رغم إصداره لقانون التوقيع اإللكتروني والتصديق اإللكتروني ،األمر
الذي يقتضي ضرورة تطويع األنظمة القانونية التقليدية المعمول بها و المتعلقة
بإبرام العقود أمام الموثق ،حتى تستوعب الطبيعة اإللكترونية لها وتقدم ضمانات
أكثر موثوقية سعيا نحوى عصرنة مهنة التوثيق .
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أهداف الدراسة :تهدف هذه الورقة البحثية إلى ما يلي:
 التعرف على خصوصية العقد التوثيقي اإللكتروني ،وأنواعه ،ودوره فيعصرنة مهنة التوثيق ومدى فعاليته ،مع ضرورة تسيجه بترسانة قانونية لسد
الثغرات التشريعية ومسايرة الثورة التكنولوجية الرقمية.
 تسليط الضوء على أهم ضمانات العقد التوثيقي اإللكتروني ،السيما التوقيعاإللكتروني الذي حل محل التوقيع الخطي ،والتصديق اإللكتروني باعتباره صمام
األمان من االختراقات األمنية ألنظمة المعلومات اإللكترونية.
 إبرازالنتائج وتقديم بعض التوصيات التي من شأنها تنوير األفراد والجهاتالفاعلة ،وتوعيتهم ألهداف العقد التوثيقي اإللكتروني في عصرنة مهنة التوثيق
وتحقيق السرعة وتوفير الجهد وتحقيق االئتمان واستقرار المعامالت.
وعليه نطرح اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة العقد التوثيقي اإللكتروني في عصرنة مهنة التوثيق؟
وهل تكفي النصوص التقليدية في استعاب مضمونه ،أم أن األمر يتطلب
تطويعها حتى تستوعب الطبيعة اإللكترونية لهذا العقد الرسمي اإللكتروني في
عصر الرقمنة؟
منهجية الدراسة :تم إعتماد المنهج التحليلي والمقارن من خالل تحليل
النصوص القانونية المقررة للعقد التوثيقي اإللكتروني ،ومقارنة نضرة
التشريعات الوضعية له ،ال سيما التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري ،بغية
الوصول لإلستفادة من التجارب الناجحة.
خطة الدراسة :تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين ،تم التطرق لإلطارالمفاهيمي للعقد
التوثيقي اإللكتروني(المبحث األول) ،في حين تم معالجة خصوصية العقد
التوثيقي اإللكتروني(المبحث الثاني).
 .1اإلطار المفاهيمي للعقد التوثيقي اإللكتروني
بما أن العقد التوثيقي اإللكتروني ال يختلف في جوهره عن العقد
التوثيقي التقليدي ،فإنه ال يخرج عن إطار القواعد المنظمة ألحكام العقد عموما،
وإن كان في بعض جوانبه يمتاز بخصوصية تقتضي تحديد مفهومه (المطلب
األول) ،وكذا التطرق ألنواع العقد التوثيقي اإللكتروني(المطلب الثاني).
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 .1.1مفهوم العقد التوثيقي اإللكتروني:حيث يقتضي األمر التطرق لتعريف
العقد التوثيقي اإللكتروني(الفرع األول) ،ثم لتبيان لخصائصه (الفرع الثاني).
.1.1.1تعريف العقد التوثيقي اإللكتروني:
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المحرر اإللكتروني ،لكن
بالرجوع للقواعد العامة فقد نصت المادة  323من القانون المدني الجزائري
1على ما يلي" :ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو
أية عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم ،مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها،
وكذا طرق إرسالها " ،مما يفهم منه أنه يمكن كتابة عقد توثيقي بأي وسيلة
ورقية أو إلكترونية ،ولقد سار المشرع الفرنسي في المادة  1316من القانون
.
المدني على نفس المنوال
في حين يعرف بعض الفقه العقد التوثيقي االلكتروني بأنه" :محرر الكتروني
يثبت فيه موظف عام (موثق) ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن ،وذلك
طبقا لألوضاع القانونية المقررة في حدود سلطته واختصاصه ،2ولقد نصت
المادة  3من قانون التوثيق رقم  302 /06على أن  " :الموثق ضابط عمومي
مفوض من السلطة العمومية ،يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون
الصبغة الرسمية".
 .2.1.1خصائص العقد التوثيقي اإللكتروني :يمتاز بالخصائص التالية:
أ -قابلية العقد للقراءة واإلدراك :بمعنى أن يكون المستند المتضمن الكتابة
المراد جعلها دليال ناطقا بما فيه ،ليتسنى فهمه واستيعابه وإدراك محتواه.4
حيث يستنتج من تعريف منظمة اإليزوا لمستند بأنه" :مجموعة المعلومات
والبيانات المدونة على دعامة مادية يسهل قراءتها مباشرة عن طريق اإلنسان أو
باستخدام آلة مخصصة لذلك ".5
ب -دوام العقد وثبات مضمونه :إستمرار قراءة الكتابة مدة من الزمن المبينة في
العقد التوثيقي اإللكتروني ،حتى يتسنى الرجوع إليه واستخراجه بسهولة
إلستخدامه في اإلثبات أو غيره ،أيا كانت الدعامة المحفوظة عليها.
ج -عدم قابلية العقد التوثيقي اإللكتروني للتعديل :يقصد به حفظ المستند الكتابي
دون ادني تعديل أو تغيير من حذف ،محو أو حشو ،ليتسنى بعد ذلك االعتداد
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بالمحرر المكتوب ،إذ أن قدرة المحرر في اإلثبات تتقرر بمدى سالمته من أي
عيب قد يؤثر في شكله الخارجي ،6نصت عليه العبارة األخيرة من المادة 323
مكرر 1من القانون المدني الجزائري على ما يلي..." :في ظروف تضمن
سالمتها" ،زما نصت عليه المادة 1/10من قانون اليونيسترال ،7وقد تستخدم
وسيلتي التوثيق والتشفير لوضع حد للتالعب والتعديل في العقد التوثيقي.
 .2.1أنواع العقد التوثيقي اإللكتروني .قد يبرم العقد التوثيقي على دعامة
إلكترونية (الفرع األول) ،كما قد يبرم إلكترونيا عن بعد (الفرع الثاني):
 .1.2.1العقد التوثيقي اإللكتروني المبرم على دعامة الكترونية:
أي التعاقد بحضور أطراف العقد ،وهو أول ما انصرف إليه معنى العقد
التوثيقي اإللكتروني ،يجب أن نقر أن الحضور المادي ألطراف المتعاقدة
والموثق خاصة ،من أهم المزايا التي تعزز ثقة األفراد في العقد التوثيقي
اإللكتروني المبرم على دعامة إلكترونية ،لذلك يرى بعض الفقه أن الحضور
المادي للموثق يعتبر جوهريا في مجال الرسمية.8
كما أنه وفي إطار عصرنة مهنة التوثيق بالجزائر ،أشار رئيس الغرفة
الوطنية للموثقين أنذاك ،السيد محمدي نور الدين لدى جريدة الخبر اليومية
الصادرة في مارس سنة  ،2017أنه" :سيتم تعميم التوثيق اإللكتروني أي
استبدال القاعدة الورقية التي يحررعليها العقد بأخرى إلكترونية" ،وأطلق أول
عقد توثيقي مبرم عبر دعامة إلكترونية من والية تسمسيلت مارس سنة 2017
وأضاف أنه سيستلم الموثقين عبر كامل التراب الوطني أجهزة موحدة من طرف
وزارة العدل.
وبخصوص التوقيع اإللكتروني سيتم اعتماد البصمات اإللكترونية ،كما
أ ن األرشيف سيشكل قاعدة بيانات سرية تحفظ على مستوى وزارة العدل ،تحت
إشراف قاضي حيث ال يمكن اإلطالع عليه إال بإتباع إجراءات محددة ،األمر
الذي سيمثل ضمانات للموثق ،إال أنها كانت تجربة فتية لم تلقى التشجيع الكافي
والتحفيز من الجهات الفاعلة ما جعلها حبيسة األدراج أمام عوائق التنفيذ.
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 .2.2.1العقد التوثيقي اإللكتروني المبرم عن بعد عبر وسائل االتصال
الحديثة:
أي في غياب طرف أو أكثر ،وهذا هو العقد التوثيقي اإللكتروني بالمعنى
الدقيق ،الذي يتم عبر االنترنت بين أطراف يوجد كل منهم في مدينة مختلفة.
فهو عقد يحرر على دعامة إلكترونية ويبرم بين أطراف ال يوجدون في نفس
المكان ،وبالتالي يتخلف شرط الحضور الشخصي أو الجسدي لألطراف ،سواء
بأنفسهم أو بواسطة نائب أو وكيل عنهم.9
ومن جهته ،يميز المشرع الفرنسي بموجب المادة  16من المرسوم رقم
 102005-973المؤرخ في  10أوت  2005المتعلق بالعقود المحررة من
طرف الموثق ،بين نوعي العقد التوثيقي اإللكتروني:11
أ -إنشاء العقد التوثيقي اإللكتروني في حضور جميع األطراف :هذه الحالة ال
تشكل أي صعوبة ،فيحق لألطراف اختيار الدعامة التي تتم فوقها الكتابة ،سواء
كانت ورقية أو إلكترونية وذلك تطبيقا لمبدأ التكافؤ الوظيفي.
ب -إنشاء العقد التوثيقي اإللكتروني في غياب طرف أو أكثر :إن حضور موثق
واحد غير كافي في حالة التعاقد عن بعد ،حيث يق تضي الوضع حضور موثق
ثاني إلنشاء عقد توثيقي إلكتروني ،الذي بإمكانه التأكد من هوية األطراف
ورضاهم بالمعاينة.
يوضح المرسوم المذكور أعاله في المادة  20منه ،عن طريق تدخل أكثر
من موثق في عملية إعداد عقد توثيقي إلكتروني ،فيكون هناك موثق محرر للعقد
وآخر حاضر ومشارك في إنشاء العقد ،حيث يقوم هدا األخير بتلقي رضا ذوي
الشأن الغير حاضرين أمام الموثق المحرر للعقد ،ثم يرسل الوثائق إلى الموثق
الرئيسي ،عن طريق استخدام نظام إلرسال المعلومات يكون معتمدا.
في غالب األحيان يتم تبادل المعطيات في فرنسا بين الموثقين عبر شبكة
االنترنت تسمى  ،Planetتسمح لهم بتسيير أكثر من  9000عنوان للموثقين
وكذا مساعديهم ،كما تساهم أيضا في تبادل قرابة مليون رسالة في الشهر.
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كما اشترط المشرع الفرنسي أن تكون األنظمة المعلوماتية المستعملة من
طرف الموثق ،معتمدة من الهيئة المختصة أي المجلس األعلى للتوثيق ِCSN
ولبد من استعمال توقيع إلكتروني مؤمن.12
من الواضح أن اعتماد النظام المعلوماتي من قبل الموثق والمعتمد من
المجلس األعلى للموثقين ،يضمن الثقة واألمان و يتم م ن خالله تبادل المعلومات
الالزمة ،السيما أن مسألة الحضور المادي للموثق خالل مدة إنشاء العقد
التوثيقي اإللكتروني مسألة ضرورية ،وإن لم يحضر أطراف العقد أمام الموثق،
مادام سيكون حضورهم أمام موثق آخر يستعمل النظام الذي يستعمله الموثق
األول محرر العقد التوثيقي اإللكتروني طبقا للمادة  20من المرسوم نفسه.
كما يتبين مما سبق ،أن المشرع الفرنسي لم يخرج عن مبادئ العقد
الثوثيقي التقليدية عند إنشائه لعقد توثيقي إلكتروني ،وإنما قدم تسهيالت من بينها
عدم حضور كل األطراف لدى موثق واحد واعتماده على التوقيع اإللكتروني
المؤمن للموظف فقط ،دون اشتراطه التوقيع إلكتروني من طرف ذوي الشأن
والشهود .كما أن أول عقد توثيقي إلكتروني في فرنسا ثم إنشائه بتاريخ 28
 2008/10/بمناسبة حفل نظمه المجلس األعلى للتوثيق  C S Nفي باريس.13
في حين أن المشرع الجزائري لم يعالج مسألة العقد التوثيقي اإللكتروني
سواء عند إصداره للقانون  15-04المتعلق بالتوقيع اإللكتروني والتصديق
اإللكتروني ،14أو القانون  15-03المتعلق بعصرنة العدالة ،15مما يتعارض مع
مجهودات الدولة الحثيثة في إرساء الحكومة اإللكترونية.
 .2خصوصية العقد التوثيقي اإللكتروني:
تتجلى خصوصية العقد التوثيقي اإللكتروني في الضمانات (المطلب األول)،
كما يوجد حاالت لعدم اإلعتداد بالعقد التوثيقي اإللكتروني (المطلب الثاني).
 .1.2ضمانات العقد التوثيقي المحررعلى دعامة إلكترونية:
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يعتبرالموثق المفوض القانوني لتحرير العقود ،مما يقتضي التطرق
ضمان الموثق كتابة العقد التوثيقي على دعامة إلكترونية (الفرع األول) ،في
حين يتم التطرق ضمان الموثق فعالية العقد التوثيقي اإللكتروني (الفرع الثاني).
 .1.1.2ضمان الموثق كتابة العقد التوثيقي على دعامة إلكترونية:
يسعى الموثق من خالل كتابة العقد على دعامة إلكترونية ،توفير ضمانة
أكثر ديناميكية وفعالية تحقيقا لألمن التعاقدي وإستقرار المعامالت كما يلي:
أ -الكتابة :تستخدم الكتابة للتعبير عن اإلرادة في العقد سواء كان العقد رضائيا
أم كان شكليا ،ففي العقد الرضائي تعد الكتابة وسيلة من وسائل التعبير الصريح
عن اإلرادة ،أما في العقد الشكلي فهي القالب الذي يجب أن يضم هذا التعبير عن
اإلرادة.16
إن الكتابة اإللكترونية تمثل استجابة لحاجة ملحة تقتضي البحث عن
بديل للكتابة الورقية ،والتي بدت قاصرة عن إستعاب التقدم الحاصل في
االتصاالت والمعلوماتية ،فمع هدا التطورأصبحنا في حاجة إلى تحديد إطار
قانوني منضبط للمشكالت القانونية المتعلقة بالوسائل اإللكترونية المستخدمة في
مجال التصرفات القانونية المتصلة بعدم توافر الكتابة التقليدية.17
غير أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للمحرر اإللكتروني ،إال أنه
وبالرجوع للقواعد العامة ،فإنه ينص في المادة  323من القانون المدني ،على
أنه" :ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية
عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم ،مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها ،وكذا
طرق إرسالها"
ولقد سارالمشرع الفرنسي على نفس المنوال في المادة  1316من القانون
المدني الفرنسي ،18التي تنص على ما يلي" :يمكن أن يوضع على دعامة
إلكترونية على أن تعد وتحفظ في ظروف تتحدد بمرسوم من مجلس الدولة".19
مما سبق يتضح أن فكرة الكتابة ال تستوجب دعامة من نوع معين،
وباألحرى ال تستوجب خاصة دعامة ورقية حيث كان التدوين في عصور سابقة
مجلة صوت القانون
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يتم على الحجر أو الورق أو الجلد ،20فالعبرة في الكتابة إثبات التصرف بشكل
دائم سواء تتم قراءتها من اإلنسان مباشرة أو من اآللة.
ب -الوسيلة التي تحمل الكتابة (الدعامة اإللكترونية) :استعمل الفرنسيون كلمة
Ordinateurمنذ سنة  1955م للتعبير عن الحاسوب ،ومعناها المنظم ،بينما
باإلنجليزية تستعمل كلمة  Computerمن الفعل  To computeومعناها
الحاسب أو الحاسوب.
الحاسوب عبارة عن آلة الكترونية مصممة بطريقة تسمح باستقبال
البيانات واختزانها ومعاملتها بحيث يمكن إجراء العمليات البسيطة والمعقدة
بسرعة لحصول على نتائج هذه العمليات بطريقة آلية  ،ويتم تحويل البيانات إلى
لغة يتعامل بها الكمبيوتر مثل كوبل  cobolو فورتران .21 Fortra
فالمشرع الجزائري وعلى غرار نظيره الفرنسي ،لم يركز على الدعامة
في تحديد مفهومه ،ويكون قد أزال الخلط الذي كان قائما بين المحرر الكتابي
والورقي ومن ثم ينشأ عقد توثيقي على أية دعامة ورقية أو إلكترونية ،بتنوعها
فقد تكون مغناطيسية أو بصرية أو في شكل دائرة تتيح تخزين البيانات بشكل
ثابت مثال القرص الصلب أو القرص المدمج .CD ROM
ولقد أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم  973لسنة  2005حتى يسمح
بتوثيق المحرر االلكتروني ،وأول أمر نص عليه المرسوم في المادة 16هو
ضرورة أن يقوم الموثق بإنشاء نظام المعالجة ونقل البيانات ،هذا النظام يجب
أن يتوافر فيه ثالثة شروط.22
 -1أن يتم اعتماده من المجلس األعلى للموثقين.
 -2أن يتضمن سالمة وسرية محتويات المحررات التي يتم نقلها عبره.
-3أن يكون متصال مع األنظمة األخرى التي يتم إنشاؤها من قبل الموثقين
اآلخرين في فرنسا.الجدير بالذكر أن الموثقين في فرنسا قاموا بإنشاء شبكة
داخلية بينهم تسمى "Real" :تسمح بتداول أي وثائق أو محررات بين الموثقين
داخل هذه الشبكةاألمر الذي شجع المشرع على إصدار المرسوم السالف الذكر.
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 . 2.1.2ضمان الموثق فعالية العقد التوثيقي اإللكتروني:
يضمن الموثق من خالل إعمال أليتي التوقيع اإللكتروني و التصديق
اإللكتروني ،منح العقد التوثيقي اإللكتروني المصداقية والشفافية ،التي تبعث
على الطمأنينة لدى المتعاقدين.
أ -التوقيع والتصديق االلكترونيين :يتبين جليا أن االعتراف التشريعي بالكتابة
اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني ،لم يقم بتعديل أي شرط من شروط الرسمية.
أ -1-التوقيع اإللكتروني :لقد ظهر التوقيع اإللكتروني كمصطلح جديد نتيجة
استخدام وسائل االتصال الحديثة ،وأصبح الواقع العملي يتجه إلى إدخال طرق
ووسائل حديثة ،تنافس فكرة التوقيع التقليدي.
أ .1.1-تعريف التوقيع اإللكتروني :لقد عرف المشرع الجزائري التوقيع
االلكتروني حسب المرسوم التنفيذي رقم  162/07المؤرخ في  30ماي 2007
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،123-01والمتعلق بنظام االستغالل
المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية وعلى
مختلف خدمات المواصالت السلكية والالسلكي  ،حيث وحسب المادة  3مكرر
يقصد بالتوقيع االلكتروني" :معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب
للشروط المحددة في المادتين  323مكرر و 323مكرر 1من األمر رقم
 58/75في  26سبتمبر .23"1975
أ .2.1.دور التوقيع االلكتروني وشروطه :يلعب التوقيع ثالثة أدوار رئيسية،
تتمثل في أنه:
 وسيلة لتحديد هوية الشخص موقع العقد التوثيقي اإللكتروني؛
 تعبيرعن رضاء الشخص الموقع بمضمون العقد التوثيقي اإللكتروني؛
 دليل على الحضور الجسدي للموقع على العقد التوثيقي اإللكتروني.
ويشترط في التوقيع اإللكتروني حسب المرسوم الفرنسي رقم
 2001/272الصادر في  2001/03/30تطبيقا للمادة  1316المتعلق
بالتوقيع اإللكتروني ،أن يكون محدد لهوية الموثق وبسلطته على منح العقد
مجلة صوت القانون
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الصفة الرسمية ،بالتالي فإن وضع توقيعه على دعامة إلكترونية ال يجب أن يتم
إال من خالل وسائل تأمين عالية.
أما توقيع ذوي الشأن والشهود ،فلم يشترط المشرع الفرنسي المرسوم
 2005/973المتعلق بإعداد الموثقين للمحررات الرسمية اإللكترونية توقيعهم
إلكترونيا ،وإنما يلزم أن يكون توقيعهم على العقد التوثيقي اإللكتروني بشكل
مرئي على الشاشة ،وغالبا ما يتم نقل التوقيع الخطي لذوي الشأن عن طريق
الماسح الضوئي أو باستعمال القلم اإللكتروني.
مما يحدث تداخال بين التوقيع الخطي والتوقيع اإللكتروني ويضعف من
حجية هذا الشكل من التوقيع اإللكتروني الخاص بالشهود وذوي الشأن في
اإلثبات ،لعدم توافر عناصر األمان كاملة.
غير أن المالحظ أن المشرع الفرنسي لم يشترط توقيع إلكتروني من
ذوي الشأن والشهود ،لتالفي وقوعهم في الخطأ عند استعمال التوقيع اإللكتروني
الذي يتطلب خطوات ودقة ،إذ يكفي تأكد الموثق من توقيع األطراف والشهود
على العقد التوثيقي اإللكتروني ،وهو ضمانة كافية إلنجاز هذا األخير دون
اشتراط توقيع إلكتروني مؤمن.
من ناحية أخرى فإن المادة  16من ذات المرسوم ،أوجبت على الموثق
لدى تحريره لعقد محرر على دعامة إلكترونية ،أن يستخدم نظام المعالجة
للمعلومات معتمدا من قبل المجلس األعلى للموثقين ،بما يكفل سالمة وسرية
مضمون العقد ،عالوة على أن يكون هناك تبادل بين هده األنظمة مع بعضها
البعض ،وال يزال المشرع الجزائري نصوصه قاصرة عن تناول هده المسائل.
أ .3.1.صورالتوقيع االلكتروني :يمكن أن يتم التوقيع على العقد التوثيقي
اإللكتروني بمختلف صور التوقيع اإللكتروني ،يمكن أن نذكر أهمها كاألتي:
* التوقيع البيومتري :يتم التوقيع البيومتري بأحد الخواص المميزة لكل
شخص 24أي استخدام هويته وخواصه الذاتية بحقيقة علمية هي أن لكل شخص
صفات ذاتية خاصة به تختلف من شخص إلى آخر تتميز بالثبات النسبي،
مجلة صوت القانون
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فالصفات الجسدية أو البيومترية التي يرتكز عليها التوقيع البيومتري متعددة من
أهمها :البصمة الشخصية ،بصمة شبكية العين ،نبرة الصوت وبصمة الشفاه.25
* التوقيع بالقلم االلكتروني :هو طريقة حديثة من طرق التوقيع البيومتري يتم
بقيام شخص بالتوقيع على شاشة جهاز الحاسب اآللي مستخدما قلما الكترونيا
خاصا ،حيث يستوجب جهاز حاسب آليا ذا مواصفات خاصة تمكنه من أداء
مهمته في التقاط التوقيع من شاشته.
* نقل التوقيع بالماسح الضوئي :نقل التوقيع الخطي الموجود على الدعامة
الورقية إلى دعامة إلكترونية بواسطة الماسح الضوئي  scannerأو يخزن هذا
التوقيع في مذكرة الكمبيوتر ،أو في دعامة مغناطيسية  disquetteمثل أقراص
مغناطيسية أو أقراص ضوئية مكتنزة .cd.rom
أ .2.التصديق اإللكتروني :ان المقصود بالتوثيق أي الصديق اإللكتروني ،هو
مجموعة من اإلجراءات المعتمدة و المتفق عليها بين األطراف ،بهدف التحقق
من أن التوقيع اإللكتروني لم يتعرض إلى أي تغييــــر أو تعديل ،وتقوم بهذه
الوظيفة جهات إ ما حكومية او غير حكومية ،والتي تعمل على توثيق التوقيع
االلكتروني والقيود االلكترونية المراد استخدامها في إنشاء التصرفات القانونية
والمعامالت االلكترونية.
يرى بعض الفقه أن يكون مزود الخدمات جهة حكومية ،أو أن تكون
وزارة العدل هي الجهة المختصة لضمان استفاء التوقيع اإللكتروني للموظف
العام لمستوى الثقة واألمان.
غير أنه ينبغي مالحظة أن لجوء الموثق إلى توقيع إلكتروني مؤمن على
المحرر الرسمي ال يعني با لضرورة أن يلجأ إلى مزود الخدمات ،فمن غير
المعقول أن تتدخل جهة تصديق خاصة من أجل التحقق من صحة توقيع موظف
عام ،وإنما يمكن فقط السماح لسلطة عامة بشهادة مؤهلة لموظف عام..26
ب -حفظ العقد التوثيقي اإللكتروني (األرشفة) :يقصد به الحفاظ على البيانات
اإللكترونية في دعامة إلكترونية ،بطريقة ثابتة ال يمكن تغيرها إال من جانب
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المحتفظ بها ،كاألقراص المدمجة وأقراص الحفظ  ،CDحدد المشرع الفرنسي
الجهة المسئولة عن حفظ العقد التوثيقي اإللكتروني هي جهة التصديق على
التوقيع اإللكتروني ،لكن هذه القاعدة غير ملزمة لألطراف. 27
ويمكنهم االتفاق على تحديد جهة أخرى غير الجهة المحددة بنص
القانون لحفظ العقد لدى شخص ثالث ،إال أن حفظ العقد التوثيقي اإللكتروني لدى
أحد األطراف تحوطه المخاطر ،ألنه يجعل العقد تحت سيطرة أحدهما ويمكن
العبث بمحتواه ،وإجراء تعديالت عليه. 28
ونظرا ألهمية هذا الموضوع عاد المشرع وعدل عن األمر ،بحيث أناط
عملية حفظ العقد التوثيقي اإللكتروني لدى الموثق من أجل ضمان صحته
والحفاظ عليه.29
يلتزم الموثق بإنشاء فهرس الكتروني يقوم بتسجيل كل بيانات العقود
التوثيقية اإللكترونية التي يقوم بإنشائها ،هذا الفهرس يكون موقعا إلكترونيا من
رئيس مجلس الموثقين ،يجب أن يتوافر في توقيعه الشروط التي تنص عليها
القانون ،ويتضمن الفهرس تاريخ العقد التوثيقي االلكتروني طبيعة العقد وأسماء
أطراف العقد ،في حالة تدخل أكثرمن موثق فإن الموثق الرسمي هو الذي يقع
على عاتقه تسجيل العقد في هذا الفهرس ،بمقتضى المواد  25-23من القانون
 2004/575بشأن الثقة في اإلقتصاد الرقمي.30
كما تجدر اإلشارة ،أن المشرع الجزائري لم يضع الضوابط الفنية والتقنية
الالزمة إلنشاء العقود التوثيقية اإللكترونية وحفظها بصورة منفصلة عن العقود
التوثيقية الورقية ،ما عدا حفظها بصورة عامة بموجب المادة  323مكرر1
وكذا المادة  4من قانون التوقيع والتصديق اإللكترونيين ويتحدد بطريق التنظيم.
أما فيما يخص السندات المرفقة  ، Les piècesتنص المادة 1/22من
ذات القانون المذكورأعاله صراحة ،أنه متى كان العقد التوثيقي منشأ على
دعامة إلكترونية تكون المستندات المرفقة مرتبطة به دون إنفصال ،وتذيل
بالتوقيع اإللكتروني في نهاية العقد كذلك على مرفقاته.
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 .2.2حاالت عدم االعتداد بالعقد التوثيقي االلكتروني:
إنه على الرغم من إقرار بعض التشريعات المقارنة بالعقد التوثيقي
اإللكتروني ،فإنه يالحظ تأكيدهم على حاالت ال يمكن االعتداد بالعقد التوثيقي
االلكتروني على أساسها ،ما يدفعنا للتعرف غلى موقف موقف التشريعات
المقارنة والتشريع الجزائري كما يلي:
 .1.2.2موقف التشريعات المقارنة:
لم تشأ التشريعات التي أقرت الشكلية اإللكترونية أن تجعل ذلك قاعدة
عامة لكل التصرفات ،بل أوردت العديد من االستثناءات ،في المادة الخامسة من
إمارة ذبي للمعامالت و التجارة اإللكترونية رقم  02لسنة  ،2002كفاية الكتابة
اإللكترونية الستفاء الشكل المطلوب قانونا في عقود الزواج ،الطالق ،الوصايا،
عقود البيع الواردة على األموال غير المنقولة ،وبصفة عامة الحقوق العينية
الواردة على العقار ،والتي تخضع إلجراءات التصديق أمام كاتب العدل.31
ولقد أورد التقنين المدني الفرنسي في المادة  1108فقرة  2والتي أدخلت
فيه بمقتضى قانون الثقة في االقتصاد الرقمي ،بعض االستثناءات على مبدأ
إجازة الشكلية اإللكترونية تشمل:
-1العقود العرفية المتعلقة بقانون األسرة والمواريث والتركات؛
 -2التصرفات العرفية المتعلقة بالتأمينات الشخصية أو العينية سواء كانت مدنية
أو تجارية ،إال إذا كانت قد أبرمت بواسطة شخص من أجل حاجات مهنية.32
مما يالحظ منه التناقض الذي وقع فيه أن المشرع الفرنسي ،حيث
قصر االستثناء على التصرفات العرفية فقط باعتبارها أشد خطورة ،وال يمكن
إبرامها بالعقد التوثيقي اإللكتروني ،في حين أن التصرفات الخطيرة
(الرسمية)يمكن أن تتم عبر الوسائل اإللكترونية ،فصعوبة تحديد ماهية العقود
التي تشمل طائفة "التصرفات العرفية المتعلقة بقانون األسرة والمواريث
والتركات" باعتبارها مجال العمل الخصب للموثق.
 .2.2.2موقف المشرع الجزائري:
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لم يتطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة رغم أهميتها وإصداره للعديد
من النصوص القانونية المنظمة لإلثبات القانوني كالتوقيع اإللكتروني والتصديق
اإللكتروني ،مما يقتضي ضرورة إصداره لمرسوم يحدد فيه بدقة وحصر
حاالت استبعاد العقد التوثيقي اإللكتروني ،كوسيلة لالنعقاد واإلثبات وعدم ترك
ذلك للسلطة لتقديرية للقاضي مثال أو للموثق...إلخ
الخاتمة:
لقد أنتج عصر التكنولوجيا الحديثة ثورة منقطعة النظير ،حولت األمية من
أمية الكتابة الورقية والقراءة إلى أمية الحاسوب والكتابة اإللكترونية خاصة
والثقافة الرقمية عامة ،وأصبحت الدول على اختالف مؤهالتها بما فيها الجزائر
تتنافس نحو دمج واستخدام األساليب الحديثة في مختلف المجاالت السيما
التوثيق التي تعمل جاهدة على عصرنته ،لبعث الثقة واالئتمان واستقرار
المعامالت وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 يمتاز العقد التوثيقي اإللكتروني بخصائص ويوفر ضمانات للمتعاقدين ،وهونوعان عقد توثيقي إلكتروني يتم على دعامة إلكترونية ،وآخر يتم عن بعد لم
يتطرق إليه المشرع الجزائري؛
 لم تتقبل بعض التشري عات فكرة ضرورة حضور موثق من أجل إبرام وإضفاءالرسمية على التصرفات القانونية المبرمة عن بعد ،لثقتهم بإمكانية إبرامها حتى
دون حضور طرفيها فما بالك بحضور الموثق؛
 أن الموثقين بالجزائر غير متحمسين إلبرام عقد توثيقي على دعامة إلكترونيةنظرا لضعف البنية التحتية.
وعليه يتم تقديم بعض التوصيات كاآلتي:
 ال بد على المشرع الجزائري رفع التحدي وتبني إصالحات جذرية لمواكبةعالم الرقمنة ،بسد كل الفراغات التشريعية وإرساء ضوابط قانونية تحكم
المفاهيم الجديدة التي فرضتها التكنولوجية الحديثة على المعامالت ،من بينها
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العقد التوث يقي اإللكتروني بنوعيه ومواجهة ذلك بقواعد نوعية متخصصة ال
قواعد تقليدية؛
 ضرورة حرص المشرع الجزائري على تقليص الفجوة العلمية بينها وبينالدول المتقدمة ،وذلك بتطوير البنية التحتية المادية والفنية والتقنية وتجنيد
وتزويد الجهات الفاعلة ذات الصلة بالتوثيق كالمحافظة العقارية والبلدية
ومديرية التسجيل والطابع بمختلف التجهيزات والمعدات التقنية الحديثة ،ووفقا
إلستراتيجيات مدروسة ومضبوطة محددة األهداف وفقا لقدرة استيعابها من
مختلف الجوانب ،بشكل يخدم نجاح العقد التوثيقي اإللكتروني بنوعيه المبرم
عبر الوسائط اإللكترونية والمبرم عن بعد؛
 العمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على استخدام التقنياتالحديثة لتكوين الموثقين ،وتمكينهم من حسن إبرام عقود ثوثيقية إلكترونيا ،بما
يساهم في فعاليتها ويضمن الثقة والطمأنينة لدى األطراف المتعاقدة؛
 ضرورة نشر الثقافة المعلوماتية و التوعية بأهمية ودور العقد التوثيقي المبرمبوسائط إلكترونية أو عن بعد في توفير السرعة والجهد والوقت ،مع تفعيل دور
جهات التصديق اإللكتروني التي تعمل على رقابة وتأمين المعامالت اإللكترونية
من القرصنة واالختراقات األمنية.
التهميش و اإلحاالت :
 - 1قانون رقم  10-05المؤرخ في  20يونيو  2005يعدل ويتمم األمر  58—75المؤرخ
في  26سبتمبروالمتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم ،ج  ،ر العدد 44
الصادرة بتاريخ  26يونيو 2005
 -2عمر المومني ،التوقيع االلكتروني وقانون التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان ،األردن ،2003 ،ص.52
 -3القانون رقم  02-06المؤرخ في 21محرم عام  1427الموافق ل  20فبراير سنة 2006
.
يتضمن تنظيم مهنة التوثيق ،ج ر،ج ،ج العدد  14الصادر في  20فبراير 2006
 - 4حسن عبد الباسط جميعي ،إثبات التصرفات التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،2000 ،ص.20
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5-ISO DP 6760 cette définition est adopté par F.LABARTHE , la notion de
document contractuelle, LGDJ, 1994, préface de J;GHESTIN, n°2,p2.

 -6سمير حامد ،عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة دراسة مقارنة  ،دار
النهضة العربية ،مصر  ،2006ص.201
 -7قانون اليونيسترال النموذجي ،بنصها المادة  1/10على" :االحتفاظ برسالة البيانات بالشكل
الذي أنشأت أو أرسلت أو استلمت به ،أو بشكل يمكن إثبات أن يمثل بدقة المعلومات التي
أنشأت أو أرسلت أو استلمت" .
8 -J. FLOUR, Sur une notion nouvelle de l’authenticité, Defrénois, 1972
art.30159,p.981.

-9عابد فايد عبد الفتاح فايد ،الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني واألمن
التقني ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،2014 ،ص .165
.décret n°2005-973du 10aout 2005 modifiant le décret n°71-941 du 10
26novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

 - 11أزور محمد رضا ،إشكالية إثبات العقود اإللكترونية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،سنة  ،2016-2015ص .122
-Art 16 du décret no 2005-973 du 10 aout 2005.
- L. Dargent, Actes authentiques électroniques, Dalloz actualité ,30 octobre
2008 et C. Castets- Renard, Droit de l’internet, L'extenso édition ,Paris,
2010p.187
12
13

 -14القانون رقم  ،04/15المؤرخ في 01فبراير ،2015المتضمن تحديد القواعد العامة
المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونين ،ج ،ر ،عدد  ،06لسنة .2015
 - 15القانون  ،15-03المتعلق بعصرنة العدالة ،المؤرخ في ،2015/02/01ج ،رعدد06
الصادر بتاريخ .2015/02/10
 -16عابد فايد عبد الفتاح فايد ،الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني
واألمن التقني ،المرجع السابق ،ص .187
 -17محمد حسام محمود لطفي ،اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترونية ،دراسة في قواعد
اإلثبات ف ي المواد المدنية والتجارية مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلدان العربية ،القاهرة،
مصر ،2002 ،ص .17
 -18التقنين المدني الفرنسي حيث نصت  1316المادة على" :ينشأ اإلثبات الخطي أو بالكتابة
من تتابع أحرف أو أشكال أو أرقام أو أية إشارات ،أو رموز لها داللة قابلة لإلدراك ،وذلك
أيا كانت دعامته أو وسائل نقله".
 -19المادة  02/1317من القانون المدني الفرنسي ،المعدلة بالمادة الثانية من القانون الفرنسي
رقم  230لسنة  2000الصادر في .2000/03/13
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 -20حسن عبد الباسط جميعي ،المرجع السابق ،ص .18
 -21محمد سيد فهمي ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في الخدمة االجتماعية ،المكتب الجامعي
الحديث ،ط  ،1القاهرة ،مصر ،سنة  ، 2006ص.22
22

-Samarcq (N), les actes authentiques électroniques , une réalité au 1 er
février, art disponible sur www.droit-ntic.com ,la mise en ligne le 14
novembre 2005.

 -23ج ،ر ،ج ،ج ،عدد  ،37مؤرخة في  7جوان  ،2007ص  12و .13
 -24إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،توثيق التعامالت االلكترونية ومسؤولية جهة التوثيق اتجاه
الغير المتضرر ،بحث مقدم بمؤتمر"األعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون"،
المنعقدة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،غرفة تجارة صناعة دبي ،في الفترة  10و  12مايو
 ،2003ج  ،5ص.1854
 - 25يؤخذ على هذا التوقيع أنه بالرغم من دقته واألمان والثقة المتوافرة به ،إال أنه ليس بعيدا
عن التزوير ،فيمكن تسجيل بصمة الصوت ثم إعادة بثها ،طالء الشفاه بمادة معينة تجعلها
مطابقة للبصمة األصلية ،كذلك تزوير بصمة العين بتقليدها عن طريق بعض أنواع العدسات
الالصقة...بل إن هناك إمكانية خضوع الذبذبات الحاملة للصوت أو الصورة للنسخ وإعادة
االستعمال ،مما يؤدي الفتقادها لألمن والسرية ،عادل محمود مشرف ،وعبد هللا إسماعيل عبد
هللا ،ضمانات األمن والتأمين في شبكة اإلنترنت بحث مقدم بمؤتمر"القانون والكمبيوتر
واالنترنيت" ،المنعقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة من  1إلي  3مايو .2000
- S. Bettini, L’acte authentique électronique, Mémoire DESS de droit du
multimédia et de l’informatique, Paris II, 2002-2003, P. 16. disponible sur le
site : www.signelec.com, 15Fevrier 2008.
26

 - 27راجع نص المادة  6من مرسوم مجلس الدولة الفرنسي ،الخاص بحفظ التوقيع
اإللكتروني وصحة الوثيقة اإللكترونية ،الصادر بتاريخ  30مارس سنة .2001
 -28أيمن سعد سليم ،التوقيع اإللكتروني"دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية للنشر
والتوزيع ،ط ،1القاهرة ،مصر ،2004 ،ص .25
 -29أحمد عزمي الحروب ،السندات الرسمية اإللكترونية "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ط  ،2010 ،1ص .96
30

- Loi no2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie

numérique, JO.,du 22 juin 2004

 -31عابد فايد عبد الفتاح فايد ،الكتابة اإللكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني
واألمن التقني ،المرجع السابق ،ص .164
32-

Art.1108-2 du code civil :"il est fait exception aux dispositions de l'article
1108-1 pour :

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ديش تورية ،أحمد داود رقية
 -دراسة مقارنة.-

العقد التوثيقي اإللكتروني كآداة لعصرنة مهنة التوثيق

893
; 1°les actes sous seing privé relatifs aux droits de la famille et successions
2°les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles de
nature civile ou commerciale, sauf s'ils passés par une personne pour les
besoins de sa profession".
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ملخص:
يعد حق الملكية العقارية من أهم الحقوق العينية األصلية التي اعترف بها القانون
للشخص ،ومن أوسعها من حيث السلطات التي يمنحها للمالك ،وانطالقا من أهميتها ،حظيت
الملكية العقارية الخاصة باهتمام مختلف التشريعات ،ولقيت عناية فائقة من طرف الدارسات
القانونية والفقهاء.
وعليه حرص المشرع الجزائري على وضع ترسانة تشريعية تتضمن مجموعة من
النصوص القانونية التي تكرس الحماية الالزمة للملكية العقارية الخاصة ،والتصدي ألي
اعتداء يقع عليها سواء من قبل اإلدارة أو من قبل األفراد ،كما عمل على تمكين الطرف
المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقه ووضع حد لالعتداء.
كلمات مفتاحية :الملكية العقارية الخاصة ،الحماية القانونية ،الرقابة ،التعدي ،السلطة
القضائية.

Abstract:
The right to real estate is one of the most important real rights in
kind, and one of the most extensive in terms of the powers granted to
the owner, as it gives its owner full authority over the thing.
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And out of its importance, the Algerian legislator was keen to
develop a legislative arsenal that includes a set of legal texts that
devote the necessary protection to private real estate, and to address
any attack on it, whether by the administration or by individuals, and
also worked to enable the affected party to resort to the judiciary to
demand By protecting his right.
;Keywords: Real estate property; Legal protection; Control
aggression; Judiciary.

 -1المؤلف المرسل :مزود فلة ،اإليميلmezouedfella@gmail.com :

مقدمة :
يحظى موضوع الملكية العقارية الخاصة بأهمية بالغة ،باعتباره ركيزة
من الركائز التي يقوم عليها النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي في
العصر الحالي ،واعتبارا لذلك تسعى مختلف النظم القانونية إلى حماية الملكية
الخاصة لألفراد ،وصيانتها من أي تعسف أو اعتداء عليها سواء من قبل األفراد
أو اإلدارة عن طريق تضمينها في وثيقتها الدستورية.
وتبرز أهمية هذا الموضوع ،في كون حق الملكية العقارية من أهم
الحقوق التي يحرص عليها األفراد ،ويسعون لحمايتها والدفاع عنها ضد أ ي
تعدي أو اعتداء مهما كان مصدره ،إضافة إلى كونه من المواضيع المتشعبة
والتي يهتم بها القانون العام والخاص على حد سواء ،نظرا لطبيعته وأهميته
سواء فيما بين األفراد من جهة ،أو بين األفراد والدولة من جهة أخرى.
وتهدف هذه الدراسة ،إلى التطرق لمختلف الضمانات واآلليات التي
كرستها المنظومة القانونية الجزائرية ،لتجسيد الحماية الالزمة والفعالة للملكية
العقارية الخاصة ،والتي تتنوع ما بين الضمانات التشريعية والضمانات القضائية
عن طريق إقرار دور القضاء في حماية هذا الحق ،والتصدي ألي اعتداء عليها.
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وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي نطرحه هنا :ما مدى كفاية الضمانات
القانونية في تكرس حماية فعالة لألفراد في ملكياتهم العقارية الخاصة؟
وعليه سنعتمد في دراستنا هذه ،على المنهج الوصفي التحليلي للضمانات
القانونية التي سنها المشرع الجزائري ،قصد توفير الحماية الالزمة للملكية
العقارية الخاصة من أي اعتداء قد يمارس عليها.
ذلك ما نسعى للوصول إليه من خالل هذه الورقة البحثية وفقا للتقسيم
اآلتي :الضمانات التشريعية لحماية الملكية العقارية الخاصة كمحور أول ،ثم
الضمانات القضائية لحماية الملكية العقارية الخاصة كمحور ثاني.
 .1الضمانات التشريعية لحماية الملكية العقارية الخاصة
يعتبر حق المليكة من الحقوق األساسية التي اهتمت التشريعات منذ القديم
بتنظيم وضبط نطاقه ،وكيفية استعماله وحمايته من التعدي.
وعليه سنتطرق إلى التكريس القانوني لحق الملكية العقارية الخاصة ،ثم
إلى ضوابط حق التصرف في الملكية العقارية الخاصة.
 .1.1التكريس القانوني لحق الملكية العقارية الخاصة
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقا ،فمن له حق الملكية على
الشيء كان له حق استعماله وحق استغالله وحق التصرف فيه ،وبالتالي يكون
لهذا الشخص كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء ،ومن أجل
حماية هذا الحق ومنع االعتداء عليه ،قام المشرع الجزائري بتكريسه والنص
عليه عن طريق مجموعة من النصوص القانونية.
أوال -تعريف حق الملكية العقارية الخاصة
لقد أعطى المشرع الجزائري تعريفا للملكية العقارية الخاصة ،بموجب
المادة  27من القانون رقم  25-90والمتضمن التوجيه العقاري ،1والتي نصت
على( :الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري
و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها).
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كما عرفها أيضا في نص المادة  674من القانون المدني ،2بأنها(:الملكية
هي حق التمتع والتصرف في األشياء ،بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمه
القوانين واألنظمة).
ومادام أن األمر يتعلق بملكية العقار ،فال بد من تعريفه وفقا لما جاء في
المادة  683من القانون المدني على أنه(:كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ،وال
يمكن نقله من دون تلف فهو عقار ،وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول).
أما بالنسبة للتعريف الفقهي لحق الملكية بوجه عام ،فيمكن هنا االستعانة
بتعريف الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري ،بأنه حق االستئثار بالشيء
باستعماله واستغالله والتصرف فيه على وجه دائم في حدود القانون.3
فالملكية العقارية إذن هي سلطة مباشرة لصاحب العقار ،يستطيع بموجبها
أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين واألنظمة المعمول بها.4
ثانيا -النصوص القانونية المكرسة لحق الملكية العقارية الخاصة
باعتبار الملكية العقارية الخاصة أساس التنمية ،فقد عملت االتفاقيات
الدولية وجل الدساتير الوطنية على تقرير حماية خاصة لها ،وفي هذا اإلطار
صدر إعالن حقوق اإلنسان والمواطن غداة الثورة الفرنسية في عام ،1789
لتكريس حق الملكية الخاصة فنص اإلعالن في مادته الثانية( :أن حق الملكية
هو أحد الحقوق الطبيعية لإلنسان والذي ال يسقط بالتقادم ،وإن حق الملكية
يتساوى في ذلك مع الحرية واألمن والحق في مقاومة الطغيان).5
ولقد سعى المشرع الجزائري إلى حماية وضمان حق الملكية العقارية
الخاصة ،حيث حظيت بعناية خاصة وذلك عبر النصوص القانونية المختلفة،
سواء ما جاء به الدستور باعتباره التشريع األسمى للدولة وكذا القانون المدني
الشريعة العامة لمختلف القوانين وصوال إلى قانون التوجيه العقاري الذي حدد
بصفة دقيقة موضوع الملكية العقارية الخاصة ،إلى جانب مختلف النصوص
التشريعية األخرى التي تضمنت الملكية العقارية الخاصة.
مجلة صوت القانون
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الحماية الدستورية لحق الملكية العقارية الخاصة :نجد التكريسالدستوري لحماية حق الملكية في نص المادة  66من الدستور التي نصت عل ى
ضرورة وإلزامية احترام وحماية الملكية العامة منها ،والخاصة بحيث جاء
نصها كما يلي( :يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح
المجموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير) ،كما نصت المادة  52منه ( :الملكية
الخاصة مضمونة ،6)...حيث اعترف الدستور للفرد بحقه في التملك.
ومن صور حماية الدستور للملكية العقارية الخاصة ،نصه في المادة 22
منه أنه ال يتم نزع الملكية إال في إطار القانون ،مقابل تعويض عادل ومنصف.
حماية التشريع العادي للملكية العقارية الخاصة :تكريسا للمبدأالدستوري نصت المادة  677من القانون المدني على ما يلي ( :ال يجوز حرمان
أي أحد من ملكيته ،إال في األحوال والشروط المنصوص عليها في القانون).
كما تنص المادة  01/28من قانون التوجيه العقاري على ( :الملكية
الخاصة لألمالك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور وتخضع
لألمر رقم 75/58المؤرخ في  26سبتمبر سنة 1975المذكور أعاله) ،كما
نصت المادة  02منه على أن األمالك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل
األراضي والثروات العقارية غير المبنية.
وفي إطار عملية تنظيم الملكية العقارية الخاصة ،وتجسيدا لألهداف
المسطرة لتطهير الملكية العقارية ،وتخفيف المنازعات العقارية المعروضة على
القضاء ،سن المشرع الجزائري المادة  89من قانون المالية لسنة  ،2018تناول
فيها وضعية العقارات غير المطالب بها ،حيث نصت على ما يلي( :يسجل كل
عقار تابع لخواص ،لم يطالب به خالل عمليات مسح األراضي ولم تتمكن
مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب يسمى حساب العقارات غير
المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي).7
 .2.1ضوابط حق التصرف في الملكية العقارية الخاصة
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رغم أن أغلب الدساتير الحديثة تعترف بحق الملكية الخاصة وتوفر له
الحماية من كل أنواع االعتداء ،غير أنها تعترف في نفس الوقت للتشريع بوضع
القيود والضوابط على سلطات المالك تحقيقا للوظيفة االجتماعية للملكية
الخاصة ،والتي تعني توجيه الملكية العقارية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة،
كما ألزم القانون كل مالك ،وهو يمارس سلطاته الكاملة عدم اإلضرار بالمصلحة
الخاصة للغير ،وهذا ما يعرف بقيود الملكية العقارية للمصلحة الخاصة.
أوال -التدخل اإلداري في مجال الملكية العقارية الخاصة حماية للمصلحة العامة
إن للدولة امتياز تنظيم ممارسة حق استعمال الملكية العقارية الخاصة بعد
ما تحولت الحقوق ،ومنها حق الملكية العقارية من حقوق طبيعية مطلقة ال
تحدها حدود وال تقيدها قيود إلى حقوق قانونية ،يختلف نطاقها تبعا لظروف
ونظام ممارستها ،بفعل تأثير النظريات االجتماعية في اتساع نطاق تدخل الدولة
في تنظيم ومراقبة النشاط الفردي وتوجيهه.8
حيث عادة ما يطالب القانون المالك باحترام مصلحتين أساسيتين،
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة األولى بالرعاية ،فنص المشرع الجزائري
في المادة  690من القانون المدني على أنه( :يجب على المالك أن يراعي في
استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل ،والمتعلقة بالمصلحة
العامة أو المصلحة الخاصة).
وإذا كان حق الملكية من أبرز الحقوق التي كرسها الدستور وكفل له
الحماية القانونية ضد أي اعتداء ،إال أن هذا المبدأ غير مطلق إذ يرد عليه
استثناء يتمثل في سلطة اإلدارة في فرض قيود على الملكية العقارية ،ومنها:
االستيالء اإلداري :وهو حق السلطة اإلدارية في حيازة العقاراتالمملوكة ملكية خاصة لألفراد ،بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابل تعويض
عادل ،ويجد االستيالء اإلداري أساسه القانوني في نص المادة  679من القانون
المدني الجزائري ،والتي جاء فيها أن االستيالء طريق استثنائي تلجأ إليه اإلدارة
لضمان استمرارية المرافق العامة ،ولمواجهة الظروف االستعجالية.
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نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة :تعتبر عملية نزع الملكية منالطرق الجبرية للحصول على األموال واألمالك ،تمارس من قبل اإلدارة في
إطار القانون ،حيث تقوم بإلزام صاحب الملكية العقارية الخاصة بالتخلي عن
ملكيته العقارية التي تكون في حاجة إليها ،لتحقيق هدف يرتبط بالمصلحة
العامة ،مقابل تعويض عادل ومنصف.9
ثانيا -القيود القانونية على الملكية العقارية الخاصة حماية للمصلحة الخاصة
فرضت هذه القيود لمعالجة المشاكل التي يثيرها التالصق ،وتنظيم حقوق
المتجاورين المتنافرة ،كقيد حق المرور في أرض الجار المحصورة أرضه عن
الطريق العام ،وقيد وضع الحدود بين أرضين متالصقتين ،حيث أولى المشرع
الجزائري أهمية كبيرة لعالقات الجوار بين المالك وتنظيمها قانونا ،ويتمثل هذا
التنظيم في إلزام المالك عند استعماله لحقه بأن ال يتعسف إلى حد يضر بملك
جاره ضررا غير مألوف.
عدم التعسف في استعمال الحق :يعد التعسف في استعمال الحق من أهمالقيود على سلطات المالك مراعاة للجوار ،طبقا لنص المادة  124مكرر من
القانون المدني الجزائري ( :يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ ،السيما في
الحاالت األتية:
 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير. إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير. إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة).ولقد قيد المشرع الجزائري المالك عند استعماله لحق الملكية العقارية بأن
ال يضر بجاره ،فنصت المادة  691الفقرة  01من القانون المدني على( :يجب
على المالك أن ال يتعسف في استعمال حقه ،إلى حد يضر بملك الجار.)...
ويعني التعسف أن المالك قد ال يخرج عن حدود حقه نفسها ،وال يرتكب
خطأ معينا ،لكنه رغم ذلك يكون مسؤوال عن استعمال حقه نتيجة ما يصيب
الغير من من أضرار ،بسبب ذلك االستعمال إذا كان المالك قد تعسف فيه.10
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د /مزود فلة ،د /خشمون مليكة

الضمانات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة
902

مضار الجوار غير المألوفة :لقد أوجب القانون على المالك االمتناع عناستعمال الحق فيما يضر بملك الجار ضررا غير مألوف أي غير عاد ،وقد نص
المشرع الجزائري على مضار الجوار غير المألوفة كقيد على الملكية العقارية
الخاصة ،في نص المادة  691الفقرة  02من القانون المدني ،حيث نصت:
(...وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار غير المألوفة ،غير أنه
يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ،وعلى القاضي
أن يراعي في ذلك العرف ،وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى
اآلخر والغرض الذي خصصت له).
فالمشرع الجزائري كان واضحا في تحديده لنوع الضرر الذي تترتب
عليه مسؤولية المالك وهو الضرر غير المألوف ،أو كما يطلق عليه الفقه
اإلسالمي الضرر الفاحش.11
 .2ازدواجية الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة
لم يقتصر المشرع الجزائري على الضمانات التشريعية وترسانة
النصوص القانونية لحماية الملكية العقارية ،وإنما دعم هذه الحماية بمنح صاحب
الحق ،اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء حقه إذا تم االعتداء على حقه.
ونظرا للطبيعة الخاصة لحق الملكية العقارية الخاصة ،فإن المنازعات
التي تثور بشأنها تتنوع ،بالنظر إلى الجهة المعتدية على هذا الحق.
وعليه سنتناول اختصاص القضاء العادي في حماية الملكية العقارية
الخاصة ،ثم إلى اختصاص القضاء اإلداري في حماية الملكية العقارية الخاصة.
 .2.1اختصاص القضاء العادي في حماية الملكية العقارية الخاصة
إن لحق الملكية العقارية أهمية خ اصة ،ما جعل المشرع الجزائري يضعه
تحت وضعية قانونية خاصة حتى يحميه من أي تعدي ،وعلى هذا النهج وضع
المشرع الجزائري عدة دعاوى ترفع أمام جهات القضاء العادي ،سواء تعلق
األمر بالدعوى المدنية ،إضافة إلى الحماية عن طريق الدعوى الجزائية في حالة
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المساس والتعدي ،إذ سمح القانون بتحريك الدعوى العمومية في حالة االعتداء
الخطير على حق الملكية.
أوال -اختصاص القاضي المدني في حماية الملكية العقارية الخاصة
إن المشرع الجزائري وحماية لحق الملكية العقارية الخاصة ،نص على
حق األفراد في اتباع طريق الدعاوي المدنية ،والتي يتم من خاللها المطالبة
بحق الملكية العقارية ،إذا تم التعدي عليها ،واتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم
على حمايتها ،وتتمثل هذه الدعاوى المدنية في:
دعوى االستحقاق :ترفع هذه الدعوى في حالة وجود منازع للمالك فيملكيته العقارية ،حيث يرفع دعوى أمام القضاء تسمى دعوى االستحقاق ،يطلب
من خاللها تثبيت ملكيته على العقار محل المطالبة القضائية ،فدعوى اإلستحقاق
يرفعها المالك للمطالبة بملكيته التي تكون تحت يد الغير ،والتي ال يكون إثباتها
إال بموجب سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية .12
دعوى منع التعرض للملكية :ترفع هذه الدعوى في حالة تعرض الغيرللمالك ،وحرمانه من ممارسة سلطاته الثالث (االستعمال ،االستغالل ،التصرف)
على ملكيته ،كمحاولة منع المالك من حرث أرضه أو منعه من البناء عليها أو
استعمالها.13
فقد جاء في نص المادة  820من القانون المدني الجزائري ما يلي (:من
حاز ع قارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ،ثم وقع له تعرض في حيازته جاز
له أن يرفع خالل السنة دعوى بمنع التعرض) ،وبالتالي يمكن القياس على ذلك
بما أن سلطة حق الملكية أوسع من سلطة الحيازة.
دعوى وقف األعمال في الملكية :ترفع هذه الدعوى في حالة وجودتهديد للملكية العقارية ،بمعنى الشروع في أعمال من شأنها حرمان المالك من
ملكيته ،فتقام الدعوى لوقف أعمال شرع فيها ،في عقار مجاور ملكا لغيره،
نظرا ألسباب معقولة بأن استمرار هذه األعمال وانجازها سيؤدي إلى تعرض
مجلة صوت القانون
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حال وفعلي لملكيته ،فالغرض من هذه الدعوى هو التوقي من تعرض مستقبلي
أكيد ووشيك الحدوث ،طبقا لما نصت عليه المادة  821من القانون المدني.
ثانيا -اختصاص القاضي الجزائي في حماية الملكية العقارية الخاصة
إن حماية الملكية العقارية الخاصة من الناحية الجزائية ،تتمثل في توقيع
العقوبات الجزائية في حالة المساس الخطير بالملكية العقارية الخاصة ،وقد أورد
قانون العقوبات الجزائري الكثير من الجرائم الماسة بالعقار.
والهدف من سن هذه النصوص هو المحافظة على الملكية العقارية
الخاصة ،ضد أي اعتداء أو إتالف أو تخريب ،عن طريق تقرير عقوبات
جزائية ردعية لكل مخالف ،وعليه فإن ترتيب العقوبة الجزائية يعد تأكيدا
للحماية الجزائية المخصصة للملكية.
14
وقد جاءت المادة  386من قانون العقوبات  ،صريحة في ضمان حماية
جزائية للملكية العقارية الخاصة ،حيث جاء فيها( :يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات ،وبغرامة من  2000دج إلى  20.000دج كل من انتزع عقارا
مملوكا للغير ،وذلك خلسة أو بطريق التدليس ،)...فمن خالل نص المادة
المذكورة أعاله يتبين أن جريمة التعدي على الملكية العقارية ،تتحقق إذا ما
توافرت األركان التالية:
أن يقوم الجاني بانتزاع العقار :المقصود بفعل االنتزاع ،هو قيام الفاعلبسلوك ايجابي يتضمن نزع وأخذ العقار بعنف ودون رضا المالك؛ أي غصبا
وعنوة ،رغما عن صاحبه ،ونقل حيازته للفاعل بنية االستيالء عليه ،كما يشترط
في هذا الفعل أن يكون غير مشروع.15
أن يكون العقار مملوكا للغير :يجب أن يكون العقار محل اإلنتزاعمملوكا للغير ،بمقتضى سند من السندات العقارية المثبتة للملكية العقارية ،وهو
ما جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا( :،إن المادة  386من قانون العقوبات
تقتضي أن يكون العقار مملوكا للغير ،ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا
مجلة صوت القانون
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الطاعنين في قضية الحال ،بجنحة التعدي على الملكية العقارية دون أن يكون
الشاكي مالكا حق يقيا يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون).16
توافر عناصر الخلسة والتدليس :لم يرد في قانون العقوبات الجزائريتعريف للخلسة والتدليس ،رغم أهميتها ضمن العناصر المكونة لجريمة التعدي
على الملكية العقارية.
ويمكن هنا االستعانة بقرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ
 1982/12/12رقم  ،23552والذي جاء فيه (:إن احتالل المتهم من جديد
لقطعة ترابية بعدما أمر بإخالئها وبعد تسليمها لصاحبها ،يكون عنصر الخلسة
المنصوص عليها في المادة  386من قانون العقوبات).17
ومع ذلك يمكن تعريف الخلسة بأنه القيام بفعل االنتزاع خفية ،أي بعيد
عن أنظار ا لمالك ودون علمه ،أي سلب الحيازة من المالك فجأة دون علمه أو
موافقته ،أما التدليس فهو إعادة شغل العقار بعد إخالئه عنوة من المالك.18
 2.2اختصاص القضاء اإلداري في حماية الملكية العقارية الخاصة
يبقى موضوع الملكية العقارية الخاصة مجاال حقيقيا يعكس الدور الرقابي
و الحمائي ،الذي يمارسه القضاء اإلداري على اإلدارة من خالل إلزامها باحترام
القانون في أعمالها اإلدارية والمادية ،حيث نظرا لما يتمتع به حق الملكية
العقارية الخاصة من قدسية ،فإنه يحرم المساس به ما لم تستدع المصلحة العامة
ذلك وفي حدود ما ترسمه القوانين.
لهذا الب د من التطرق إلى معايير اختصاص القاضي اإلداري في المنازعة
العقارية ،ثم إلى سلطات القاضي اإلداري في حماية الملكية العقارية الخاصة.
أوال -معيار اختصاص القاضي اإلداري في حماية الملكية العقارية الخاصة
لقد تمسك المشرع الجزائري بالمعيار العضوي ،كأساس الختصاص
القا ضي اإلداري للفصل في المنازعات اإلدارية منذ االستقالل لحد األن ،بالرغم
من التعديالت التي حدثت في قانون اإلجراءات المدنية.
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حيث أكد المشرع على هذا المعيار في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
الجديد ،19وذلك من خالل المادة  800والتي تنص (:المحاكم اإلدارية هي
جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية ،تختص بالفصل في أول درجة،
بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا ،التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية
أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها).
وعليه يكون القاضي اإلداري مختصا بالمنازعة العقارية ،متى كان أحد
طرفي النزاع شخصا من أشخاص القانون العام ،حيث أن القاضي اإلداري في
هذه الحالة يكون مطالب بالتوفيق بين المصلحة الفردية المتمثلة في حق
التصرف في الملكية العقارية الخاصة ،والمصلحة العامة والذي تتحرك اإلدارة
بموجبها وتعلن عن أغراضها ،وتتدخل بموجبها للحد والتقييد من حق الملكية
العقارية الخاصة ،هذا التقييد الذي يجب أن يكون خاضع لسلطان القانون حفاظا
على مبدأ المشروعية المفروض دستوريا عليها ،لتفادي استبدادها وهيمنتها.20
ثانيا -سلطات القاضي اإلداري في حماية الملكية العقارية الخاصة
يلعب القاضي اإلداري دورا هاما في حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة،
وحق الملكية العقارية محل الدراسة بصفة خاصة ،استنادا لجملة النصوص
القانونية التي تعقد له اختصاص النظر في المنازعات ذات الصلة.
وتتجلى صور رقابة القاضي اإلداري على األعمال اإلدارية الماسة
بالملكية العقارية الخاصة ،في إبطال االعمال اإلدارية غير المشروعة والتي
تشكل إعتداء  ،وتعويض المتضرر في ملكه العقاري نتيجة تصرفات اإلدارة.
إبطال القرار اإلداري الغير مشروع الذي يشكل اعتداء على الملكيةالعقارية الخاصة :يكون ذلك في حالة ما إذا أتت اإلدارة عمال ماسا بالملكية
العقارية لألفراد ،يشكل اعتداء عليها ويوصف بعدم المشروعية ،نتيجة عيبا
أصاب العمل اإلداري ،وهنا على من يدعي عدم المشروعية أن يلجأ للقضا ء
اإلداري للمطالبة بإلغاء العمل أو القرار اإلداري غير المشروع.
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وفي هذا اإلطار صدر قرار عن مجلس الدولة الجزائري ،جاء فيه:
(...حيث أن التسخير يعتبر إجراءا استثنائيا لالكتساب الجبري يسمح لإلدارة
بالتصرف في أمالك مادية ،حيث أن المادة  679من ق.م(المعدل والمتمم
بموجب القانون رقم  14/88المؤرخ بتاريخ  )1988/05/13تنص على أنه(:
يتم الحصول على األموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق
رضائي وفق الحا الت والشروط المنصوص عليها في القانون ،إال أنه يمكن في
الحاالت االستثنائية واالستعجالية وض مانا الستمرارية المرفق العمومي،
الحصول على األموال والخدمات عن طريق االستيالء ،وال يجوز االستيالء بأي
حال على المحالت المخصصة فعال للسكن).
وأن المادة  681مكرر  3تنص على أنه(يعد تعسفا كل استيالء تم خارج
نطاق الحاالت والشروط المحددة قانونا وأحكام المادة  679وما يليها أعاله).
وأنه في قضية الحال استولى الوالى المنتدب للشراقة على محل ذي
استعمال سكني مشغول بصفة قانونية من ظرف السيد (ع.س) ،وأنه باتخاذ قرار
التسخير المشوب بمخالفة جسيمة وظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة ارتكب
تجاوزا للسلطة يؤدي إلى إبطال هذا التسخير.21)...
التعويض عن األضرار التي تصيب الملكية العقارية الخاصة لألفراد:تعتبر دعوى التعويض من مظاهر تدخل القاضي اإلداري في إطار
رقابته على أعمال اإلدارة ،والبحث في مدى قيام مسؤوليتها ،والتصرفات
الصادرة من اإلدارة والتي قد تشكل اعتداءا على الملكية العقارية شأنها شأن
التصرفات اإلدارية األخرى ،حيث أن كل تصرف صادر منها في هذا المجال
من شأنه اإلضرار باألفراد في ملكياتهم يثير مسؤوليتها ،ويلزمها بالتعويض.
وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا في 1998/04/27في
قضية (ش.ب) ضد بلدية بنورة ،حيث قررت...(:من المقرر قانونا في المادة
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 124من القانون المدني أن كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير
يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.
ولما كان ثابتا في قضية الحال ،أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار
وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم برخص لها بذلك ،بحجة أن الحائط تم بناءه
بطريقة فوضوية رغم أن المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالة
على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية.
وعليه فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها مما يتعين إلغاء القرار المستأن ف
الذي رفض تعويض المستأنف والحكم من جديد بتعويض المستأنف).22
الخاتمة:
إن موضوع الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة يكتسي أهمية
بالغة ،والذي زاد من أهميته كون العقار أصبح يشكل أساس استقرار الشعوب،
وواحدا من أهم األسس التي تبني عليه األنظمة سياستها ،بل أن مسألة العقار
وطريقة استغالله تعد مسألة حيوية تتحكم إلى حد بعيد في تطور المجتمعات،
وتؤثر أساسا على مستقبلها ،ولما كان العقار بهذه األهمية ،كان من الضروري
أن تتناوله التشريعات الوطنية والدولية بالتنظيم وأن توفر له الحماية الكافية.
ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج:
-1الملكية العقارية الخاصة ،حظيت باهتمام المشرع الجزائري من خالل
ترسانة من النصوص القانونية ،واآلليات التي توفر الحماية الفعالة لها.
-2الجهات القضائية لها دور فعال في تكريس الحماية الفعلية للملكية
العقارية ،من خالل التصدي للتعدي الذي يقع عليها ،قبل األفراد العاديين
فيختص بذلك القضاء العادي برفع االعتداء ،أو من قبل الجهات اإلدارية فيتدخل
القاضي اإلداري لوقف االعتداء اإلداري وتعويض المتضرر في ملكيته.
-3كثرة النزاعات المرفوعة أمام القضاء بشأن القضايا العقارية ،يثبت
وجود تقصير في تطبيق القانون المنظم للعقار ،من قبل اإلدارة وكذا األفراد.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

ط.د /مزود فلة ،د /خشمون مليكة

الضمانات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة
909

-4رغم كل صور التكريس القانوني لحق الملكية الخاصة في التشريعات
واالتفاقيات الدولية ،واعتباره جزء من الحقوق الدستورية ،إال أن هذا الحق ليس
مطلقا ،بحيث يجوز تقييد سلطات المالك في عقاره ،مراعاة للمصلحة الخاصة
والعامة على السواء.
ولتجسيد حماية فعالة للملكية العقارية  ،نقدم مجموعة من االقتراحات:
-1كثرة األحكام القانونية المكرسة لحق الملكية العقارية الخاصة في
قوانين وتشريعات متفرقة ،يصعب من المهتمين بالموضوع اإللمام بها ،لذا البد
على المشرع من تجميعها في إطار تشريعي واضح ،وعدم تركها متفرقة
ومبعثرة بين عدة نصوص ألجل التحكم الفعال فيها.
-2التكريس القانوني لحق الملكية العقارية الخاصة ،البد من أن يتبعه
تكريس فعلي على أرض الواقع وتجسيد هذه الحماية ميدانيا ،فالعبرة ليست
بكثرة القوانين وإنما بمدى كفالتها وضمانها لحق الملكية ،وبمدى تطبيقها على
أرض الواقع بما يضمن حماية هذا الحق.
-3ضرورة السرعة في الفصل في القضايا المرتبطة بحماية الملكية
العقارية الخاصة لألفراد ،والمطروحة على القاضي ،كون ميدان العقار ميدان
حساس ومرتبط بمصالح مختلفة.
-4العمل على نشر الوعي لدى المواطنين ،بضرورة احترام النصوص
القانونية المنظمة لحق الملكية العق ارية الخاصة ،وأن في احترامهم لها ضمان
لممارسه حقهم بصورة قانونية.
-5الملكية العقارية تحتاج إلى عناية كبيرة وإستراتيجية واضحة ،بتوفير
الوسائل المادية والبشرية وآليات الحماية والرقابة في نفس الوقت ،ألن الواقع
يثبت ممارسات ال عالقة لها بالحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة.
التهميش واإلحاالت :
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 1قانون رقم  ،25-90المتضمن قانون التوجيه العقاري ،المؤرخ  18نوفمبر ،1990
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،49المؤرخة في 18
نوفمبر .1990
 2األمر رقم  ،58-75المتضمن القانون المدني ،المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،78المؤرخة في  30سبتمبر
 ،1975المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،05-07المؤرخ في 13ماي  ،2007الجريدة
الرسمية ،العدد  ،31المؤرخة في  13ماي .2007
 3عبد الرزاق أحمد السنهوري ،ال وجيز في شرح القانون المدني ،الجزء الثامن ،حق الملكية
مع شرح مفصل لألشياء واألموال ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة،
 ،1991ص .493
 4إلغات ربيحة ،الملكية العقارية في ظل التشريع الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،المجلد  ،50العدد  ،2017 ،5الجزائر ،2013 ،ص.187
 5حسون محمد علي ،مفهوم الملكية العقارية الخاصة بين التشريع الجزائري والمقارن،
الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري،
يومي  25و 26سبتمبر  ،2013كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قالمة.
 6المرسوم الرئاسي  ،438-96المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
المؤرخ في  7ديسمبر  ،1966الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
العدد  ،76المؤرخة في  08ديسمبر ،1996والمعدل والمتمم.
 7القانون رقم  ،11/17المتضمن قانون المالية لسنة  ،2018المؤرخ في  27ديسمبر
 ، 2017الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،76المؤرخة في
 28ديسمبر .2017
 8عزاوي عبد الرحمان ،الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري ،رسالة لنيل درجة دكتوراه
في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،جوان  ،2017ص.578
 9صنوبر أحمد رضا ،الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان،
 ،2016ص.240
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 10سعيدان أسماء ،القيو د القانونية الواردة على الملكية العقارية الخاصة في القانون
الجزائري ،مجلة حوليات الجزائر  ،1العدد  ،33الجزء الرابع ،ديسمبر ،2019 ،جامعة
الجزائر ،ص.66
 11زرارة عواطف ،التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير
المألوفة ،الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع
الجزائري ،يومي  25و 26سبتمبر  ،2013كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قالمة.
 12حمدي باشا عمر ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر،
 ،2003ص.77
 13لعشاش محمد ،الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر ،أطروحة لنيل شهادة
دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،2016 ،ص.238
 14األمر رقم  ،156-66المتضمن قانون العقوبات ،المؤرخ في  08جوان  ،1966الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،49المؤرخة في  11جوان
 ،1966المعدل والمتمم.
 15حمدي باشا عمر ،المرجع السابق ،ص.86
 16قرار المحكمة العليا رقم  ،75919بتاريخ  ،1991/11/05المجلة القضائية ،الجزائر،
 ،1993عدد ،01ص.214
 17قرار المحكمة العليا رقم  ،23552بتاريخ  ،1982/10/12بربارة عبد الرحمان ،طرق
التنفيذ في المسائل المدنية ،دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة باجتهادات المحكمة
العليا ،منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2002 ،ص .83
 18حمدي باشا عمر ،المرجع السابق ،ص.88
 19القانون رقم  ،09-08المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،المـؤرخ في 25
فبراير  ،2008الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد ،21
المؤرخة في أفريل .2008
 20صنوبر أحمد رضا ،المرجع السابق ،ص.238
 21قرار مجلس الدولة رقم  ،6460بتاريخ  ،2002/09/23في قضية (ع.س) ضد ( الوالي
المنتدب للشراقة) ،جمال سايس ،االجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،الجزء الثاني،
الطبعة الثانية ،منشورات كليك ،2013 ،ص .911
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 22قرار المحكمة العليا ،الغرفة اإلدارية ،رقم  167252مؤرخ في  ،1998/04/27المجلة
القضائية ،عدد  ،01الجزائر ،1998 ،ص.198
قائمة المراجع:
أوال -النصوص القانونية:
األمر رقم  ،156-66المتضمن قانون العقوبات ،المؤرخ في  08جوان  ،1966الجريدةالرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،49المؤرخة في  11جوان
 ،1966المعدل والمتمم.
األمر رقم  ،58-75المتضمن القانون المدني ،المؤرخ في  26سبتمبر  ،1975الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،78المؤرخة في  30سبتمبر
 ،1975المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،05-07المؤرخ في 13ماي  ،2007الجريدة
الرسمية ،العدد  ،31المؤرخة في  13ماي .2007
قانون رقم  ،25-90المتضمن قانون التوجيه العقاري ،المؤرخ  18نوفمبر  ،1990الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،49المؤرخة في  18نوفمبر
.1990
المرسوم الرئاسي  ،438-96المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المؤرخ في  7ديسمبر  ،1966الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
العدد  ،76المؤرخة في  08ديسمبر ،1996والمعدل والمتمم.
القانون رقم  ،09-08المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،المؤرخ في  25فبراير ،2008الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،21المؤرخة في
أفريل .2008
 القانون رقم  ،11/17المتضمن قانون المالية لسنة  ،2018المؤرخ في  27ديسمبر ، 2017الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،76المؤرخة في
 28ديسمبر .2017
ثانيا -المؤلفات:
السنهوري ،عبد الرزاق أحمد ،)1991( ،الوجيز في شرح القانون المدني ،الجزء الثامن،حق الملكية مع شرح مفصل لألشياء واألموال ،مصر ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع.
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بربارة ،عبد الرحمان ،)2002( ،طرق التنفيذ في المسائل المدنية ،دراسة تفصيلية للتشريعالجزائري مدعمة باجتهادات المحكمة العليا ،الجزائر ،منشورات بغدادي للطباعة والنشر
والتوزيع.
حمدي ،باشا عمر ،)2003( ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،الجزائر ،دار هومة للطباعةوالنشر.
سايس ،جمال ،)2013( ،االجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،الجزء الثاني ،الطبعةالثانية ،الجزائر ،منشورات كليك.
ثالثا-األطروحات:
عزاوي ،عبد الرحمان ،)2017( ،الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري ،رسالة لنيلدرجة دكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
لعشاش ،محمد ،)2016( ،الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر ،أطروحةدكتوراه في العلوم ،تخصص قانون ،كلية الحق وق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو ،الجزائر.
صنوبر ،أحمد رضا ،)2016( ،الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريعالجزائري ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد،
تلمسان ،الجزائر.
رابعا-المقاالت:
إلغات ،ربيحة ،)2013( ،الملكية العقارية في ظل التشريع الجزائري ،المجلة الجزائريةللعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية ،المجلد  ،50العدد  ،5ص207-181؛
سعيدان ،أسماء ،) 2019( ،القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية الخاصة في القانونالجزائري ،مجلة حوليات الجزائر ،1العدد  ،33الجزء الرابع ،جامعة الجزائر ،ص80-53؛
خامسا -المداخالت:
حسون ،محمد علي( ،يومي  25و 26سبتمبر  ،)2013مفهوم الملكية العقارية الخاصة بينالتشريع الجزائري والمقارن ،الملتقى الوطني حول الملكية العقارية الخاصة والقيود الواردة
عليها في التشريع الجزائري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قالمة ،الجزائر؛
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ملخص:
تستهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو
ومقارنتها بقانون األسرة الجزائري خصوصا ما تعلق بالحقوق المالية للمرأة بعد فك الرابطة
الزوجية نظرا ألهميتها وتعلقها بجانب من جوانب الحياة التي تحتاجها المرأة المطلقة
لمواصلة حياتها.
مستخلصة في نهايتها مجموعة من الحقوق وااللتزامات المالية التي تقع على عاتق
الزوج وهي واجبة عليه يقدمها لمطلقته باعتبارها أثر من آثار فك الرابطة الزوجية ،وهي
تتنوع بتنوع الطالق والتي سوف يتم تبيانها وتفصيلها في صميم الدراسة.
كلمات مفتاحية :الحقوق المالية ،المرأة المطلقة ،اتفاقية سيداو ،قانون األسرة الجزائري.
Abstract:
This study come to find out the most important rights stipulated in
the CEDAW agreement and compare it with the Algerian family law,
especially with regard to the financial rights of women after the
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dissolution of the marital bond due to its importance and its attachment
to one of the aspects of life that a divorced women needs to continue her
life.
At the end, a financial rights's and obligation's group that fall on
the husband is extracted, and it is obligatory for him to present to the
divorced woman, as it is one of the effects of the dissolution of the
marital bond.
;Keywords: Financial rights; Divorced woman; CEDAW Agreement
Algerian family law.

 -1المؤلف المرسل :بلحبيب سامية ،اإليميلsamia.belhabib31@gmail.com :
مقدمة :

يعتبر موضوع حقوق المرأة عامة والمرأة المطلقة بالخصوص من
المواضيع الّتي تحظى باهتمام كبير ومتزايد ،ويرجع هذا االهتمام للدور الّذي
تقوم به المرأة في األسرة والمجتمع ،حيث ال يمكن فصل قضية المرأة عن
قضية األسرة ،و ك ّل حماية للمرأة هي حماية لخلية األسرة أيضا ،لذلك حظيت
بعناية بالغة.
كانت حقوق المرأة ومكانتها تعتمد تاريخيا على القوانين والعادات وفقا
للبلدان التي تعيش فيها ،ولم تكن ثمة قوانين معترف بها تُعتمد كأساس لحماية
هذه الحقوق ،لذلك جاء تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ترتكز على مبادئ حقوق اإلنسان
لتعيد للمرأة حقوقها ،ومن المعروف أن مجرد إنسانية المرأة لم تكن كافية
لتضمن حقوقها لذلك كان البد من إقرار اتفاقية "سيداو" لضمان حقوقها.
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باعتبار أن موضوع حقوق المرأة كان محل اهتمام الدولة الجزائرية
شأنها شأن الدول األخرى ،فقد سعت إلى االنضمام إلى هذه االتفاقية ،وذلك
حرصا منها على تعزيز ٕوإبراز مكانة المرأة ومواكبتها للنظام الدولي ،كما
سعت لتكييف التشريعات الداخلية وفق أحكام هذه االتفاقية ،فكان من ذلك أن
عدلت وتممت القوانين ،منها قانون األسرة الذي يمثل أهم قانون يتناول حقوق
المرأة.
تبرز أهمية الدراسة في الوقوف في وجه من يحاول التعسف في استعمال
حقه باسم القوامة والتقصير في أداء واجباته ،مما يؤدي إلى ضياع حق المرأة ال
سيما إذا كانت هذه الزوجة تجهل حقوقها التي كفلتها لها اتفاقية سيداو في مقابلها
قانون األسرة الجزائري.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها:
 تبيان أهم نقاط التوافق والتعارض بين اتفاقية سيداو وقانون األسرةالجزائري.
 الوقوف على مدى صحة المفاهيم السائدة في مجتمعنا التي تزعم أنقانون األسرة يعتبر مجحفا في حق المرأة في حين أن القوانين الغربية أو اتفاقية
سيداو تحفظ وتضمن للمرأة حقوقها من كل الجوانب.
 تسليط الضوء على الحقوق المالية للمرأة المطلقة.من هنا يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
ما هي استحقاقات المرأة المطلقة المالية في اتفاقية سيداو؟ وما مدى
تطابقها مع قانون األسرة الجزائري؟
يتفرع عن هذا اإلشكال التساؤالت التالية:
 ما المقصود باتفاقية سيداو؟ وما هي أهدافها وموقف المشرع الجزائريمنها؟
 فيما تتمثل نقاط التوافق واالختالف بين الحقوق الواردة في اتفاقيةمجلة صوت القانون
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سيداو وتلك الواردة في قانون األسرة؟
كما أن طبيعة الموضوع استلزمت اتباع المنهج االستقرائي ،في مقابله
المنهج المقارن من أجل الوصول إلى نتائج مقبولة لمقابلة ما ورد في قانون
األسرة الجزائري مع ماجاء في اتفاقية سيداو.
كمحاو لة لإلجابة عن السؤالين السابقين ومعالجة إشكالية الموضوع تم
اقتراح خطة مكونة من محورين أساسين:
المحور األول :تناول اإلطار المفاهيمي التفاقية سيداو ،من خالل التعريف
باالتفاقية وتبيان أهدافها ،وكذا تسليط الضوء على موقف الجزائر منها.
المحور الثاني :يناقش الحقوق التي تستحقها المرأة المطلقة والمنصوص
عليها في قانون األسرة الجزائري ومقارنتها مع ماورد في اتفاقية سيداو ،وتبيان
التوافق الحاصل بينهما.
 .1اإلطار المفاهيمي التفاقية سيداو
 .1.1ماهية اتفاقية سيداو

تعتبر اتفاقية سيداو وثيقة دولية تضمنت حقوقا شاملة للمرأة التي تضمنتها
جميع التعهدات التي سبق أن أقرتها بشكل متفرق مواثيق األمم المتحدة فيما
يتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة  ، 1وقد تم تعريف اتفاقية سيداو بأنها " :شرعة
حقوق شاملة للمرأة تجمع مختلف الشواغل والهموم التي تم تناولها بطريقة
مخصصة في مجمل منظومة األمم المتحدة ،وتخضع االتفاقية لمراقبة لجنة
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعمل من مقر األمم المتحدة
في جنيف" أو هي اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة شرعت
لحقوق المرأة في جميع المجاالت المدنية والسياسية ،االقتصادية ،االجتماعية
والثقافية" .2
وتُعرف االتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بما يلي " :أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو
مجلة صوت القانون
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إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية والمدنية ،أو في أي ميدان آخر،
أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن
حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل" .3
وبذلك يكون تمييزا ضد المرأة مجرد الحد أو تنحية المرأة بسبب جنسها
في أي ميدان من ميادين الحياة وهي قادرة على القيام بها.
لقد صادقت الجزائر على االتفاقية بتاريخ 22 :جانفي  1996بموجب
المرسوم الرئاسي  ،4 51/96ودخلت أحكام االتفاقية حيز التنفيذ في الجزائر
بتاريخ 19 :جوان  1996وأصبحت تشكل جزءا من التشريع الوطني منذ ذلك
التاريخ .ويترتب على هذا التزامها حسب المادة  18فقرة  1من االتفاقية بأن
تقدم تقريرا أوليا إلى األمين العام لهيئة األمم المتحدة تصف فيه أوضاع المرأة
وحالتها في الجزائر وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية في
القانون الداخلي الجزائري ،وقدمت الجزائر تقريرها األول بتاريخ  21و26
جانفي  ،1999وعرض في هذا التقرير مختلف األعمال المتخذة من جانب
السلطات بشأن تعزيز حقوق المرأة في الجزائر ،والتدابير العملية المتخذة منذ
نفاذ االتفاقية  ،5وكذلك تقديم تقارير دورية كل أربع سنوات ،قدمت الجزائر
تقريرها الثاني في ،2005/11/11 :أما التقريرين الثالث والرابع فقدمتهم معا
بتاريخ ،2009/05/18:ويتم فيهما إعطاء اللجنة صورة عن االنجازات التي تم
تحقيقها لفائدة المرأة والتدابير واإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفاقية .6
 .2.1أهداف اتفاقية سيداو وموقف الجزائر منها
 .1.2.1أهداف اتفاقية سيداو :لالتفاقية جملة من األهداف تسعى إلى تحقيقها وكلها

تتمحور حول المساواة المطلقة بين الجنسين ونذكر منها:
 -1إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو
تشريعاتها المناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن،
مجلة صوت القانون
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وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل
المناسبة.
 -2اتخاذ المناسب من التدابير ،تشريعية وغير تشريعية ،بما في ذلك ما
يناسب من جزاءات ،لحظر كل تمييز ضد المرأة.
 -3فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،
وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات
العامة األخرى في البلد ،من أي عمل تمييزي.
 -4االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،
وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام.
 -5اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب
أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
 -6اتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي منها ،لتغيير أو
إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد
المرأة.
7
 -7إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
كما تهدف االتفاقية إلى تنظيم األسرة ،حيث تعتبر االتفاقية األولى في هذا
المجال فتطلب من الدول األعضاء أن تلتزم بتقديم اإلرشاد حول تنظيم األسرة
من خالل عملية التعليم المادة العاشرة( ،)10وتطوير قوانين األسرة لتضمن
للمرأة حقا في أن تقرر بحرية عدد األطفال الذين ترغب في إنجابهم ،وعدد
السنوات الفاصلة بين الطفل واآلخر ،وأيضا الوسائل التي تتبعها لتحقيق
8
اختياراتها والمطالبة بمسؤوليات مشتركة في تربية الطفل بين الوالدين.
فاالتفاقية تسعى إلى االعتراف بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحقيقها
من منظور قانوني وهذا من خالل اتخاذ جميع التدابير التشريعية.
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 .2.2.1موقف الجزائر من اتفاقية سيداو :إن الجزائر ورغم مصادقتها
وانضمامها التفاقية سيداو إلى أنها لم تتخل عن مبادئ ديننا الحنيف وهذا بدليل
عدم مصادقتها على بعض البنود والمواد المخالفة للشريعة اإلسالمية وهي التي
يطلق عليها باسم التحفظات ،فالمواد التي تحفظت عليها الجزائر عديدة يكفينا
ذكر ما هو متعلق بموضوع دراستنا ،وهي المادة  16من اتفاقية سيداو التي
نصت على أنه " تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه
خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
أ .نفس الحق في عقد الزواج.
ب  .نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،وفى عدم عقد الزواج إال
برضاها الحر الكامل.
ج .نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د .نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن حالتهما
الزوجية ،في األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع األحوال ،يكون لمصلحة
األطفال االعتبار األول.
ه  .نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج ،عدد أطفالها
والفاصل بين الطفل والذي يليه ،وفى الحصول على المعلومات والتثقيف،
والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و .نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على
األطفال وتبنيهم ،أوما شابه ذلك من األعراف ،حين توجد هذه المفاهيم في
التشريع الوطني ،وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول.
ز  .نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار
اسم األسرة والمهنة ونوع العمل.
مجلة صوت القانون
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ح .نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات
واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ،سواء بال مقابل أو مقابل
(عوض).9
وجاء في نص التحفظ على هذه المادة :تعلن حكومة جمهورية الجزائر
الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة  16المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة
في جميع األمور المتعلقة بالزواج أثناء الزواج وعند فسخه على السواء ينبغي
أال تتعارض مع أحكام قانون األسرة الجزائري.10
يالحظ أن الجزائر لم توضح أسباب التحفظ على هذه المادة بل اكتفت
بعدم تعارضها مع أحكام قانون األسرة الجزائري ،كما يالحظ أنها لم تشر
صراحة إلى الشريعة اإلسالمية ،وإنما أشارت إلى قانون األسرة الجزائري الذي
تعتبر الشريعة اإلسالمية مصدره األساسي ،ولذا يمكن اعتبار إشارة الجزائر
إلى قانون األسرة في التحفظات هو إشارة غير مباشرة إلى الشريعة اإلسالمية.
 .2الحقوق المالية للمرأة المطلقة بين اتفاقية سيداو وقانون األسرة الجزائري
 .2.1التعويض للمرأة المطلقة بين اتفاقية سيداو وقانون األسرة الجزائري
 .1.1.2مفهوم التعويض عن الطالق التعسفي" :هو البدل بسبب الضرر الالحق

بالمرأة ،ويقصد بالضرر حرمانها من الحياة الزوجية المستقرة ،وفقدانها العائلة
ومعاناتها من الوحدة وألم الفراق وما شابه ذلك" أو هو" مبلغ من المال يدفعه
الزوج لمطلقته لمدة زمنية ،نظير ضرر لحق بها ماديا وذلك بتوفير حياة كريمة
لها معنويا ،بسبب سلبها دفء الحياة الزوجية واالستقرار واألمن وما شابه".11
لقد تطرق المشرع الجزائري للتعويض في المادة  52من قانون األسرة
بما يلي " :إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعويض
عن الضرر الالحق بها" .12ويفهم من هذه المادة أ ن سبب التعويض هنا يقوم
على التعسف في استعمال حق طلب الطالق والحكم به ،و يقوم على الضرر
الذي يلحق بالزوجة المطلقة معنويا وماديا ،لذلك فإذا اجتمع هذان العنصران أو
مجلة صوت القانون
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السببان ،أي التعسف والضرر فإنه يجوز للمطلقة أن تطلب من المحكمة أن
تقضي لها بتعويض مالي عما يكون قد أصابها من ضرر ،وإذا طلبت ذلك فإنه
يجب على القاضي أن يفصل في طلبها فيحكم بتعويضها إذا تبين له أن الزوج
متعسف في طلبه الطالق وأن الزوجة قد تضررت من هذا الطالق وللقاضي
السلطة التقديرية في تحديده ،وأن مبلغ التعويض عن الضرر المادي والمعنوي
ال يمكن حصره بل هو متروك للسلطة التقديرية للقاضي ،فال يُعتمد في تقديره
على مدخول الزوج وال على وضعه االقتصادي وإنما يُستند إلى مقدار الضرر
نفسه وبالنسبة للزوجة نفسها ،حيث ال يمكن أن نضع ميزانا واحدا نزن به مقدار
الضرر وقيمة التعويض ونطبقه على كل مطلقة فيكون الحكم بالتعويض بالنسبة
13
لدرجة التعسف في الطالق.
والضرر نوعان :ضرر مادي يتمثل في ترك الزوجة لوظيفتها من أجل
االهتمام بزوجها و أوالدها ثم يطلقها زوجها بدون سبب مما يسبب لها ضررا
ماديا ،وضررمعنوي وهو كل ما يصيب الزوجة في مشاعرها وعواطفها.
لكن ما يالحظ على نص المادة  52من ق.أ أن المشرع الجزائري لم
يبين طبيعة الضرر ا لموجب للتعويض ،فالضرر الموجب للتعويض هو الذي
بسببه يطلب المتضرر الت عويض باعتباره واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق
اإلثبات وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك ،فهو يُقدر التعسف من عدمه ويتبين
14
ذلك من خالل وقائع الدعوى.
 .2.1.2حاالت استحقاق المرأة المطلقة التعويض :لم يحصر المشرع
الجزائري الحاالت التي تستحق فيها المطلقة التعويض ،ولكن باالستناد إلى
المادة  52من قانون األسرة وإلى مواد أخرى ذُكرت في سياق هذا الموضوع
يمكن حصر هذه الحاالت في النقاط التالية:

مجلة صوت القانون
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 أن يتأكد للقاضي تعسف الزوج في استعمال حقّه في الطالق ،وذلك منخالل جلسات الصلح التي يعقدها الطرفين ،وإذا تبين له أن الزوج قد تعسف
حكم للمطلقة بالتعويض حسب درجة التعسف.
 أن يتحقق القاضي من أن المطلقة قد لحقها ضرر فعال من هذا الطالقسواء كان ماديا ً أو معنوياً ،وفي هذه الحالة يحكم لها بالتعويض حسب درجة
التعسف.
 إذا تمسكت المرأة المطلقة بالرجوع إلى بيت الزوجية ورفض الزوجذلك وتمسك بطلب الطالق ،فإنه في هذه الحالة يعتبر متعسفا في استعمال حقه
في الطالق وهنا يكون من حق الزوج إيقاع الطالق مقابل إلزامه بتعويض
مطلقته عن الضرر الالحق بها.
 المرأة المطلقة إذا طلّقها زوجها وهو في مرض الموت فإنها تستحقالميراث ألنه في هذه الحالة يكون الزوج قد طلقها بسبب أن يحرمها من
الميراث ،وهذا يعتبر تعويضا لها عن تعسف زوجها في الطالق.
 إذا ثبت ل لقاضي أن المطلقة سيلحقها بهذا الطالق بؤس وحاجة حكم لها15
على مطلقها بتعويض يتناسب مع الحالة المادية للزوج.
فالتعويض مبدأ أساسي في الطالق التعسفي طبقا ألحكام القانون ،باعتبار
أن الطالق تصرف خطير يجب أن يُستعمل بحذر وللضرورة القصوى لما ينتج
عنه من تشتت لألسرة وتفكك للمجتمع.
وعند استقرائنا لمواد اتفاقية سيداو ال نجد وال مادة تحدد حقوق المرأة
المالية ولكن هذا ال يعني عدم اعترافها بهذه الحقوق ،فهي االتفاقية التي تساند
المرأة وتمنع عنها جميع أشكال التمييز والظلم كما ذكرنا سابقا ،فرغم عدم
تصريحها المباشر بهذه الحقوق إال ّ
أن حقها مكفول ومضمون ومتروك على
حسب عادات وقوانين الدولة ،وأن هذه الحقوق واضحة ومعروفة ال تحتاج إلى
تبيان وتقنين.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

بلحبيب سامية ،حبار أمال
سيداو وقانون األسرة الجزائري.

الحقوق المالية للمرأة المطلقة بين اتفاقية
925

 2.2النفقة والمسكن للمرأة المطلقة بين اتفاقية سيداو وقانون األسرة الجزائري

لقد عالجت المادة  61من قانون األسرة الجزائري مسألة نفقة وسكن
المطلقة المعتدة وهذا بنصها على " :ال تخرج الزوجة المطلقة وال المتوفى
عنها زو جها من السكن العائلي ،ما دامت في عدة طالقها أو وفاة زوجها ،إالا
في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطالق"16.
ا
 .1.2.2استحقاق المرأة المطلقة للنفقة:
 -نفقة العدة :النفقة في اللغة بمعنى اإلخراج والذهاب ،ومصدر النفوق هو

كالدخول ،وتعود النفقة في حقيقتها الشرعية إلى سببين وهما :إ ّما الزواج أو
القرابة ، 17والذي يخصنا في هذه الدراسة هو النفقة الزوجية.
اصطالحا  :هي ما يصرفه الزوج على زوجته وأوالده من إطعام وكسوة
18
ومسكن وكل ما يلزم للمعيشة والمتعارف عليه وحسب مقدور الزوج.
أما المشرع الجزائري فلم يتطر ق لتعريف النفقة بل اكتفى بتحديد
مشتمالتها من خالل المادة  78من ق.أ التي تنص على ما يلي ":تشمل النفقة:
الغذاء والكسوة والعالج ،والسكن أو أجرته ،وما يعتبر من الضروريات في
العرف والعادة" ،19وورد في المادة  61من ق.أ السابقة الذكر" ولها الحق في
النفقة في عدة الطالق" ،حيث منحت هذه األخيرة الحق في النفقة للمطلقة بصفة
ّ
ألن
عامة أثناء فترة العدة دون تمييز بين المطلقة طالق رجعيا أو طالق بائنا،
قانون األسرة ال يعتد إال بالطالق الصادر بموجب حكم قضائي ،لكن بالرجوع
إلى المادة  58من ق.أ التي تنص على أنه " :تعتد المطلقة المدخول بها غير
الحامل بثالثة قروء ،واليائس من المحيض بثالثة أشهر من تاريخ التصريح
بالطالق" .من خالل هذا النص يتضح أن المشرع أخذ بالطالق الرجعي عندما
جاء بعبارة "من تاريخ التصريح بالطالق" ،والتصريح الذي يقصده المشرع في
هذا الشأن هو تصريح الزوج الذي يوقع الطالق بإرادته المنفردة عمال بنص
المادة  48من ق.أ التي تنص على ..." :يحل عقد الزواج بالطالق الذي يتم
مجلة صوت القانون
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بإرادة الزوج ،"...ولم يقصد به تصريح القاضي ،ألنه لو أن المشرع لم يقر
بعدة الطالق الرجعي ألتى بعبارة من تاريخ صدور الحكم بدال من عبارة من
تاريخ التصريح بالطالق ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،وبالرجوع إلى نص
المادة  50من ق.أ نجد أنه ورد فيها ما يلي " :من راجع زوجته أثناء محاولة
الصلح ال يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطالق يحتاج
إلى عقد جديد" ،أي أن المشرع أقر بوجود حق الزوج في مراجعة زوجته
بإرادته المنفردة وذلك دون حاجة إلى عقد جديد طالما ت ّم استعمال هذا الحق
أثناء محاولة الصلح ،وكما هو معروف شرعا أن مراجعة الزوج لزوجته
المطلقة دون حاجة إلى عقد جديد ال يكون وال يتم إالّ إذا كان خالل عدّة الطالق
الرجعي وحق الرجعة مرتبط ارتباطا وثيقا بها ،20وبهذا تجب نفقة العدة لكلّ
امرأة فارقها زوجها بإرادته المنفردة ،وتجب نفقة العدة لكلّ امرأة كان سبب
افتراقها عن زوجها من جهتها بشرط أن يكون هذا السبب مشروعا ،بموجب
المادة  35من ق.أ.21
 .3.2.2نفقة اإلهمال :إن نفقة العدة كما سبق ورأينا وهي تلك النفقة التي
تستحقها الزوجة من تاريخ النطق بالطالق إلى غاية انتهاء عدتها شرعا وقانونا،
أما فيما يتعلق بنفقتها قبل النطق بالطالق تسمى نفقة اإلهمال وفي أغلب األحيان
تغادر الزوجة مسكن الزوجية حيث تبقى مدة زمنية عند أهلها دون اإلنفاق عليها
مما يترتب عن ذلك طرح قضية الطالق على الجهة القضائية المختصة ويظهر
مدى استحقاق الزوجة المطلقة لنفقة اإلهمال من عدمها ،جاء في نص المادة 80
من ق.أ.ج " :تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم
باستحقاقها بناء على بينة لمدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى" ،فاألصل في
استحقاق النفقة هو من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء ،غير أن المشرع قد
راعى حاالت عديدة من بينها مغادرة أحد الزوجين لمسكن الزوجية وفي غالب
األحيان تكون الزوجة هي الضحية ،فقد تدوم فيها الفرقة مدة زمنية قبل المطالبة
مجلة صوت القانون
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بالطالق دون التزام الزوج بالنفقة ،وقد حدد المشرع المدة والتي تقدر بسنة قبل
رفع الدعوى كحد أقصى.
تجدر اإلشارة إلى أن المرأة التي تستحق النفقة هي التي ثبتت طاعتها
لزوجها ولم يثبت نشوزها حسب المادة  55من ق.أ ،ففي هذه الحالة تحرم من
النفقة بل ويحكم القاضي بالطالق والتعويض للطرف المتضرر ،فمن غير
22
المنطق أن ينفق الزوج على زوجة خرجت عن طاعته وعصمته.
والنفقة بهذا المفهوم غير موجودة في اتفاقية القضاء على أشكال التمييز
ضد المرأة.
 .4.2.2النفقة في اتفاقية سيداو :تناولت االتفاقية الدولية للقضاء على كافة
أشكال التمييز ضد المرأة حقوق المرأة ومسؤولياتها في أثناء الزواج بما تشمل
من حقوق مالية مترتبة على عقد الزواج ضمن اإلطار العام الذي يحكم أحكامها
كافة ،وهو حظر التمييز ضد المرأة وتسويتها مع الرجل في الحقوق
والمسؤوليات ،فنصت في المادة  1/16على أن تتخذ الدول األطراف جميع
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة
بالزواج والعالقات األسري ة ،وتضمن بوجه خاص تساوي الرجل والمرأة في
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج والمساواة التي تعنيها االتفاقية ،التماثل
في الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في األمور كافة بما فيها األمور
23
المالية في أثناء الزواج وما يشتمله من نفقات.
وعليه فاعتراف االتفاقية بحقوق المرأة أثناء عقد الزواج يقتضي من باب
أولى ثبوت هذه الحقوق عند فك الرابطة الزوجية وهذا الجتماع الضرر عليها،
واالتفاقية كما سبق هدفها هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدم
استحقاقها لهذه الحقوق هو من أشد األضرار ،لهذا وافق قانون األسرة االتفاقية
ومنحها كافة الحقوق التي ترضيها وتعوضها ولو بالشيء اليسير عن انحالل
زواجها.
مجلة صوت القانون
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 .5.2.2حق السكن :قضى المشرع الجزائري بحق المطلقة في السكن من
أجل ممارسة الحضانة وذلك في آخر تعديل لقانون األسرة بموجب األمر رقم:
 ،02 -05في المادة  72منه حيث نصت " :في حالة الطالق يجب على األب أن
يوفر لممارسة الحضانة سكنا ُمالئما للحاضنة ،وإن تعذر ذلك فعليه دفع بد ل
اإليجار" ،ما يمكن استخالصه من هذه المادة أنها ص ّححت وضعا غير عادي
ومجحف في حق المرأة ال حاضنة الذي كانت تعيشه في ظل قانون األسرة
الصادر تحت رقم ،11-84:وكذلك جاءت هذه المادة لحماية حقوق الطفل
المحضون في العيش الكريم مع أ ّمه في مسكن الئق بعد فك الرابطة بين والديه،
ويشترط في مسكن الحضانة أن يشتمل على المواصفات الضرورية ألن يكون
صالحا للعيش فيه ،كما جاءت الفقرة الثانية من المادة  72على النحو اآلتي:
"وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ األب للحكم القضائي المتعلق
بالسكن" ،فالمشرع الجزائري يطلب من الزوجة الحاضنة أن تبقى مع زوجها
السابق وهو قد أصبح أجنبيا عنها ،فإذا كان ذلك ممكنا في العدة من طالق
رجعي فإنه غير ممكن إذا كان الطالق بائنا ،ومعلوم أن الطالق وفقا لقانون
األسرة الجزائري ال يكون إال بموجب حكم قضائي .وبالتالي ،يكون بائنا بعد
صدور الحكم ،فبقاء الحاضنة في بيت الزوجية ليس له ما يبرره وال يقوم على
أساس ديني ،فإن إسناد المسكن الزوجي للزوجة األم للقيام بمهام الحضانة معناه
24
طرد صاحب المسكن أي الزوج السابق ،فعليه أن يتدبر أمره.
هذ ا ما ذهب إليه التقرير الدوري للجزائر حيث جاء فيه...( :وتمنح
المحاكم المدنية الجزائرية في الغالبية الكبرى في حاالت حضانة الطفل أو
األطفال لأل ام ،تبعا لذلك فإن األب مطالب وفقا لألحكام الجديدة بتوفير مسكن
الئق أو عوضا عن ذلك بدفع منحة سكن تسمح بتغطية تكاليف إيجار مسكن
لكي تتمكن األم من ممارسة حق الحضانة المستندة إليها في ظروف
مقبولة.25"...
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وجاء في رد الجزائر على توصية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة رقم  65و ، 26أن األب مطالب وفقا لألحكام الجديدة بتوفير مسكن
الئق أو عوضا عن ذلك ،يدفع منحة سكن تسمح بتغطية تكاليف إيجار مسكن
26
لتتمكن األم من ممارسة حق الحضانة المسند إليها في ظروف مقبولة.
وبهذا يتبين جل ّيا ً أن قانون األسرة من خالل مضمون التقرير المجمع
للتقريرين  3و 4الذي تقدّمت به الجزائر للجنة القضاء على التمييز ض ّد المرأة
اتّجه نحو تكريس حماية المرأة في نطاق األسرة وتوفير السكن للحاضنة هو
حماية لها من أجل ممارسة حقّها في الحضانة بكرامة وظروف مالئمة.
الخاتمة:
إن أهمية موضوع حقوق المرأة المطلقة تدفع بالباحث إلى الغوص في
العديد من القضايا هذا ما يدل على تشعب الموضوع وارتباطه بشتى المجاالت،
فبعد تفصيلنا لهذه الحقوق والتي تنوعت لتشمل كل الحقوق المعترف بها
لإلنسان ،توصلت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:
 يعتبر موضوع حقوق المرأة عامة والمطلقة خاصة من المواضيع التيتشغل الرأي العام ألن االهتمام بحقوقها قد يكون سبب للحفاظ على خلية المجتمع
ودافعا للنهوض باألمة  ،مع مراعاة المنطق فليس هناك مساواة مطلقة بين الرجل
والمرأة هذا ما تؤكده األبحاث العلمية من خالل وجود فروق بين الجنسين.
 توافق قانون األسرة الجزائري مع اتفاقية سيداو في كفالة حقوق المرأةعامة والمطلقة خاصة بما يتوافق وديننا الحنيف.
 لقد أعطى المشرع الجزائري حقوقا للمرأة بعد فك الرابطة الزوجية،والمتمثلة في حقها في التعويض إذا كان الطالق تعسفيا ،والنفقة بنوعيها ،نفقة
العدة ونفقة اإلهمال ،وحقها في المسكن إذا كانت حاضنة باعتبارها األقرب إلى
طفلها واألكثر حنانا وشفقة عليه.
 كما نستخلص أن المشرع الجزائري حاول قدر اإلمكان التوفيق بينالمرجعية اإلسالمية والمرجعية الدولية في تعديله لقانون األسرة رغم صعوبة
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المهمة ،ويبدو هذا واضحا من خالل ارتباك و تذبذب المشرع في معالجته لعدة
مسائل ،و يرجع هذا االرتباك إلى حرص المشرع على التوفيق بين متطلّبات
احترام التغيرات ا ّلتي مست المركز االجتماعي للمرأة والتح ّوالت الّتي لحقت
ببيئة األسرة الجزائرية وااللتزامات الدولية للجزائر من جهة ،وبين ضرورة
التمسك بأحكام الشريعة اإلسالمية كمصدر لقانون األسرة من جهة أخرى.
ومن أهم االقتراحات التي توصلنا إليها من خالل بحثنا هذا تتمثل في ما
يلي:
 م كافحة العادات والتقاليد التي تقضي بتهميش دور المرأة في المجتمعوعدم إعطائها حقوقها كاملة.
 تقرير عقوبات لمن ينتهك هذه الحقوق ،وإنشاء مؤسسات تعملّ
أوضاعهن.
بطريقة فعالة لمتابعة
 العمل على توعية المرأة بأن تعتبر الشريعة اإلسالمية مسلكا لها فيحياتها تقتاد بها.
 عدم التأثر بالتيارات الخارجية التي تشوش أفكار المرأة وتبعدها عنالحقيقة وعن أعرافها وعقيدتها.
 األخذ بالبعض من نصوص االتفاقية التي ال تخالف الشريعةاإلسالمية ،وضرورة توعية األسرة الجزائرية من الركض وراء هذه االتفاقية
التي تهدف إلى مسح مبادئ الشريعة اإلسالمية واستبدالها كليا.
 ضرورة إثراء وتعديل قانون األسرة الجزائري لسد بعض ثغراتهوإعادة صياغة بعض مواده.
الهوامش:
 1شحاتة أبو زيد رشيد ،) 2009( ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمن
المنظور اإلسالمي ،اإلسكندرية ،دار الوفاء ،ص.36
 2سعيد تبسي هالة ،)2001( ،حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة (سيداو) ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.58
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 3المادة األولى من اتفاقية سيداو التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ، 180 -34المؤرخ في  18ديسمبر ، 1979
تاريخ بدء النفاذ : 3سبتمبر  1981وفقا ألحكام المادة .27
 4المرسوم الرئاسي رقم ،51/96 :المؤرخ في 22 :جانفي  ،1996المتضمن انضمام
الجمهورية ال ديمقراطية الشعبية مع التحفظ ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،06بتاريخ 24 :جانفي
.1996
 5التقرير األولي ل لجزائر المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بتاريخ:
.1998/09/01
 6التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للجزائر المقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد
المرأة بتاريخ 18 :ماي .2009
 7المادة الثانية ،الجزء األول من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
 8شحاتة أبو زيد رشيد ،المرجع السابق ،ص.40
 9المادة  16من اتفاقية القضاء على أشكال التمييزضد المرأة ( سيداو).
 10اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات وإشعارات سحب التحفظات فيما يتعلق باتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،ص.10
 11عبد الفتاح الدوس رسمية ،)2010( ،دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقه
اإلسالمي ،عمان ،دار قنديل للنشر ،عمانص.98
 12القانون رقم  11-84المؤرخ في  9رمضان عام  1404الموافق  9يونيو سنة ،1984
المتضمن قانون األسرة ،المعدل والمتمم.
 13سعد عبد العزيز ،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري ،الجزائر ،دار هومة،
ص.306
 14حسين شذى مظفر ،)2009( ،التعويض عن الطالق التعسفي في الشريعة والقانون ،مجلة
رسالة الحقوق العلمية ،المجلد  ،01العدد ،01ص.13
 15بن صغير محفوظ  ،قضايا الطالق في االجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري،
ص.150-147
 16القانون رقم  ،11-84المرجع السابق.
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 17ابن منظورجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ،)2003( ،لسان العرب ،بيروت -
لبنان ،دار الكتب العلمية ،ص.429
 18العربي بلحاج ،)2005( ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،ص.170
 19القانون رقم  ،11-84المرجع السابق.
 20لمطاعي نور الدين ،)2009( ،عدة الطالق الرجعي وآثارها على األحكام القضائية،
الجزائر ،ص.56
 21تقية عبد الفتاح ،)2007( ،محاضرات في مادة األحوال الشخصية ،لطلبة تحضير شهادة
الكفاءة المهنية للمحاماة ،الجزائر.
 22تقية عبد الفتاح ،)2011( ،قضايا شؤون األسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء،
منشورات التالة ،الجزائر ،ص.128
 23عوض عبد الحميد الجندي جابر ،)2005( ،حقوق المرأة في نطاق األحوال الشخصية
دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي على ضوء االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز
ضد المرأة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة االسكندرية ،مصر ،ص.296
 24عيساوي عبد النور ،)2015( ،حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون
األسرة الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
تلمسان ،الجزائر ،ص.265
 25التقرير الجامع للتقريرين  3و 4المقدّم من طرف الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد
المرأة ،)2009( ،الجزائر ،ص.20
 26وثيقة األمم المتحدة ،cedaw/c/dza/3-4 :اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد
المرأة ،التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للدول األطراف ،)2010( ،الجزائر.

قائمة المراجع:
 المؤلفات:
 ابن منظورجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ،)2003( ،لسان العرب ،بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية.
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 بن صغير محفوظ (دون سنة النشر)  ،قضايا الطالق في االجتهاد الفقهي وقانون األسرةالجزائري ،دون بلد النشر ،دون دار النشر.
 تقية عبد الفتاح ،)2007( ،محاضرات في مادة األحوال الشخصية ،لطلبة تحضير شهادةالكفاءة المهنية للمحاماة ،الجزائر.
 تقية عبد الفتاح ،) 2011( ،قضايا شؤون األسرة من منظور الفقه والتشريع والقضاء،الجزائر ،منشورات التالة.
 سعد عبد العزيز( ،دون سنة النشر) ،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري،الجزائر ،دار هومة.
سعيد تبسي هالة ،) 2001( ،حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة (سيداو) ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.
 شحاتة أبو زيد رشيد ،) 2009( ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمنالمنظور اإلسالمي ،اإلسكندرية ،دار الوفاء.
 عبد الفتاح الدوس رسمية ،)2010( ،دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقهاإلسالمي ،عمان ،دار قنديل للنشر.
 العربي بلحاج ،)2005( ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،دون بلد النشر ،دوندار النشر.
 لمطاعي نور الدين ،)2009( ،عدة الطالق الرجعي وآثارها على األحكام القضائية ،دوندار النشر ،الجزائر.
 األطروحات:
 عوض عبد الحميد الجندي جابر ،) 2005( ،حقوق المرأة في نطاق األحوال الشخصيةدراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي على ضوء االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز
ضد المرأة ،كلية الحقوق ،جامعة االسكندرية ،مصر.
 عيساوي عبد النور ،) 2015( ،حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانوناألسرة الجزائري ،قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان،
الجزائر.
 المقاالت:
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 حسين شذى مظفر ،) 2009( ،التعويض عن الطالق التعسفي في الشريعة والقانون،مجلة رسالة الحقوق العلمية ،المجلد  ،01العدد.01
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الحماية المؤسساتية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري
Institutional protection of industrial property in Algerian
legislation
صخراوي الطيب،1
1كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر 3
tayebsakhraoui@univ-alger3.dz
تاريخ اإلرسال2020/09/30:



تاريخ القبول2020/10/15:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
يظهر اهتمام أية دولة بموضوع الملكية الصناعية من خالل ما تنشئه من معاهد و
مؤسسات إدارية متخصصة إلضفاء الحماية الالزمة للملكية الصناعية ،ودعم القدرات
االبتكارية واإلختراعية ،وعلى غرار هذه الدول ،فقد عمدت الجزائر إلى االهتمام بالملكية
الصناعية ،وهذا من خالل اآلليات إدارية التي اعتمدتها لحماية الملكية الصناعية عن طريق
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية باعتباره الهيئة المختصة بحماية والضبط ،
وإدارة الجمارك ومصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش .
كلمات مفتاحية :الحماية المؤسساتية ،الملكية الصناعية ،اآلليات اإلدارية ،التقليد ،التشريع
الجزائري.

Abstract: The interest of any state in the subject of industrial
property is demonstrated by the creation of specialized
institutions and administrative institutes to give the necessary
protection to industrial property, and to support innovative and
inventive capabilities.
Like these countries , Algeria has taken an interest in
industrial property by establishing administrative mechanisms to
be protected by the Algerian national intitute of industrial
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property as the competent authority for protection and control,
customs administration and the department of quality control and
fraud suppression.
Keywords: Institutional protection;Industrial property; Administrative
mechanisms;tradition; Algerian legislation.
 -1صخراوي الطيب  ،اإليميلtayebsakhraoui@univ-alger3.dz :

مقدمة :
تعد حقوق الملكية الفكرية عامة والملكية الصناعية خاصة من أهم
الموضوعات المهمة على المستوى الوطني واإلقليمي وكذا الدولي ،حيث ال
يمكن ألحد اليوم أن ينكر ما للحقوق الملكية الصناعية من دور كبير في ترقية
وتطوير المجتمع كونها مرتبطة بالحياة اليومية لإلنسان وتأثيرها المباشر على
حقوق المبدعين والمبتكرين ،ولذلك غدت الحاجة إلى إعطاء حماية فعالة لهذه
الحقوق والمحافظة عليها من أي اعتداء ،ويعتبر التقليد الخطر األول الذي يداهم
ويتهدد حقوق أصحاب الملكية الصناعية .
وعليه سعت الجزائر بسن وتطوير قوانين هذه الحقوق لتتناسب وتتالءم
مع التط ورات المتسارعة في هذا المجال ،فإضافة للحماية التي تقدمها النصوص
القانونية وإعطاء صاحب الحق ومالكه إمكانية اللجوء إلى القضاء من اجل
الدفاع عن حقه ،لم يكتف المشرع الجزائري بذلك و زيادة على ذلك نظم هيئات
و أجهزة إدارية و تخويلها صالحية التدخل لحماية الملكية الصناعية و مكافحة
التقليد ،وعلى هذا األساس فاإلشكالية المطروحة  :ما هي اآلليات اإلدارية التي
نظمها المشرع الجزائري لحماية الملكية الصناعية ؟
و لإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم الموضوع إلى ثالث مباحث ،األول
تناولنا المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  ،والثاني يتعلق بإدارة
الجمارك ،أما المبحث الثالث فيتمحور حول مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش.
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 .1المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

مر المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعدة مراحل بعد استقالل
حيث تم إنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية بمقتضى المرسوم رقم -63
 1، 248و كانت صالحيته تتمثل في الملكية الصناعية والتجارية ،و كل ما
يتعلق بالسجل التجاري ،ثم أنشئ المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية
الصناعية بمقتضى األمر رقم  2،46-73ولقد حل محله المعهد الوطني
الجزائري للملكية الصناعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،3 68-98وباعتبار
هذا األخير مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري يتمتع بالشخصية
المدنية و االستقالل المالي ،يوضع تحت وصاية وزيرالصناعة وهوالهيئة
المكلفة بكافة عناصر الملكية الصناعية نتطرق إلى تنظيم المعهد واختصاصاته
المطلب األول ودوره كآلية لحماية الحقوق من االعتداءات المطلب الثاني.
 .1.1تنظيم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و اختصاصاته:
 1.1.1تنظيم المعهد :يتمحور هذا التنظيم من الناحية اإلدارية ومن الناحية المالية.

أ -التنظيم من الناحية اإلدارية :يقوم بإدارة المعهد مدير عام مسؤول عن
التسيير العام  ،ويمثله من الناحية القانونية ،يعين بموجب مرسوم وزاري ،و
يساعده في أداء مهامه مدير أو أكثر ،كما يختص المدير المعهد بـ :
 اقتراح التنظيم الداخلي للمعهد و الحفاظ على أمالكه . تنظيم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية و معالجتها وتحليلها.
 إعداد الميزانية التقديرية للمعهد ،وإبرام الصفقات واالتفاقيات. تحفيز اجتماعات مجلس اإلدارة وتنفيذ نتائج مداوالته.يتكون مجلس اإلدارة من ممثلي وزارة التجارة 4،وزارة المالية ،وزارة
الفالحة ،وزارة الشؤون الخارجية ،وزارة الصحة ،وزارة الدفاع الوطني
،وزارة البحث العلمي .
مجلة صوت القانون
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و يجتمع بناءا على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة
يختص بتنظيم المعهد والسير العام ونظامه الداخلي ،واالطالع على سير المعهد
وإبداء الرأي في البرامج المتعلقة بنشاط المعهد وميزانيته ،وكذا تنظيم المحاسبة
المالية وقبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد.
ب -التنظيم من الناحية المالية :يكلف محافظ الحسابات المعني بمراقبة
حسابات المعهد وبالتالي فحضوره يكون استشاريا و يعلم مجلس اإلدارة بنتائج
المراقبة ،كما يقوم بإرسال تقديره الخاص بالحسابات إلى مجلس اإلدارة في
نهاية كل سنة مالية .
 .2.1.1اختصاصات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية :يؤدي المعهد مهمة
الخدمة العمومية و يمارس صالحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية ،كما
يقوم بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الملكية الصناعية ،و خاصة السهر على
حماية الحقوق المعنوية للمبدعين ،و هو بذلك يعمل على: 5
 دعم القدرة اإلبداعية و اإلبتكارية التي تتماشى والضرورة التقنية. تحسين ظروف استيراد التقنيات األجنبية للجزائر ،بالتحليل والرقابة،وتحديد مسار اقتناء التقنيات األجنبية.
 توفير حماية حقوق في الملكية الصناعية. تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. .2.1دور المعهد كآلية لحماية الحقوق من االعتداءات:
 .1.2.1أساس القانوني لتدخل المعهد للحد من االعتداءات على حقوق الملكية الصناعية:

تطبيقا للمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  68/98يؤدي المعهد في إطار
المهام الموكلة له دور مهم في حماية عناصر الملكية الصناعية ،وهذا نظرا
لتزايد عمليات التقليد التي تعرفها المنتجات والسلع الوطنية منها واألجنبية ،يقوم
المعهد بما يأتي:
 دراسة طلبات إيداع العالمات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ ثم نشرها.
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .صخراوي الطيب

الحماية المؤسساتية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري
939

 تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية وعقود التراخيص6
وعقود بيع هذه الحقوق.
 المشاركة في تطوير اإلبداع ودعمه عن طريق تنمية نشاط االبتكار. تنفيذ أي إجراء يهدف إلى تحقيق الرقابة على تحول التقنيات وإدماجهافي جوانبها المتعلقة بالملكية الصناعية.
 تطبيق أحكام االتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الملكية الصناعية7
التي تكون الجزائر طرفا فيها ،وعند االقتضاء المشاركة في أشغالها.
و لكي تحظى عناصر الملكية الصناعية بالحماية البد من الخضوع
إلجراءات مهمة نص عليها القانون ،وتعتبر شروط إلزامية وهي:
أوال :إيداع الطلب :اإليداع هو العملية اإلدارية المتعلقة بإرسال الملف ،و
الذي يتضمن كافة البيانات التي تعلق بالعناصر الملكية الصناعية على مستوى
المعهد الوطني للملكية الصناعية و يشمل ما يلي:
 -1تقديم الطلب :يمكن ألي شخص أن يقوم باإليداع لضمان الحماية
القانونية ألي عنصر من عناصر الملكية الصناعية ،والتي يريد أن يضفي
الحماية عليها ويكتسب حقوق استئثارية عليها.
ويجب أن يشتمل الطلب على كل البيانات المتعلقة بأي عنصر من
عناصر الملكية الصناعية و كذلك إثبات دفع الرسوم .
 -2فحص ملف اإليداع :يلعب اإليداع دورا هاما في اكتساب ملكية حقوق
على عناصر الملكية الصناعية ،لهذا تتأكد إدارة التسجيل على مستوى المعهد
من صالحية الطلب ،و بفحص الملف من حيث الشكل و من حيث الموضوع،
بعد ها تنتهي إدارة التسجيل إما بقبول الطلب أو برفضه تبعا لذلك ،إذا اعتبر
الملف صحيحا تقوم الهيئة المختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ اإليداع ،ساعته
ومكانه ،وكذا رقم التسجيل ودفع الرسوم ،ونظرا للبيانات المدرجة فيها ،وتعد
هذه الوثيقة ذات أهمية بالغة لفض النزاعات المحتملة التي يمكن أن تقع بين عدة
8
مودعين.
مجلة صوت القانون
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 : 3التسجيل و النشر :التسجيل هو القرار المتخذ من طرف المدير العام
للمعهد بقبول طلب اإليداع ،و بالتالي االنتقال إلى مرحلة التسجيل في فهرس
خاص ،و نشره أي شهر اإليداع في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.
وعلى هذا األساس تبدأ حساب مدة الحماية القانونية مع إمكانية التحديد،
وتعتبر األسبقية في اإليداع هي الدليل على ملكية الحق على الشيء المحمي ،و
بهذه اإلجراءات يضمن المعهد حماية عناصر الملكية الصناعية بتسجيل أي
9
طلب بشرط أن يتماشى والقانون.
 .2.2.1أساس القانوني لتدخل المعهد للحد من االعتداءات على حقوق الملكية الصناعية:

إ ختلف الفقهاء بصدد طبيعة اإلجراء المتعلق بتدخل أو إدخال المعهد الوطن ي
للملكية الصناعية في الخصام حيث اعتبره بعض الفقهاء كإجراء وجوبي بينما
يرى فقهاء آخرون على أنه إجراء اختياري.
 -1فرضية التدخل أو اإلدخال الوجوبي للمعهد الوطني للملكية
الصناعية : 10يدعى بعض الفقهاء أن تدخل المعهد الوطني للملكية الصناعية في
دعوى إبطال البراءة وجوبي استنادا إلى أساسين هما :أساس منطقي وأساس
قانوني.
كما أن هذا التدخل ما يؤسسه في قانون براءة االختراع والذي يخول
للمعهد الوطني للملكية الصناعية متابعة كل ما يتعلق بحياة البراءة والتصرفات
والمنازعات التي تتعرض لها منذ فترة اإليداع إلى غاية انقضاء فترة الحماية
عمال بأحكام المادة ( )32من قانون براءة االختراع إلى المادة ( )35منه.
وفي حالة اإلدخال في الخصومة فيعتقد هذا التيار أنه هو اآلخر وجوبي
ويجب أن يتم هذا اإلدخال قبل إقفال باب المرافعة كما يمكن للقاضي ولو من
تلقاء نفسه أن يأمر المدعي في دعوى إبطال البراءة تحت طائلة غرامة تهديدية
بإدخال المعهد الوطني للملكية الصناعية في منازعة اإلبطال نظرا لما يحققه هذا
11
اإلدخال من فائدة لحسن سير دعوى اإلبطال أو إلظهار حقيقة هذه الدعوى.
مجلة صوت القانون
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 -2فرضية التدخل أو اإلدخال االختياري للمعهد الوطني للملكية
الصناعية  :يذهب فريق آخر من الفقه إلى االعتقاد بأن تدخل أو إدخال المعهد
الوطني للملكية الصناعية في منازعات إبطال البراءة أمر جوازي يعود إلى
إرادة أطراف المنازعة ويظهر ذلك حسب الحالة.
ففي حالة التدخل يمكن للمعهد الوطني للملكية الصناعية أن يتدخل في
دعوى البطالن المنشورة أمام الجهة القضائية المختصة متى وصل إلى علمه
وجود مثل هاته الدعوى.
وبشان اإلدخال في الخصومة يحق للمدعي في دعوى اإلبطال أو للمدعى
عليه صاحب البراءة محل دعوى البطالن إدخال المعهد الوطني للملكية
الصناعية في المنازعة بصفته مدخل في الخصام و يتعين عليه في هذه الحالة
إتباع اإلجراءات المقررة لرفع الدعوى وتبليغ هذا التدخل إلى الخصم وإلى
المدخل في الخصام ذاته تحت طائلة رفض اإلدخال في الخصومة شكال.
 .2إدارة الجمارك كآلية لحماية الملكية الصناعية

تعتبر إدارة الجمارك مصلحة عمومية ذات طابع إداري تخضع لوصاية
وزارة المالية ،وفي إطار عملها الواسع ،حيث تتدخل في كل العمليات المتعلقة
بالتجارة الخارجية من خالل التصدير واالستيراد للبضائع وذلك بمراقبتها
والحرص على احترامها للقوانين ،و لما كانت الملكية الصناعية من المواضيع
المرتبطة بالتجارة الخارجية والداخلية على حد سواء اعترف المشرع الجزائري
إلدارة الجمارك بأن تتدخل في مجال حماية الملكية الصناعية ( المطلب األول )
و طرق تدخلها في مكافحة التقليد ( المطلب الثاني ).
 .1.2األساس القانوني لتدخل إدارة الجمارك لحماية الملكية الصناعية

اعترف المشرع الجزائري إلدارة الجمارك بالتدخل لحماية الملكية
الصناعية من خالل نص المادة  22من القانون الجمارك التي تنص " تحظر
عند استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتجات نفسها أو على
األغلفة أو الصناديق أو األحزمة أو األظرفة أو األشرطة أو الملصقات والتي
مجلة صوت القانون
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من شأنها أن توحي بأن البضاعة اآلتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري،
وتحظر عند االستيراد مهما كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه ،وتخضع
إلى المصادرة البضائع الجزائرية أو األجنبية المزيفة. "..
حيث أن المشرع و بعد صدور قانون 12رقم  12-07المتضمن قانون
المالية لسنة  2008ليستحدث بموجب المادة ( )42من ذات القانون أصبح نص
المادة ( )22من قانون الجمارك كاآلتي :تحظر من االستيراد و التصدير السلع
المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية ال سيما:
 السلع بما في ذلك توضبيها والتي تحمل بدون ترخيص عالمة صنع أوعالمة تجارية تكون مماثلة لعالمة صنع أو عالمة تجارية مسجلة قانونا بالنسبة
لنفس فئة السلع أو التي ال يمكن التمييز بينها فيما يتعلق بمظهرها األساسي لهذه
13
العالمة الصناعية أو التجارية و التي تمس بحقوق صاحب العالمة المعنية.
 جميع الرموز المتعلقة بالعالمة (عالمة رمزية ،بطاقة ،ملصق ،نشرةدعائية ،استمارة االستعمال ،وثيقة الضمان) حتى ولو تم تقديمها منفصلة عن
بعضها ضمن نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعاله.
 األغلفة الحاملة لعالمات السلع المقلدة المقدمة بصفة منفصلة ،ضمن14
نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعاله.
 السلع التي تعتبر ،أو تتضمن نسخا مصنوعة بدون موافقة صاحب حقالمؤلف أو حقوق المجاورة أو صاحب حق يتعلق برسم أو نموذج مسجل و/أو
شخص مرخص له قانونا من طرف صاحبه في بلد اإلنتاج في حالة ما إذا مس
انجاز هذه النسخ بالحق المعني.
 السلع التي تمس ببراءة اختراع :حيث ومن خالل المقارنة البسيطة بيننص المادة الجديد والقديم للمادة ( )22المنوه إليها أعاله أن المشرع الجزائري
تبين انه بعدما حصر تدخل إدارة الجمارك في حماية الملكية الصناعية على
عملية االستيراد فقط أصبح ت دخلها حاليا يمتد أيضا عملية التصدير ،ومنه يتضح
مجلة صوت القانون
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أن النص الحالي أكثر دقة وشموال ،بحيث تشمل الحماية الجمركية كافة حقوق
الملكية الصناعية ضد التقليد.
وعالوة على ذلك لم يكتفي المشرع الجزائري فقط على تدخل إدارة
الجمارك في حالة التقليد ،بل أجاز لها أيضا بموجب المادة ( )22مكرر من
قانون الجمارك بموجب المادة ( )43من قانون المالية  2008بان تتدخل حتى
في حالة السلع المشبوهة بالتقليد متى تم التصريح بها لوضعها لالستهالك ،أو تم
التصريح بها للتصدير ،أو تم اكتشافها عند إجراء المراقبة طبقا للمواد ()28
و( )29و( )51من القانون الجمارك ،أو كانت موضوعة تحت نظام جمركي
اقتصادي أو موضوعة في منطقة حرة.
 .2.2طرق تدخل إدارة الجمارك في مكافحة التقليد :لقمع أي تواجد مشبوه لبضائع
مقلدة على مستوى النطاق الجمركي وفق آليتين إما بناء على طلب أو شكوى(
الفرع األول ) وإما أن تتدخل بصفة تلقائية (الفرع الثاني) .
 .1.2.2التدخل بناء على طلب :يحق لصاحب الحق أن يتقدم بطلب كتابي لهيئة
الجمارك بالتدخل إليجاد اإلجراءات الالزمة ،إذا اتضح أن البضائع مقلدة أو
مقرصنة ،ويجب أن يشتمل الطلب:
 وصفا مفصال للبضائع حتى يمكن للسلطات الجمارك من التعرفعليها.
 دليال على صاحب الطلب انه هو صاحب الحق على تلك البضائع . كل المعلومات الخاصة بالوقائع لتمكين الجمارك من اتخاذ قرارها. المكان الذي توجد به البضائع أو مقصدها ،وكذا التاريخ المحدد15
لوصولها.
و تتولى إدارة الجمارك في حالة قبول طلب المالك البحث عن السلع
المقلدة أو المزيفة و قبل تبليغ المعني بالحجز يتعين أوال إثبات التقليد 16،و ذلك
استنادا إلى المعلومات الواردة بقرار التدخل  ،كما تتخذ إجراء تعليق الجمركة إذ
حينما يعاين مكتب جمركي ،بعد استشارة صاحب الطلب عند االقتضاء وجود
مجلة صوت القانون
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سلع مشبوهة ومطابقة لوصف السلع الم ذكورة في القرار ،تقوم بوقف امتياز
رفع اليد وحجز هذه السلع مع اإلعالم الفوري للمديرية العامة للجمارك التي
تتولى بدورها إعالم صاحب الطلب وكذا المصرح بالبضاعة ،ويمكن لهذا
األخير أن يتحصل من المديرية العامة للجمارك على اسم وعنوان المصرح و
من ترسل إليه البضاعة إن كان معروفا 17،وهذا بغاية تمكينه من اللجوء إلى
القضاء .
 .2.2.2التدخل التلقائي :يعد التدخل التلقائي كآلية ثانية الذي على أساسه تتحرك
إدارة الجمارك لحماية الملكية الصناعية بمبادرتها الخاصة أن تعلق جمركة
بضائع وسلع ترى أنها محل شك و تمس بحق من حقوق الملكية الصناعية 18،قد
يحدث و بمناسبة عمليات الرقابة االعتيادية التي تمارسها اإلدارة الجمركية على
حركة البضائع ،أن تكتشف بضائع مشبوهة بالتقليد ،وهنا يكون للمصالح
الجمركية و بمبادرة منها ،توقيف البضائع من خالل تعليق رفع اليد عنها ،و
يجسد هذا الشكل من التدخل بناءا على نص المادة ( )8من قرار  2002التي
تنص " :عندما يظهر بشكل واضح إلدارة الجمارك ،خالل عملية رقابة تم
إجراؤها في إطار إحدى اإلجراءات الجمركية المذكورة في المادة األولى ،وقبل
أن يودع طلب مالك الحق أو يعتمده ،أن السلعة تدخل ضمن مفهوم المادة الثانية
للسلعة المقلدة ،يمكن إدارة الجمارك أن تعلم مالك الحق إذا تبين من هو،
بخطورة المخالفة .
وفي هذه الحالة ،يرخص إلدارة الجمارك بوقف رفع اليد أو مباشرة حجز
السلع موضوع الخالف مدة ثالثة أيام مفتوحة  ،لتمكين مالك الحق إيداع طلب
19
التدخل".
ويبدو جليا من محتوي النص المادة المشار إليها أعاله بأن مصالح
الجمارك خول لها المشرع الجزائري صالحية التدخل مباشرة تعليق جمركة
بضائع التي حولها شك بأنها تمس بحق من حقوق الملكية الصناعية ،ويجب أن
يبين الشكوك بوضوح أن الحق قد كان يوشك أو يكون محل ضرر ،وتستطيع
مجلة صوت القانون
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إذا تدخلت من تلقاء نفسها الطلب من صاحب الحق توفير المعلومات الالزمة ،و
تقديم المساعدة التقنية ،للتأكد من تقليد البضائع ،وبذلك تقوم الجمارك بــ :
 -1إتالف السلع المقلدة :نصت على هذه الصالحية المادة ( )1/14من
القرار التطبيقي للمادة ( )22من قانون الجمارك المتعلق باستيراد السلع المزيفة
بان " تتخذ إدارة الجمارك دون المساس بالوسائل القانونية األخرى التي يمكن
أن يلجأ إليها مالك حق الملكية الفكرية الذي يثبت تضرر حقه التدابير الالزمة
للسماح بإتالف السلع التي اتضح أنها مزيفة " .
 -2وضع السلع المقلدة خارج الدوائر التجارية :يقصد بهذا التدبير هو قيام
إدارة الجمارك بتحويل تلك السلع والبضاعة المقلدة إلى دوائرغير تجارية ،حيث
يتم التخلص منها بطريقة ال تدر بمال على إدارة الجمارك وال على مالك الحق
وال على خزينة الدولة ،وهذا طبقا لنص المادة 14فقرة  1من القرار التطبيقي
للمادة  22السالف الذكر.
 -3الحرمان الفعلي ألشخاص المعنيين من االستفادة االقتصادية من عملية
االستيراد السلع المقلدة :أجاز المشرع للجمارك طبقا للمادة  14فقرة  2من
القرار التطبيقي للمادة ( )22من القانون الجمارك '  ...اتخاذ كل تدبير آخر إزاء
هذه البضائع يهدف إلى الحرمان الفعلي ألشخاص المعنيين من االستفادة
االقتصادية من هذه العملية ".
 .3مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش

تعتبر مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش ،هيئة عمومية ذات طابع
إداري تحت وصاية وزار ة التجارة وكونها مصلحة من مصالح وزارة التجارة
فهي مكلفة بكل عمليات التجارة الخارجية والداخلية وذلك بفرض الرقابة على
السلع والمنتوجات والتأكد من مطابقتها بهدف تفادي المخاطر التي تهدد صحة
المستهلك وأمنه وكذا مصالحه المادية 20.خول المشرع الجزائري لمصلحة
مراقبة الجودة وقمع الغش لحماية الملكية الصناعية ومواجهة التقليد بناءا على
مجلة صوت القانون
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أسس قانونية ( المطلب األول ) و إجراءات تدخلها في محاربة التقليد (المطلب
الثاني ).
 .1.3األساس القانوني لتدخل مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش

إن تدخل األعوان المكلفين برقابة الجودة و قمع الغش ،يستمد أساسه
القانوني من قانون حماية المستهلك وذلك عمال بنص المادة ( )25و ما يليها من
القانون رقم  03-09المؤرخ في  2009/02/25المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش وبمتابعة ومراقبة أي إشارة أو عالمة مقلدة تحدث لبسا في ذهن
المستهلك بينها وبين العالمة األصلية ،وفي المواد من ( )53إلى ( )67من
قانون حماية المستهلك التي قد تصل إلى إصدار قرار بسحب المنتوج المقلد
21
عمال بنص المادة ( )65منه كما قد تقرر إتالفه.
وكذلك يمنع وفق المرسوم التنفيذي رقم  278-13المتعلق بإعالم
المستهلك استعمال أي إشارة أو عالمة ،أو تسمية خيالية ،أو الوسم ،أو أي
أسلوب لإلشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك
22
حول طبيعة المنتوج وتركيبته ونوعيته األساسية وأصله.
و بالرجوع ألحكام القانون  02-04السالف الذكر من بين الممارسات
المخالفة له الممارسات التجارية غير النزيهة طبقا لنص المادة  26التي تنص ":
تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة لألعراف التجارية النظيفة
والنزيهة والتي من خاللها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة
أعوان اقتصاديين آخرين ".كما يعتبر تقليد العالمات المميزة لعون اقتصادي
منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار الذي يقوم به ،قصد كسب زبائن
هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك وهذا يعتبر من
23
الممارسات التجارية غير النزيهة في مفهوم هذا القانون.
 .2.3اإلجراءات المتخذة لمكافحة التقليد

تتمثل اإلجراءات التي يتخذها أعوان الرقابة وقمع الغش لمواجهة التقليد و
التي تتعلق أساسا بكيفية ممارسة الرقابة ،وكذا التدابير اإلدارية المعمول بها.
مجلة صوت القانون
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 .1.2.3ممارسة الرقابة

24

إلضفاء رقابة على المنتوجات والخدمات فإن األعوان المكلفين بالرقابة
وقمع الغش يمارسون صالحياتهم هذه عن طريق المعاينات المباشرة ،و
الفحوص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس ،وكذلك
بالتدقيق في الوثائق والمستندات وكذا االستماع إلى األشخاص المسؤولين أ و
بأخذ العينات.
ومن هذا المنطلق يجب على الهيئات العمومية أو الخاصة أن تضع تحت
تصرف األعو ان المؤهلة للبحث عن مخالفات التنظيم المتعلق بالجودة وقمع
الغش ومعاينة كل المعلومات الضرورية ألداء مهامهم ،ولهؤالء األعوان الحق
في طلب المساعدة في تحرياتهم وذلك من طرف أعوان القوة العمومية أو أي
شخص مؤهل لذلك وتتم المعاينة عن طريق:
 -1اقتطاع عينات من المنتوجات :يشمل االقتطاع على ثالث عينات،
تسلم األولى للمخبر بهدف تحليلها أما العينتين المتبقيتين تستعمالن في الخبرتين
المحتملتين.
كما يجب أن يحرر محضر على كل اقتطاع يدون فيه التاريخ و الرقم
التسلسلي لالقتطاع واسم العون وإمضاءه ،ويوضع ختم على كل عينة وترسل
من ال محضر إلى مصلحة رقابة الجودة وقمع الغش في الدائرة التي تم فيها
االقتطاع.
 -2تحليل العينات المقتطعة :25يتم تحليل العينات المقتطعة في إطار
الرقابة من طرف مخابر رقابة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد لهذا
الغرض ،حيث يحدد مجال اختصاص المخابر بقرار متخذ من الوزير المكلف
بالتجارة.
 .2.2.3التدابير اإلدارية

تتخذ السلطة اإلدارية المختصة جملة من التدابير التحفظية أو الوقائية
بهدف حماية المستهلك ،وهذا إذا ما تبين من خالل تقرير المخبر وتحليله أن
مجلة صوت القانون
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العينة غير مطابقة للمواصفات الواجب توفرها في البضاعة تتمثل هذه التدابير
على وجه الخصوص في السحب المؤقت أو النهائي ،والحجز واإلتالف.
 -1السحب المؤقت أو النهائي 26:يقوم األعوان المكلفين بالرقابة و قمع
الغش بالسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات والسلع التي اتضح من خالل تحليل
العينات المقتطعة منها عدم مطابقتها للمواصفات و يتمثل السحب في منع أي
شخص حائز للمنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج ،و
يجب أن تجرى على العينات المشكوك فيها فحوصات تكميلية إضافية وذلك في
أجل  15يوما ويحرر محضر بالسحب المؤقت ،وإذا لم تؤكد نتائج الفحص
التكميلي عدم مطابقة المنتج يرفع إجراء السحب وإذا تبين ان المنتوج غير
مطابق للمواصفات تطبق إجراءات الحجز أو اإلتالف.
 -2الحجز و اإلتالف :إذا اتضح أن المنتوج غير مطابق للمقاييس
المعمول بها ،فعلى األعوان مباشرة إجراءات الحجز ويتمثل الحجز في سحب
المنتوج من حائزه ،ومن التداول وذلك بإذن قضائي طبعا.
غير انه يجوز ألعوان توقيع الحجز دون إذن قضائي في الحاالت
27
التالية:
 التقليد و التزوير . المنتوجات ا لمحجوزة بدون سبب شرعي والتي تمثل في حد ذاتهاتزويرا.
 المنتوجات المعترف بعدم صالحيتها لالستهالك. المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمواصفات القانونية.و تجدر اإلشارة إلى أنه يجوز إتالف المنتوجات المحجوزة وذلك
بالتخلص منها في حالة تعذر استعمالها استعماال قانونيا أو اقتصاديا مع تحرير
محضر بذلك.
الخاتمة:
مجلة صوت القانون
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من خالل استعراض ما سبق نستخلص ان الدور الذي تقوم به المؤسسات
وآليات اإلدارية التي اعتمدتها الجزائر بغية حماية الملكية الصناعية ومحاربة
التقليد والمتمثلة في المعهد الوطني الجزائري لملكية الصناعية وإدارة الجمارك
ومصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش والتي خولهم القانون في اتخاذ التدابير
واإلجراءات الضرورية لمنع وانتشار البضائع والسلع المقلدة.
غير أن السوق الوطني ال زال غارقا بالسلع المقلدة والمغشوشة ،وهذا ما
يدل على نقص فعالية هذه األجهزة اإلدارية  ،فال يمكن لإلدارة الجزائرية أن
تلعب دورا فعاال وكافيا إذا أنها تعاني من نقص في اإلمكانيات سواء منها
البشرية المؤهلة التي تعتبر عنصر أساسي و مهم ،إلى جانب العنصر التقني أ ي
اإلمكانيات المادية التي أصبحت ضرورية في هيئات اإلدارية لمواكبة التطور
التكنولوجي .
فبالرجوع إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية واقعيا انه ال يقوم
بالفحص الموضوعي في مجال المبتكرات الصناعية فمثال لمنح براءة اختراع
يكتفي فقط بالفحص الشكلي لإليداع دون فحص واقع االبتكار وجدته وجدارته،
هذا ما تؤكده نص المادة ( )31من األمر  07-03المتعلق ببراءة االختراع التي
تنص على انه تصدر البراءة االختراع دون فحص مسبق وتحت مسؤولية
الطالبين ومن غير أي ضمان سواء تعلق األمر بواقع االختراع أو جدته أو
جدارته أو تعلق األمر بوفاء الوصف بدقته.
ومن خالل تحليل للمادة السالفة الذكر وطرح التساؤل على مدير المعهد
تبين أن سبب وراء تبني نظام ع دم الفحص في مجال المبتكرات الصناعية هو
افتقار المعهد لخبراء و تقنيين مؤهلين لفحص الموضوعي لتلك المبتكرات ،كما
انه ال يمنعه من إجراء فحص موضوعي في المسائل البديهية التي ال تتطلب
خبرة عالية للفحص كالتأكد من عدم مخالفة االختراع لنظام العام واآلداب
العامة.
مجلة صوت القانون
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فعدم قيام المعهد بعملية البحث عن أسبقية اإليداع و الفحص السابق كونه
غير ملزم بالبحث عن األسبقيات قد يشكل خطورة على المبتكر ،حيث يمكن
لهذا األخير أن يتابع في أي لحظة بارتكابه أفعال التقليد إذا كان االختراع ذاته قد
تم منحه شهادة براءة اختراع في سابق فيجد المخترع متابعا جزائيا في حالة
رفع الشكوى من صاحب الحق على أساس تقليد ،وهذا ما يرهق كاهل القضاء
بهذه النزاعات التي تكون مؤسسات الدولة طرف فيها وبسببها ،و عالوة على
ذلك أن المعهد يفتقر لألعوان رقابة مختصة في الميدان وهذا أمر ضروري،
كما يستوجب أيضا إنشاء هيئة إدارية لتسوية النزاعات على مستوى المعهد.
يعتبر نقص العامل البشري المتخصص والمؤهل لدى هيئات اإلدارية
المكلفة بمكافحة التقليد وحماية الملكية الصناعية عنصرا هاما على فعالية األداء
األمني والرقابي ،مما يستوجب على الدولة أن تعمل على تطوير معارف
األعوان واإلداريي ن بتربصات ودورات تكوينية وكيفيات البحث الميداني
والطرق االحتيالية المنتهجة من قبل المقلدين ،سواء من أعوان الجمارك أو
أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش.
كما يساهم نقص الوسائل واإلمكانيات التقنية التي تعاني منها المؤسسات
و هيئات اإلدارية الجزائرية المكلفة بمحاربة التقليد ،إذ أن تطور التكنولوجي و
السرعة التي تقتضيها التجارة الدولية تحتاج إلى إمكانيات مادية متطورة تسمح
لها بأداء وظائفها و تسهل عمل أعوان و اإلداريين بأداء وظائفهم على أحسن
وجه سواء ما يخص عملية جمركة البضائع أو مكافحة الغش و التهريب لتسهيل
عملية فحص و ربح الوقت.
التهميش و اإلحاالت :
 1ــ  ، Office national de la propriété Industrielleانظر جريدة الرسمية عدد
 49المؤرخة في  19جويلية  1963ص .762

مجلة صوت القانون
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2ــ ، Institut Algérien de Normalisation et de propriété Industrielle
انظر جريدة الرسمية عدد  95المؤرخة في  27نوفمبر  1973ص .1373
3ــ  ، Institut National Algérien de propriété Industrielleانظر جريدة
الرسمية عدد 11المؤرخة في  2ذو القعدة عام  1418موافق ل اول مارس  ،1998ص
. 21
4ــ المادة  11من المرسوم التنفيذي رقم  ، 68/98المتضمن انشاء المعهد الوطني للملكية
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االرهاب المعلوماتي في ضوء قانون العقوبات الجزائري
Information Terrorism In Light of the Algerian Penal Low

د.بشان عبد النور أستاذ محاضر "ب"
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -جامعة سطيف -1الجزائر
Abdenour-bechane@live.fr
1

تاريخ اإلرسال2020/ 06 / 12 :
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ملخص:
مكن التطور في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال المجرم من تحقيق أهداف كثيرة ذات دقة عالية
في وقت قياسي وداخل دائرة آمنة ال يترك فيها أي دليل ،ومن أخطر هذه األفعال اإلجرامية
اإلرهاب المعلوماتي الذي يقصد من خالله أوال اإلرهاب باستعمال تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال من مشاركة وتحريض ودعم لجهات معينة تعمل في هذا اإلطار ،سواء كان
اإلرهاب موجها داخليا أو خارجيا ،وثانيا اإلرهاب الذي يظهر في االعتداء على المعلومة في
العالم االفتراضي ،بما يخلق آثار اإلرهاب المادي في أرض الواقع مهما كانت الجهة
المستهدفة ،هذه الوضعية دفعت المشرع الجزائري إلى وضع نصوص خاصة في محاولة منه
تحقيق مواجهة فعالة ،وهو األمر الذي سنتناوله بالدراسة الحالية من منطلق البحث في تحقيق
هذه الفعالية من عدمها.
كلمات مفتاحية :االرهاب ،المعلوماتية ،المواجهة التشريعية.
Abstract:
The development of information technology has enabled the criminal to
achieve many objectives and with high accuracy in record time and
within a secure circle in which no evidence is left, one of the most
dangerous of these criminal acts is information terrorism, through
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which terrorism is first intended to use information and communication
technology from the participation terrorism, through which terrorism is
first intended to use information and communication technology from
the participation and incitement, support for specific actors working in
this framework whether terrorism e-court internally or externally, and
secondly terror that appears in the attack on the information in the
virtual world creating physical effects of terrorism in the ground no
matter what the target audience, This situation that pushed the Algerian
legislator to drafts special texts in an attempt to achieve an effective
confrontation, and this is what we are dealing with in the current study
in order to look into achieving this effectiveness or not.
Keywords: Terrorism; Informatics; Legislative confrontation.
 -1د .بشان عبد النورabdenour-bechane@live.fr ،

مقدمة :
إن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات بوتيرة متسارعة جعل العالم
الواقعي أو المادي يتصاغر وينكمش بالنظر إليه إلى درجة إمكانية اعتباره جزء
ال يتجزأ من العا لم االفتراضي أو ما يسمى بالفضاء السيبراني ،وذلك بسبب
ارتباط المصالح الفردية والحكومية بهذا العالم من خالل دوره كأرضية مكانية
وزمنية للتعامالت في كل الجوانب سواء االجتماعية أو اإلدارية أو السياسية أو
االقتصادية وحتى العسكرية.
وكأثر لذلك ،انتقلت أهمية العالم الواقعي إلى العالم االفتراضي بما جعل
من الضروري توفيرالحماية الناتجة عن هذه األهمية ونقلها إلى العالم
االفتراضي ،من منطلق نقل مختلف التعامالت إلى هذا األخير في إطار نفس
المصالح ،وأمام تناميها في إطار تبادالتها المتسارعة بسبب الخصائص التي
يتميز بها العالم االفتراضي ،تتنوع وتزداد معها خطورة االعتداء عليها إلى
درجة تهديدها لألمن الوطني كاإلرهاب المعلوماتي ،وتم استعمال هذا المصطلح
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للتدليل على اإلرهاب الحاصل بواسطة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واإلرهاب
الواقع على المعلومة.
وعليه ،سنبحث من خالل هذه الدراسة التي سنعتمد فيها المنهج الوصفي
التحليلي عن كيفية معالجة المشرع الجزائري للجرائم المرتبطة باإلرهاب
المعلوماتي ،لنطرح اإلشكالية التالية :كيف واجه المشرع الجزائري اإلرهاب
المعلوماتي من خالل قانون العقوبات كي يحقق مكافحة فعالة ضده؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية سندرس هذا الموضوع من خالل جزئيتين،
األولى ت هدف إلى تبيان أبعاد مدلول اإلرهاب المعلوماتي من خالل تحديد
مفهومه ،والثاني ت هدف إلى تبيان النشاط اإلجرامي لألفعال المشكلة لإلرهاب
المعلوماتي من خالل صوره.
 .1مفهوم اإلرهاب المعلوماتي
يتضح مفهوم اإلرهاب المعلوماتي من خالل تحديد تعريف له مع إبراز
خصائصه وكذا أهدافه.
 1.1تعريف اإلرهاب المعلوماتي
يجد المالحظ للنصوص العقابية المتاحة في هذا الصدد ،أن المشرع
الجزائري لم يضع أي تعريف لمصطلح اإلرهاب بصفة عامة وال لمصطلح
اإلرهاب المعلوماتي بصفة خاصة ،حتى بعد تعديل قانون العقوبات بموجب
القانون رقم  02-16حين أضاف نصي المادتين  87مكرر  11و 87مكرر،
وما أشير إليه فقط ،التعريف بالسلوك اإلجرامي اإلرهابي من خالل آثاره في
المادة الرابعة من القانون رقم  06-15المتعلق بالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحته ،باعتباره تلك األفعال ال منصوص عليها في المادة
 87مكرر من قانون العقوبات.
لقد اعتبرت المادة المذكورة فعال إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم قانون
العقوبات ،كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية
واستقرار المؤسسات وسيرها العادي( ،)1بأي فعل أو عمل أو االمتناع عن
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عمل يكون غرضه بث الرعب في أوساط السكان أو خلق جو من انعدام األمن
باالعتداء المعنوي أو الجسدي على األشخاص ،أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو
أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ،كما قد يحقق عرقلة حركة المرور أو حرية
التنقل في الطرق والتجمهر أو االعتصام في الساحات العمومية ،وكذلك قد
يحدث باالعتداء على رموز األمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور والمساس
بحرمة الميت ،أو االعتداء أيضا على وسائل المواصالت والتنقل والملكيات
العمومية والخاصة واالستحواذ عليها أو احتاللها دون أي مسوغ قانوني،
باإلضافة إلى االعتداء على البيئة والمساس بها ،وكذا عرقلة عمل السلطات
العمومية أو االعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين
والتنظيمات.
وعلى الصعيد الدولي ،فقد عرفت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
المنعقدة بتاريخ  22أبريل  1998اإلرهاب بأنه« :كل فعل من أفعال العنف أو
التهديد به أيا كانت دوافعه أو أغراضه ،يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو
جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض
حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو
األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض المواد
الوطنية للخطر».
كما عرفته االتفاقية الدولية لمكافحة اإلرهاب المنعقدة في جينيف سنة
 1937بأنه «:األفعال اإلجرامية الموجهة ضد إحدى الدول ،والتي يكون هدفها
أو من شأنها إثارة الفزا ع أو الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس
لدى العامة» ،كما وضع االتحاد األوروبي لسنة  2002تعريفا آخر جاء فيه
بأنـــه «:أعمال ترتكب بهدف ترويع األهالي أو إجبار حكومة أو هيئة دولية على
القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل ما ،أو تدمير الهياكل األساسية السياسية
أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية لدولة أو هيئة أو زعزعة
استقرارها»)2( .
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .بشان عبد النور

االرهاب المعلوماتي في ضوء قانون العقوبات الجزائري
960

لقد أثر تغيرالطرق المستعملة في ارتكاب الجرائم في زيادة حجم األثر
التدميري الناتج عنها من خالل تطورالوسائل المستعملة فيها ،خصوصا أمام
دخول المجتمعات في حتمية الرقمنة في ظل الشبكات ليظهرما يسمى بالمجتمع
المعلوماتي ،فمن بينها وأهمها شبكة األنترنت التي تعد وسيلة أساسية لتنظيم
العمل اإلرهابي ،بل الرتكابه دون أية معوقات مرتبطة باإلقليم أو بالزمن في
جو أكثر أمنا(.)3
بذلك انتقلت أهمية وخصائص شبكة األنترنت في العالم االفتراضي إلى
األفعال اإلرهابية( ، )4فأصبحت مجموعات اإلرهاب المعلوماتي تستهدف
بأفعالها مختلف أنظمة مؤسسات القطاع العام وال خاص بكبسة زر واحدة ،فتترك
خسائر معتبرة في العالم الواقعي قد تفوق بكثير الخسائر الناتجة عن اإلرهاب
التقليدي ،كتعديل أنظمة الدفاع العسكري ،أو مخططات اإلمداد بالغاز والكهرباء
وكذا مصادر الطاقة ،باإلضافة إلى تعطيل عمليات تحويل األموال وغيرها من
األفعال التي تخلق وضعيات صعبة قد ال يمكن تداركها.
وعليه ،من خالل هذه المعطيات يعرف الباحث اإلرهاب المعلوماتي
على أنه «:كل فعل يهدف أو من شأنه المساس باألشخاص أو مصالحهم بشتى
أنواعها باستعمال تقنية المعلومات ،وسواء كان هذا الفعل له أثر داخل النظام
المعلوماتي أو خارجه»( ،)5بذلك يتبين أن اإلرهاب المعلوماتي قائم على
المساس بمختلف مصالح األشخاص مهما كانت طبيعتهم باستخدام تقنية
معلوماتية سواء كان أثره داخل النظام المعلوماتي أو خارجه.
بالعودة إلى نصوص قانون العقوبات قبل تعديله سنة  ،2016يظهر أن
المشرع أراد من خالل نص المادة  87مكرر ق.ع حين استعمل عبارة«عن
طريق أي عمل»  ،توسيع نطاق تجريم أفعال اإلرهاب ليستوعب حسب الوضع
الظاهر أية طريقة أو وسيلة تستحدث مستقبال قد تستعمل في ارتكاب هذه
األفعال ،بما يفتح المجال إلى إدخال ما يسمى أفعال اإلرهاب المعلوماتي في
نطاق التجريم والعقاب ،ونقصد هنا األفعال التي تستعمل فيها التقنية المعلوماتية
مجلة صوت القانون
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كأداة لالعتداء وليس كهدف ،ليدعم المشرع هذا النص بموجب تعديل قانون
العقوبات رقم  02-16بإضافة المادتين  87مكرر  11و 87مكرر ،)6(12
واللتين تتعلقان بالتجريم عن كل فعل يرتكب يرتبط بالسفر من الجزائر إلى
الخارج سواء من جزائري أو أجنبي قصد ارتكاب أفعال إرهابية أو الجمع لذلك
أمواال أو القيام بدعم أو تجنيد أشخاص بأية وسيلة بما في ذلك االستعانة
بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال(.)7
إن خطورة اإلرهاب المعلوماتي تكمن أساسا فيما يتميز به من
خصائص ،تعطي له خصوصية ينفرد بها تسهل وتدعم أهدافه التي لها تأثير جد
سلبي في أرض الواقع من خالل المساس بمصالح األشخاص.
 .2.1خصائص اإلرهاب المعلوماتي
لإلرهاب المعلوماتي عدة خصائص يتميز بها عن اإلرهاب التقليدي أهمها:
 -1عدم وجود عائق الحدود والخضوع إلقليم محدد ،فالشبكة األرضية تمنح
سهولة التنقل عبرها خارج أي نطاق حدودي ،عكس اإلرهاب التقليدي الذي
يصعب فيه على اإلرهابي التنقل داخل وخارج حدود الدولة.
 -2يسهل العالم االفتراضي التعاون والتواصل السريع والتخطيط الجماعي بين
أفراد الجماعة اإلرهاب ية ،بما يجعلهم في مأمن من القبض عليهم من جهة ويزيد
في صعوبة جمع األدلة ضدهم من جهة أخرى.
 -3سهولة وسالسة النشاط في الجرائم اإلرهابية بالنظر إلى اإلرهاب التقليدي
الذي يحتاج إلى العنف والقوة ،فاإلرهابي المعلوماتي ال يحتاج إال توافر نظام
معلوماتي من حاسوب وشبكة للتواصل.
 -4شخصية اإلرهابي المعلوماتي شخصية متعلمة ،أو على األقل متحكمة في
تعاملها مع التقنية المعلوماتية ،بعكس اإلرهابي العادي الذي قد يكون جاهال ال
يعرف ال القراءة وال الكتابة(.)8
 .3.1أهداف اإلرهاب المعلوماتي
مجلة صوت القانون
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يهدف المجرم المعلوماتي من خالل نشاطه اإلجرامي في إطار عمله
ضمن الجماعة اإلرهابية إلى القيام بعدة أفعال غير مشروعة الغرض منها:
 -1بث الرعب في أوساط األشخاص أينما كانوا وفي أي زمن،
 -2خلق وضع من انعدام الطمأنينة من خالل زعزعة النظام العام للمجتمعات
والمساس باألمن المعلوماتي(،)9
 -3تعريض سالمة أش خاص المجتمعات وأمنها للخطر،
 -4اإلضرار باألنظمة المعلوماتية الخاصة بمختلف األشخاص سواء الطبيعية أو
المعنوية،
 -5تهديد السلطات العامة داخليا وخارجيا وكذا المنظمات الدولية،
 -6السعي إلثارة الرأي العام من خالل نشر الدعاية واإلعالنات الكاذبة
والمحرضة،
 -7جمع ا ألموال باالستيالء ومن ثمة استعمالها في أعمال غير مشروعة(.)10
 .2صور النشاط اإلجرامي في أفعال اإلرهاب المعلوماتي
سأحاول حصر كل األفعال التي تشكل أفعاال إرهابية يمكن ارتكابها
بواسطة التقنية المعلوماتية ،وذلك من خالل البحث في جريمة إنشاء مواقع
إرهابية ثم جريمتا التحريض واإلشادة باإلرهاب معلوماتيا ،وبعدها أتناول
بالذكر جريمتا تمويل اإلرهاب والمشاركة فيه معلوماتيا.
 .1.2جريمة إنشاء مواقع إرهابية
سهلت لإلرهابيين سالسة ومرونة أرضية العالم االفتراضي إلى جانب
الديمقراطية والحرية المنتشرة داخله ،اقتراف أفعالهم اإلجرامية بكل حرية إلى
درجة إنشاء وتصميم مواقع خاصة بهم لنشر أفكارهم وتوزيعها في مختلف
أنحاء العالم بسرعة عالية ،متجاوزين بذلك الحدود اإلقليمية والزمنية قصد
تحقيق دعم ألهدافهم بالتعبئة الفكرية والمالية ،وحتى التعاطف لتجنيد ما يمكن
تجنيده في هذا اإلطارعلى نطاق أوسع مما كان عليه الوضع قبل ظهور
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،بذلك أصبحت هذه األخيرة وسيلة مهمة وفعالة في
مجلة صوت القانون
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التواصل ،بااللتقاء وعقد اجتماعات داخل اإلقليم االفتراضي ،والخروج
بمخططات وتوصيات بعد تغيير مقراتهم االفتراضية في كل مرة دون أية تكلفة
تحت غطاء حماية برامج مخصصة لذلك .
بالعودة إلى التشريع الجزائري ،فان المشرع لم يضع نصا خاصا في
قانون العقوبات يجرم فيه فعل إنشاء مواقع إرهابية إال بعد تتميمه بالقانون رقم
 02-16حين أضاف المادة  87مكرر 12بوصفها جناية كل استخدام
لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بغرض تجنيد أشخاص لصالح إرهابي أو جماعة
أو منظمة لها أغراض وأهداف إرهابية راصد ا لها عقوبة السجن المؤقت من
خمس ( )5سنوات إلى عشر ( )10سنوات وغرامة من  100.000دج إلى
 500.000دج.
تجدر اإلشارة إلى المادة  15في فقرتيها األولى والثانية من االتفاقية
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة والمصادق عليها من طرف
الجزائـــــــــر موجب المرسوم الرئاسي رقم  252-14المؤرخ في  8سبتمبر
 ، 2014تضمنتا تجريم نشر أفكار ومبادئ الجماعات اإلرهابية والدعوة إليها،
باإلضافة إلى فعل نشر الطرق التعليمية لكيفية صناعة المتفجرات الستخدامها
في عمليات إرهابية(.)11
بذلك جاءت صياغة فقرتي المادة  15شاملة لجميع أفعال إنشاء المواقع
اإلرهابية بطريقة مبــــــــاشرة أو غير مباشرة ،إذ يعد جريمة ألي نشر ألفكار
إرهابية في أي موقع سواء كان مخصصا لذلك أو لم يكن كما هو الحال بشبكات
التواصل االجتماعي بكل أنواعها ،وهو األمر الذي نجده ايجابيا خصوصا عند
توظيف المشرع لهذه النقطــــــــة في صياغة المادة  87مكرر  12من قانون
العقوبــــــات حين استعمل عبارة «أو ينشر أفكارهــــــا بصورة مباشرة أوغير
مباشرة».
وعليه ،يقوم الركن المادي لجريمة إنشاء مواقع إرهابية بتوافر عناصره
الت ي تظهر في إنشاء مواقع لهذا الغرض لنشر مبادئ وأفكار تتسم باإلرهاب أو
مجلة صوت القانون
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ترتبط به مع تبيان طرق ارتكابها ،أما عن الركن المعنوي فيلزم توافر القصد
الجنائي الخاص باتجاه إرادة المجرم المعلوماتي إلى أفعال إنشاء موقع يحقق من
خالله أهداف تتصل باإلرهاب حسب ما هو مبين في نصي المادتين  15من
االتفاقية العربية و 87مكرر  12من قانون العقوبات (.)12
 .2.2جريمتا التحريض واإلشادة باإلرهاب معلوماتيا
يالحظ من خالل مضمون نصوص قانون العقوبات قبل تعديله سنة
 ،2016عدم وجود تجريم لفعل التحريض على اإلرهاب المعلوماتي(،)13
ليستدرك المشرع األمر من خالل المادة  87مكرر  12سالفة الذكر حين رصد
عقوبة لكل من يستخدم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتجنيد األشخاص لصالح
إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة تنشط في هذا اإلطار ،األمر الذي تأكد من
خالل ما تضمنته المادة  15من االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
في جزء من فقرتها األولى ،إذ جرم كل فعل الغرض منه الدعوة إلى تبني أفكار
اإلرهاب المعلوماتي ومبادئه.
بذلك يدخل ضمن اإلشادة باإلرهاب الدعوة إليه وفق ما جاء في نص
المادة  ، 15إذ أن اإلشادة باإلرهاب قد يظهر في صور الدعوة إليه بطريقة غير
مباشرة لتب ني أفكاره ،وقد جرم وعاقب المشرع الجزائري عن فعل اإلشادة
باإلرهاب في المادة  87مكرر  4من قانون العقوبات التي جاء فيها«:يعاقب
بالسجـــــن المؤقت من خمس ( )5سنوات إلى عشر ( )10سنوات وبغرامة
مالية من 100.000دج إلى  500.000دج ،كل من يشيد باألفعال المذكورة في
المادة  87مكرر أعاله أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت»( ،)14وه ي
العقوبــــــة التي يالحظ تطابقها مع العقوبة المنصـــــوص عليها في المادة 87
مكرر  12من قانون العقوبات.
الظاهر من صياغة نص المادة  87مكرر 4قيام المشرع الجزائري
باعطاء وصف جناية على فعل اإلشادة باإلرهاب بأية وسيلة كانت ،وهو ما يبين
حرصه على توقيع العقاب على فعل اإلشادة باإلرهاب بأية وسيلة حتى ولو كان
مجلة صوت القانون
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تم باستعمال التقنية المعلوماتية ،بذلك يكون الركن المادي لجريمة التحريض
على اإلرهاب معلوماتيا مرتبطا بالقيام بكل فعل سواء بالقول أو باإلشارة أو
بال كتابة أو بالرسم أو بأية صورة أخرى باستعمال التقنية المعلوماتية ،قصد إقحام
الغير ودفعهم إلى ارتكاب أفعال توصف باإلرهاب المعلوماتي تستهدف فيها
مصالح الدولة ومواطنيها(.)15
من جهة أخرى ،من الضروري لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي
من خالل علم المحرض بدالالت إيحاءاته سواء باإلشارة أو بالكتابة أو بالرسوم
أو بالصور ،أو بأي رمز من شأنه إيقاع تأثير نفسي على األشخاص الرتكاب
فعل إرهابي ،كما يلزم توجه إرادة المجرم المعلوماتي إلى بعث الفكرة اإلجرامية
لدى هؤالء األشخاص كأثر لنشاط التحريض بأية وسيلة كانت ،أي تكريس
وتفعيل اإلرادة اإلجرامية للمحرض كي ترتكب الجريمة من خالل غيره.
بالعودة إلى جريمة اإلشادة باإلرهاب معلوماتيا ،نجد أن ركنها المادي
يتوافر متى قام المجرم بنشر مطبوعات أو نشرات أو تسجيالت مستعينا بالتقنية
المعلوماتية قصد تحقيق األفعال المنصوص عليها في المادة  87مكرر من ق.ع
بغرض استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية وسالمة التراب الوطني واستقرار
المؤسسات وسيرها العادي( ، )16فاإلشادة بهذا المعنى تعد نوعا من الدعم
المعنوي لإلرهابيين كي يعطى ألفعالهم المصداقية في نظر الجمهور ،فالقصد
الجنائي الخاص إذا يظهر باتجاه إرادة الفاعل إلى بعث هذا الشعور أو االنطباع
وتحقيق أثره في نفس الجمهور(. )17
 .3.2جريمتا تمويل اإلرهاب والمشاركة فيه معلوماتيا
نص المشرع على جريمة تمويل اإلرهاب في المادة  3من قانون رقم
 06-15المتعلق ب تبييض األموال وتمويل اإلرهاب« ،يعتبر مرتكبا لجريمة
تمويل اإلرهاب ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  87مكرر  4من
قانون العقوبات ،كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته ،بطريقة مشروعة أو
غير مشروعة ،بأي وسيلة كانت ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أمواال بغرض
مجلة صوت القانون
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استعمالها شخصيا ،كليا أو جزئيا ،الرتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة
بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها تستعمل:
 -1من طرف إرهابي أو لفائدة شخص إرهابي الرتكاب أو محاولة ارتكاب
جرائم موصوفة بأفعال إرهابية،
 -2من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية،
تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين.
وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل اإلرهابي ،وسواء تم
استخدام هذه األموال أو لم يتم استخدامها الرتكابها ،يعد تمويل اإلرهاب فعال
إرهابيا».
يظهر أوال من خالل استعمال المشرع لعبارة «بأي وسيلة كانت»،
إمكانية التجريم والعقاب على فعل تمويل اإلرهاب الذي تستعمل فيه المعلوماتية،
كقيام الفاعل بتحويل أموال من أرصدة إلى أخرى داخليا وخارجيا عبر الوسائط
االلكترونية.
ما يالحظ ثانيا ،أن المشرع الجزائري على إثر تعديل قانون العقوبات
لسنة  2016أشار أيضا من خالل نص المادة  87مكرر  12إلى فعل دعم
اإلرهابيين أو كل م ن له أغراض إرهابية ،وذلك باستعمال تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،بما يفسر أنه جاء ليؤكد على هذه النقطة ،كما يالحظ أيضا على
صياغة المادة  87مكرر  4تناولها ألفعال دعم أو محاولة دعم الجماعات
اإلرهابية دون اإلشارة إلى الدعم الموجه الرتكاب أفعال إرهابية في الخارج
بواسطة التقنية المعلوماتية ،إال أن المشرع تدخل من خالل إضافة نص المادة
 87مكرر  11في تعديل  2016بالتجريم والعقاب على األفعال التي يقوم بها
سواء جزائري أو أجنبي متواجد في الجزائر باستعمال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،والتي الغرض منها السفر أو محاولة السفر ألجل ارتكاب أفعال
إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب عليها أو لتلقي
التدريب ،أو دعم أجنبي سواء بتوفير أو جمع أموال توجه لتمويل جهة معينة
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الرتكاب أفعال إرهابية في الخارج أو يعلم بذلك .ليقرر المشرع لهذه األفعال
نفس العقوبة المقررة في المادة  87مكرر  ،4وهو ما يؤكد فكرة الدعم التي
أشرنا إليها سابقا.
كما يجعل من خالل إحالة نص المادة  3من قانون رقم  06-15على
نص المادة  87مكرر  4من قانون العقوبات من جريمة تمويل اإلرهاب في حد
ذاتها فعال إرهابيا مستقال ،األمر الذي يظهر أيضا من خالل تصريح المشرع
في الفقرة األخيرة من المادة  3بقوله «:يعد تمول اإلرهاب فعال إرهابيا».
وننوه هنا ،بأن التواصل مع الجماعات والمنظمات اإلرهابية بغرض
دعمهــــــا يعد من دالالت فعل تمويل اإلرهاب ،األمـــــر الذي يفهم من خالل
الفقرة الثانية من المادة  5من االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
حين أدخلت ضمن الجرائم اإلرهابية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومــات «
تمويل العمليات اإلرهابية والتــــــــدريب عليها وتسهيل االتصاالت بيـــــن
التنظيمات اإلرهابية»  ،وهي ذات فكرة "الدعم" التي جاءت بها المادة  87مكرر
 12على اثر تعديل قانون العقوبات لسنة .2016
كما تجدر اإلشارة إلى أن األمر ال يتعلق فقط بالشخص الطبيعي ،بل
يتعلق أيضا بالشخص المعنوي الذي يقع فعله تحت طائلة التجريم والعقاب عن
فعل تمويل اإلرهاب ،وهو ما يفهم من صياغة نص المادة  3مكرر 1من القانون
رقم  06-15التي يعاقب من خاللها المشرع الشخص المعنوي على ارتكابه
لجريمة تمويل اإلرهاب بالعقوبات المشار إليها في المادة  18مكررمن قانون
العقوبات( ،)18فجاء في نص المادة  3مكرر  «1دون المساس بالعقوبات
األخرى المقررة وفقا للقانون ،يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة
تمويل اإلرهاب المنصوص عليها في المادة  3أعاله بالعقوبات المقررة في
المادة  18مكرر من قانون العقوبات»  ،األمر الذي أكده المشرع من خالل
المادة  394مكرر  4من قانون العقوبات والمادة  187من القانون رقم 04 -18
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية ،وكذا المادة 70
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من القانون رقم  07-18المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
المعطيات ذات الطابع الشخصي ،بإحالتهم ضمنيا وبطريقة غير مباشرة على
العقوبات المنصوص عليها في المادة  18مكرر من قانون العقوبات حين
تضمنت عبارة «القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات»(.)19
بذلك ،فان تمويل اإلرهاب كجريمة يتم بجمع األموال وتوفيرها أو
تقديمها أو تسييرها بأية طريقة أو وسيلة بهدف توظيفها شخصيا الرتكاب أو
محاولة ارتكاب أفعال ذات وصف إرهابي ،إلى درجة استحداث واستعمال نقود
افتراضية مثل عملة (البيتكوين) التي تعد عملة مشفرة تتميز بدرجات كبيرة من
السرية والخصوصية والالمركزية ،كما تقوم الجريمة أيضا متى توافر لدى
الشخص العلم بأن هذه األموال ستستعمل من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية
بالرغ م من عدم ارتكاب الفعل اإلرهابي ،فيكفي لقيام القصد الجنائي العام ،العلم
بأن الغاية من جمع األموال توجيهها في إطار تمويل أفعال إرهابية مع اتجاه
إرادة الفاعل إلى ذلك.
تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري من خالل نص المادة  3مكرر
من القانون رقم  06-15المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
ومكافحته ،جرم وعاقب على أفعال المشاركة في تمويل اإلرهاب ،اذ اعتبره
من خالل الفقرة األخيرة من المادة  3من نفس القانون فعال إرهابيا في حد ذاته،
كما رصد له نفس العقوبة المقررة في نص المادة  87مكرر  4من قانون
العقوبات ،وهي من خمس ( )5سنوات إلى عشر ( )10سنوات وغرامة من
 100.000دج إلى  500.000دج.
وكنتيجة لذلك ،يمكن القول بأن أي فعل يهدف إلى المشاركة في عمل
إرهابي ،يكون مجرم ومعاقب عليه من منطلق أولوية تجريم المشاركة في أفعال
اإلرهاب على عمومها عن تجريم المشاركة في تمويل اإلرهاب المنصوص
عليه في المادة  3مكرر(.)20
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د .بشان عبد النور

االرهاب المعلوماتي في ضوء قانون العقوبات الجزائري
969

وعليه ،يتأكد بأن فعل المشاركة في أفعال موصوفة بأنها جرائم إرهابية
ينقل ذات الصفة إليه بجعله فعال إرهابيا بحد ذاته ،من منطلق التسوية التشريعية
في العقاب باإلحالة على مقتضيات نص المادة  87مكرر  4من قانون العقوبات
بينها وبين جريمة تمويل اإلرهاب التي تعد جريمة قائمة بحد ذاتها في نص
المادة  3من القانون رقم  ،06-15أي أن يكون الركن المادي لفعل المشاركة
جريمة إرهابية يقوم بمجرد االنخراط في جمعيات أو تنظيمات أو منظمات
لعملها طابع إرهابي مع توافر العلم بهذا الطابع ،حسب ما أكدت عليه المادة 87
مكرر  3الفقرة  2من قانون العقوبات(.)21
خاتمة:
يمكن قول ،أن رؤية المشرع قبل تعديل قانون العقوبات سنة 2016
اتجهت إلى تجريم أفعال توصف في ظاهرها باإلرهاب ،مستعمال دائما عبارات
أكثر شمولية في وقتها وفاتحة المجال الستيعاب وسائل جديدة قد تستعمل في
ارتكاب مثل هـــــــــذه الجرائم مستقبال ،اذ كان يستعمل دائما عبارات مثل
«بأي وسيلة كانت» أو «بأية طريقة» ،.....إال أنه وتكريسا لمبدأ الشرعية
وتجاوزا ل مسألة اصطدام القضاء في العديد من المرات بقاعدة عدم جواز القياس
في المادة الجزائية من جهة ،ومن جهة أخرى لخلق توافق مع نص المادة 15
من االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تجرم األفعال المرتبطة
باإلرهاب والمرتكبة بواسطة التقنية ،لجأ المشرع الجزائري إلى تعديل قانون
العقوبات لسنة  2016بإضافة المادتين  87مكرر  11و  87مكرر  12ليضم
كل األفعال ال مرتبطة باإلرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،
كي يجسد مبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة األولى من قانون
العقوبات.
وبالتالي فان المشرع أراد من خالل تعديل قانون العقوبات لسنة 2016
أن يبرز األفعال اإلرهابية التي تستخدم بواسطة التقنية المعلوماتية ،وأن يجرمها
ويعاقب عليها في إطار الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ضمن
مجلة صوت القانون
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القسم الرابع مكرر من قانون العقوبات ،واإلبقاء على األفعال اإلرهابية التي
تستهدف المعلومة في حد ذاتها قيد التجريم والعقاب من خالل نص المادة 394
مكرر  4من قانون العقوبات دون أن يمسها بالتعديل ،إذ أن عبارة «دون
اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد» جاءت غامضة.
فإذا فرضنا أن هذه العبارة توحي باإلحالة على نص المادة  87مكرر 1
من قانون العقوبات التي تشدد عقوبة السجن المؤبد إلى اإلعدام ،وعقوبة السجن
المؤقت من  10إلى  20سنة بالمؤبد ،والسجن المؤقت من  5إلى  10سنوات بـ
 20سنة ،وبالنسبة لبقية العقوبات تضاعف العقوبة ،وحسب المادة  394مكرر 3
التي تضاعف عقوبات القسم السابع مكرر ليصل أقصاها إلى  6سنوات ،فانه
بتطبيق الفقرة  5من المادة  87مكرر 1على المادة  394مكرر  3تصبح
العقوبة المقرر كحد أقصى 12سنة ،وهي العقوبة األقل بكثير من العقوبة المقرر
لألفعال المنصوص عليها في المادتين  87مكرر 11و 87مكرر 12والتي
تكون بالسجن المؤقت من  10إلى  20سنة إذا طبقنا عليها التشديد المنصوص
عليه في المادة  87مكرر.1
بذلك نقول أنه كان على المشرع أن يلجأ إلى أحد الحلين ،إما أن يحيل
المواد  87مكرر  11و 87مكرر 12و  394مكرر - 3بعد تعديل هذه األخيرة
باعتماد نفس العقوبة المقرر للمادتين المذكورتين -على المادة  87مكرر ،1وإما
تعديل هذه المواد برفع العقوبة وتوحيدها بالسجن المؤبد كي تتناسب العقوبة مع
خطورة اإلرهاب المعلوماتي التي تفوق بكثير خطورة اإلرهاب التقليدي التي
قرر لها المشرع عقوبات في أغلبها من  10إلى  20سنة سجنا ،ونحن نحبذ
الحل الثاني.
أما عن الجرائم التي ينتج عنها بس بب االعتداء على المعلومات إرهاب
في أرض الواقع ،فبالرغم من أن المشرع الجزائري لم يتناولها ،إال أنني أرى
أن ها تدخل من باب اإلرهاب بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات بمفهوم
نـــــص المادة  394مكرر  3من قانون العقوبات المذكورة ضمن القسم السابع
مجلة صوت القانون
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مكرر بالمساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات إذا ما استهدف هذا الفعل
الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاصة للقانون العام مع مراعاة ما تم
الحديث عنه في هذا الصدد ،األمرالذي جعلني أستعمل في هذه الدراسة مصطلح
اإلرهاب المعلوماتي بما يض م اإلرهاب بواسطة تقنية المعلومات واإلرهاب
المستهدف للمعلومات بحد ذاتها ،إذ أن األمر جد متداخل ،فإرهاب األشخاص
من خالل إرهاب المعلومة ال ي تم إال بواسطة تقنية المعلومات في حد ذاتها التي
تعد وسيلة لذلك.
وعليه نقدم باالقتراحات التالية:
 -1وضع نص خاص يحدد من خالله المقصود من اإلرهاب المعلوماتي،
 -2تعديل نص المادة  394مكرر 3بحذف عبارة «دون اإلخالل بتطبيق
عقوبات أشد».
 -3وضع إحالة في المواد  87مكرر  11و 87مكرر 12و  394مكرر- 3
بعد تعديل هذه األخيرة باعتماد نفس العقوبة المقرر للمادتين المذكورتين-
على المادة  87مكرر 1ـ وإما تعديل هذه المواد برفع العقوبة وتوحيدها
بالسجن المؤبد كي تتناسب العقوبة مع خطورة اإلرهاب المعلوماتي التي
تفوق بكثير خطورة اإلرهاب التقليدي التي قرر لها المشرع عقوبات في
أغلبها من  10إلى  20سنة سجنا.
هوامش:
 -1القانون رقم  02-16المؤرخ في  19يونيو  2016المتمم لألمر رقم  156-66المؤرخ
في  8يونيو  1966المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،37الصادرة
بتاريخ  22يونيو  ،2016الجزائر ،ص .4
 لمزيد من التفصيل حول تعريف مصطلح اإلرهاب راجع:Julie Alix, 2010 , Terrorisme et droit pénal, paris, Dalloz, p 2-3

 وقد قام المشرع المصري بوضع نصوص تضمن له مكافحة اإلرهاب خالل سنة ،2015فحدد من خالل نص المادة األولى من قانون مكافحة اإلرهاب تعريفا للجماعات اإلرهابية،
ولإلرهابي كشخص ،وللجريمة اإلرهابية ،وكذا تعريف العمل اإلرهابي في المادة الثامنة منه،
أما المادة الثالثة فبينت القصد من تمويل اإلرهاب ،ثم تناول التحريض والشروع واالشتراك
مجلة صوت القانون
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في الجريمة اإلرهابية .لمزيد من التفصيل راجع :بحث بدون اسم المؤلف ،بتاريخ  4نوفمبر
 2016على الساعة  ،12:37بعنوان«:الجريمة اإلرهابية» ،منشــــــور على موقع
« ،»www.terroriseme.Kazeo.comتم االطالع عليه بتاريخ  03مارس  2019على
الساعة .13:00
 بالعودة إلى التشريع الفرنسي ،فقد جرم المشرع اإلرهاب في نص المادة  1-421وما يليهامن قانون العقوبات ،وهي الجرائم التي ترتكب عمدا باالتصال بمشروع فردي أو جماعي
يكون هدفها الزعزعة الخطيرة للنظام العام عن طريق التخويف أو بث الرعب .بحث
بعنــــوان«:الجريمة اإلرهابية» ،المرجع نفسه ،تم االطالع عليه في نفس اليوم على الساعة
.14:00
 -2لمزيد من التفصيل راجع :علي عدنان الفيل ،2011 ،اإلجرام االلكتروني ،مصر ،الطبعة
األولى ،منشورات زين الحقوقية ،ص  .57-56راجع كذلك :سامى على حامد عياد،2007،
استخدام تكنولوجيا المعومات في مكافحة اإلرهاب ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى ،دار
الفكر الجامعي ،ص 15وما بعدها.
3- Christiane Féral-Schuhl,2010, Cyberdroit (le droit à l’épreuve de l’internet),
paris, Dalloz, p959.

 -4لمزيد من التفصيل حول تعريف شبكة األنترنت وخصائصها ،راجع د /عبد النور بشان،
 ،2018الجوانب الموضوعية لمعالجة الجريمة المعلوماتية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
في القانون الجنائي ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الجــــــزائر،-1-
ص .40
 -5أنظر :د/عبد النور بشان ،المرجع نفسه ،ص.297
 -6القانون رقم  02-16المؤرخ في  19يونيو سنة  ،2016المشار اليه أعاله ،ص .4
 -7ور د تعريف لإلرهاب المعلوماتي من طرف األمم المتحدة في أكتوبر  2012على أنه«:
استخدام االنترنت لنشر أعمال إرهابية» وننوه هنا إلى عدم ووجود أي نص في اتفاقية
بودابست يجرم فعل اإلرهاب المعلوماتي ،لمزيد من التفصيل راجع :مقــــال بدون اسم
المؤلف ،بتاريخ  25فيفري  ،2013بعنوان«:اإلرهاب االلكتروني في القانون الدولي نوع
جديد لم يتم التعامل معه بعد» ،منشورة على الموقع » ،» www.inbaa.comتم االطالع عليه
بتاريخ  04جويلية  2019على الساعة .13:25
 الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لتجريم اإلرهاب االلكتروني الذي عقد في أبو ضبي يومي 15و 16ماي  ، 2017أختتم بإصدار إعالن أبو ضبي حول تجريم اإلرهاب االلكتروني أهم
ما جاء في:
«أوال :في ظل تصاعد وتيرة التهديدات اإلرهابية التي تنطلق من الفضــــاء االلكتروني
ومخاطرها على األفراد والمجتمعات والدول ،سواء من جهة التنسيق بين الجماعات اإلرهابية
مجلة صوت القانون
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بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لتنفيذ جرائمها اإلرهابية أو من جهة نشــــر الخـــطاب
المتطرف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو اإلشادة بها ،أو من جهة
بث خطابات الكراهية والعنف والتمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي».
ثانيا :تماشـــــ يا مع المبادئ والمقاصد المنتظمة في مواثيق األمم المتحدة وفي االتفاقيات
والمعاهدات الدولية المتعلقة باحترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان».
ثالثا :استرشادا بكافة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم
المت حدة والمنظمات اإلقليمية والهيئات الدولية ،مع ضرورة اعتماد اتفاقية دولية ملزمة لحظر
اإلرهاب االلكتروني بكافة أشكاله.
رابعا :دعوة الدول إلى تبني مقتضيــــــات هذا االتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها
أكثر في قوانينها الداخلية ووضع قانون خاص يتعلق بالجرائم االلكترونية.
خامسا :إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات واألمن المعلوماتي تتولى وضع سياسات
واستراتيجيات في إطار سيادة القانون لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على
مخاطر إرهابية » .مقال بتاريخ  16ماي  2017عدد  ،5841بعنوان «:مؤتمر تجريم
اإلرهاب االلكتروني يختتم أعماله» ،مجلة إيالف االلكترونيـــــــة ،منشور على الموقع
« ،» www.elaph.comتم االطالع عليه بتاريخ  04جويلة  2019على الساعة .14:00
 -8أنظر :أمير فرج يوسف ،2011،الجريمة االلكترونية والمعلوماتية والجهود الدولية
والمحلية لمكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت ،مصــــــر ،الطبعة األولى ،مكتبة الوفاء
القانونية ،ص  .230-229علي عدنان الفيل ،2011،اإلجرام االلكتروني ،مصر ،الطبعة
األولى ،منشورات زين الحقوقية ،ص .75-74
 -9يتم المساس بالنظام العام داخل العالم االفتراضي من خالل المساس بالسالم االجتماعي
المعلوماتي القائم على التعايش السلمي لألشخاص رغم اختالف العقيدة الدينية والجنسية
وطبقاتهم االجتماعية ،أو إقامتهم في ظل األمن العام الذي يشمل الجميع داخل العالم
االفتراضي ،كما أن المساس بالنظام العام المعلوماتي يظهر أيضا من خالل المساس بما
يسمى بالوحدة الوطنية المعلوماتية التي تكون بتوحيد جميع المواطنين المستخدمين
للمعلوماتية .لمزيد من التفصيل أنظر :د /مصطفى محمـــــــــد موسى ،2009 ،اإلرهاب
االلكتروني(دراسة قانونية-أمنية -نفسية -اجتماعية) ،مصر ،الطبعة األولى ،مطابع الشرطة،
ص .111
 -10أنظر :أمير فرج يوسف ،الجريمة االلكترونية والمعلوماتية والجهود الدولية والمحلية
لمكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت ،المرجع السابق ،ص .230
 -11المرسوم الرئاسي رقم  252-14المؤرخ في  8سبتمبر سنة  ،2014يتضمن التصديق
على االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ،المحررة بالقاهرة بتاريخ  21ديسمبر
سنة  ،2010الجريدة الرسمية ،عدد  ،57الصادرة بتاريخ  28سبتمبر سنة  ،2014ص .4
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 لم يتضمن القانون الفرنسي هو اآلخر تجريم إنشاء مواقع إرهابية واكتفى المشرع في المادة 1-421ق.ع ،باعتبار كل فعل إرهابي متى اتصل بمشروع إجرامي فردي أو جماعي
الهدف منه اإلخالل بالنظام العام بواسطة التخويف والترويع.
 جاء النص الفرنسي للمادة  1-421كما يلي:Article 421-1 :«constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont
intentionnellement en relation avec une Enterprise individuelle ou collective
ayant pur but de troubles gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur,…..». modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le
système de répression des abus de marché(1).

 يعاقب المشرع الجزائري في المادة  87مكرر  3من قانون العقوبات كل من ينشئ أويؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع
أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة  87مكرر من قانون العقوبات.
 وتم استغالل الشبكة المعلوماتية من خالل بروز الوجود اإلرهابي بنشاطاته المتفرقةوالمتنوعة التي تظهر في التنقيب على المعلومات .لمزيد من التفصيل راجع :سامى على
حامد عياد ،2007 ،استخدام تكنولوجيا المعومات في مكافحة اإلرهاب ،اإلسكندرية ،مصر،
الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي  ،ص .61-60
 -12من أمثلة إنشاء مواقع إرهابية «موقع النداء» الذي يمثل الموقع الرسمي لتنظيم القاعدة
بعد أحداث  11سبتمبر ،2001أستعمل في إصدار بيانات القاعدة ،أيضا موقع«ذروة السنام»
الذي يشمل عنوان الصحيفة االلكترونية التي تصدر دوريا عن القسم اإلعالمي لتنظيم
القاعدة ،موقع«الجهاد» ،الذي يمثل مجلة نصف شهرية تصدر عن تنظيم القاعدة ،وتظم
حوارات وبيانات عن القاعدة والتنظيم ومنظريه ،موقع«البتار» مجلة عسكرية صادرة أيضا
عن التنظيم تختص بالمعلومات العسكرية وعمليات التجنيد .لمزيد من التفصيل أنظر :أمير
فرج يوسف ،الجريمة االلكترونية والمعلوماتية والجهود الدولية والمحلية لمكافحة جرائم
الكمبيوتر واالنترنت ،المرجع السابق ،ص .238 -237
 -13جاء تعريف فعل التحريض في نص المادة  41من ق.ع على أنه«:يعد فاعال كل من
ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو
التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس اإلجرامي».
 في إطار االستدالل نشير إلى ما حدث كتحريض على اإلرهاب المعلوماتي باستعمال تقنيةالمعلومات ،إذ قامت به«أم أسامة بالدن» التي كانت مسؤولة تحرير مجلة«الخنساء»
المتطرفة ،إذ اعترفت عبر التلفزيون السعودي بأنها كانت على تواصل مع المتحمسين عبر
المواقع االلكترونية ال متطرفة ،حيث ساهمت في الدعوة لتجنيد المتحمسات من النساء في
تنظيم القاعــدة بالسعودية .لمزيد من التفصيل راجع :د /مصطفى محمد موسى،2009 ،
مجلة صوت القانون
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اإلرهاب االلكتروني )دراسة قانونية-أمنية -نفسية -اجتماعية(،مصر ،الطبعة األولى ،مطابع
الشرطة ،ص .205
 -14تجدر االشارة الى أن المشرع الفرنسي جرم فعل اإلشادة باإلرهاب في المادة -5-421
 2من ق.ع التي جاء فيهـا«:فعل التحريض المباشر على القيام بأعمال إرهابية أو القيام بنشر
الدعاية أو اإلشادة بهذه األفعال يعاقب عليه بعقوبة خمس سنوات حبسا وغرامة 75000
أورو ،ترفع العقوبات إلى سبع سنوات حبسا والغرامة إلى  100.000أورو عندما ترتكب
هذه األفعال عن طريق خدمات التواصل العمومية عبر االنترنت.»........
 جاءت صياغة المادة  5-2-421كما يلي:Article 421-2-5 :« Le fait de provoque directement à des actes de terrorisme
ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75000€ d’amande.
Les peine sont prolées a sept ans d’emprisonnement et a 100.000€ d’amende
lorsque les faits on tété commis en utilisant un service de communication
aupublic en ligne…….» créatio par LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1).

 -15انه من الضرورة التمييز بين المحرض والفاعل المعنوي ،فالمحرض من يحرض غيره
من أشخاص بالغة ذات وعي بالجريمة ولديها إرادة لذلك ،فيعمل المحرض على إقناعهم دون
السيطرة على إرادتهم ،بينما الفاعل المعنوي هو الشخص الذي يحرض شخصا غير أهل
للمسؤولية الجنائية على ارتكاب جريمة ،كتحريض طفل ،أو تحريض حسن نية ال يعلم
بالصفة غير مشروعة لفعله .لمزيد من التفصيل حول الفاعل المعنوي راجع :د /محمود نجيب
حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،المرجع السابق ،ص  463وما بعدها.
 -16المادة  87مكرر من القانون رقم  02-16المؤرخ في  19يونيو سنة  ،2016المشار
اليه أعاله
 -17في هذا السياق نشير إلى واقعة الشخص المعروف باسم « إرهابي  »700الذي كان
يبث مواد مرتبطة بالتنظيم اإلرهابي على شبكة االنترنت والتي بلغ عددها أكثر من 900
ملف نشرت منذ سنة  ،2004من بينها شريط فيديو إلعدام الرهينة األمريكية في العراق ،ليتم
القبض عليه وهو شاب خبير كمبيوتر يبلغ من العمر  23عاما ،حوكم سنة  2007من طرف
القضاء البريطاني على أساس ارتكابه لفعل التحريض على اإلرهاب واإلشادة به ،ليعاقب
بـــــــ  10سنوات سجنا .انظر :د /مصطفى محمد موسى ،المرجع السابق ،ص .234
 -18وردت صياغة المادة  18مكرر من ق.ع « العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي
في مواد الجنايات والجنح هي:
 -1الغرامة التي تساوي من مرة ( )1إلى خمس ( )5مرات الحد األقصى للغرامة
المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة،
مجلة صوت القانون
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 -2واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية:
 حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز خمس( )5سنوات، اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس ( )5سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر،نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس ( )5سنوات،
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم اإلدانة، الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس ( )5سنوات ،وتنصب الحراسة علىممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته».
 -19القانون  04 -18المؤرخ في  10مايو سنة  2018يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد
واالتصاالت االلكترونية ،الجريدة الرسمية عدد  ،27بتاريخ  13مايو سنة  ،2018ص .3
 القانون  06-18المؤرخ في  10يونيو سنة  2018يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين فيمجال المعطيات ذات الطابع الشخصي ،الجريدة الرسمية عدد  ،34بتاريخ  10يونيو سنة
 ،2018ص 2
 -20راجع:د /بشان عبد النور ،المرجع السابق ،ص .305
 -21جاء في الفقرة الثانية من نص المادة  87مكرر  3من ق.ع « .....كما يعاقب بالسجن
المؤقت من عشر ( )10سنوات إلى عشرين ( )20سنة انخراط أو مشاركة ،مهما يكن
شكلها ،في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع
معرفة غرضها أو أنشطتها».
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األمن العقدي ومظاهر ترسيخه في القانون الجزائري
The security of belief and the aspects of its consolidation in
the Algerian law
حسين دريسية،1
1
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ملخص:
يكتسي األمن العقدي في ظل القانون الجزائري مفهوما خاصا ،يتمثل في الوظيفة
الحمائية للدين الرسمي للشعب والدولة كأحد مقومات الهوية الوطنية ،وهو الدين اإلسالمي؛
ويتغير هذا المفهوم في دول أخرى ،بتغير مدى اعتبار الدين من مقومات الدولة ،وبتغير
التركيبة العقدية للشعب ،مما يجعل األمن العقدي حينها قد يلتفت لمسألة نبذ الطائفية وصراع
األديان ،ونشر قيم التسامح بين األديان والقيم.
تطورت النصوص القانونية في رقابة انتشار وممارسة مظاهر شعائر األديان ،الفرق
المنحولة لإلسالم منذ إعالن حالة الطوارئ سنة 1991م ،فاتسعت تجاه التيار التكفيري ،ثم
التفتت عشية المأساة الوطنية للحد من حمالت التنصير ،الذي يهدف لخلق أقلية دينية ؛ كما تم
التنبه لخطورة المد الشيعي ،فتم العمل على تجفيف منابع ذلك ،خاصة بترصين وظيفة
المسجد ؛ كما تم وضع حزمة نصوص جزائية تقمع االساءة أو التعدي على حرمة االسالم.
كلمات مفتاحية :األمن .العقدي ،اإلسالم ،الطوائف ،غير .المسلمين ،السياسة العامة
التشريعية ،الضبط .اإلداري ،قانون .العقوبات.
Abstract:
The concept of security of belief in Algerian law is the protection
and preservation of the official religion of the people and the state,
which is Islam. This concept is expanding in other countries, and it
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deals with the issue of rejecting sectarianism and interfaith conflict,
and spreading the values of tolerance between religions.
The legal system developed since the national tragedy, and it
fought the takfiri religious trend, then confronted the Christianization
campaigns and the danger of the Shiite tide, and several repressive
legal texts were put in place for that.
Keywords: security. Belief, Islam, sects, is. Muslims, legislative
policy, disciple. Administrative, law. Penalties

 -1المؤلف المرسل :حسين دريسية ،اإليميلh.dricia@univ-soukahras.dz :
مقدمة :

تسعى كل أمة تقدس دينها إلى تحصينه ،من خالل تسخير مختلف الوسائل
وبوادر ذلك تظهر بنص
القانونية والتربوية واإلدارية...الخ ،لترسيخه ولحمايته،
ُ
كل دساتير الجزائر المتعاقبة في المادة الثانية منها على أن " اإلسالم دين
الدولة".
وبالنظر إلى الوسائل القانونية ،يحوز كل من الضبط اإلداري والضبط
ي معتقدات
القضائي  -في هذا الصدد  -التخصص في صد محاوالت تغلغل أ ُ
غريبة ،تزاحم وحدتنا العقدية اإلسالمية السنية ،لذلك تعمل السياسة العامة
التشريعة للدولة الجزائرية على تأطيرهما ،لتجنب وقوع شرخ في نسيجنا
العقدي ،والذي قد يتطور لتهديد وحدتنا الترابية ،وعليه سينصب هذا البحث
المتوضع حول اإلجابة على التساؤل :كيف ُر ِسخ األمن العقدي في القانون
الجزائري؟
عالجت الموضوع وفق المنهج االستداللي ،من خالل محورين ،األول
َّ
أطرت فيه مفهوم األمن العقدي ،باعتباره موضوع حديث الدراسة قانونا في
مجلة صوت القانون
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بالدنا رغم مضامينه العتيقة ،والمحور الثاني :عرضت أهم مظاهر ترسيخ
القانون الجزائري لألمن العقدي في الجزائر.
 .1مفهوم األمن العقدي
 .1.1تعريف األمن العقدي
 .1.1.1التعريف اللغوي

األمن :ضد الخوف ،وهو عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي ،وأصله
طمأنينة النفس وزوال الخوف ،1لذلك اقترن معنى األمن برجال الشرطة
والخفر.2
العقدي :أي ما ينسب إلى العقيدة ،3قال الزبيدي" والذي صرح به أئمة
االشتقاق :أن أصل الع ْق ِد نقيض الحل ...ثم أستعمل في التصميم واالعتقاد
الجازم .وفي اللسان :ويقال عقدت الحبل فهو معقود ،وكذلك العهد ".4
والعقيدة هي إيمان بحقيقة الدين ،5لذلك فالعقيدة  -ولزمن قريب -قاصرة
على الدين ومذاهبه ،تتأسس على وجود " هللا" عز وجل عندنا نحن المسلمين.
 .1.1.2التعريف االصطالحي

لم يتبن التشريع والقضاء الجزائريين هذا المصطلح ،كما لم أقف على
اعتماد هذا المصطلح من طرف الفقه القانوني والسياسي الجزائري ،رغم تبنيه
من طرف عديد الفقهاء في الدول العربية ،مثل مقالة  :األمن العقدي في مواجهة
التنصير؛ للمؤلف :عبدالرحمن أوموس .و :مقاربة األمن العقدي؛ للمؤلف :عبد
القادر سعيد عبيكشي .وكتاب :التحذير من مهددات األمن العقدي والفكري:
دراسة في ضوء السنة ،للمؤلف :عبد الرحمن بن معال اللويحق  ...وغيرهم.
في دول العالم اإلسالمي بما في ذلك الجزائر يعطى للمعتقد مفهوم
الدين ،وهو ما تلمسته في غالب كتابات من عالج موضوع المعتقد ،ومن باب
التم ثيل أذكر :معتز محمد أبو زيد في كتابه :حرية العقيدة بين التقييد والتقدير،6
و خالد مصطفى فهمي في كتابه الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر
الدينية دراسة مقارنة ، 7وهو ما يجعل من تعريفي لألمن العقدي هو تعريف
مجلة صوت القانون
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لألمن الديني ،لذلك فإنني تبنيت مصطلح األمن العقدي بدل األمن الديني،
محاولةً مني لاللتزام باألنساق االصطالحية ،ومقاربةً لمصطلح "حرية المعتقد"
الواردة بالمادة 42 :من دستور الجزائر لسنة  ،1996الذي يتطلب الضبط حتى
ال يصطدم مع دين الدولة8؛ كما أنني تبنيت هذا المصطلح بدل مصطلح " األمن
العقائدي" باعتبار أن هذا األخير جاء بصيغة الجمع لـ " العقيدة " ،مما يجعل من
مصطلح " األمن العقدي" الذي جاء بصيغة المفرد لها ،يحمل في طياته إشارة
لقصر الحماية على عقيدة واحدة  ،ال كل العقائد ،كإمتياز متعلق بحماية مقومات
الهوية ،وهي عقيدة الشعب الجزائري؛ اإلسالم ،مع أن القانون الجزائري يقدم
مظاهر حماية للعقائد االخرى التي لها أتباع بيننا.
يمكن تعريف األمن العقدي بأنه جملة التدابير القانونية المتخذة لحفظ
وحماية الدين الذي تتبناه الدولة بشكل رسمي لها ،باعتبارها تحمي دين الشعب
وأحد أبعاد الهوية الوطنية.
ومما تجدر اإلشارة إليه ،أن هذا التعريف يتعلق بالدولة التي تعلن دينا
رسميا لها تخصه بالتقديس والحماية ،مثل الجزائر ،أما الدول التي ال تتبنى ذلك،
بأن تسكت عن تصنيف الدين كأحد مقوماتها ،ومقومات هوية شعبها ،أو تلك
الدول التي تتعدد فيها األديان ،والطوائف ،ويتقارب فيها تعداد أتباع كال منها،
فإن األمن العقدي يغلب عليه طابع معالجة الصراع الديني ونبذ الطائفية،
كمحور رئيسي لألمن
وتكريس قيم التسامح والتعايش ،هذه القيم ال تُطرح
ِ
العقدي بالجزائر ،بسبب طبيعة األحادية الدينية لتركيبة عقيدة الشعب.
وما يؤكد وجود وخصوصية مفهوم األمن العقدي في الجزائر ،نص المادة
 02من القانون  03-06المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير
المسلمين على أنه " تضمن الدولة التي تدين باإلسالم حرية ممارسة الشعائر
الدينية في إطار احترام ...حقوق اآلخرين وحرياتهم" ،حيث أكدت المادة على

مجلة صوت القانون
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أن الدولة تدين باإلسالم ،باعتباره المرجعية في تفسير المقصود بحقوق اآلخرين
وحرياتهم ،ورسم معالم مفهوم التسامح واالحترام المتبادل.
لذلك سأركز في هذا المقال على جانب األمن العقدي الحمائي للمعتقد
الرسمي للدولة فحسب ،علما أن األمن العقدي له بعد آخر كما أشرت آنفا.
 . 2. 1نطاق األمن العقدي

نظرا لتعدد وتنوع األديان في العالم ،وكذا المذاهب الفكرية -
اإليديولوجية ، -تطلب الحال تحديد نطاق األمن العقدي في الجزائر ،فما األديان
والمذاهب الفكرية التي تدخل ضمن نطاق األمن العقدي في الجزائر حتى تستفيد
من الحماية القانونية؛ سأعالج ذلك فيما يلي:
 .1.2.1األمن العقدي والدين

نص الدستور صراحة على أن االسالم هو دين الدولة ،كأحد مكونات
الهوية الوطنية ،وبذلك حاز الدين اإلسالمي أوسع نطاق لألمن العقدي ،بحماية
دستورية كاملة ال تتوقف عند ممارسة العبادة ،خاصة وأن اإلسالم يمثل منظومة
تشريع ية تغطي مختلف جوانب الحياة الفردية والجماعية والدولية ،مما جعلها
المصدر الثاني للتشريع طبقا لما نصت عليه المادة األولى من القانون المدني،
المادة التي تثير التساؤل عن سبب عدم إدراجها بالدستور رغم طبيعة مضمونها
الدستوري ،علما أن ذاك التساؤل يقودنا لتساؤل أثقل ،وهو ما المانع من تبني
الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للتشريع؟ ال ريب أن كل الشعب الجزائري -
المسلم -يدرك يقينا أن التشريع اإلسالمي قادر ومتمكن من استيعاب وتقنين
تفاصل وتقلبات شؤون الحياة ،الوطنية والدولية ،لذلك فتبني الشريعة االسالمية
كمصدر أساسي للتشريع توجه يعمل على ترسيخ االستقالل التشريعي ،وترسيخ
أمننا العقدي ،من خالل تفعيل دور الشريعة االسالمية االنشائي للقوانين
والرقابي لمشروعيتها ،وهو الدور الذي أخشى أنه آخذ  -لألسف -في
االضمحالل تدريجيا ،حتى لم يبق للشريعة االسالمية أثر ملموس وواضح إال
في قانون األسرة الجزائري وبعض النصوص القانونية المتفرقة األخرى ،رغم
مجلة صوت القانون
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أن الكثير من النظم القانونية القائمة ،ال تعارض في مضامينها مع مقاصد أو
أحكام الشريعة اإلسالمية.
فاألمن العقدي الذي يقتضي توفير الحماية للمعتقد الذي تتبناه الدولة بشكل
رسمي وهو دين اإلسالم ،يقدم حماية أخف لباقي األديان التي لها أتباع بأرض
الجزائر ،وهي حماية ممارسة الشعائر الدينية فحسب ،كما نصت المادة  42من
الدستور ،والتي تعلق نطاق ذلك على ما ينص عليه القانون ،فضال على الحماية
الجزائية التي سأدرسها الحق؛ فالقانون  -مثال -يجرم تحريض غير المسلم على
تغيير دينه ،ولكنه ال يعاقب دعوة المسلم لغير المسلم العتناق اإلسالم ،وهو
امتياز ال يصح إخضاعه لمبدأ المساواة ،وإال تم تمييع أبعاد وخصوصية وقدسية
هوية الشعب الجزائر؛ لذلك يحدد الضبط اإلداري ثم ينظم أطر ممارسة غير
المسلمين لشعائرهم الدينية تحت غطاء جمعوي ،فيقدم القانون الحماية لتلك
الجمعية ،مقابل إيكالها مسؤولية تمثيل غير المسلمين كأفراد وتسيير مظاهر
ممارستهم للشعائر الدينية ،فقد نصت المادة الثالثة من القانون  " 03-06تستفيد
الجمعيات الدينية لغير المسلمين من حماية الدولة".
وعليه فالمعتقدات التي ال يعترف بها القانون تكون رهينة الحظر
اإلداري ،وتبعاته الجزائية ،علما أن القانون الجزائري ال يمارس الرقابة على
الممارسة الفردية للشعائر الدينية في البيوت.
في هذا الصدد ما المعتقدات المرخص لها بالممارسة ،وفق القانون
الجزائري ،أي التي تدخل ضمن نطاق الحماية التي يُوفرها األمن العقدي؟
استخدم القانون مصطلح غير المسلمين في تنظيم ممارسة الشعائر الدينية
الخاصة بهم ،فنص القانون  03-06بالمادة األولى منه " يهدف هذا األمر إلى
تحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين".
وبتقصي النصوص القانونية  ،واألحكام القضائية – في حدود بحثي  -لم
أقف على معيار واضح صريح يضبط المقصود بغير المسلمين ،هل هُم أهل
الكتاب فحسب ،أم هم أوسع ليشمل المصطلح كل األديان السابقة لقيام الدين
مجلة صوت القانون
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اإلسالمي ،أم أي دين عتيق وحديث؟ كما يطرح اإلشكال بخصوص الطوائف
والمذاهب الدينية غير المعترف بها من طرف المجمعات الدينية للدين األم ،مثل
القاديانية بالنسبة للدين اإلسالمي ،وكالمرمون وشهود ياهو في النصرانية،
ويطرح أيضا اإلشكال بالنسبة للفرق والمذاهب محل الخالف في مدى انتمائها
لديانة ما ،ولكنها تريد وضع يدها باالنتشار في ربوع البالد بعدما لم يكن لها اسم
يذكر ،كالمذهب الشيعي في الجزائر.
ظل النسيج العقدي للشعب الجزائر أحاديا ومتجانسا ،يدين باإلسالم
السني ،فغير المسلمين  -فضال على الفرق غير السنية  -تعدادهم قليل ،ال يكاد
يعتد به إحصائيا من قبل االحتالل الفرنسي وحتى اليوم ،فيقول المؤرخ
الجزائري حمدان خوجة في كتابه "المرآة" الذي ألفه حوالي سنة  " 1834ال
توجد في جوارهم (الجزائريون يقصد) شعوب على دين موسى أو عيسى"،9
هذا رغم حمالت التنصير المكثفة في العقدين األخيرين؛ إذ أن حاالت ا ِلردة
المصلحية مرتبطة ببعض الواليات الوسطى فقط.
لذلك فإن المنازعات التي تطرق القضاء محدودة ،أضف سعي اإلدارة
الضابطة لحل النزاع على مستواها ،وهو ما أكده ممثلي األديان الكتابية بشأن
مراعاة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.10
وبتحليل محتوى بعض الخطابات الرسمية للسلطة الجزائرية ،ممثلة في
وزارة الشؤون الدينية ،يمكن أن نفهم أن األديان المسموح لها بممارسة شعائرها
طبقا لألمر ، 03-06 :المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير
المسلمين ،هي األديان التي لها وجود عتيق في الجزائر ،وبذلك يقتصر خطاب
القانون على أهل الكتاب فقط ،وبفرقهم وطوائفهم العتيقة المعترف بها في
مجامعهم الدينية العالمية ،أما طوائفهم ومذاهبهم ال ُمحْ دثة فال يمكنهم ممارسة
الشعائر الدينية بأرض الجزائر ألنهم بمثابة ديانات محدثة ،ما دامت تتبرأ منهم
ين األم ،اليهودية والنصرانية.
مجامع الدين ِ
مجلة صوت القانون
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أما ال ِفرق والطوائف التي تتعلق بالدين اإلسالمي ،فال يحق لغير المنبثقة
على المذهب السني ممارسة شعائرها الدينية ،لذلك تأسست وزارة الشؤون
الدينية الجزائرية في تبنيها لألمن العقدي على اصطالح المرجعية الدينية،
فصرح وزير الشؤون الدينية بخصوص عبدة الشيطان والداعشية والشيعة،
الذين يبحثون عن مواطئ قدم بالجزائر ،أن الوزارة " في جبهة الدفاع
عن الجزائر ضد اإلرهاب الجديد ،الذي يستهدف الدين ،هناك أطراف عدة
تهاجم الجزائريين وتريد إخراجنا من البيت الذي يأوينا كي تتغلب علينا ،وبيتنا
هو المرجعية الدينية .11" ...
 .2 .2 .1األمن العقدي واألمن الفكري

كما شرحت سابقا فان غالب الفقه  -خاصة العربي واإلسالمي  -يربط بين
المعتقد والدين ،وهو ما أرجحه ،وعليه فالفرق بين األمن العقدي واألمن الفكري
يوازي الفرق بين حرية المعتقد وحرية الرأي ،مما يعني أن األمن العقدي محل
الدراسة ينصب على المعتقد الديني ،وال يمتد نطاق حمايته إلى المعتقدات
ال فلسفية ،والفكرية ،السائدة في الدولة ،ولو تبناها غالب الشعب ،ليغطي مصطلح
األمن الفكري أي األيديولوجي تفاصيل الجانب الفكري ،هذا األمن األخير الذي
جذورا لسعي الدولة الجزائرية لتحصينه هو أيضا ،ففي نص المادة 195
نجد
ً
من دستور الجزائر لسنة  " :1976ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن
يمس -02 ...-01 :بدين الدولة -03.بالخيار االشتراكي".
ورغم أن أتباع هذه الوجهة حجتهم أن وجوب توحيد تو ُجهات الشعب
على أيديولوجية واحدة ضرورة ،فضرورة الوحدة األيديولوجية كضرورة
الوحدة التُرابية برأيهم؛ اال أنني أرى ذلك قد يؤدي لتعارض األيديولوجية مع
أحد مقومات الهوية الوطنية ،وهي اإلسالم ،أي أن األمن العقدي قد يتعارض
حينها مع األمن األيديولوجي ،وهو ما دعى ِب ُمحرري الميثاق الوطني لسنة
 1986لمحاولة التبرير وتأصيل مشروعيته ،فجاء في الميثاق " إذا فالتأكيد
على التمسك باإلسالم ،واإللحاح على اختيار االشتراكية ينبع كالهما من جذور
مجلة صوت القانون
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ثورة نوفمبر ،وليس مجرد محاولة سياسية إليجاد توازن شكلي بين اإلسالم
واالشتراكية".12
طبعا فإن هذا اإلشكال يُطرح أيضا بالنسبة لأليديولوجية الليبرالية،
والمتبناة ضمنيا من طرف الدستور والقوانين الجزائرية الحالية ،فهو إشكال قائم
تجاه كل أيديولوجية ليست مستقاة من اإلسالم ،في دولة تدين باإلسالم ،وقد أخذ
في بعض الدول اإلسالمية منحا شاذا للتعارض ،فجاء في خطاب لوزير الشؤون
الدينية التونسي في سنة  ، 2006حول تزايد إقبال النساء التونسيات على لبس
الحجاب " الحجاب دخيل ،ونسميه بالزي الطائفي ،باعتبار أنه يُخرج من يرتديه
عن الوتيرة ،فهو نشاز وغير مألوف وال نرضى بالطائفية عندنا ". 13
وم َّر ُد اإلشكال السابق أن كل دين يقدم أنموذجا في طريقة التفكير ،قد
تتشعب تفاصيله وتتبلور في صورة مدارس ومذاهب ،ولكن تظل المبادئ والقيم
واحدة ،يمكن تسمية ذلك األنموذج باأليديولوجية ،فهي تغني عن استيراد
األيديولوجيات ،بل يعتبر االستيراد من أكبر األسباب المهددة لألمن الفكري؛
لصعوبة غربلة األفكار المستوردة ،وتحري مآلها وآثارها المستقبلية ،مقارنة
برقابة األجهزة واأللبسة واألطعمة المستوردة ،أو رقابة ال ِعلم النظري ِلطُ ُرق
تصنيعها؛ فيقول أستاذ التربية األمريكي كونانت " :إن عملية التربية ليست
بضاعة تصدر للخارج أو تستورد إلى الداخل ...إننا في فترات من التاريخ
خسرنا أكثر مما ربحنا ،باستيراد نظرية التعليم اإلنجليزية واألوروبية إلى بالدنا
األمريكية" ،14هذا رغم أن مواطني أمريكا هم مزيج من مهاجري أوروبا.
حقيقة أن اإلبداع العلمي ليس قاصرا على أمة دون أخرى ،ومن واجب
العلماء االستفادة من علوم اآلخرين وخبراتهم ،إال أن التاريخ والواقع يؤكدان أن
الفكر المستورد وخاصة اإلنساني منه ،والذي ال ينبع من حنايا األمة ،غريب هو
عن هوية الشعب ،غالبا يقدم حلوال عرجاء ويفرز تناقضات ال تُطبَّع ،وهو ما
جعل الكثير من فقهاء الفكر اإلسالمي يعزوا نشأة مذاهب فكرية مثل القدرية
والدهرية ...وعديد الطرق الصوفية ،التي انحرفت عن جادة أحكام الشريعة،
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

حسين دريسية

األمن العقدي ومظاهر ترسيخه في القانون الجزائري
986

للتأثر بأفكار األمم التي تم استيراد وترجمة كتبهم و نشرها دون غربلة؛ هذه
الغربلة التي تمثل جوهر وظيفة األمن العقدي واألمن الفكري معا.
وعليه فاألمن الفكري واألمن العقدي يتداخالن متى خرجا من مشكاة
واحدة ،وقد وقفت على عدة كتابات لمؤلفين عناوين البحوث حول األمن
الفكري ،ولكن مضامينها حول األمن العقدي بنظرة شرعية إسالمية ،مثل :ماجد
محمد علي الهذيلي في مؤلفه المعنون بـ :مفهوم األمن الفكري دراسة
تأصيلية 15؛ و :عبد الرحمن بن معلى اللويحق في كتابه األمن الفكري في ضوء
الكتاب والسنة 16؛ و :رامي تيسير فارس في مؤلفه ال ُمعنون بـ :األمن الفكري
في الشريعة اإلسالمية.17
مع ذلك فإن أوجه التداخل بين نطاق األمن العقدي ونطاق األمن الفكري
غير المستمد من ذات العقيدة أوجه كثيرة ،الشتراكهما في جملة قيم ومبادئ عُليا
يستبعد االختالف فيها ،كالعدالة ،وسمو المصلحة العامة ،ونبذ الظلم ،والوسطية،
واالعتدال ،واالعتراف بغالب الحقوق التقليدية  ...الخ ،ولكن قد يقع االختالف
في تفاصيلها ،وسبل إحقاقها على أرض الواقع ،فموضوع التالعب باألديان مثال
يتفق األمن العقدي وغالب مدارس األمن الفكري على محاربته ،ولكن يختلف
كالهما في تفاصيل ما يعد كذلك ،ففي حين يصنف األمن العقدي تغيير الدين من
صور التالعب بالدين واإلساءة له لدى غالب األديان ،كاإلسالم والنصرانية
واليهودية والهندوسية ،يرى أتباع الفكر الحر ذلك مجرد ممارسة لحرية
شخصية في التفكير ،فال تتحرك آلة األمن الفكري لهذا التوجه األيديولوجي
لمحاربته ،والحال كذلك بالنسبة لموضوع الردة ،والتبشير ،والجهاد ،التربية
الدينية في المدارس ،وحظر إحداث الكنائس ببالد اإلسالم  ...الخ.
 .2مظاهر ترسيخ القانون الجزائري لألمن العقدي
 .1 .2مظاهر ترسيخ السياسة العامة التشريعية لألمن العقدي

بداية ،ال بد من اإلشارة إلى أن نطاق نشاط الضبط االداري أو الضبط
القضائي ما هو إال انعكاس للسياسة العامة التشريعية للدولة ،وبلورة لها في
مجلة صوت القانون
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صورة قوانين ولوائح ،وعليه يمكننا تحسس وجهة السياسة العامة التشريعية
للدولة من خالل دراسة النصوص التي لها أثر في ترسيخ األمن العقدي،
بتحليلها وتحري ظروف نشأتها وطريقة صياغتها.
 .1 .1 .2استقالل غير المسلمين بمنظومة تشريعية تضبط ممارسة حرية معتقدهم

ظل الشعب الجزائري متمسكا بعقيدة اإلسالم في أحلك أيام االحتالل أمام
محاوالت التنصير ،وقد تجددت المحاوالت إثر المأساة الوطنية ،مما اضطر
رجال السلطة وممثلي المجتمع المدني لطرق ناقوس الخطر ،وهو ما رتب
إصدار القانون  ،03-06والذي يُعد بحد ذاته آلية لتكريس األمن العقدي ،فهو
يعبر عن السياسة العامة التشريعية المتوجهة لحماية النسيج العقدي للشعب
الجزائري المسلم ،ويبعث برسالة ضمنية لمن يدعم ويُم ِّ ِول حمالت التنصير.
فهذا القانون في شق منه عبارة عن تجميع لنصوص قانونية والئحية
موجودة من قبل ،فالمادة الثانية منه مستنبطة من النص الدستوري ،والمادتين
 07 ،06لها أصول بقانون الجمعيات ،والمادة الخامسة مستقاة من المرسوم
رقم 386-81 :المحدد لصالحيات البلدية والوالية في قطاع الشؤون الدينية
الذي ينص في المادة  " 08يخضع تخصيص أي بناية ترتبط بالعمل الديني،
للموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية" ،والحال كذلك بالنسبة
لألحكام الجزائية الوردة بالقانون  03-06والتي لها جذور بقانون العقوبات.
إن عملية التجميع والتخصيص لمنظومة مستقلة يجسد إرادة السلطة
الجزائرية في الحد من حملة التنصير ،ويسهل على اإلدارة الضابطة ممارسة
الرقابة على الممارسات المخالفة للقانون ،والمالحظ في هذا القانون ه و
صراحته في تجريم الدعوة العتناق دين غير اإلسالم إداريا وجزائيا.
كما تتجسد السياسة التشريعية أيضا في طبيعة تشكيلة اللجنة الوطنية
لممارسة الشعائر الدينية ،التي غلب عليها العنصر األمني؛ فقد نصت المادة:
 04من المرسوم التنفيذي رقم  158-07المحدد لتشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر
الدينية وكيفية عملها ،أن اللجنة مكونة من :ممثلي الهيئات األمنية التالية :وزير
مجلة صوت القانون
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الدفاع ،ووزير الداخلية ،والمديرية العامة لألمن الوطني ،وقيادة الدرك الوطني،
زيادة عن ممثل وزير الشؤون الدينية ،وممثل اللجنة الوطنية لترقية حقوق
اإلنسان ،وممثل وزير الشؤون الخارجية.
 .2 .1 .2ضبط السياسة التشريعية لمجاالت التنشئة العَقَدية

مظهر آخر لتجسيد دور السياسة العامة التشريعية في حفظ األمن العقدي،
يتجلى بتحفظ الدولة الجزائرية من المصادقة على المادة  14من المرسوم
الرئاسي 461-92 :المتضمن اتفاقية حقوق الطفل الدولية ،التي تنص " تحترم
الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين " ،مما يكبل سلطة
اإلدارة الضابطة تجاه رقابة الطفل؛ بل ورعايته ،والذي يعد الفريسة السهلة
للتنصير أو التشيُّع أو...الخ ،فالمادة تعترف لغير الراشد بحرية المعتقد ،مما
يرتب مثال حق امتناع الطفل عن تربية والديه له على دينهم ،أو حقه في إلزام
والديه بعدم التدخل في تربيته؛ ألنه حر ،كذلك إذا وقع الفراق بين الوالدين صار
للطفل الحق في الذهاب مع أمه النصرانية  -مثال -ألنه يمتلك حرية االختيار بين
األديان التي يعتنقها .ببساطة فاالعتراف بذلك النص يؤدي إلى خرق األمن
العقدي المرتكز على التنشئة األسرية ،ويحدث تضاربا بين نصوص القوانين؛
ذلك أن نص القانون رقم  02-05المتضمن قانون األسرة في مادته  62على
وجوب تربية الطفل على دين أبيه ،هو تكريس من السياسة العامة التشريعية
لألمن العقدي المستمد من الشريعة اإلسالمية.
تعد المدرسة ثاني ركن للتنشئة العقدية بعد األسرة ،فهي األرض التي
يزرع فيها األمن العقدي بذوره ،وبالنظر لواقع التعليم في الجزائر ،فقد شهدت
السياسة العامة التشريعية للمنظومة المدرسية في العشرية األخيرة عملية تفريغ
تدريجي و ُممنهج لها من المكون الديني لبرنامج تربية الطفل ،مما يفرز برنامجا
تربويا علمانيا ،غريب عن هوية وانتماء الشعب الجزائري.18
إن مثل هذا الوضع الذي عاشته المنظومة التربوية ،ليعكس حقيقة خطورة
انحراف السيا سة العامة التشريعية على حفظ األمن العقدي للدولة والشعب ،لذلك
مجلة صوت القانون
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ال بد من إعادة إنعاش وظيفة األمن العقدي التربوي ،في ظل اإلصالحات
السياسية الحديثة ،لضمان توارث األجيال للقيم اإلسالمية الحضارية الصحيحة.
 .2 .2مظاهر ترسيخ الضبط اإلداري الجزائري لألمن العقدي

سأبني هذا المطلب على فرعين ،أدرس في الفرع األول دور الضبط
اإلداري في حفظ األمن العقدي من انتشار األديان الدخيلة ،أي غير الدين
اإلسالمي ،والفرع الثاني أدرس فيه دور الضبط اإلداري في حفظ األمن العقدي
من انتشار الفرق والطوائف الدخيلة على النسيج العقدي للشعب الجزائري.
 .1 .2 .2الضبط اإلداري على انتشار األديان الدخيلة

يتمثل األمن العقدي الذي تباشره اإلدارة الضابطة ،المانع النتشار العقائد
الدخيلة في مظاهر كثيرة ،نعدد منها:
أوال :حظر الدعوة العتناق دين غير اإلسالمي

تعد الردة بتغيير الدين من اإلسالم إلى غيره ،أخطر من جريمة الخيانة
العظمى ،فالردة تحمل في طياتها طعن في صحة رسالة اإلسالم ،وتسفيه ألهله،
ونقض لمصداقية تبنيه كمقوم للهوية الوطنية التي تجمعنا؛ فاإلنتماء لعقيدة ما
ليس مجرد رأي كاللباس يبدله متى ما شاء ،بل ايمان جازم ال يقبل الرجعة عنه
بعد اعتناقه ،لذلك كان حظر الردة وأسبابها ،هو اإلجراء األنجع إلحقاق األمن
العقدي ،واال صار الدِين مجرد رأي ال أكثر .
رتب القانون  03-06عقوبات إدارية تجاه أي شخص طبيعي أو معنوي
يدعوا إلعتناق دين غير الدين اإلسالمي في الجزائر ،عقوبات موجهة للشخص
المعنوي متمثال في ا لجمعية الدينية لغير المسلمين ،التي تحرض على ردة
المسلم ،تتمثل العقوبة اإلدارية حسب المادة رقم  15من القانون سابق الذكر ،في
حظر ممارسة تلك الجمعية للشعائر الدينية والتظاهرات الدينية في األماكن
المخصصة لممارسة العبادة ،كما نص ذات القانون على عقوبات موجهة
لألشخاص الطبيعيين ،بالمادة  14من ذات القانون السابق ،تخول للقاضي الحكم
مجلة صوت القانون
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بالمنع من اإلقامة لكل شخص أجنبي يثبت ممارسته لذلك ،سواء أكان ذلك المنع
من االقامة نهائيا أو لمدة محدد.
ثانيا :حظر استيراد وتداول الكتب الداعية للردة:

نصت المادة  10من المرسوم رقم  278 -03المحدد لإلطار التنظيمي
لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر " يمنع إدخال الكتب والمؤلفات المطبوعة
وتوزيعها ...التي يتميز مضمونها بما يلي - ... :المساس بالهوية الوطنية
بأبعادها الثالث  - ...اإلساءة إلى هللا ورسوله"
وكما هو واضح فالنص يمنع الكتب التي تسيئ لإلسالم ،إذ أن غالب
طرق التبشير قائمة على التشكيك والطعن في أصول اإلسالم والقرآن والنبوة،
هذا النص الذي يمكن أن تمتد يده لحظر كتب اإللحاد.
ثالثا :حظر بناء دور العبادة إال بموجب ترخيص

عشية االستقالل كان بالجزائر حوالي  500كنيسة ،وبالهجرة الجماعية
للمحتلين ،ومطالب الجزائريين بإعادة إعمار المساجد التي ُح ِولت إلى كنائس،
تنازلت فرنسا على غالبهم طواعية ،ولم يبق منهم إال  20كنيسة ،وفي سنة
 2002و إثر تسجيل السلطات المختصة لعديد التقارير حول حمالت للتنصير،
تم إحصاء حوالي  120كنيسة فوضوية غير مسجلة.20
لذلك قيد القانون  03-06بناء الكنائس بشروط ،لتحفظه ،الذي يتجلى في
تشكيلة اللجنة المختصة بالترخيص بذلك ،التي يغلب عليها الطابع األمني ،وقد
أخذ القانون في الترخيص ببناء الكنائس بقول الفقهاء المحْ دثون ،21علما أن
فقهاء اإلس الم المتقدمين على قول واحد باإلجماع ،على عدم جواز إحداث
كنائس بأرض اإلسالم التي خلت من أهل الكتاب يوم فتحها ،22وهو حال غالب
القطر الجزائر.23
رابعا :تنظيم إقامة التظاهرات الدينية

نصت المادة  07من القانون  03-06على وجوب ممارسة الشعائر
الدينية الجماعية داخل البنايات المخصصة لذلك ،وأوجبت أيضا أن تكون
مجلة صوت القانون
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البنايات واضحة ،يسهل تمييزها من طرف المارة ،ومفتوحة للجمهور ،دون
تمييز ،وذلك حتى يسهل مراقبتها من طرف اإلدارة الضابطة وكذا الضبطية
القضائية.
كما أوجب القانون في مادته الخامسة بفقرتها الثانية ،أن يقتصر استغالل
تلك البنايات لألنشطة الشعائرية والتظاهرات الدينية فقط.
لقد علق المرسوم التنفيذي رقم  135-07المحدد لشروط وكيفيات سير
التظاهرات الدينية لغير المسلمين في المادة الثالثة منه ،مسألة جواز إقامة
التظاهرة الدينية على شرط ،وهو تقديم الجمعية لتصريح مسبق لإلدارة الضابطة
المختصة ،حتى يتسنى لهذه األخيرة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحفظ النظام
العام ،مع ذلك تم تمكين الوالي خالل أجل محدد ،من تغيير مكان التظاهرة ،أو
حظر إجرائها ،هذا الحظر الذي غالبا ما يُبرر بمقتضى األمن العقدي ،كتوافق
التظاهرة مع يوم عيد الثورة أو عيد االستقالل ،بما قد يجرح مشاعر المسلمين،
أو مع وقوع مشاحنات بين أتباع الديانتين ،أو مع ثبوت تقارير حول احتمالية
وقوع هجمات طائفية على تلك التظاهرة.
 .2 .2 .2الضبط اإلداري على الطوائف والمذاهب الدخيلة

تعد المذاهب العقدية الدخيلة أكثر خطورة على األمن العقدي من األديان،
فقابلية إقناع المسلم بما يعد كفرا ً وردة ً صعب ،أما إقناعه بتلك المذاهب العقدية
المنحولة لإلسالم فأسهل ،ألن الداعي لها غالبا يستشهد باآليات واألحاديث
النبوية ،أو بتمجيد آل البيت ،فيلقى القبول من السامع؛ وبالنظر ألخطر تلك
المذاهب الدخيلة نميز معتقدين :التكفير والتشيع.
 المعتقد التكفيري :المعتقد التكفير هو عقيدة وفكر ،كان له عميق األثر فيإشعال فتنة المأساة الوطنية بالجزائر ،وبالنظر الستخدام طائفة من المنتمين لهذا
الفكر للعنف والتخريب ،يطلق عليهم ُمسمى " اإلرهاب" ،لوصف الفعل
اإلجرامي المادي التخريبي ،بغض النظر عن معتقد الفاعل.
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 المعتقد التشيُعي :هو مذهب موازي للمذهب السني ،يبالغ أتباعه بتقديسآل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ،ويعتقدون بتحريف القرآن وبطالن األحاديث
النبوية ،فهم يهدمون مصادر التشريع اإلسالمي السني.
ونظرا لخطر انتشار هذا المذهب في الجزائر ،أكد وزير الشؤون الدينية،
في تصريح له ،فقال" التشيع ال يستهدف المجتمع العادي ،بل نخبتنا من طلبة
الثانويات والجامعات ...وإذا كان االنتماء لهذا المذهب هو قرار بأننا كنا
مخطئين لمدة  15قرنا ،وأن نسبِّ أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فهذا
سيؤدي إلى خراب المجتمع ".24
وفي سبيل استئصال أسباب هذه المذاهب العقدية الخطيرة ،نقف على
بعض مظاهر الضبط اإلداري الحافظ لألمن العقدي في مواجهتهم.
أوال :الرقابة على الكتب والمؤلفات المستوردة:

فقد نص المرسوم التنفيذي رقم  278- 03السابق الذكر في مادته العاشرة
على منع استيراد الكتب ومنع توزيعها متى كانت تتضمن"  -تمجيد اإلرهاب
 - ...تحريف القرآن الكريم - .اإلساءة إلى هللا ورسوله".
كما علق المرسوم التنفيذي رقم  ،278-03المحدد لإلطار التنظيمي
لتوزيع الكتب والمؤلفات في المادة 02 /04 :منه توزيع المصاحف والمؤلفات
الدينية على الترخيص المسبق من وزارة الشؤون الدينية.
وبالرجوع لفجر قيام المأساة الوطنية ،وفي سبيل تجفيف منابع الفكر
التكفيري ،نص المرسوم الرئاسي رقم  ،196-91المتضمن إعالن حالة
الحصار بالمادة  07منه على منع إصدار المنشورات ،أو االجتماعات والنداءات
العمومية ،التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام األمن ،أو استمرارهما.
ثانيا :الضبط اإلداري لوظيفة المسجد

تتخذ الطوائف المنحولة لإلسالم من المسجد وسيلة لحشد األتباع ،لذلك
يقتضي حفظ األمن العقدي إحكام الرقابة على وظيفة المسجد ،ففي بداية المأساة
الوطنية سنة  1992صدرت تعليمة وزارية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
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تحت رقم ، 212 :تنظم انتداب غير موظفي الوزارة ألداء الصالة والدروس
والمحاضرات والخطب ،من بنودها أذكر :
 غلق المسجد خارج أوقات عمله النظامية ،وبعد صالة العشاء. حظر جمع التبرعات ،وتعليقها على رخصة من المديرية الوالئية. حظر مباشرة الشعائر الدينية بالمساجد لحين اكتمال بنائها. عدم التصدر لل ُخطبة والتدريس وإمامة الصالة ،إال بتحصيل رخصةمن المديرية الوالئية للشؤون الدينية.
 . 3. 2مظاهر ترسيخ قانون العقوبات الجزائري لألمن العقدي

سأبني هذا المطلب على ثالث جزئيات  ،أدرس في األولى تجريم القانون
الجزائري للتحريض على الردة وأناقش موضوع تجريم الردة ،ثم بالجزئية
الثانية اناقش تجريم القانون اإلساءة لحرمة الدين اإلسالمي  ،وفي الجزئية
االخيرة اعرج على موضوع تجريم القانون الجزائري لالعتداء على المصحف
والمساجد والمقابر.
 .1 .3 .2تجريم التحريض على الردة

جرم القانون الجزائري  03-06فعل دعوة المسلم العتناق دين أخر أو
إغراؤه أو إكراهه أو تحريضه على ذلك ،فنص بالمادة  11منه "  ...يعاقب
بالحبس من سنتين ( )02إلى خمس سنوات ( )05وبغرامة ...كل من- :
يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه،"...
جريمة قائمة سوا ًء أارتد ال ُمحرض أم ظل على دين اإلسالم.
وما يالحظ أن القانون قد عاقب على الدعوة لتغيير الدين من اإلسالم إلى
دين آخر ،ولكنه لم يسلط الضوء على الدعوة لإللحاد ،إذ أنني لم أقف على نص
بأي قانون آخر يعالج إشكالية الدعوة لإللحاد بشكل صريح ،رغم أن هذه الدعوة
آخذة في االستشراء ،حيث يتخذ أصحابها من حرية الرأي مطية لنشر أفكارهم،
مما يتطلب وجود نصوص قانونية صريحة مستقلة تجرم ذلك ،مثلما فعل القانون
مجلة صوت القانون
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مع تجريم التحريض على الردة إلى دين آخر  ،فالدعوة لإللحاد تحريض على
الردة.
بالمقابل فالقانون الجزائري لم يجرم الردة ولم يعاقب المرتد؛ ولم يرتب
جزاء إداريا أو جزائيا ضابطا له ،فالضبطية القضائية مقيدة السلطة تجاه من دفع
بحرية المعتقد وانعدام النص الجزائي المجرم للردة بالقانون الجزائري؛ خالف
أحكام الشريعة اإلسالمية التي ترتب قتل المرتد بعد استتابته ،وهو قول إجماع
العلماء في الذكر ،وقول الجمهور في األنثى عدى بعض الحنفية.19
إن سكوت القانون الجزائري عن تجريم الردة ،أراه قائم على الموازنة
بين مقتضى حماية مقومات الدولة -الدين اإلسالمي الذي تنص عليه المادة 02
من كل دساتير الجزائر -من جهة ،ومقتضى االلتزام بمراعاة بنود اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي نص بالمادة  18منه وهو يعدد مظاهر حرية
المعتقد " ...ويشمل هذا الحق حريته -أي الشخص -في تغيير دينه ومعتقده"؛
والحقا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،الذي صادقت عليه الجزائر سنة
 ،1989وبالتحديد المادة  18منه التي نصت على حرية تغيير الدين ،أي الردة،
فنصت " ...ال يجوز تعريض أحد إلكراه ،من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين
بدين ما ،أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره".
فاألولى بالقانون الجزائري تفعيل الجزاء الجنائي ،بمعاقبة المرتد بعد
استتابته طبقا لما تقرره الشريعة اإلسالمية الغراء ،ووفق إجراءات قانونية
مدروسة؛ على أن العمل على تجفيف منابع الردة ،والمتمثلة في الشبهات
المحرض في ذهن المسلم قبل ردته ،لهي األساس في
واإلغراءات التي ينفثها
ِ
اجتثاث جذور الورم.
 .2 .3 .2تجريم اإلساءة لحرمة الدين اإلسالمي ورموزه

رتب القانون الجزائري المتابعة القضائية والعقاب تجاه كل من يسيء لإلسالم من
خالل التنقص في رموزه ،فنص قانون العقوبات بالمادة  144مكرر على معاقبة
كل " من أساء إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم أو بقية األنبياء أو استهزأ
مجلة صوت القانون
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بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر اإلسالم سواء عن طريق
الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى" ،بعقوبة الحبس من ثالث إلى
خمس سنوات.
وكان األولى بنظري أن يصرح النص بتجريم اإلساءة لذات هللا عز وجل
قبل االساءة لرسوله عليه الصالة والسالم ،وإن كان يمكن استغراق ذلك تحت
مسمى "المعلوم بالضرورة "
وما يُحمد للقانون الجزائري في نص المادة السابقة ،أن قانون العقوبات لم يعلق
تحريك الدعوى العمومية على شكوى بل نص على جعل مباشرة النيابة العامة
لإلجراءات يكون تلقائيا.
 .3 .3 .2تجريم االعتداء على المصحف والمساجد والمقابر

جرم قانون العقوبات في المادة  160منه كل من قام عمدا بتخريب ،أو
تشويه ،أو إتالف ،أو تدنيس القرآن العظيم بعقوبة تتراوح بين الخمس والعشرة
سنوات ،فضال على الغرامة.
كما جرمت ذات المادة السابقة كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو
تدنيس األماكن المعدة للعبادة مرتبا عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات،
إضافة للغرامة؛ وقد استخدم القانون مصطلح األماكن المعدة للعبادة مما يجعل
هذه الحماية تستغرق الكنائس وال ِبيع فضال على المساجد ،كما تستغرق
المصليات استغرقها للمساجد.
عالوة على دور العبادة فقد امتدت مظاهر ترسيخ األمن العقدي إلى
تجريم االعتداء على مقابر الشهداء ،ذلك أن مصطلح الشهيد عميق الصلة
باإلسالم عمق صلته بضحايا الثورة التحريرية قديما ،وبضحايا المأساة الوطنية
من رجال األمن والجيش حديثا.
فنصت المادة  160سابقة الذكر في بند آخر على أن كل تدنيس أو
تخريب أو تشويه أو إتالف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم يعاقب عليه
القانون بالحبس من خمس إلى عشرة سنوات ،فضال على عقوبة الغرامة.
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خاتمة

ن ْخلُص إلى أن:
األمن العقدي في الدول أحادية الدين وغير الطائفية ،مثل الجزائر ،يغدوا
معناه ينصب غالبا على تمجيد وحماية دين الدولة باعتباره األوحد أو األغلب
أساسا ،خالف الحال في الدول الفسيفسائية الدين أو الطائفية ،أو الدول العلمانية،
حيث يغدوا األمن العقدي ينصب على اجتثاث أسباب الصراع بين األديان ،أو
إطفاء الفتنة الطائفية ،ونشر قيم التسامح.
توجد عالقة طردية بين انتشار المعتقد التكفيري ،وتزايد حمالت التنصير
ومحاوالت تغلغل الفرق المنحولة لإلسالم في الجزائر ،وكذلك اإللحاد،
والعلمانية ،وال يختلف الحال في باقي الدول اإلسالمية.
إن قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ،لم يأتي لتنظيم تل ك
الممارسة بقدر ما جاء للحد من الممارسة الفوضوية ال ُمسيَّسة ،الهادفة لخلق جسم
غريب على النسيج العقدي للشعب الجزائري ،كوسيلة للمساس بالوحدة الشعبية
والترابية للوطن.
بمصادقة الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية دون
تحفظ ،ظهرت عدة تناقضات مع مقتضيات اإلسالم ،كثابت من ثوابت الهوية
الوطنية ،فالقانون الجزائري لم يعاقب المرتد في حين األمن العقدي يتطلب ذلك،
وهو مقتضى ما تأمر به الشريعة اإلسالمية محل الحماية؛ والحال كذلك بالنسبة
لبناء الكنائس ،فالقانون رخص ببنائها بشروط ،في حين أن فقهاء اإلسالم؛ بل
وفقهاء المذهب المالكي ال يجيزون بناءها باألرض التي فتحت عنوة أو التي لم
يكن بها ألهل الكتاب وجود ،وهو حال غالب القطر الجزائري.
وعليه أقترح التوصيات اآلتية:
أساسا :دسترة الشريعة االسالمية كمصدر أساسي للتشريع لترسيخ األمن
العقدي في أعمق صوره.
مجلة صوت القانون
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كذلك :إعادة اشباع برامج التربية والتعليم بروح اإلسالم وتعاليمه الحنيفة،
لتحقيق التنشئة العقدية.
تعزيز سلطة الضبط اإلداري الخاص لألئمة داخل المسجد ،لتمكينهم من
اإلسهام في محاربة التطرف واإلنحراف العقدي.
إحداث نص يجرم الردة ويرتب عقوبات إداري وجزائية على ذلك ،مثلما
يوجد نص يعاقب على الخيانة العظمى؛ والنص على تجريم التحريض على
اإللحاد وترتيب عقوبات إدارية وجزائية جراء ذلك.
التهميش و اإلحاالت:
 -1الزبيدي ،محمد( ،دون سنة النشر) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دون دولة النشر،
دارالهداية.184/34 ،
ُوزي ،بيتر آن رينهارت ،) 2000(،تكملة المعاجم العربية ،العراق ،وزارة الثقافة
 -2د ِ
واإلعالم.291/06 ،149/04 ،
 -3مختار عمر ،أحمد،) 2008( ،معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ،مصر ،دار
عالم الكتب.541/01 ،
 -4الزبيدي ،محمد(،دون سنة النشر) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دون دولة النشر،
دارالهداية.498/08 ،
ُوزي ،رينهارت بيتر آن ،)2000(،تكملة المعاجم العربية ،العراق ،وزارة الثقافة
 -5د ِ
واإلعالم.259/07 ،
 -6محمد أبو زيد ،معتز ،)2010(،حرية العقيدة بين التقييد والتقدير ،مصر ،دون دار النشر،
ص.34 :
 -7مصطفى فهمي ،خالد ،) 2012(،الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية
وعدم التمييز في إطار االتفاقيات الدولية والقانون الوضعي والشريعة اإلسالمية – دراسة
مقارنة ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،ص.19 :
 -8بالحاج ،لطيفة ،وزير الشؤون الدينية واألوقاف للنصر عبدة الشيطان والداعشية والشيعة
يبحثون عن مواطئ قدم بالجزائر ،2020/01/13 ،https://bit.ly/2QW49qB ،ص:
.205
 -9خوجة ،حمدان ،) 2006(،المرآة ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،ص.17 :
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 -10عمر ،عبد الفتاح ،) 2002(،تقرير حول حرية الدين والمعتقد بالجزائر لزيارة
سبتمبر :2002هيئة األمم المتحدة ،لجنة حقوق اإلنسان ،ص.21 ،20 :
 -11بالحاج ،لطيفة ،وزير الشؤون الدينية واألوقاف للنصر عبدة الشيطان والداعشية والشيعة
يبحثون عن مواطئ قدم بالجزائر.2020/01/13 ،https://bit.ly/2QW49qB ،
 -12المرسوم الرئاسي ،)1986( ،22-86 ،المتضمن اصدار الميثاق الوطني لسنة ،1986
الجزائر ،رئاسة الحكومة ،ص.164 :
 -13عيد سيد ،رفعت ،) 2004(،حرية الملبس في مرفق التعليم ،مصر ،دار النهضة
العربية ،ص.118 ،117 :
 -14حبكنه الميداني ،عبد الرحمن ،)1982(،غزو في الصميم دراسة واعية للغزو الفكري
والنفسي والخلقي والسلوكي ،سوريا ،دار القلم ،ص.18 :
 -15محمد علي الهذيلي ،ماجد 1433(،هـ) ،مفهوم األمن الفكري دراسة تأصيلية ،السعودية،
جامعة محمد بن سعود ،ص.28 :
 -16بن معلى اللويحق ،عبد الرحمن ،) 2012(،األمن الفكري في ضوء الكتاب والسنة،
السعودية ،دون اسم المطبعة ،ص.60 :
 -17فارس ،رامي تيسير ،) 2012(،األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية ،فلسطين ،جامعة
غزة ،ص.20 :
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ملخص:
إن من أعقد القضايا التي استحوذت االهتمام بتزامن مع التقدم العلمي والتكنولوجي
مسألة المنشآت المصنفة؛ التي تخطت كل اإلحتماالت المحتملة لمستويات التدهور البيئي،
وأضحت أبرز المسببات تهديدا لراحة الجوار ،وبشكل الذي تمس الوجود والتنمية معا.
وتبعا ألهمية المنشآت المصنفة إقتصاديا ،وخطورتها بيئيا ،تدخل المشرع الجزائري؛
لفرض سلطة اإلدارة في إطار سياسة عامة بيئية ،بإسناد المباشر للجماعات اإلقليمية إمتياز
تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،وهذا باإلجراءات ،وأنظمة وقائية ،وردعية.
كلمات مفتاحية:السياسة العامة البيئية ،الجماعات اإلقليمية ،تسيير المنشآت المصنفة

Abstract:
A complex issue that has attracted attention in conjunction with
scientific and tchnologiea iprogressis the issue of classified facilities
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whi chcrossed to the neigh brohoo d’scomfrot, in a way that affects
existence and developement.
Due to the improtance of economicall classified establishments, and
their environmental Irisk, the Algerian legislat orintervened to impose
management authority in the conduct of these facilities,directl
yassigning the regional groups the task of conducting the classified
enterprises to protect the environment, with preventive, and deterrent
measures, and procedures.
Keywords: Environmental policy; Regional groups; Classified facilities
management.

 -1المؤلف المرسل :فرج الحسين ،اإليميلe.feredj@univ-chlef.dz :
مقدمة :

بتزامن مع تطور الذي شهدته وظائف الدولة الجزائرية من تطور ملحوظ،
بخوضها معتركات التنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،ومؤخرا البيئية ،كان من
البديهي أن يصاحب هذا التطور تغييرات في دواليب الجهاز اإلداري ،ووظائفه
وأساليبه) ، (1ومن مظاهره األخذ بنظام الالمركزية اإلقليمية ،التي تتجسد
تطبيقاتها في البلدية والوالية.
إذ فرضت متطلبات حماية البيئة ،أن تسعى الدولة الجزائرية؛ لبسط
سياسات عامة بيئية ،بموجب أدوات مؤسساتية ،أوكلت مهامها في بداية ألجهزة
مركزية؛ للتتوسع فيما بعد إنطالقا من المفارقة البيئية القائمة على حتمية التموقع
المباشر في األماكن التي يخشى حدوث التلوث بها؛ لتمر على محطة الجماعات
اإلقليمية كحتمية لنجاح السياسة البيئية ،وللوصول للحماية البيئية المرجوة رتبت
من ورائها أدوات تشريعية عديدة(القانون اإلطاري لحماية البيئة في اإلطار
التنمية المستدامة ،قانون البلدية ،قانون الوالية ،قانون المنشآت المصنفة).
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وفي هذه الحالة؛ يعد الضبط اإلداري في المجال البيئي من أنجع اآلليات
القانونية لحماية عناصر البيئة ،والذي يعد مدخال للجماعات اإلقليمية للعب دورا
هاما في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،إذا توافرت الفاعلية المطلوبة
رقابيا ووقائيا ،على أساس أنها المسؤول األول عن إدارة جهود الدولة في حماية
البيئة وتحسينها).(2
وتبعا لتصوير السابق ،يمكن طرح اإلشكال اآلتي:
ماهي األسس الواقعية والقانونية إلسناد إمتياز تدخل تسيير المنشآت المصنفة
للجماعات اإلقليمية لحمايةً للبيئة؟
ولمعالجة اإلشكالية تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من
خالل معالجة الموضوع في مبحثين رئيسين؛ أولهما نبين فيه السياق العام
الختصاص الجماعات االقليمية في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،أما
المبحث الثاني نخصصه إلجالء اختصاص الجماعات اإلقليمية في تسيير
المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
 .1ال سياق العام الختصاص الجماعات اإلقليمية في تسيير المنشآت المصنفة

منهجية البحث العلمي تحتم علينا التعرض إلى السياق العام الختصاص
الجماعات اإلقليمية في تسيير المنشآت المصنفة ،وهذا بتحديد مفهوم السياسة
العامة البيئية ،ومكانة الجماعات اإلقليمية في تفعيلها ،تحديدا واضحا يمنع
الجهالة فيه ،حيث أن ال أحد ينكر ما لتأصيل الموضوعات من أهمية قصوى في
رسم السبل الصحيحة ،التي تضمن المعالجة السليمة .كما سنوضحه أكثر:
. 1.1السياسة العامة البيئية :مظهر إلهتمام المشرع بحماية البيئة

السياسة العامة البيئية هي زاوية من زوايا السياسة العامة للدولة ،ويقصد
بها بتلك الحزمة من الخطوط العريضة التي تسنها السلطات؛ لتحديد أسلوب
تفعيل اإلستراتيجية البيئية؛ وتنظيم عالقة اإلنسان بالبيئة؛ وتوجيه الغايات العامة
المرتبطة بالبيئة لمنظمة ما (شركات أو مؤسسات ،)...تحت مظلة أوامر
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تشريعية م لزمة ،متبوعة بتقويم النتائج على ضوء األهداف المرصودة ،مع
توضيح آليات التصحيح والتنمية(.)3
وترتيبا على ذلك ،عززت الدولة الجزائرية اإلطار القانوني والمؤسساتي،
من خالل سن العديد من القوانين التي تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة في
مجاالت عدة ،وتم تدعيمها بأجهزة ذات فعالية ،منها المركزية ممثلة في وزارة
البيئة والطاقات المتجددة كسلطة وصية على قطاع البيئة ،وبمصالح خارجية
للوزارة وهياكل الممركزة متخصصة بالنظر؛ لعمق صلتها بمسائل تقنية وفنية،
حتى تكون عملية مسايرة على أوسع نطاق وبأكمل وجه للمسائل البيئية(.)4
وبالموزاة مع ذلك ،ال يمكن تصور تحقيق تدخل فعال في مجال المحافظة
على البيئة من قبل شريك واحد فقط؛ دون إكمال الحلقة بمجموعة شركاء على
رأسهم الجماعات اإلقليمية كأقرب مرفق للدولة أمام المواطن ،والمؤسسات
االقتصادية ،والمجتمع المدني ،والقضاء بشكل يعكس تصورا إستراتيجيا(.)5
.2.1الجماعات اإلقليمية دعامة أساسية في تجسييد السياسة العامة البيئية:

تمارس الجماعات اإلقليمية دورا محوريا في مجال حماية البيئة ،بتزامن مع
أدوار الموكلة لألجهزة المركزية المتخصصة ،التي تباشر اختصاصات على
المستوى الوطني؛ فكثيرا ما تترك هذه األخيرة مسألة حماية البيئة للسلطات
المحلية جانب معتبرا من جوانب االختصاص البيئي ،ويمكن أن يعود هذا إلى
ّ
أن موضوع حماية البيئة يفرض أن تكون األجهزة المكلفة بالحماية قريبة من
األماكن التي يخشى منها أو فيها حدوث التلوث؛ ألجل تدخل أسرع تكاليف؛ أقل
؛للقضاء على أسبابه؛ لهذا اتجهت الجزائر؛ لتبني سياسة مبينية على زيادة
االختصاصات وتحسينها؛ لصالح الجماعات اإلقليمية على حساب األجهزة
المركزية(.)6
وفضال عن ذلك ،الجماعات اإلقليمية بإعتبارها هيئات المركزية ملزمة
بالتعب ير عن إرادة منتخبيها؛ كي تتقرب ال للمواطن وفقط؛ بل لإلقليم ككل على
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أساس أنها على دراية ،وعلم بكل القضايا المطروحة ،وهكذا تلعب دورا أساسيا
في اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ سياسة حماية البيئة ،ومكافحة التلوث الذي يلحق
بمواطنيها ،ووضع سياسات تنموية في كل المجاالت ،ومن هنا ترك المشرع
عدة مجاالت مفتوحة لها؛ لكن في إطار عدم الخروج عن قوانين الدولة(.)7
وبالموازة مع إهتمام المشرع بإشراك الجماعات اإلقليمية في السياسة البيئية
بمختلف آلياتها وتحديثها ،كان التركيز منصبا أيضا على تحديث أسلوب اإلدارة
البيئية ،والتي يتوقف نجاحها على الشراكة بين اإلدارة المحلية والمؤسسات
االقتصادية الملوثة ،بأخذ بطريقة التسيير المرن ،والتفاوض بصورة رسمية أو
غير رسمية ،وتجسيد الحق في اإلعالم والشفافية في الحصول على بيانات
الحالة البيئية ،وتفعيل الطابع التقني والعلمي(.)8
 .2.1مفهوم المؤسسات المصنفة :
المنشآت المصنفة نتاج مجموعة من األسباب والعوامل التي انصهرت بغية
تحقيق اإلقالع التجاري واالقتصادي في عديد من الدول بصفة عامة ،والجزائر
على وجه من التخصيص ،وبالنظر إلى ما تكتسيه من أهمية بالغة أخذت نصيبا
معتبرا في مختلف النصوص التشريعية على الساحة الداخلية(.)9
.1.2.1التعريف القانوني للمنشآت المصنفة:

بالنظر لدقة الموضوع وأهميته ،عرفت المنشآت المصنفة قفزة نوعية
ظاهرة في المجال التشريعي البيئي ،وإن كان المشرع قبل  2006اكتفى بتعداد
المنشآت المصنفة وتبيان أخطارها أو تصنيفاتها دون تعريف دقيق لها( ،)10إال
أن بصدور المرسوم رقم  198/06الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات
المصنفة لحماية البيئة  ،تولى أمر تعريفها منعا للجهالة فيها بقوله  ":أنّها
مجموع منطقة اإلقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع
لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ،يحوز
المؤسسة أو المنشآت التي تتكون منها أو يستغلها أو أوكل استغاللها إلى شخص
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آخر"( ،)11ولم يتأخر المشرع كثيرا في إصدار المرسوم رقم  144/07المحدد
لقائمة المنشآت المصنفة()12؛ إليضاح األنشطة التي تم تعدادها في قائمة
المنشآت المصنفة التي يحتمل أن تلحق أضرار بالبيئة أو األنظمة البيئية.
وإنطالقا على ما سبق ،يستوجب على هذه المنشآت المحددة في قائمة
المنشآت المصنفة التي ينتج عن إحداثها أو دخولها حيز الخدمة خطرا أو
إنعكاسا سلبيا على البيئة المحيطة أن ت حاط بضوابط قانونية وإدارية ،وكذا
قضائية لمحاصرتها والتحكم فيها من اإلنفالت(.)13
 .2.2.1تصنيف المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري

وبالعودة إلى التصنيف الذي أخذ به المشرع الجزائري ،نجد أنّه صنفها من
خالل القانون اإلطاري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى صنفين،
إحدهما تخضع لرخصة ،واألخرى تخضع لتصريح ،إنطالقا من معيار تقديم
دراسة التأثير أو موجز التأثير ودراسة الخطر؛ فأما الصنف األول فقد ميز فيه
ثالث أنواع من منشآت الخاضعة لترخيص كل من الوزير المكلف بالبيئة
والوزير المعني ،ومنشآت خاضعة لترخيص والي الوالية ،ومنشآت خاضعة
لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ أما الصنف الثاني من المنشآت
المصنفة فتخضع لتصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي(.)14
وفضال عن هذا التصنيف الواضح في القانون رقم  ،10/03أحال المشرع
مسألة تطبيقها للمرسوم التنفيذي رقم  198/06الذي يضبط التنظيم المطبق على
المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،أين صنفها بصريح النص إلى أربعة فئات
على النحو التالي()15
الفئة األولى :مؤسسة مصنفة تتضمن على أقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية؛الفئة الثانية :مؤسسة مصنفة تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الواليالمختص إقليميا؛
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الفئة الثالثة :مؤسسة مصنفة تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيسالمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا؛
الفئة الرابعة :مؤسسة مصنفة تتضمن على أقل منشأة خاضعة لنظام التصريحلدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
وعليه بالنتيجة ،بقراءة متمعنة لما جاء في التشريع والتنظيم في باب تسيير
المنشآت المصنفة ،يظهر جليا تدخل الجماعات اإلقليمية بالنسبة للمؤسسات من
الفئات الثانية؛ الثالثة؛ الرابعة.
 .2اختصاص الجماعات اإلقليمية في تسيير المنشآت المصنفة:

إنطالقا من السياق العام لدور الجماعات االقليمية في حماية البيئة في إطار
السياسية العامة البيئية  ،تختص الجماعات اإلقليمية في تسيير المنشآت المصنفة
كأحد المظاهر المؤثرة على البيئة ،استنادا إلى ما منحه المشرع في تشريع
المنظم للجماعات االقليمية ،والتنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة؛ لذا سنعرج
على اختصاص البلدية في تسيير المنشآت المصنفة ،ناهيك عن اختصاص
الوالية في تسيير المنشآت المصنفة.كما سنوضحه فيما يأتي:
 .2.1اختصاص البلدية في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة:

للوقوف على المقتضيات القانونية لتدخالت البلدية في مجال تسيير المنشآت
المصنفة؛ فإنه ال مناص من استقراء مقتضيات قانون البلدية رقم ،10/11
وكذالك المرسوم التنفيذي الخاص بالمنشآت المصنفة رقم  .198/06كما يأتي:
.1.1.2تأصيل إمتياز تسيير المنشآت المصنفة في قانون البلدية رقم :10/11

لقد منح المشرع اختصاصات وصالحيات في مجال تسيير المنشآت
المصنفة؛ لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدية كهيئة تنفيذية ،وكذا للمجلس
الشعبي البلدي كهيئة تداولية .كما سنوضحه أكثر فيمايأتي:
 .1.1.1.2اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي:
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رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة أسندت له اختصاصات
عديدة  ،ومن شأن تلك الصفة أن تحمله مسؤولية السهر على حسن احترام
وتطبيق التشريع والتنظيم في إقليم البلدية ،إذ يباشر تحت وصاية والي الوالية
تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على تراب البلدية ،ويسهر على بسط النظام
والسكينة العمومية ،وعلى تنفيذ للتدابير االحتياطية ،والوقائية ،والتدخلية في
مجاالت اإلسعاف ،ناهيك عن توليه القيام بكل المهام التي يخولها إياه التشريع
والتنظيم المعمول به(.)16
وعلى ضوء ما تقدم ،يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ،كل اإلحتياطات
والتدابير الضرورية الوقائية لضمان سالمة ،وحماية األشخاص ،والممتلكات في
األماكن العمومية التي يخشى وقوع بها أ ّية حادث أوكارثة( ،)17وتبعا لذلك إذا
تبين أن منشأة مصنفة تشكل خطرا ظاهرا على سالمة األشخاص ،والممتلكات
أو يمكن أن تتسبب في حصول كارثة أو حادث؛ يتدخل رئيس المجلس الشعبي
البلدي ،وي لزم مستغل المنشأة المصنفة بإزالة األخطار ،وكل ما يهدد سالمة
األشخاص والممتلكات كإجراء ضروري)18(.
وزيادة عن ذلك ،يؤهل رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته يتمتع
بالضبطية القضائية( ،)19بالبحث ،ومعاينة المخلفات البيئية( )20المرتكبة من
جانب المنشآت المصنفة ،غير ّ
ي
أن تمتعه بهذا االختصاص القضائي ال يمكن بأ ّ
حال من األحوال أن يمتد إلى منشآت مصنفة المتواجدة خارج إقليم
االختصاص(.)21
.2.1.1.2اختصاص المجلس الشعبي البلدي:

يظهر البعد البيئي في تسيير المنشآت المصنفة بشكل الفت في
اإلختصاصات الممنوحة للمجلس الشعبي البلدي؛ السيما في مجال األراضي
أي مشروع استثماري أو
الفالحية والتأثير على البيئة ،بإخضاع المشرع ّ
تجهيزي يقام على إقليم البلدية لرأ ي مسبق للمجلس الشعبي البلدي ،وكذا بسهره
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على كفالة الحماية لألراضي الفالحية ،والمساحات الخضراء( ،)22ومؤدى هذا
يصب في ّ
أن أي مشروع من المشاريع المنجزة على تراب البلدية بما في ذلك
المنشآت المصنفة؛ فإنها تخضع لرقابة سابقة للمجلس الشعبي البلدي إتقاءا لما
يحتمل أن يصيب المساحات الخضراء ،واألراضي الفالحية من تأثيرات سلبية
عليها.
ويضاف إلى ما أشير إليه أعاله ،مساهمة البلدية بالتهيئة المساحات الموجهة
الحتواء النشاطات االقتصادية أو التجارية أو الخدماتية( ،)23أي أنها تتولى أمر
تحديد الحيز الجغرافي الذي تركز عليه المنشآت المصنفة حماية للبيئة(.)24
في الختام وبالنتيجة ،نالحظ الصالحيات المعتبرة التي احتواها القانون رقم
 10/11المتعلق بالبلدية؛ لكل من المجلس الشعبي البلدي ،ومن ورائها رئيس
المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة عموما ،وبسط يده على تسيير
المنشآت المصنفة خصوصا ،غير أنّه لفت إنتباههنا كثرة اإلحاالت إلى
التنظيمات الخاصة ،ومن ذلك في مجال المنشآت المصنفة.
 .2.1.2تأصيل إمتياز تسيير المنشآت المصنفة في المرسوم التنفيذي رقم :198/06

تختص البلدية في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،من خالل منح
تراخيص اإلستغالل ،وكذا في منح تصاريح اإلستغالل .كما سنوضحه أكثر:
 .1.2.1.2اختصاص رئيس المجلس الشعبي في منح رخصة اإلستغالل:
تولى المشرع الجزائري تعريف رخصة استغالل المنشآة المصنفة بأنها":
رخصة تهدف إلى تحديد تبعات النشاطات اإلقتصادية على البيئة والتكفل بها،
وهي وثيقة إدارية تثبت أن المنشآة المصنفة المعنية تطابق األحكام والشروط
المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم
المعمول بهما السيما أحكام هذا المرسوم ،وبهذه الصفة التعد وال تحل محل أي
رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما"(.)25
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وفي هذا اإلطار ،يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة
استغالل المنشآت المصنفة من الفئة الثالثة ،وعلى سبيل المثال :غسل وتشحيم
السيارات ،حدادة فنية( ،)26والتي تتم بالمرور على مراحل أساسية إلصدارها
المتثملة فيمايلي:
 .1.1.2.1.2المرحلة التحضيرية :يسبق كل طلب الحصول على رخصة استغالل
منشآة مصنفة من الفئة الثالثة؛ إعداد موجز التأثير على البيئة فقط ،على خالف
المنشآت المصنفة من الفئة األولى والثانية ،والتي تتطلب كإجراءين أوليين
دراسة التأثير ،ودراسة الخطر على البيئة(.)27
وتجدر اإلشارةّ ،
أن دراسة التأثير على البيئة من تطبيقات مبدأ النشاط
الوقائي ،كأحد المبادئ القانونية لحماية البيئة؛ فهي من جهة وسيلة تقنية لقياس
اآلثار السلبية الناجمة عن إنجاز المنشآت المصنفة ،والتي تتحكم بها تطور
المعلومات العلمية التي تقوم عليها ،ومن جهة أخرى هي آلية تشاركية تؤدي
لتفعيل مشاركة القطاعات األخرى والمجتمع المدني؛ لتقليص التدخل االنفرادي
لإلدارة في صنع القرارات اإلدارية التي تخص البيئة(.)28
 .2.1.2.1.2مرحلة إيداع ودراسة ملف طلب الرخصة :تودع طلبات الحصول على
رخص استغالل المنشآت المصنفة ،مرفقة بالوثائق المطلوبة لتتم عملية دراسة
من طرف لجنة المراقبة المختصة في المنشآت المصنفة التي تحدث على
مستوى الواليات ،والتي تضم الوالي؛ رئيس المجلس الشعبي البلدي وعدد من
المديرين الخبراء.)29(...
وإذا تعلق األمر بالنسبة للمؤسسة المنشآت المصنفة مندمجة؛ فتقدم طلب
واحد للحصول على رخصة اإلستغالل ،من طرف نفس المستغل ،وفي نفس
الموقع ،وبالنسبة لالستثمارات الجديدة يجب أن تكون عناصر تقييم المشروع
محال للتشاور بين إدارات البيئة ،والصناعة ،والمساهمات وترقية االستثمارات،
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هذا وتسلم رخص اإلستغالل للمنشآت المصنفة في أجل من تاريخ تقديم الطلب
عند نهاية األشغال(.)30
.3.1.2.1.2المرحلة النهائية تسليم الرخصة :تسلم الرخصة من طرف رئيس
المجلس الشعبي البلدي بعد فحص ملف طلب الحصول على رخصة استغالل
المنشآة المصنفة ،وبعد زيارة اللجنة للموقع عند إتمام إنجاز المنشآة المصنفة،
أي بعد تأكد من توافق بين ما هو موجود في مقرر الموافقة المسبقة والوثائق
المكونة للملف ،بالنسبة للمؤسسات المصنفة في الفئة الثالثة ،وتحدد في رخصة
األحكام التقنية الخاصة التي من شأنها إتقاء األضرار واألخطار التي يحتمل أن
تطرحها المؤسسات المصنفة في البيئة( ، )31وفي إطار مبدأ توازي األشكال
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصالحية سحب الترخيص ،وتجريد
المستغل من نشاطه الذي لم يطابق المقاييس القانونية المتعلقة بحماية البيئة(.)32
 . 2.2.1.2اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في منح التصاريح اإلستغالل:
يراد بطلب التصريح تقديم الشخص مجموعة من البيانات لجهة اإلدارة
المختصة ،يعبر فيها عن نيته وعزمه مزاولة نشاط معين ،وهي بذلك ليست طلبا
والإلتماسا ،وإنما تنبيهٌ بممارسة النشاط(.)33
وبقراءة متمعنة لنصوص المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06نجد ّ
أن
المشرع وبصورة ضمنية قد ميز بين ثالثة أنواع من التصريحات الخاصة
بإستقبال المنشآة المصنفة من الفئة الرابعة .كما سنوضحه أكثر.
 .1.2.2.1.2التصاريح المبدئية :نص المشرع على إرسال طلبات تصاريح
استغالل المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة ،يكون قبل ستين( )60يوما على
األقل من بداية استغالل المؤسسة المصنفة ،إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي
مع ضرورة تبيان بوضوح طبيعة النشاطات؛ والفئة التي يجب أن تصنف
المؤسسة ضمنها في قائمة المنشآت المصنفة؛
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باإلضافة إلى إرفاق ذلك بمخططين يوضحان موقع المنشآة ومجاالت
اإلنتاج وتخزين المواد ،باإلضافة إلى تقريرين حول مناهج الصنع التي سينفذها
صاحب المشروع والمواد المستعملة والمصنعة ،ناهيك عن شروط إعادة
اإلستعمال والتصفية وتفريغ المياه القذرة واالنبعاثات وإزالة النفايات وبقايا
االستغالل ،بالموازة مع ذلك في حالة رفض التصريح بإستغالل المنشآة المصنفة
من الفئة الرابعة؛ البد أن يتبع بتبرير مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة
ويبلغ للمصرح(.)34
 .2.2.2.1.2التصاريح التكميلية :إذا كانت هناك تعديالت هيكلية أو ظرفية في
االستغالل ،وفي عمل وإنتاج المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة ،السيما
التعديالت الماسة بالعناصر المحددة في التصريحات المبدئية؛ فهنا يقع عل ى
صاحب المشروع القيام بالتصريح تكملي ،وقياسا بالتصريح المبدئي؛ فإنها
ترسل لرئيس المجلس الشعبي البلدي هي أخرى(.)35
 .3.2.2.1.2التصريحات بتغير المستغل :وتفعل هذه الصورة في الحالة تغيير
مستغل المؤسسة المصنفة المستغلة؛ عندئذ يتولى المستغل الجديد في الشهر
الموالي عملية التكفل باإلستغالل ،التصريح لدى الرئيس المجلس الشعبي البلدي
المختص إقليميا فيما يخص المؤسسات المصنفة التي تخضع لنظام
التصاريح(.)36
 . 2.2اختصاص الوال ية في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة:

للوقوف على المقتضيات القانونية المحددة لتدخالت الوالية في مجال تسيير
المنشآت المصنفة؛ فإنه المناص من استقراء مقتضيات قانون الوالية رقم
 ،07/12وكذالك التنظيم الخاص بالمنشآت المصنفة رقم .198/06
 .1.2.2تأصيل إمتياز تسيير المنشآت المصنفة في قانون الوالية رقم :07/12
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الوالي بصفته ممثل الدولة على مستوى الوالية ،ومفوض الحكومة؛ فإنّه
يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم الوالية( ،)37وهذا يعني ّ
أن له
الصفة على تسيير وفرض الرقابة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات؛
فيما يخص المنشآت المصنفة المتواجدة بإقليم الوالية ،وفرض إشتراطاتها التي
تصبو لحماية البيئة(.)38
فالوالي له أن يصدر من القرارات في سبيل المحافظة على النظام واألمن
والسالمة والسكينة العمومية ،وكل العناصر التي يحتمل أن تخرقها نشاطات
المنشآت ال مصنفة ،ومن ذلك أيضا سهره على إعداد وتحيين وتنفيذ تنظيم
اإلسعافات في الوالية ،كما يسهر في حدود اختصاصاته على إحاطة حقوق
المواطنين وحرياتهم بالحماية الالزمة من مظاهر الناتجة عن المنشآت
المصنفة(.)39
وفضال عن ذلك ،الوالي بصفته ممثال للوالية؛ فإنه يسهر على تنفيذ
مداوالت المجلس الشعبي الوالئي على أساس أنّ ه هيئة تنفيذية في الوالية ،ومن
ذلك تنفيذ مدواالت المجلس الشعبي الوالئي في مجاالت الهياكل القاعدية
واالقتصادية ،وحماية البيئة ،والتنمية االقتصادية ،وتهيئة اإلقليم ،والتجارة
وترقية المؤهالت النوعية المحلية ،من خالل حماية وتوسيع وترقية األراضي
الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي والوقاية من الكوارث وآفات االجتماعية،
وكذا بإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنجاز أشغال تهيئة والتطهير وتنقية مجاري
المياه ،وترقية وتنمية هياكل استقبال االستثمارات ،ناهيك عن تقديم يد المساعدة
للجان التحقيق التي تحدث لتمكينها من إتمام مهامها(.)40
 .2.2.2تأصيل إمتياز تسيير المنشآت المصنفة في المرسوم التنفيذي رقم :198/06

خول المشرع الجزائري للوالي المختص إقليميا منح ترخيص استغالل
المنشآت المصنفة من الفئة الثانية ،ونستحضر هنا على سبيل المثال :المفرغات
العشوائية ومراكز تعبئة قارورات البوتان( ،)41وبين المشرع مكونات الملف
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طلب الحصول على رخصة استغالل المؤسسة المصنفة المراد إرساله للوالي،
والذي يستوجب أن يسبق بدراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة ،وكذا
دراسة الخطر ،باإلضافة إلى مرورها على تحقيق عمومي ،وشروط أخرى
مفصلة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم  198/06يتطلب كذالك أن يحتويها
الملف للحصول على رخصة استغالل المنشآة المصنفة(.)42
وفيما يتعلق بإجراءات تسليم رخصة استغالل المنشآت المصنفة من الفئة
الثانية؛ فهي نفسها التي تمت اإلشارة إليها في منح رخص استغالل المنشآت
المصنفة من الفئة الثالثة ،وفي ذات اآلجال ولنفس الشروط القانونية التي تكفل
حماية البيئة من مضار المنشآت المصنفة من الفئة الثالثة(.)43
وزيادة عن ذلك ،يختص الوالي الوالي بإعذار مستغلي المنشآت المصنفة
التي لم تحصل على رخص إستغالل في أجل سنتين من تاريخ صدور المرسوم؛
ألجل إيداع التصريح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئية أو دراسة الخطر ،وفي
حالة لم تتم تسوية الوضعية؛ ّ
فإن الوالي الوالية يأمر بغلق تلك المؤسسات(.)44
وعمال بمب دأ توازي األشكال ،يختص الوالي بسحب رخصة إستغالل
المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية ،إنطالقا من أنه صاحب السلطة المانحة
لها( ،)45و تتم عملية سحب رخصة في حالة مراقبة ،ومعاينة الوضعيات الغير
المطابقة لمقاييس البيئية ،بعد منح مهلة  06أشهر لها لتسوية ذلك(.)46
خاتمة:
في ختام هذه الورقة البحثية؛ برز الدور الهام والمتميز للجماعات اإلقليمية
في تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،توافقا مع
مع ما تتطلبه حماية البيئة من ضرورة التواجد في المواقع التي يحتمل حدوث
بها مضار وتلوث على البيئة.
ومن جملة ما أمكننا التوصل إليه في ختام الورقة البحثية النقاط التالية:
 الجماعات اإلقليمية النواة األصلية لتنفيذ السياسة العامة البيئة في الجزائر؛مجلة صوت القانون
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 إسناد المشرع الجماعات اإلقليمية إختصاصات وصالحيات في عدة مجاالتلحماية البيئة ،ومنها مسألة تسيير المنشآت المصنفة لحماية البيئة؛
 عرفت المنشآت المصنفة قفزة نوعية ظاهرة في التشريع البيئي؛ لدقتهاوانعكاساتها السلبية على البيئة المحيطة؛
 تعتبر القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات األقليمية ،وكذا المرسومينالتنفيذيين رقم 198/06و 144/07تواليا ،األسس التأصيلية لتدخل الجماعات
اإلقليمية في تسيير المنشآت المصنفة ،من خالل آليتي منح التراخيص أو
التصاريح إستغالل المنشآت المصنفة.
هذا وتوصي الورقة البحثية ببعض التوصيات أهمها:
 على المشرع إتقاء اإلحاالت التي تستغرق وقتا لصدورها ،بشكل الذي التتحمل البيئة تبعاته عليها؛
 إستحداث مكاتب للدراسات البيئية ،عوضا من مكاتب الدراسات الغير مختصةفي هذا الميدان حاليا؛
 التوجه نحو اإلندماج البيئي ،بتفعيل التحسيس ،والوعي البيئي ،ومشاركةالبيئية للمواطنين؛ فمسألة تعتمد لنجاحها تجميع قوى الشركاء؛ للوصول للتنمية
المنشودة ،وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

الهوامش:
( - )1حسنة كجي ،)2017( ،الجماعات الترابية وتدبير ا لبيئة بين إمكانيات الحماية وعوائق
التطبيق،مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد ،العدد ،48-47ص.152
( - )2أمال مدين ،)2013/2012( ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة-دراسة مقارنة ،-قسم
الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايدتلمسان،الجزائر ،ص .105
(- )3منال سخري ، )2017( ،السياسة البيئة في الجزائربين المحددات الداخلية والمقتضيات
الدولية ،األردن ،دار الحامد ،الطبعة األولى ،ص .33
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(- )4عبد المجيد رمضان ، )2019( ،حماية البيئة في الجزائر دور الجماعات المحلية
والمجتمع المدني ،األردن ،دار المجدالوي ،الطبعة األولى ،ص.113
( - )5يحي وناس ، )2003( ،دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة ،الجزائر ،دار الغرب للنشر
والتوزيع ،ص.10
( - )6إسماعيل نجم الدين زنكنه ،)2012( ،القانون اإلداري البيئي دراسة تحليلة مقارنة،
لبنان ،منشورات الحلبي القانونية ،الطبعة األولى ،ص.225
( - )7أحمد لكحل ،) 2016(،دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ،الجزائر ،دار الهومة،
الطبعة الثانية ،ص.76-75
( - )8يحي وناس ،)2007(،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر الصديق تلمسان،الجزائر ،ص.04
( - )9هناء بن عامر ،محمد الصالح روان ،)2019( ،دور تقسيمات المنشآت المصنفة في
حماية البيئة من التلوث في التشريع الجزائري ،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،المجلد ،10
العدد ،03ص .175
( - )10مريم ملعب ، )2018( ،المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في
القانون الجزائري ،مصر ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة األولى ،ص.34
( - )11أنظر :المادة 02الفقرة 02من المرسوم رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،الجريدة الرسمية العدد ،37المؤرخة في  04يونيو
.2006
( - )12المرسوم التنفيذي رقم  144/07المؤرخ في  19مايو  ،2007الذي يحدد قائمة
المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،الجريدة الرسمية العدد  ،34المؤرخة في  22مايو .2007
( - )13أمال مدين ، )2015( ،الترخيص اإلداري وسيلة لحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة" الترخيص باستغالل المنشآت المصنفة لحماية البيئة نموذجا ،مجلة القانون العقاري
والبيئة ،المجلد ،03العدد ،05ص .05
( - )14أنظر :المادة  19من القانون رقم  ،10/03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة ،الجريدة الرسمية العدد ،43المؤرخة في 20يوليو .2003
( - )15أنظر :المادة  03من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )16أنظر :المادتين  85و 88من القانون رقم  ،10/11المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية
العدد ،37المؤرخة في  03جويلية .2011
( - )17أنظر :المادة  89من القانون رقم  ،10/10المتعلق بالبلدية ،السالف الذكر.
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( - )18لياس بوكاري ،)2016/2015( ،الرقابة االدارية على المنشآت المصنفة لحماية
البيئة في التشريع الجزائري،قسم الحقوق ،كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة
الجزائر،1الجزائر ،ص .88
( - )19أنظر :المادة  92من القانون رقم  ،10/11المتعلق بالبلدية ،السالف الذكر.
( - )20أنظر :المادة  111من القانون رقم  ،10/03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة ،السالف الذكر.
( - )21لياس بوكاري ،المرجع السابق ،ص .88
( - )22أنظر :المادتين 109و 110من القانون رقم  ،11/10المتعلق بالبلدية ،السالف الذكر.
( - )23أنظر :المادة  118من القانون رقم  ،11/10المتعلق بالبلدية ،السالف الذكر.
( - )24أمال مدين ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة-دراسة مقارنة ،-المرجع السابق،
ص.109
( - )25المادة  04من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق على
المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )26فريدة ساسي ، )2009( ،التهئية الحضرية ومخاطر المنشآت المصنفة بالجزائر دراسة
حالة مدينة المسيلة ،قسم التسيير اإليكولوجي للمحيط الحضري ،معهد تسيير تقنيات
الحضرية ،جامعة المسيلة،الجزائر ،ص .48
( - )27حمزة عثماني ،المرجع السابق ،ص .16
( - )28علي سعيدان ، )2015( ،أسس ومبادئ قانون البيئة ،الجزائر ،موفم للنشر ،ص
.103
( - )29ليلى بوكحيل ،يومي03و 04ديسمبر ،2012رقابة البلدية على المؤسسات المصنفة:
أداة لحماية البيئة ،ملتقى دولي حول :دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني
البلدية الوالية ،جامعة  08ماي 1945قالمة ،الجزائر ،ص .07
( - )30أنظر :المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )31أنظر :المواد  16و 19و 20و 21من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط
التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )32إلهام فاضل ، )2013( ،العقوبات االدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على
البيئة في التشريع الجزائري ،مجلة دفاتر السياسية والقانون ،المجلد  ،05العدد  ،09ص
.318
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( - )33بن الخالد السعدي ،)2012( ،قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر ،قسم
الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،الجزائر ،ص .41
( - )34أنظر :الماديتين  24و 25و 26من المرسوم التنفيذي رقم  198/09الذي يضبط
التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )35أنظر :المادة  27من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )36أنظر المادة  40من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )37أنظر :المادتين  110و 113من القانون رقم  07/12المتعلق بالوالية ،الجريدة
الرسمية العدد  ،12المؤرخة في  29فيفري .2012
( - )38أمال مدين ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة -دراسة مقارنة ،-المرجع السابق ،ص
.106
( - )39أنظر :المواد  112و 114و 119و 124من القانون رقم  ،07/12المتعلق بالوالية،
السالف الذكر.
( - )40أنظر :المواد  35و 77و 84و 90من القانون رقم  ،07/12المتعلق بالوالية ،السالف
الذكر.
( - )41فريدة ساسي ،المرجع السابق ،ص 48
( - )42أنظر :المواد  05و 07و 08من المرسوم رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم
المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )43أنظر :المادة  06من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )44أنظر :المواد  44و 47و 48من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط
التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.
( - )45إلياس بوكاري ،الرقابة اإلدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع
الجزائري ،المرجع السابق ،ص .92
( - )46أنظر :المادة  23من المرسوم التنفيذي رقم  ،198/06الذي يضبط التنظيم المطبق
على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،السالف الذكر.

قائمة المراجع:


المؤلفات:
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 -1يحي وناس ،)2003( ،دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة ،الجزائر ،دار الغرب للنشر
والتوزيع.
 -2إسماعيل نجم الدين زنكنه ،)2012( ،القانون اإلداري البيئي دراسة تحليلة مقارنة ،لبنان،
منشورات الحلبي القانونية ،الطبعة األولى.
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 -4أحمد لكحل ،) 2016(،دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ،الجزائر ،دار الهومة،
الطبعة الثانية
 -5منال سخري ،)2017( ،السياسة البيئة في الجزائربين المحددات الداخلية والمقتضيات
الدولية ،األردن ،دار الحامد ،الطبعة األولى.
 -6مريم ملعب ،)2018( ،المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون
الجزائري ،مصر ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة األولى.
 -7عبد المجيد رمضان ،)2019( ،حماية البيئة في الجزائر دور الجماعات المحلية
والمجتمع المدني ،األردن ،دار المجدالوي ،الطبعة األولى.
 األطروحات:
 -1يحي وناس ،)2007(،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،قسم الحقوق ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر الصديق تلمسان ،الجزائر.
 -2فريدة ساسي ،)2009( ،التهئية الحضرية ومخاطر المنشآت المصنفة بالجزائر دراسة
حالة مدينة المسيلة ،قسم التسيير اإليكولوجي للمحيط الحضري،معهد تسيير تقنيات الحضرية،
جامعة المسيلة ،الجزائر.
 -3بن الخالد السعدي ،)2012( ،قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر ،قسم
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 -4أمال مدين ،)2013/2012( ،المنشآت المصنفة لحماية البيئة-دراسة مقارنة ،-قسم
الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر.
 -6حمزة عثماني ،)2014/2013( ،مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تلويث البيئة في
التشريع الجزائري ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1الجزائر.
 -7لياس بوكاري ، )2016/2015( ،الرقابة االدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة
في التشريع الجزائري ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة
الجزائر،1الجزائر.
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 -1ليلى بوكحيل ،يومي 03و 04ديسمبر( ،)2012رقابة البلدية على المؤسسات المصنفة:
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استقاللية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري
The independence of the audiovisual control authority in
algerian law
1

سامي طلحي
 1جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،1مخبر الدراسات والبحوث المغاربية المتوسطية
تاريخ اإلرسال2020/07/20:

sami.talhi@hotmail.com

تاريخ القبول2020/11/28:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
هدف البحث إلى تحديد مدى فعالية استقاللية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون
الجزائري من الناحيتين الوظيفية والعضوية ،بإبراز مظاهر وحدود كليهما ،باعتبارها من بين
سلطات الضبط القطاعية المكلفة بتنظيم ومراقبة سوق اإلعالم .وقد اعتمدنا على تحليل مواد
النصوص القانونية المتعلقة بنشاط السمعي البصري.
توصل البحث إلى نسبية استقاللية السلطة من الناحيتين الوظيفية والعضوية ،وبرزت
تبعيتها للسلطة التنفيذية من الجانب اإلداري ،المالي والسياسي .وأظهر البحث أن القانون
الجزائري نظم تشكيلة واختصاصات سلطة الضبط ،ومنحها العديد من مظاهر االستقاللية
لكن وضع لها قيودا تحد من استقالليتها المنشودة ،ما جعل هذه األخيرة نسبية وغير تامة ،ما
يقلل من فاعليتها في أداء وظائفها.
كلمات مفتاحية :االستقاللية ،سلطات الضبط ،القانون ،السمعي البصري ،الجزائر

Abstract:
This study intended to determine the effectiveness of the
independence of the audiovisual Regulatory Authority in the Algerian
law from functional and organic terms. As one of the economic
Regulatory's authorities charged regulating and control the Media
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sector. We analyzed the legal texts for audiovisual activity using the
descriptive analytical method
The study demonstrated that the Algerian law has
regulated the composition and the assortment of the Audiovisual
Regulatory Authority, and granted it many independence aspects,
whether in terms of organic or function, but in reality there are a
number of restrictions that limit the independence of the authority.
Keywords: Independence , Audiovisual, authority, Regulation, Algeria

 -1المؤلف المرسل :سامي طلحي ،اإليميلsami.talhi@hotmail.com :
مقدمة :

يعتبر إنشاء سلطات الضبط القطاعية في الجزائر حديث نسبيا ومرتبط
بالسعي إلى تنظيم القطاعات الحيوية ومراقبة نشاطاتها ،على غرار قطاع
اإلعالم ،وذلك من خالل منحها العديد من الصالحيات التي تسمح لها بمراقبة
وضبط السوق.
إن الهيئات المعروفة بسلطات الضبط القطاعية ،وإن كانت استجابة لطبيعة
دور الدولة الجديد ،إال أنها تملك سياقا سياسيا قانونيا ،بالنظر إلى حتمية فصلها
عن السلطة السياسية وحساسية مهامها ووظائفها .وهو ما أدى إلى االعتراف لها
بخصوصية معينة تتمثل في استقالليتها وحيادها عن اإلدارة والسلطة السياسية.
وعليه فان معالجة إشكالية االستقاللية ال يمكن أن تتم بمعزل عن األحكام
القانونية المتعلقة أساسا بحرية الصناعة والتجارة (بعد اقتصادي) وحياد اإلدارة
(بعد سياسي/قانوني).
وقد نتج عن اإلصالحات السياسية التي أقرتها منظومة الحكم في الجزائر
سنة  ،2012قانون اإلعالم الذي تضمن استحداث سلطة ضبط السمعي
مجلة صوت القانون
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البصري 1،ومنه نتساءل في ظل اإلصالحات السياسية والدستورية ،ما مدى
فعالية استقاللية سلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري؟
ولمعالجة هذه اإلشكالية قمنا بوضع خطة تتكون من جزئين كل جزء ينقسم
إلى فرعين.
 .1اإلستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري
 .1.1مظاهر االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري :يتناول
االعتراف لسلطة ضبط السمعي البصري بالشخصية المعنوية واستقاللها
المالي ،اختصاصها بوضع نظامها الداخلي وتمييزها بتنظيم إداري مستقل.،
 .2.1حدود االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري :يتضمن
التبعية من الناحية المالية والتبعية اإلدارية للسلطة التنفيذية.
 .2االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري
 .1.2مظاهر االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري :يتناول
التشكيلة الجماعية والطابع المختلط لسلطة ضبط السمعي البصري ،وعهدة
أعضائها.
 .2.2حدود االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري :يتطرق
إلى احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيين وخرق نظام التنافي.
المنهج المتبع:
من أجل معالجة إشكالية موضوعنا اعتمدنا على مقاربة تحليلية /وصفية
للنصوص القانونية للضبط في مجال اإلعالم السمعي البصري والنصوص
المرتبطة بذلك.
أهداف البحث:
هدف البحث إلى تحديد مدى فعالية استقاللية سلطة ضبط السمعي البصري
في القانون الجزائري من الناحيتين الوظيفية والعضوية ،بإبراز مظاهر وحدود
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كليهما ،على اعتبار أنها سلطة تتمتع بطابع استقاللي يجعلها بعيدة عن أي رقابة
أو وصاية وال تخضع لمبدأ التدرج الهرمي.
.1االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري
إن البحث في مجال االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري
يقتضي تحليل النصوص القانونية المتعلقة بها من زاويتين أساسيتين ،تتمثل
األولى في دراسة مظاهر هذه اإلستقاللية وتتمثل الثانية في دراسة حدودها.
.1.1مظاهر االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري
يتناول هذا العنصر مظاهر االستقاللية الوظيفية ويتضمن أربعة فروع هي:
االعتراف لسلطة ضبط السمعي البصري بالشخصية المعنوية واستقاللها المالي،
اختصاصها بوضع نظامها الداخلي ،وتمييزها بتنظيم إداري مستقل.
من بين أهم المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس درجة استقاللية سلطات
الضبط القطاعية من الناحية الوظيفية نجد :االستقالل المالي ،االستقالل اإلداري
إلى جانب وضع الهيئة لنظامها الداخلي وكذلك الشخصية المعنوية ،رغم أن هذه
2
األخيرة ليس بعامل حاسم لقياس درجة االستقاللية.
 .1.1.1االعتراف بالشخصية المعنوية
يعتبر تمتع سلطات الضبط المستقلة بالشخصية المعنوية عامال مساعدا
على استقالليتها ،ولكنه ليس حاسما ،حيث يرى رشيد زوايمية أن منح الشخصية
المعنوية لسلطات الضبط المستقلة وتمتعها بها ال يعتبر عامال حاسما وفعاال
لقياس درجة استقالليتها 3.في المقابل ترى Marie-Anne Frisson
 Rocheأن االعتراف بالشخصية المعنوية لسلطات الضبط ال يعتبر ضروريا
من الناحية التقنية لتكون هذه السلطات مستقلة فعليا ،لكن يمكن اعتباره ضروريا
4
من الناحية الرمزية كونه يعبر عن رغبة المشرع في إظهار دعم استقالليتها.
وقد اعترف المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي  05-12المتعلق
باإلعالم ،بالشخصية المعنوية لسلطة ضبط السمعي البصري ،وذلك من خالل
مجلة صوت القانون
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المادة رقم  64التي تنص على أنه "تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري ،وهي
سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي" غير أن االعتراف
بالشخصية المعنوية ال يعتبر عامال حاسما لقياس درجة االستقاللية ،السيما من
الناحية الوظيفية 5،والتي من أهمها الذمة المالية ،إمكانية قبول الهبات ،أهلية
التقاضي والتي نص المشرع عليها بنص صريح في المادة  76في القانون -14
 04المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،إلى جانب أهلية إبرام العقود.
 .2.1.1االستقالل المالي لسلطة ضبط السمعي البصري
يعد االستقالل المالي لسلطة ضبط مجال السمعي البصري من بين أهم
الوسائل التي تدعم استقالليتها الوظيفية ،والتي يقويها التمويل الذاتي الخاص بها.
ويتجلى االستقالل المالي لسلطة الضبط في حيازتها لمصادر تمويل ميزانيتها
خارج ما تقدمه الدولة من إعانات ،ما يؤدي إلى تكريس استقالليتها في التسيير.
وقد اعترف المشرع باالستقالل المالي لهذه السلطة في نص صريح بموجب
المادة رقم  64من القانون  05-12المتعلق باإلعالم.
 .3.1.1تميز سلطة ضبط السمعي البصري بتنظيم إداري مستقل
تتجسد االستقاللية الوظيفية من خالل عدم تبعية سلطة الضبط ألي جهة
رئاسية أو وصائية ،أي عدم تبعيتها ألي جهة إدارية عليا وبالتالي عدم
خضوعها ألي تدرج إداري 6.ويعتبر االستقالل اإلداري صفة تدعم االستقاللية
الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري بحيث تقوم هذه السلطة على أجهزة
إدارية وتقنية تحددها السلطة ذاتها في نظامها الداخلي.
وباعتبار رئيس سلطة ضبط السمعي البصري اآلمر بالصرف يقترح
االعتمادات الضرورية لتأدية مهام السلطة ،كما توضع المصالح اإلدارية
والتقنية تحت سلطته وتسير من طرف األمين العام ،في حين يحق للرئيس
7
التعيين في الوظائف األخرى بناء على اقتراح من األمين العام.
 .4.1.1اختصاص سلطة ضبط السمعي البصري بوضع نظامها الداخلي
مجلة صوت القانون
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تتجلى االستقاللية الوظيفية حسب هذا المظهر في حرية سلطة الضبط في
اختيار مجموعة القواعد والنصوص التي من خاللها تبين كيفية تنظيمها وسيرها
وتحديد النظام الداخلي الذي يخضع له أعضاؤها ومجموع القواعد المطبقة على
8
مستخدميها.
تتمثل الوسائل القانونية األساسية المكرسة لتجسيد استقاللية سلطة ضبط
السمعي البصري في أهليتها إلعداد نظامها الداخلي .إذ تعد طريقة عمل هذه
السلطة محددة في قانونها الداخلي .وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري من
السلطات التي خول لها المشرع حق إعداد والمصادقة على نظامها الداخلي
وذلك من خالل نص المادة  55من قانون  04-14المتعلق بنشاط السمعي
.9
البصري
 .2.1حدود االستقاللية الوظيفية لسلطة ضبط السمعي البصري
.1.2.1التبعية من الناحية المالية
على الرغم من اعتراف المشرع باالستقالل المالي لسلطة الضبط
السمعي البصري في المادة  64من القانون  05-12المتعلق باإلعالم غير أن
هذا االعتراف ال يعني أنها مستقلة فعليا ،وذلك أن مدلول االستقاللية المالية ال
يتحقق إال في حالة امتالك هذه السلطة لمصادر تمويل ميزانيتها خارج اإلعانات
التي تقدمها الدولة بمعنى توفر عنصر التمويل الذاتي .وهذا ما يتعارض مع
نص المادة  73من القانون  04-14المتعلق بنشاط السمعي البصري ،والتي
جاء فيها أن سلطة ضبط السمعي البصري تقترح االعتمادات الضرورية لتأدية
مهامها وتقيد هذه االعتمادات في الميزانية العامة للدولة ،وأكثر من ذلك تخضع
لقواعد المحاسبة العمومية ،من قبل محاسب معين من طرف وزير المالية .وهنا
نالحظ وجود مظاهر توحي باالستقاللية المالية للسلطة غير أننا لمسنا قيودا تحد
وتقلص منها .إن إعتماد سلطة الضبط على ميزانية الدولة يؤثر على إستقالليتها
من خالل الرقابة التي تمارسها السلطة التنيفيذية على اإلعتمادات المالية
مجلة صوت القانون
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الموجهة لها ،كما يحدث التأثير على سلطة الضبط التي ينبغي أن تتمتع
باإلستقاللية في تسيير وبرمجة وتنفيذ ميزانيتها وفقا لمبدأ تناسب الوسائل المالية
التي يجب أن تملكها مع المهام المكلفة بها ،أثناء إقتراح وإعداد ميزانيتها التي
تتطلب موافقة الوزارة وبالتالي إمكانية تعديل اإلقتراح وعدم منحها الوسائل
المالية التي تضمن أداء مهامها باستقاللية.
.2.2.1التبعية اإلدارية للسلطة التنفيذية
على اعتبار أن سلطة ضبط السمعي البصري سلطة مستقلة فهي ال تخضع
إلى التدرج الرئاسي اإلداري ،وال تخضع لرقابة سلطة سلمية عليها غير أنه
بالرجوع إلى النص القانوني المنظم لها أثبت أن واقع السلطة المستحدثة يثير
العديد من التساؤالت لتجاهله مبدأ عدم الخضوع للرقابة ،إذ يقتضي االعتراف
باستقالليتها عدم تدخل أجهزة الدولة والهيئات التنفيذية في مجال اختصاصها أو
اتخاذ قراراتها وأنظمتها في تسيير نشاط السمعي البصري.
ويتضح جليا من خالل بحثنا في التأطير القانوني لسلطة ضبط السمعي
البصري أنها ملزمة بإرسال تقارير لرئيس الجمهورية خاصا بوضعية تطبيق
القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري 10.كما أنها ملزمة بإرسال محاضر إلى
الوزير المكلف باالتصال بغرض التقدير 11.وهذا ما يتعارض مع نص المادة
 18من المرسوم التنفيذي رقم  220-16والذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ
اإلعالن عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري
موضوعاتي ،والتي تنص على أن سلطة ضبط السمعي البصري تبث في
الترشيحات المقبولة.
وبالرجوع إلى نص المادة  22من المرسوم التنفيذي رقم ،220-16
نالحظ أنه "يخول للوزير المكلف باالتصال حق اتخاذ قرار وقف عملية منح
الرخصة في أي وقت" ،وهذا ما يعد تدخال واضحا في مهام وصالحيات سلطة
الضبط الذي يفترض أنها تتمتع باالستقاللية الوظيفية .باإلضافة إلى ذلك فإن
مجلة صوت القانون
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نص المادة  112من القانون  ،04-14المعلق بنشاط السمعي البصري ،يسند
مهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصري إلى الوزير المكلف باالتصال
في انتظار تنصيبها ،وهو ما يثير العديد من التساؤالت حول خلفيات تدخله في
وظيفة هذه الهيئة.
 .2االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري
يتطلب تحليل االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري تحليل
النصوص القانونية المتعلقة بها من جانبي المظاهر والحدود التي يمكن أن تعزز
هذه اإلستقاللية أو تحد منها.
.1.2مظاهر االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري
يتناول هذا العنصر مظاهر االستقاللية العضوية من خالل ثالثة فروع،
األول حول التشكيلة الجماعية والطابع المختلط لسلطة ضبط السمعي البصري،
والثاني حول عهدة أعضائها ،والثالث حول نظام التنافي فيها.
 .1.1.2التشكيلة الجماعية والطابع المختلط لسلطة ضبط السمعي البصري
إن تكريس مبدأ التشكيلة الجماعية في حد ذاته يعد ضمانة الستقاللية
األعضاء على اعتبار أنه يفرض مبدأ تعدد األعضاء ،والذي ينتج عنه التعدد في
اآلراء واألفكار ومنه الوصول إلى الحلول المتوازنة والتوافقية ،ومن جهة ثانية
وعلى المستوى العملي يصعب في الكثير من األحيان التأثير على مجموعة
12
كاملة من األعضاء بينما يسهل ذلك في مواجهة شخص واحد
وتعد التشكيلة الجماعية أفضل ضمانة الستقاللية األعضاء باعتراف
أعضاء الهيئات المستقلة نفسهم ،وذلك يرجع إلى أن القرار الجماعي ال يسمح
بمعرفة رأي أي عضو بشكل محدد في المجموعة وهو ما يحميه من أي
ضغوطات يمكن أن تمارس عليه ليس فقط أثناء أداء وظيفته وإنما حتى بعد
13
انتهاء عهدته.
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ويعتبر تعدد أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري مظهرا يضمن
استقالليتها العضوية ،وأمر مهم في قياس درجتها .وقد حدد المشرع الجزائري
عهدة أعضائها في المادة  57من القانون  ،04-14متعلق بنشاط السمعي
البصري ،التي تنص على أن" :تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري تتكون من
 9أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو اآلتي:
خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية.
عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس األمة.
14
عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني".
باستقراء نص المادة أعاله ،يمكن مالحظة تعدد أعضاء السلطة واختالف
الجهات التي أقرت االقتراح ،باإلضافة إلى ذلك فقد اشترط المشرع أن يكون
15
االختيار بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بنشاط السمعي البصري.
.2.1.2عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري ضمان لالستقاللية
يقصد بالعهدة المدة القانونية التي يمارس فيها أعضاء سلطات الضبط
المستقلة مهامهم ،16ويعتبر تحديد مدة انتداب رئيس سلطة إدارية مستقلة
وأعضائها من بين الركائز األساسية إلبراز طابع االستقاللية ،17وتعد مؤشرا
يجسد هذه االستقاللية في المجال االقتصادي والمالي من جهة وضمانة هامة
لحماية األعضاء من إمكانية عزلهم وتوقيفهم عن أداء مهامهم من جهة
18
أخرى.
وكرس المشرع الجزائري هذه الضمانة عند إنشاء سلطة ضبط السمعي
البصري ،إذ نصت المادة  60من القانون  ،04-14المتعلق بنشاط السمعي
البصري ،على تحديد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بـ 6سنوات
غير قابلة للتجديد ،وال يفصل أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي
البصري إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون .وعليه يعد عنصر
تحديد العهدة مظهرا تقوم عليه استقالليتها وضمانة جوهرية لهذه السلطة من
مجلة صوت القانون
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الناحية العضوية ،ألن تعيين األعضاء لمدة غير محددة يطعن في استقالليتها
العضوية.
.3.1.2تكريس نظام التنافي لسلطة ضبط السمعي البصري
يتجسد نظام التنافي في عدم ممارسة أعضاء السلطات اإلدارية المستقلة
وظائف أخرى ،سواء بصفة كلية كالمنع من القيام بوظائف أخرى ،أو ممارسة
19
نشاط مهني أو أي إنابة انتخابية.
وكرس المشرع نظام التنافي في سلطة ضبط السمعي البصري ،حيث منع
األعضاء من ممارسة أية وظيفة أخرى ،سواء كانت وظيفة عمومية أو خاصة،
إضافة إلى منعهم من ممارسة أي نشاط أو إنابة انتخابية.
ويظهر ذلك بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري
من خالل استقراء المادة  61منه ،والتي تنص على أنه تتنافى العضوية في
سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل
نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي ،ماعدا المهام المؤقتة في
20
التعليم العالي واإلشراف في البحث العلمي.
ويشترط نظام التنافي أنه ال يمكن ألي عضو من أعضاء سلطة ضبط
السمعي البصري أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة
سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو الصحافة أو النشر أو
االتصاالت 21،ويُمنع من ممارسة أي نشاط له عالقة بأي نشاط سمعي بصري
22
خالل السنتين المواليتين لنهاية عهدته.
.2.2حدود االستقاللية العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري
يتطرق هذا العنصر إلى احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيين وخرق
نظام التنافي .فمن خالل بحثنا في مظاهر االستقاللية العضوية لسلطة ضبط
السمعي البصري وبعد تحليلنا للضمانات المتمثلة في الطابع الجماعي والمختلط
للسلطة عند تعيين األعضاء وكذلك القواعد النظامية التي تحكم أعضاءها نالحظ
مجلة صوت القانون
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اختالف في المعطيات العضوية ما يؤثر بشكل معاكس على استقالليتها .كل هذه
القيود تجعل سلطة ضبط السمعي البصري مجرد هيئة تابعة للجهاز التنفيذي.
 .1.2.2احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيين
يعتبر احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيين من أبرز قيود االستقاللية
العضوية لسلطة ضبط السمعي البصري ،بحيث يتم تعيين جميع أعضاء السلطة
بما في ذلك رئيسها بمرسوم رئاسي ،وبالبحث عن تعيين أول رئيس لسلطة
ضبط السمعي البصري الحظنا عدم توفر أي مرسوم يبين تعيين رئيس سلطة
ضبط السمعي البصري م .ش سنة  2014وال مرسوم إنهاء مهامه في سنة
 ،2016وهي المراسيم التي يفترض نشرها في الجريدة الرسمية ،وذلك قبل
23
تعيينه من طرف رئيس الجمهورية كعضو بمجلس األمة.
 .2.2.2خرق القواعد المتعلقة بالعهدة
رغم أن المشرع كرس ضمانة عدم قابلية العهدة للتجديد وال القطع ،غير
أنه من الناحية العملية نجد إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري م.
ش واستدعائه ألداء مهام أخرى بعد سنتين فقط من تعيينه رئيسا لسلطة الضبط،
رغم أن القواعد المتعلقة بالعهدة تفرض أن تدوم لمدة  6سنوات ال يمكن خاللها
إنهاء مهامه إال في حالة ارتكابه لخطأ جسيم .وكان رئيس الجمهورية قد عين
في سنة  2016بموجب المرسوم الرئاسي  178-16رئيس وأعضاء سلطة
24
الضبط الحالية.
 .3.2.2المساس بنظام التنافي
يظهر من خالل بحثنا مساس بنظام التنافي الذي كرسه القانون 04-14
المتعلق بنشاط السمعي البصري في المادة  61منه التي تنص على تنافي
العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب
سياسي ،حيث وبالعودة إلى واقع القطاع نجد أن أول رئيس لسلطة ضبط
السمعي البصري كان يمارس مسؤولية تنفيذية كناطق رسمي وعضو مكتب
مجلة صوت القانون
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وطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالتزامن مع وظيفته كرئيس لسلطة
25
الضبط.
الخاتمة
تجسدت استقاللية سلطة ضبط السمعي البصري من خالل ما جاء في
نص القانون  04-14المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،إذ نجد أنه نظم تشكيلة
واختصاصات سلطة الضبط ،ومنحها العديد من مظاهر االستقاللية سواء من
الناحية العضوية أو الوظيفية ،لكن وضع لها قيودا تحد من استقالليتها المنشودة،
ما جعل هذه األخيرة نسبية وغير تامة ،ما يقلل من فاعليتها في أداء الوظائف
الحقيقية التي أنشئت من أجلها والمتمثلة أساسا في ضبط ورقابة السوق .وقد
اتضح من بحثنا غياب تكريس فعلي الستقاللية سلطة ضبط السمعي البصري
في الجزائر ،ويظهر ذلك في النتائج التالية:
من الناحية الوظيفية :ال يوجد نظام خاص بالتشكيلة من حيث القانون
المطبق عليهم وفترة مزاولة المهام فهي تخضع لنفس نظام موظفي الدولة،
باإلضافة إلى انعدام االستقاللية المالية ألنها تعتمد على إعانات الدولة لها،
وغياب مصادر تمويل ذاتية.
من الناحية العضوية :يعتبر إنشاء سلطة ضبط مجال السمعي البصري
تبعية في حد ذاته للجهة المكلفة بإنشائها .واحتكار السلطة التنفيذية لصالحية
التعيين إلى جانب خرق نظام التنافي.
ويبقى استحداث سلطة ضبط مجال السمعي البصري في الجزائر
باعتبارها الهيئة المخول لها ضبط ومراقبة سوق اإلعالم ،قضية تطرح الكثير
من التساؤالت عن واقع قطاع اإلعالم بصفة عامة ونشاط السمعي البصري
بصفة خاصة ،فيما يتعلق بطبيعة تدخل وزير القطاع كممثل للسلطة التنفيذية في
عملها (تدخل الدولة في هذا النشاط عن طريق الهيئة التنفيذية) وذلك في ظل
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الخلفيات السياسية واالقتصادية وراء إنشائها .وعليه يمكن تقديم اإلقتراحات
التالية:
 .1يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري تعزيز استقاللها المالي من خالل
االعتماد على موارد مالية ذاتية مثل االتاوات واالشتراكات خارج
إعانات الدولة.
 .2يمكن توسيع تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري لتشمل أعضاء
مهنيين منتخبين من قبل الصحفيين واإلعالميين ،وبالتالي تعزيز
االستقاللية العضوية.
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ملخص:
يترتّب على مصادرة الموج ودات المتأتية من الفساد أو من مصادر أخرى غير
يقوض المعونة الخارجية ،ويستنفد
مشروعة عواقب خطيرة أو حتى مد ّمرة للدول فهو ّ
يقوض أسس
و
بالتنافس
ويضر
الفقر،
احتياطيات العملة ،ويقلّص الوعاء الضريبي ،ويزيد من
ّ
ّ
التجارة الحرة ولذلك ،فإن جميع السياسات العامة ،بما فيها السياسات المرتبطة بالسلم واألمن،
جراء ذلك.
قوض من ّ
والنمو االقتصادي ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،والبيئة ،قد ت ُ ّ
وما السرقة من الخِ زانات الوطنية والفساد والرشوة واالبتزاز والنهب الم ّ
نظم والبيع
غير القانوني للموارد الطبيعية وتسريب األموال المقترضة من المؤسسات الدولية إالّ عيّنة
صغيرة .ففي مثل هذه الحاالت ،باتت مصادرة الموجودات المسروقة من طرف أشخاص
عموميين ذوي مناصب عليا في بعض الحاالت هاجسا ملحًّا لدى العديد من الدول.
كلمات مفتاحية :المصادرة ،الفساد ،النهب ،الرشوة ،الدول األطراف.

Abstract:
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The confiscation of assets derived from corruption or other unlawful
sources has serious or even destructive consequences for states, it
undermines foreign aid, depletes currency reserves, reduces the tax
base, increases poverty, hurts competition and undermines the
foundations of free trade and, therefore, all public policies, including It
has policies related to peace and security, economic growth, education,
health care, and the environment that could be undermined.
Theft from national treasury, corruption, bribery, extortion, organized
looting, illegal sale of natural resources and diversion of funds
borrowed from international institutions is only a small sample.
Keywords: confiscation, corruption, looting, bribery, state parties.

 -1المؤلف المرسل :محمدي محمد االأمين ،اإليميلKhaldounne12000@hotmail.fr :

مقدمة :
يمثل استرداد الموجودات ميدانا شديد الحيوية من ميادين القانون الجنائي
الدولي ،وهو يتطور بوتيرة متسارعة باستمرار ،وأضحى استرداد الموجودات
ال يحتل مكانة بار زة في سياسات مكافحة الفساد فحسب ،بل ينطوي أيضا على
إمكانيات كبيرة ضمن جدول األعمال األوسع الخاص بالتنمية الدولية.
كما يمكن السترداد الموجودات الناجح أن يرجع ثروات هائلة إلى بلدان
المنشأ ،ومنها البلدان النامية التي هي بحاجة ملحة لتلك األموال" والجزائر
واحدة من هذه الدول التي تحتاج إلى استرداد كل ما نهب منها حتى تستكمل
عملية التنمية على المستوى الوطني".
ومع بدء نفاذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،أضحى لدى المجتمع
الدولي ألول مرة إطار عمل دولي للتعامل مع هذه المسائل المعقدة ،ويعتبر
استرداد الموجودات مبد أ أساسيا في االتفاقية ،ويتضمن الفصل الخامس من
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

محمدي محمد األمين

استرداد الموجودات في ظل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
1039

االتفاقية أحكاما محددة تتعلق بمختلف الخطوات في حالة من حاالت استرداد
الموجودات ،وهو مرتبط ارتباطا وثيقا مع أجزاء أخرى من االتفاقية ،مثل
االحكام الخاصة بمنع غسل األموال وبالتعاون الدولي ،وتتبع هذه االحكام معا
إطارا فريدا السترداد الموجودات.
ومع ذلك فإن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد كانت سابقة في مجالين،
أولهما أنها تعتبر كأول وثيقة دولية تهدف إلى العمل كمعاهدة قانونية مشتركة
متعددة األطراف ،أما الثانية فهي أول اتفاقية تشير إلى استرداد األصول كأولوية
في مكافحة الفساد.
وتظهر أهمية البحث في السياسة الجنائية والمتمثلة في اإلطار القانوني
الذي وضعته االتفاقية من الجانبين الموضوعي واالجرائي من جهة ،وبالتزام
الدول األطراف بالتعاون الدولي الذي يقوم بينهم من جهة أخرى ،كذلك الحد من
هذه الظاهرة التي أصبحت سبابا مباشرا في سقوط دول بأكملها ،عن طريق
الوقاية من الجريمة ومعالجة أثارها ،وبغية االحاطة بالموضوع اتبعنا المنهج
التحليلي لنصوص االتفاقية الدولية المنظمة للموضوع.
وقد قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين أساسيين تمثل األول منهما في التدابير
الضرورية وآليات المصادرة السترداد الممتلكات ،أما المبحث الثاني فخصصناه
للمساعدات ما بين الدول في استرجاع الممتلكات.
وعليه يمكن طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى أسهمت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في استرداد
الموجودات؟
 . 1المبحث األول :التدابير الضرورية وآليات المصادرة السترداد الممتلكات.
يعد استرداد الموجودات من االبتكارات البالغة األهمية ،ويمثل هذا
المحور أهم جوانب مكافحة الفساد السيما على الصعيد عبر الوطني ،إذ يؤدي
تفعيل هذا المحور إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم االجرامي،
وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين ،األول منهما سيخصص للتدابير
مجلة صوت القانون
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الضرورية السترداد الممتلكات ،أما الثاني سيكون للتعاون الدولي في مجال
المصادرة.
 .1.1المطلب األول :التدابير الضرورية السترداد الممتلكات.
تعتبر التدابير الضرورية السترداد الموجودات من المهام األصلية التي
حثت عليها االتفاقية في مجال التعاون بين الدول األطراف) ،(1ومنه يمكن لنا
تقسيم هذا المطلب إلى فرع أول يخصص للنظر والفحص في العائدات المتأتية
من الجريمة ،وفرع ثان ينظر في التدابير المباشرة السترداد الموجودات.
 1.1.1الفرع األول :النظر والفحص في العائدات المتأتية من الجريمة
يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت االلتزام بالمعاهدة
وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها) ، (2وقد أخذت الدول األطراف على نفسها
بتصديقها على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،التزاما مهما بمكافحة الفساد
وتطبيق اإلصالحات الالزمة في أطرها القانونية والمؤسسية المحلية) ،(3وعليه
يجب أ ن تتخذ كل دولة طـرف في هذه االتفاقية ،ما قد يلزم من تدابير ،مع
مراعاة ما جاء في نص المادة .14
ووفقا لقانونها الداخلي ،وذلك من أجل إلزام المؤسسات المالية الواقعة
ضمن واليتها القضائية ،بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة
لتحديد هوية المالكين ال منتفعين لألموال المودعة في حسابات عالية القيمة ،وبأن
تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل ،أو نيابة
عن ،أفراد مكلّفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم
أو أشخاص وثيقي الصلة بهم .ويص ّمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح
كشف المعامالت المشبوهة بغرض إبالغ السلطات المختصة عنها ،وال ينبغ ي
أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو
يحظر عليها ذلك ).(4
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فعلى سبيل المثال عملت دول مثل سويسرا ،أندورا ،موناكو ،لوكسمبورغ
وقبرص ،تقليديا على توفير مستوى عال من السرية المصرفية ونظم الضرائب
المنخفضة ،وهي ميزات من شأنها تسهيل إخفاء الموجودات المنهوبة ).(5
وتيسيرا لتنفيذ هذه التدابير ،تقوم كل دولة طـرف ،وفقا لقانونها الداخلي ومعتمدة
على الخبرات السابقة للمنظمات اإلقليمية المتعددة األطـراف لمكافحة غسل
األموال ،بما يلي:
إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية الت ي
يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن ّ
تطبق الفحص
الدقيق على حساباتها.
إبالغ المؤسسات المالية القائمة ضمن واليتها القضائية ،عند االقتضاء
وبناء على طلب دولة طـرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي بهوية
شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص
الدقيق على حساباته ا ،إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد
هويتها بشكل آخر ).(6
كذلك تنفّذ كل دولة طـرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية ،لفترة
زمنية مناسبة ،بسجالت وافية للحسابات والمعامالت التي تتعلق باألشخاص،
على أن تتضمن ،كحد أدنى ،معلومات عن هوية الزبون ،كما تتضمن ،قدر
اإلمكان ،معلومات عن هوية المالك المنتفع ).(7
وفضال عن ذلك ،يجوز للدول األطـراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها
المالي ة برفض الدخول أو االستمرار في عالقة مصرف مراسل مع تلك
المؤسسات ،وبتجنب إقامة أي عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح
لمصارف ليس لها حضور مادي ،وال تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة
للرقابة ،باستخدام حساباتها ).(8
وفي هذا الصدد اجتمع المشاركون في المنتدى العربي الثالث السترداد
األموال بشهر نوفمبر من سنة  2014بجنيف-سويسرا ،وقد اجمع المشاركون
مجلة صوت القانون
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على هدف واحد وهو رد األصول المتأتية من مصدر غير مشروع إلى
أصحابها الشرعيين).(9
وتنظر كل دولة طـرف في إنشاء نظم ّفعالة إلقرار الذمة المالية ،وفقا
لقانونها الداخلي ،بشأن الموظفين العموميين المعنيين ،وتنص على عقوبات
مالئمة على عدم االمتثال) .(10وتنظر كل دولة طـرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم
من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات
المختصة في الدول األطـراف األخرى ،عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في
العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لالتفاقية والمطالبة بها واستردادها ).(11
 2.1.1الفرع الثاني :التدابير المباشرة السترداد الممتلكات
إن المادة  53من اتفاقية مكافحة الفساد خصصت لضمان أن الدول
األطراف فيها لديها طائفة واسعة من الحلول القانونية لالعتراف بالدول
األعضا ء ،بأن لها وضعا قانونيا في الشروع في إجراءات مدنية ووسائل مباشرة
أخرى السترداد ما تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة ) ،(12وعليه فإنه على
كل دولة طـرف ،وفقا لقانونها الداخلي:
أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طـرف أخرى برفع دعوى
مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا
لهذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات ).(13
أو أن تكون كمدعي في دعوى مدنية ،على الدول األطراف في االتفاقية
مراجعة المتطلبات لدخول المحاكم عندما يكون المدعي هو الدولة األجنبية ،ألنه
في العديد من االختصا صات القضائية قد يشغل هذا ويحث على مسائل
اختصاصية واجرائية (.)14
وأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال
مجرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طـرف أخرى تضررت من تلك
الجرائم (.)15
مجلة صوت القانون
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وتسهيال للدولة الضحية أن تكون كطرف يسترد قيمة االضرار التي
تسببت بها الجرائم الجنائية ،ينبغي استرداد عوائد الفساد فقط على أساس
المصادرة ،وتلتزم الدول األطراف بتمكين المحاكم من االعتراف بحق الضحية
من الدول األطراف في استالم تعويض أو قيمة االضرار ،وهذا له صلة
بالجرائم التي نجم عنها خسائر في مختلف الدول األطراف التي تمت فيها
محاولة الجريمة (.)16
وأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة،
عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ،بأن تعترف بمطالبة دولة طـرف
أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية ،باعتبارها
مالكة شرعية لها (.)17
ومن الممكن أن يكون طرف ثالث يدعي حقوق ملكية في إجراءات
المصادرة ،إما مدنية أو جنائية وكدولة ضحية قد ال تكون على دراية
باإلجراءات المتخذة ،وينبغي على الدول األطراف النظر في ابالغ الدولة
الضحية عن حقها اثبات مطالبها (.)18
 .2.1المطلب ا لثاني :التعاون الدولي في مجال المصادرة.
لم تكتف اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد باإلعالن عن إن استرداد
الموجودات على أنه يمثل مبدأ اساسي في االتفاقية ،انما اهتمت بتفصيل مختلف
االحكام ذات الصلة بمسائل االسترداد وفي هذا اإلطار أقرت طرق متعددة
السترداد الموجودات بداية من االسترداد المباشر للممتلكات مروراً باسترداد
الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة وصوال السترداد
الموجودات من خالل التعاون الخاص ( ،)19وعليه سنقسم هذا المطلب إلى
فرعين ،سيكون األول لدراسة آليات االسترداد في مجال المصادرة ،أما الثان ي
فيخصص للتعاون الدولي ألغراض المصادرة.
 1.2.1الفرع األول :آليات االسترداد في مجال المصادرة
مجلة صوت القانون
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يمثل استرداد الموجودات مجاال جديدا ومعقدا من مجاالت التعاون
الدولي ،وقد اثبتت محاولة تعقب الثروات المصدرة بطرق غير شرعية واعادتها
إلى بلدانها األصلية أنها صعبة وقد تفضي في بعض األحيان إلى توتر في
العالقات بين الحكومات المعنية (.)20
ومن أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت
مجرم وفقا لهذه االتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم الدول االطراف،
بارتكاب فعل
ّ
وفقا لقانونها الداخلي ،بما يلي :اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها
المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طـرف أخرى.
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة ،عندما تكون لديها والية
قضائية ،بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ األجنبي من خالل قرار
قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن واليتها القضائية
أو من خالل إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي.
النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات
دون إدانة جنائية في الحاالت التي ال يمكن فيها مالحقة الجاني بسبب الوفاة أو
الفرار أو الغياب أو في حاالت أخرى مناسبة (.)21
ومن المشاكل األساسية لعملية استرداد األموال المنهوبة انها تتسم
بالتنوع ،وهي تشمل مواطن الضعف في منع ومكافحة غسل األموال والثغرات
القائمة في األطر القانونية ،وانعدام الخبرة والقدرة والمواد الالزمة للنجاح في
تعقب الموجودات ع لى المستويين الداخلي والدولي وفي تجميد هذه الموجودات
ومصادرتها (.)22
كذلك على كل الدول األطـراف ،لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية
المتبادلة بناء على طلب مقدم أن تقوم ،وفقا لقانونها الداخلي ،بما يلي:
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز
الممتلكات ،بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة
في الدولة الطـرف الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطـرف متلقية
مجلة صوت القانون
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الطلب بأن هناك أسبابا كافية التخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات
ستخضع في نهاية المطاف ألمر المصادرة(.)23
وفي هذا السياق قد وضعت عدة هيئات دولية وإقليمية ووطنية برامج
متخصصة في مجال استرداد الموجودات ،ويجري اقتراح المزيد من
االقتراحات االبتكارية ،ويتيح بدء نفاذ االتفاقية فرصة فريدة لمواجهة ذلك
التحدي بشكل كامل ،فقد لقي التطلع إلى تنسيق المبادرات القائمة قبوال لدى
الدول األطراف ،ألن التنسيق يعد ضروريا لضمان كفاءة استخدام المواد المتاحة
وتفادي االزدواجية وفي مجال المساعدة التقنية باألخص ،سيكون التنسيق
وقنوات االتصال المفتوحة حاسمين في ضمان دقة تقدير االحتياجات واتساق
المساعدة التي سوف تقدم (.)24
 2.2.1الفرع الثاني :التعاون الدولي ألغراض المصادرة
تعتبر المصادرة من الجزاءات الجنائية األكثر فعالية في مكافحة الفساد،
ألن مصادرة األموال الناتجة عن جرائم الفساد ،تعني القضاء عن الغرض الذي
تسعى التنظيمات االجرامية إلى تحقيقه وهو الربح ،ولذا فإن التعاون الدولي في
مجال هذه العقوبة ينطوي على أهمية بالغة ،السيما وأن هذه التنظيمات تعمد في
كثير من األحيان إلى الحفاظ على أموالها واستثماراتها في دول أخرى غير تلك
التي ترتكب فيها الجريمة (.)25
وعليه فإن الدولة الطـرف التي تتلقى طلبا من دولة طـرف أخرى لها
مجرم وفقا لهذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في
والية قضائية على فعل
ّ
إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى إثر تلقي
مجرم وفقا لهذه
طلب من دولة طـرف أخرى لها والية قضائية على فعل
ّ
االتفاقية ،تتخذ الدولة الطـرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات اإلجرامية أو
الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها،
بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطـرف الطالبة
وإما عن الدولة الطـرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم ( ،)26مع مراعاة ما
مجلة صوت القانون
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يقتضيه اختالف الحال ،وباإلضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة  15من
المادة .46
تقوم الدولة الطـرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو اإلجراءات
المنصوص عليها وفقا ألحكام قانونها الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق
أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطـراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطـرف
الطالبة ورهنا بتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب (.)27
كما تقوم كل دولة طـرف بتزويد األمين العام لألمم المتحدة بنسخ من
قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ ،وبنسخ من أي تغييرات
تدخل الحقا على تلك القوانين واللوائح ،أو بوصف لها (.)28
وإ ذا اختارت الدولة الطـرف أن تجعل اتخاذ التدابير مشروطا بوجود
معاهدة بهذا الشأن ،على تلك الدولة الطـرف أن تعتبر هذه االتفاقية بمثابة
األساس التعهدي الالزم والكافي (.)29
ويجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة
إذا لم تتلق الدولة ال طـرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت
الممتلكات ذات قيمة ال يعتد بها (.)30
وقبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ ،على الدولة الطـرف متلقية الطلب أن
تتيح للدولة الطـرف الطالبة ،حيثما أمكن ذلك ،فرصة لعرض ما لديها من
أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير (.)31
 .2المبحث الثاني :المساعدات ما بين الدول في استرجاع الممتلكات.
يمكن من منظور عام تقسيم الدول األطراف من حيث تنفيذ التزاماتها إلى
فئتين حيث تتبع المجموعة األولى من الدول ما يسمى بالنهج المزدوج أو الثنائي
في أمور التعاون الدولي ،وهو ما يستتبع اصدار تشريعات وطنية من أجل تنفيذ
المعاهدات الدولية داخل الدولة ،وفي المقابل تستتبع مجموعة من البلدان النهج
األحادي والذي بموجبه تصبح المعاهدات الدولية المصادق عليها تلقائيا جزء ال
يتجزأ من القوانين الداخلية ( ،)32ومنه سنتطرق في المطلب األول للتعاون
مجلة صوت القانون
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الخاص واسترجاع المو جودات ،أما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلنشاء وحدة
معلومات استخبارية مالية وترتيب اتفاقيات بين الدول.
 .2.1المطلب األول :التعاون الخاص واسترجاع الموجودات.
يشكل تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الفساد وتيسير ذلك التعاون
ودعمه أحد األهداف الرئيسية لالتفاقية ،كما ورد في الفقرة "ب " من المادة
األولى من االتفاقية ،ويطرح الفصل الرابع إطارا قانونيا يشمل ست طرق
رئيسية للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ،وهي تحديدا تسليم المطلوبين ونقل
األشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل اإلجراءات الجنائية
والتعاو ن في مجال انفاذ القانون والتحقيقات المشتركة ( ،)33وعليه سيكون الفرع
األول في هذا المطلب مخصص للتعاون الخاص ،والفرع الثاني إلرجاع
الموجودات.
 1.1.2الفرع األول :التعاون الخاص (تبادل المعلومات بمحض اإلرادة).
جاء في نص المادة  46فقرة  1تقدم الدول األطـراف بعضها إلى بعض
أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات
واإلجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية.
كما جاء في نفس المادة فقرة  4بأنه يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة
الطـرف ،دون مساس بالقانون الداخلي ،ودون أن تتلقى طلبا مسبقا ،أن ترسل
معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طـرف أخرى،
حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات
واإلجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح ،أو قد تفضي إلى تقديم الدولة الطـرف
األخرى طلبا بمقتضى هذه االتفاقية.
وعليه تتخذ كل دولة طرف تدابير تسمح لها بأن تقدم ،دون إخالل
بتحقيقاتها أو مالحقاتها القانونية أو إجراءاتها القانونية ،معلومات عن
الموجودات المحازة على نحو غير مشروع إلى أي دولة طرف أخرى دون
طلب سابق ،عندما تعتبر أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي
مجلة صوت القانون
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على استهالل أو تنفيذ تحقيقات أو مالحقات قانونية أو إجراءات قضائية أو قد
يؤدي إلى تقديم ذلك الطرف طلبا بموجب هذا الفصل (.)34
وتسعى كل دولة طـرف ،دون إخالل بقانونها الداخلي ،إلى اتخاذ تدابير
تجيز لها أن تحيل ،دون مساس بتحقيقاتها أو مالحقاتها أو إجراءاتها القضائية،
معلومات عن العائدات المتأتية من األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية إلى دولة
طـرف أخرى دون طلب مسبق ،عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد
الدولة الطـرف المتلقية على استهالل أو إجراء تحقيقات أو مالحقات أو
إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطـرف طلبا بمقتضى هذا
الفصل من االتفاقية (.)35
 2.1.2الفرع الثاني :ارجاع الموجودات.
غالبا ً ما يتم إرجاع االصول المصادرة إلى الخزانة العامة أو صندوق
المصادرة لدى الوالية القضائية المقدم إليها الطلب ،وال تعاد مباشرة إلى الوالية
القضائ ية الطالبة .أما إذا كانت اتفاقية االمم المتحدة مطبقة ،ففي هذا الحالة،
ووفقا ً للمادة  57منها ،تلزم الدول المقدم إليها الطلب بإرجاع االموال إلى
الطرف الطالب في حاالت اختالس االموال العامة أو غسلها ،أو عندما يثبت
الطرف الطالب على نحو معقول ملكيته لألموال (.)36
وتعتبر المادة  57من أكثر أجزاء اتفاقية مكافحة الفساد حسما وابتكارا،
فال يمكن أن يكون هناك منع للفساد أو ثقة في سيادة القانون أو إجراءات العدالة
الجنائية ،أو حكم سليم وفعال ،أو نزاهة عند الموظفين العموميين أو إحساس
واسع بالعدل أو إيمان بأن الممارسات الفاسدة لن تثمر أبداً ،إال إذا انتزعت
عائدات الجريمة من أيدي مرتكبيها وأعيدت إلى أصحابها الحقيقين ،فجميع
مجاالت الحياة االجتماعية ،من العدالة واالقتصاد إلى السياسة العامة والسلم
المحلي أو الدولي وكذلك األمن مترابطة مع األغراض الرئيسية المتوخاة من
االتفاقية ،وعلى رأسها المبدأ األساسي في استرداد الموجودات(.)37
مجلة صوت القانون
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وما تصادره دولة طـرف من ممتلكات عمال بالمادة  31أو المادة  55من
هذه االتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطـرف تلك
الممتلكات ،عمال بالفقرة  3من هذه المادة ،إلى مالكيها الشرعيين السابقين ،وفقا
ألحكام هذه االتفاقية وقانونها الداخلي (.)38
حيث تعتمد كل دولة طـرف ،وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ،ما
قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ،عندما
تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طـرف أخرى ،من إرجاع الممتلكات
المصادرة ،وفق ا ألحكام هذه االتفاقية ،ومع مراعاة حقوق األطـراف الثالثة
الحسنة النية (.)39
ويجوز للدولة الطـرف متلقية الطلب ،عند االقتضاء ،ما لم تقرر الدول
األطـراف خالف ذلك ،أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أ و
المالحقة أو اإلجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو
أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة (.)40
كما يجوز للدول األطـراف أيضا ،عند االقتضاء ،أن تنظر بوجه خاص
في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها ،تبعا للحالة ،من أجل التصرف نهائيا
في الممتلكات المصادرة (.)41
 2.2المطلب الثاني :انشاء وحدة معلومات استخبارية مالية وترتيب اتفاقيات
بين الدول.
تختلف أنواع وحـدات االسـتخبارات الماليـة مـن بلـد إلى آخـر ،ولكـن
ينبغـي أن تـشترك جميعها في ثالثة وظـائف أساسية فهـي في أبسط أشكالها
أجهزة عمومية تتلقى تقارير عن المعامالت المشبوهة من مؤسسات مالية
وكيانات إبالغ أخرى ،وتحلل المعلومـات الـواردة في تلـك التقارير ،وتوزع
النتائج على السلطات المحلية المختصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
( ، )42وعليه سنتطرق في الفرع األول إلنشاء وحدة معلومات استخبارية ،أما
الفرع الثاني إلبرام اتفاقيات بين الدول.
مجلة صوت القانون
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 1.2.2ال فرع األول :انشاء وحدة معلومات استخبارية مالية.
وفقا للمادة  58من اتفاقية مكافحة الفساد ،على الدول األطراف أن تتعاون
المجرمة وفقا لهذه االتفاقية ،وعلى
معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال
َّ
تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات ،وتحقيقا لتلك الغاية ،تقضي المادة
 58أن تنظر الدول األطراف في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لتكون
مركزا وطنيا لجمع التقارير الخاصة بالمعامالت المالية المشبوهة وتحليلها
وتعميمها على السلطات المختصة .وقد أنشأت دول عديدة منذ التسعينات تلك
الوحدات كجزء من أجهزتها الرقابية أو من الشرطة أو السلطات األخرى.
تنوع كبير في بنية تلك الوحدات ومسؤولياتها والوظائف التي تقوم بها
وهناك ّ
وانتسابها أو استقاللها اإلداري.
عرفت مجموعة "اإيغمونت" وهي رابطة غير رسمية لوحدات
وقد ّ
االستخبارات المالية تلك الوحدات بأنها جهاز وطني مركزي مسؤول عن تلقي
المع لومات المالية وطلب تلك المعلومات ،إذا كان مسموحا للجهاز بذلك (:أ)
المتعلقة بالعائدات التي يُشتبه في أنها عائدات جرائم ،أو (ب) الالزم تقديمها
بموجب تشريع وطني أو الئحة تنظيمية وطنية ،وتحليلها وتعميمها على
السلطات المختصة ،من أجل مكافحة غسل األموال (.)43
 2.2.2الفرع الثاني :ابرام اتفاقيات بين الدول.
تعتبر المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام ،وهذا ما
نصت عليه المادة السابعة من اتفاقية الهاي الثانية عشر لسنة  ،1907وكذا
المادة  28من اتفاقية التحكيم العامة لسنة  ،1928والمادة  38من النظام
األساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنص في الفقرة األولى منها على ما يلي":
وظيفة المحكمة أن تفصل في النزاعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون
الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع
قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة".
مجلة صوت القانون
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هذه الما دة وفي منطوقها قد اعتبرت المعاهدات الدولية مصدرا أساسيا وأصليا
للقانون الدولي العام باعتبار أن عنصر الرضا أو التعبير عن اإلرادة من طرف
الدول في هذا النوع يعتبر واضحا (.)44
حيث جاء في نص المادة  59من اتفاقية مكافحة الفساد بأنه تنظر الدول
األطـراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطـراف لتعزيز
فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عمال بهذا الفصل من االتفاقية (.)45
وبالتالي تتطلب معالجة مشكل الفساد على المستوى المحلي وجود استراتيجية
لمكافحة الفساد مبنية على تعزيز أنظمة الشفافية والمسائلة الوطنية والدولية،
ويتضمن ذلك وضع تعزيز تدابير وقائية وعقابية كما تتطلب مكافحة الفساد
تعاونا دوليا متقدما ،فباستطاعة الحكومات بمفردها احراز تقدم على الساحة
المحلية من خالل وضع تدابير وقائية وعقابية ،لكن بالنظر إلى الطبيعة الدولية
للفساد تحتاج الدول إلى تعاون مع دول أخرى أو للمنظمات الدولية المعنية
بمكافحة الفساد لتحقيق نجاح دائم ،قد يكون ذلك بصورة مساعدة ثنائية قانونية
أو تقنية أو مالية ،والتعاون عبر حدود الدول في تطبيق القانون هو عادة مفتاح
النجاح في منع الفساد كما أن التعاون في مجال التنمية يعتبر ضروريا أيضا
حيث أن بعض الدول ليس باستطاعتها معالجة الفساد المحلي وال مساعدة الدول
األخرى في مكافحة الفساد عبر الحدود دون الحصول على مساعدة تقنية أو
مالية(.)46
الخاتمة:
على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الوطني والدولي في
مكافحة الفساد ،اال انه ما زال يشوب هذه المكافحة على المستوى الدولي العديد
من مواطن القصور وذلك لوجود عوائق مختلفة تعترض هذه المجابهة يتعين
الوقوف عندها للتوصل الى كيفية تجاوزها.
إن عملية مكافحة جرائم الفساد والوقاية منها هي عملية معقدة نظرا لخصوصية
هذا النوع من الجرائم الذي يرتكب في دواليب الدول ة من قبل شخص نوعي
مجلة صوت القانون
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وهو الموظف الذي يسعى الى محو اثار الجريمة والقضاء على ادلتها ،كما أن
قضية مكافحة جرائم الفساد بكل صوره وانواعه في اجهزة الدولة قد ازدادت
اهمية في السنوات االخيرة لذا لجأت الدول الى عقد عدد من االتفاقيات الدولية
التي تساعد في مكافحة جرائم الفساد وحث الدول على االنضمام والتصديق
عليها.
إن منع تدفق الموجودات المنهوبة والعمل على إعادتها إلى الدول التي سرقت
منها ،يعني وجوب القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تخطي تلك
العقبات ،ولن يكون ممكن القيام بذلك دون مضافرة الجهود الدولية ،التي تقوم
بها دول الجنوب والشمال ،كما البد وجود حاكمية قانونية مالية في مختلف
مراكز العالم المالية بغية وقف تدفق الموجودات المنهوبة.
تعتبر مالحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم جنائيا ً وتأديبياً ،من أهم وسائل
مكافحة الفساد التي تساهم في الحد منه فيما إذا أْحسن العمل بها واألخذ
باألسباب التي تصلح لتجنب نتائجها السلبية الخطيرة على الوظيفة العامة
وحقوق اإلنسان ،وفي الوقت ذاته فالبد من وجود نظام دولي متكامل ،السترداد
األصول في الدول التي تطالب باسترداد األصول وتلك المطالبة بإعادتها على
حد سواء ،بغية تحقيق النجاح في تحديد واستعادة باليين الدوالرات التي تمت
سرقتها من خالل الفساد.
إن وجود نظام دولي فعال السترداد األصول ،يسترشد باتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ويكون مدعوما باإلرادة السياسية ،سيشكل رادعا قويا للفساد كما
سيساعد هذا النظام على تأسيس إطار عمل للحاكمية يتم من خالله منع الفساد
من العثور على المالذ اآلمن إلخفاء األموال المنهوبة ،والحيلولة دون حدوث
خسائر في الموارد المالية الالزمة من أجل عملية التنمية.
كذلك يجب توسيع التعاون الدولي واالتفاقيات الدولية الثانية بين الدول في مجال
تبادل لمعلومات والخبرات ،واسترداد الموجودات ،والمساعدة القضائية وتسليم
مجلة صوت القانون
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المجرمين وخاصة في جرائم الفساد ،وعدم تذرع الدول بسيادتها الوطنية في هذا
الصدد لكونها قد صادقت على االتفاقيات ذات اإلطار.
التهميش و اإلحاالت :
 -1نص المادة  51من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -2المادة  2فقرة "ز" من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
 -3حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة،
نيويورك ،2017،ص.05
 -4المادة  52فقرة " "1من اتفاقية مكافحة الفساد.
 ،transparency international-the global coalition against corruption -5ورقة
عمل ،استرداد الموجودات :مشكلة نطاق وبعد ،ص .04الرابطwww. :
Transparency.com
 -6ا المادة  52فقرة " "2من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -7المادة  52فقرة " "3من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -8المادة  52فقرة " "4من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -9البيان الختامي الرئاسي المشترك بين سويسرا ،مصر وتونس بخصوص اجتماع المنتدى
العربي الثالث السترداد األموال المنعقد خالل الفترة من  1إلى  3نوفمبر من سنة 2014
بجنيف-سويسرا ،ص.6
 -10المادة  52فقرة " "5من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -11المادة  52فقرة " "6من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -12يارا اسكويفل ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد األصول :الطريق إلى
الترحيل ،اقتفاء أثر األصول المسروقة -كتيب الممارس ،المركز الدولي السترداد األصول،
بدون عدد الطبعة ،معهد بازل للحكومة ،بدون سنة النشر ،ص.152
 -13المادة  53فقرة "أ" من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -14يارا اسكويفل ،مرجع سابق ،ص.152
 -15المادة  53فقرة "ب " من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -16يارا اسكويفل ،مرجع سابق ،ص.152
 -17المادة  53فقرة "ج" من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -18يارا اسكويفل ،مرجع سابق ،ص.152
 -19ناظر أحمد منديل ،التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة
عن جرائم الفساد في االتفاقيات الدولية ،بحث مقدم الى مؤتمر (االصالح التشريعي طريق
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نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم وجامعة
الكوفة/كلية القانون  26-25أفريل  ،2018ص.18
 -20استرداد الموجودات ،ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة ،مؤتمر الدول األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،الدورة األولى عمان ،من  10إلى  14ديسمبر ،2006
ص .1
 -21المادة  54فقرة " "1من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -22استرداد الموجودات ،ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة ،مرجع سابق ،ص.2
 -23المادة  54فقرة " "2من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -24استرداد الموجودات ،ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة ،مرجع سابق ،ص.3
 -25مالكية نبيل ،التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المتأتية من جرائم الفساد
اإلداري ،مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،العدد الثالث ،سبتمبر ،2016
ص.96
 -26المادة  55فقرة " "2من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -27المادة  55فقرة " "4من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -28المادة  55فقرة " "5من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -29المادة  55فقرة " "6من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -30المادة  55فقرة " "7من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -31المادة  55فقرة " "9من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -32مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ،التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي ،الطبعة الثانية ،ص.195
 -33مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مرجع سابق ،ص.196
 -34األعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
نيويورك  ،2011الدورة األولى فينا  21جانفي إلى  01فيفري  ،2002ص.542
 -35المادة  56من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -36ناظر أحمد منديل ،التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة
عن جرائم الفساد في االتفاقيات الدولية ،مرجع سابق ،ص.15
 -37مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ،الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية
مكافحة الفساد ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك ،2012 ،ص.224
 -38المادة  57فقرة  1من اتفاقية مكافحة الفساد.
-39المادة  57فقرة  2من اتفاقية مكافحة الفساد.
-40المادة  57فقرة  4من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -41المادة -57فقرة  5من اتفاقية مكافحة الفساد.
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-42دليل المناقشة المواضيعية بشأن المادة ( 56التعاون الخاص) والمادة ( 58وحدة
المعلومات االستخبارية المالية)؛ وبشأن المادة ( 54آليات استرداد الممتلكات من خالل
التعاون الدولي في مجال المصادرة) والمادة ( 55التعاون الدولي ألغراض المصادرة)
وغيرها من المواد ذات الصلة ،مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،فينا  30-29أوت  ،2013ص.7
 -43الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد ،مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة
المخدرات والجريمة ،الطبعة الثانية  ،2012ص.222
 -44معاذ زويبع ،المعاهدات الدولية واإلجراءات المسطرية المتبعة في إبرامها ،مجلة رقيم،
 ،2018تاريخ االطالع 2020/03/06 :على الساعة  18:23من الرابط
https://www.rqiim.com/moad1209

 -45المادة  59من اتفاقية مكافحة الفساد.
 -46قاجي حنان ،دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد ،مذكرة ماستر-جامعة عبد
الرحمان ميرة-بجاية ،لسنة  ،2016/2015ص.35

قائمة المراجع:
المؤلفات:
-1مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،األعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية
إلى وضع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،الدورة األولى فينا  21جانفي إلى  01فيفري
 ،2002نيويورك.2011 ،
-2مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ،الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية
مكافحة الفساد ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة ،نيويورك.2012 ،
-3مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي ،الطبعة الثانية ،األمم المتحدة،
نيويورك.2017،
-4يارا اسكويفل ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد األصول :الطريق إلى
الترحيل ،اقتفاء أثر األصول المسروقة -كتيب الممارس ،المركز الدولي السترداد األصول،
بدون عدد الطبعة ،معهد بازل للحكومة ،بدون سنة نشر.
األطروحات:
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-1قاجي حنان ،دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد ،مذكرة ماستر-جامعة عبد الرحمان
ميرة-بجاية ،لسنة .2016/2015
المقاالت:
-1مالكية نبيل ،التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات المتأتية من جرائم الفساد
اإلداري ،مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،العدد الثالث ،سبتمبر .2016
-2معاذ زويبع ،المعاهدات الدولية واإلجراءات المسطرية المتبعة في إبرامها ،مجلة رقيم،
 ،2018تاريخ االطالع 2020/03/06 :على الساعة  18:23من الرابط
https://www.rqiim.com/moad1209

 coalition against corruption Transparency international-the global -3ورقة
عمل ،استرداد الموجودات :مشكلة نطاق وبعد ،الرابطwww. Transparency.com :
المداخالت:
-1ناظر أحمد منديل ،التعاون الدولي في مجال استرداد المجرمين والموجودات المتحصلة
عن جرائم الفساد في االتفاقيات الدولية ،بحث مقدم الى مؤتمر (االصالح التشريعي طريق
نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم وجامعة
الكوفة/كلية القانون  26-25أفريل .2018
-2البيان الختامي الرئاسي المشترك بين سويسرا ،مصر وتونس بخصوص اجتماع المنتدى
العربي الثالث السترداد األموال المنعقد خالل الفترة من  1إلى  3نوفمبر من سنة 2014
بجنيف-سويسرا.
-3دليل المناقشة المواضيعية بشأن المادة ( 56التعاون الخاص) والمادة ( 58وحدة
المعلومات االستخبارية المالية)؛ وبشأن المادة ( 54آليات استرداد الممتلكات من خالل
التعاون الدولي في مجال المصادرة) والمادة ( 55التعاون الدولي ألغراض المصادرة)
وغيرها من المواد ذات الصلة ،مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،فينا  30-29أوت .2013
النصوص القانونية:
-1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
األمم المتحدة ،نيويورك.2004 ،
-2اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،نيويورك.1969 ،
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مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان
The effectiveness of the International Criminal Court in
protecting human rights

طالب في الدكتوراه  :لبصير مراد،1
1كلية الحقوق جامعة الجزئرmouradmourad16000@gmail.com ،

تاريخ اإلرسال2019/12/16 :

تاريخ القبول2020/02/03 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
مر
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية تتويج لتاريخ طويل سعت من خالله البشرية على ّ
العصور إلرساء عدالة جنائية دولية تتصدّى لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان .إ ّّل أنّه و
بعد حوالي عقدين من الزمن عن دخول نظامها األساسي حيّز النفاذ لم ترق إلى مستوى
اآلمال المعقودة عليها نظرا ّلستمرار ارتكاب الجرائم الخطيرة و إفالت مرتكبيها من العقاب
المعوقات الداخلية و الخارجية  ،الموضوعية
صون لبعض العراقيل و
و هذا ما أرجعه المخت ّ
ّ
و اإلجرائية في الح ّد من فعالية المحكمة في أداء دورها القضائي.
كلمات مفتاحية :حقوق اإلنسان  ،المحكمة الجنائية الدولية  ،العدالة الجنائية  ،الفاعلية

Abstract:
The International Criminal Court is the culmination of a long
history in which mankind has endeavored over centuries to
establish an international criminal justice that addresses grave
human rights abuses, but nearly two decades after its Statute
entered into force it did not live up to its hopes due to the
persistence of serious crimes with impunity. This is what the
specialists attributed to some internal and external obstacles,
مجلة صوت القانون
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objective and procedural hurdles which limiting the effectiveness
of the Court in the performance of its judicial role .
Keywords: Human Rights, International Criminal Court, Criminal
Justice, Effectiveness.

مقدمة :
مروعة عصفت بوجود
مر التاريخ أحداثا
لقد عرفت البشرية على ّ
ّ
باإلنسان ككيان و بحقوقه و حرياته األساسية و داست على كرامته و إنسانيته ،
جراء ما
كما ّل يخفى على أحد ما أصاب اإلنسانية من خراب ودمار وأوجاع ّ
ارتكب و ما زال يرتكب من جرائم خالل الحروب و النّزاعات المسلّحة كان
أبشعها على اإلطالق ما ما شهده العالم من ويالت خالل الحربين العالميتين
األولى و الثانية والتّي تع ّد الضحايا بالماليين  ،وصوّل إلى مجازر يوغسالفيا
السابقة و رواندا وما يالقيه الشعب الفلسطيني إلى اليوم من ظلم و قهر و إبادة
المؤرق من تواصل هذه اآلّلم و اّلنتهاكات الت ّي
التوجس والهاجس
ّ
.و لقد ظ ّل ّ
ّ
ي م ّما دفع المجتمع الدّولي و أحراره للبحث عن آليات ف ّعالة
تهز ك ّل ضمير ح ّ
للح ّد من هذه اّلنتهاكات الجسيمة إلنسانية اإلنسان و ردع كبار المجرمين الّذين
تورطهم في ارتكاب الجرائم ال ّمسة بحقوق اإلنسان فكانت بذلك محاوّلت
يثبت ّ
إلنشاء محاكم جنائية تنتهي وّليتها لتحقيق الهدف الّذي أنشئت من أجله على
تعرضت له من
غرار محكمة يوغسالفيا السابقة و محكمة رواندا  ،و رغم ما ّ
بوابة لظهور قضاء جنائي دولي يسهم في الحماية الجنائية
انتقادات ّإّل أنّها كانت ّ
لحقوق اإلنسان وصوّل بذلك إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة و نزيهة و
مستقلّة تعمل على تكريس حماية جنائية دولية لإلنسانية من كلّ أشكال اإلنتهاك
و كان ذلك فعال وواقعا بموجب اتفاقية روما لسنة  1998و الت ّي دخلت حيّز
مجلة صوت القانون
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ّ
يحق
التنفيذ سنة  ، 2002و بعد مرور حوالي عقدين من الزمن من نفاذها فإنّه
لنا التّساؤل  :ما مدى نجاح المحكمة الجنائية الدولية في حمايتها لحقوق
اإلنسان ؟ و ما هي العقبات التّي واجهتها في تحقيق أهدافها ؟
ّ
الخطة التّالية :
و لإلجابة عن هذا التساؤل انتهجنا
األول  :الحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان
المبحث ّ
األول  :المفهوم و األهميّة
المطلب ّ
المطلب الثاني  :مصادر الحماية
المبحث الثاني  :دور المحكمة الجنائية الدولية الدّائمة في حماية حقوق اإلنسان
المكرسة لحقوق اإلنسان في نظام
األول  :طبيعة الحماية الجنائية
ّ
المطلب ّ
روما األساسي
معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق
المطلب الثاني ّ :
اإلنسان
خاتمـــــــــة
األول :الحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان
 .1المبحث ّ
شهد العالم خالل العقدين الماضيين بداية حقبة جديدة لحقوق اإلنسان و
حرياته األساسية و التّي تع ّد عنصرا أساسيا من إنجازات العصر الحديث و من
األمور الجوهرية في المجتمعات المعاصرة  ،وعلى إثر الثّورتين الكبيرتين في
تدرج هذا اّلهتمام حتّى
أمريكا و فرنسا بدأ اّلهتمام الدّولي بحقوق اإلنسان و ّ
أصبح مفهوم الحماية القانونية لحقوق اإلنسان يتّسم بالطابع الدّولي أكثر من
الطابع المحلي  1سيما في طابعها الجنائي الذي عرف قفزة ّل مثيل لها عبر
تاريخ اإلنسانية من خالل العمل على تكريس عدالة جنائية دولية و قبل الخوض
في ذلك بالتّفصيل فإ ّننا نسلّط الضوء عل ى مفهوم حقوق اإلنسان و أهميتها في
صصه لمصادر حماية حقوق اإلنسان
المطلب
أما المطلب الثّاني فنخ ّ
األول ّ
ّ
الداخلية منها و الدّولية
مجلة صوت القانون
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األول  :مفهوم حقوق اإلنسان ّ :
إن حقوق اإلنسان ّلزمت هذا الكائن
 .1.1المطلب ّ
ّ
منذ أن وطئت قدماه سطح هذه البسيطة إّل ّ
أن إعطاءها مفهومها القانوني لم
يتبلور ّإّل خالل القرن العشرين و ذلك بالتّحليل و الدّراسة عبر العديد من
المؤتمرات و المواثيق و المعاهدات فكانت موضوعا لدراسات أكاديمية تناولتها
بالتحليل و النّقاش قصد تحديد مفهومها و إعطائها الصبغة القانونية .
األول  :التعريف بحقوق اإلنسان
1.1.1الفرع ّ

األول
يتكون مصطلح ( حقوق اإلنسان ) من كلمتين مندمجتين الجزء ّ
منها يتعلّق باإلنسان موضوع الحق و ال ّ
شق الثاني يتعلّق بمعنى الحق الذي يكون
لهذا اإلنسان :
 -1تعريف اإلنسان  :اإلنسان في اللّغة هو ك ّل فرد من أفراد الجنس البشري و
أ ّما في اّلصطالح فهو كائن بشري عكس حيوان للمذ ّكر و المؤنّث و يتميّز
بسمو خلقه 2أ ّما تعريفه من خالل القرآن و السنّة الشريفة فهو ذلك المخلوق
ّللا في أحسن تقويم ووهبه ملكة العقل التّي هي مناط التّكليف.
المكلّف الّذي خلقه ّ
 -2تعريف الحق  :الحق في اللغة هو نقيض الباطل و جمعه حقوق و يقال ح ّق
ّ
يحق حقا و حقوقا صار ح ّقا و ثبت و معناه كذلك وجب يجب وجوبا و
األمر و
من ذلك قوله تعالى  " :قال الّذين ّ
حق عليهم القول "  3أي ثبت .
يعرف
أ ّما الحق في اّلصطالح فهو األمر الثابت الذي ّل يسوغ إنكاره  ،كما ّ
بأنّه  " :طلب أو امتياز أو سلطة أو حصانة يمتلكها األفراد في مواجهة الدّولة
فتصبح بمثابة قيود عليها يدفع صاحب الحق إلى المطالبة به استنادا إلى أسس
أخالقية و ثقافية مقبولة في المجتمع " و مفهوم الحق لدى فقهاء يتمثل في كونه :
يخول ال ّ
شخص على سبيل اّلنفراد و
" تلك الرابطة القانونية التّي بمقتضاها ّ
اإلستئثار التّسلط على شيئ أو اقتضاء أداء معيّن من شخص آخر .
 -3تعريف حقوق اإلنسان  :تختلف المصطلحات المستخدمة في التعبير عن
" حقوق اّلنسان " و منها " الحقوق اّلنسانية " و " حقوق الشخصية اّلنسانية "
فهي جميعها تعبير عن المعنى نفسه و كانت س ابقا تدعى " الحقوق الطبيعية " و
مجلة صوت القانون
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لكن أكثرها شيوعا اليوم هي " حقوق اّلنسان " و قد اختلف الفقهاء في تعريف
هذه الفكرة نظرا لصعوبتها و تعقّدها و غموض محتواها و الخلط بين الفكرة
محل الحماية و آلية حمايتها و نذكر فيما يلي البعض من هذه التعاريف حيث
عرفها السيّد عبد الحميد فودة بالقول  ":تلك الحقوق التّي يتمتع بها اّلنسان
ّ
لمجرد كونه إنسانا أي بشرا  ،و هذه الحقوق يعترف بها لإلنسان بصرف النظر
ّ
عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه اّلجتماعي أو
اّلقتصادي  ،وهي حقوق طبيعية يملكها اّلنسان حتّى قبل أن يكون عضوا في
عرفت بأنّها  " :مجموعة
مجتمع معيّن فهي تسبق الدّولة و تسمو عليها "  4كما ّ
الحقوق اللّصيقة بال ّ
صت عليها المواثيق الدّولية و التّي
شخصيّة اّلنسانية التّي ن ّ
ألي سبب كان بصرف النظر عن كلّ
يتمتّع بها اإلنسان و ّل يجوز تجريده منها ّ
مظاهر اّلنسان كالدّين و اللّغة و اللّون و األصل و العرق و الجنس و غير
5
ذلك"
 .2.1.1الفرع الثاني  :الخصائص و األقسام
أوال – خصائص حقوق اإلنسان  :حقوق اّلنسان هي ضمانات قانونية عالمية تحمي

األفراد و المجموعات من إجراءات الحكومات التّي تتدخل في الحريات
األساسية و الكرامة اإلنسانية و يلزم القانون الدّولي لحقوق اإلنسان الحكومات
بفعل أشياء معيّنة و يمنعها من فعل أشياء أخرى و من بين سمات حقوق اإلنسان
التّي يستشهد بها أكثر من غيرها ما يلي: 6
ّ -1
تورث فهي ببساطة ملك
إن حقوق اإلنسان ّل تشترى و ّل تكتسب و ّل ّ
صلة في كلّ فرد من أفراد المجتمع
للبشر ألنّهم ناس  ،فحقوق اإلنسان متأ ّ
اإلنساني و هي ملزمة التطبيق في جميع الدّول  ،إذ تلزم الدّولة و العاملين
باسمها بتطبيقها .
ّ -2
إن حقوق اإلنسان عالمية  ،فهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن
ي رأي آخر أو األصل
العنصر أو الجنس أو الدّين أو الرأي ال ّسياسي أو أ ّ
الوطني أو اإلجتماعي  ،فقد ولد جميع البشر أحرارا و متساوين في الكرامة و
سواء .
الحقوق فهي تحمي الفرد و الجماعة على ح ّد ال ّ
مجلة صوت القانون
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إن حقوق اإلنسان ّل يمكن التّنازل عنها أو انتزاعها فليس من ّ
ّ -3
حق أحد أن
ّ
يحرم شخصا من حقوقه حتى و لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهك
لتصرف
الحكومة تلك الحقوق و القوانين  ،فحقوق اإلنسان ثابتة و غير قابلة ل
ّ
فهي تحظى بالضّمانات الدولية .
ّ -4
إن حقوق اإلنسان متساوية و مترابطة و غير قابلة للتجزئة ذلك أنّه كي
يتمتّع اإلنسان بحقوقه وجب أن يعيش و يحيا فله ّ
حق الحياة  ،كما يجب أن
ّ
يحق له أن يتمتّع بالحريّة و األمن و بمستوى
يعيش اإلنسان بكرامة مثلما
معيشي ّلئق .
ثانيا – أقسام حقوق اإلنسان  :تنقسم حقوق اإلنسان مثلما يقترحه الفقهاء إلى :
 -1حقوق طبيعية  :و هي الحقوق الثابتة و الالّزمة عن طريق طبيعة اإلنسان
من حيث هو إنسان فهي مالزمة له من حيث وجوده و ّل يجوز التنازل عنها و
ّل يجوز اغتصابها منه  ،و من أهمها الحق في الحياة و الحرية و المساواة و
السالمة الجسدية ..و التي يجب توفيرها لكل البشر و في كلّ األوقات و في كلّ
الظروف .
يقررها الدستور و القوانين
 -2حقوق وضعية  :و هي حقوق مكتسبة عادة ّ
المكتوبة
و العادات الراسخة و كونها مكتسبة ّل ينفي عنها صفة الثّبات و الوجوب و ّل
يجوز للقاضي أن يلغي سلطة الدستور أو القانون التي تقررت في ظلّه فال يملك
بالتّالي أن يسلبها أو يزيل آثارها بحجة تطبيق قانون جديد  .و أهم هذه الحقوق
المكتسبة هي ّ
حق المواطنة  ،حق الملكية  ،حق العمل  ،الحق في الكرامة  ،حق
التعليم  ،حق السكن  ،حق تكافؤ الفرص  ،حق اللجوء إلى القضاء  ،حق العمل
السياسي و حق الترشيح و اّلنتخاب ....إلى غير ذلك من الحقوق التي يجب
توفيرها لكل أفراد المجتمع في كل وقت و في كل ظرف .
سم بعض الفقهاء الحقوق إلى مجموعات بحسب طبيعتها على غرار :
كما ق ّ
 الحقوق اّلقتصادية  :كحق التملك و حق التقاعد و العمل و الضماناّلجتماعي..
مجلة صوت القانون
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 الحقوق الثقافية  :كالحق في المساواة أمام القانون و المساواة في الحقوق والواجبات و التعليم و حرية الفكر و المعتقد و الحق في التجمع و التظاهر ..
 الحقوق السياسية  :و هي المتعلقة بالشؤون السياسية و العمل السياسي كالتجمعّ
التحزب و الترشيح و اّلنتخاب و إدارة الشؤون العامة.
و
 الحقوق المدنية  :كالحق في الزواج و العمل و الراحة و الحق فيالحصول على وثائق السفر و الوثائق ال ّ
شخصية .
 .2.1المطلب الثاني  :مصادر الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان

لقد أيقنت اّلنسانية جمعاء بضرورة احترام حقوق اّلنسان و تعزيزها
بعد اّلنتهاكات المتزايدة لها في كثير من الدول لذلك كان من الضروري العمل
على حمايتها من خالل آليات وطنية و دولية تم ّكن الفرد من اللّجوء إلى
ي انتهاك وقع عليه أو
المؤس ّ
سات الوطنية أو الدّولية لحماية حق من حقوقه من أ ّ
يوشك أن يقع .
 .2.1.1الفرع األول  :الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان

ّ
األول
إن حقوق اإلنسان و حرياته األساسية هي مسألة وطنية في المقام ّ
و ذلك بالنّظر إلى ّ
أن المصادر الوطنية إضافة إلى التّعاليم الدينية و إسهامات
الفالسفة و المفكرين اّلجتماعيين بحسب رأي جانب من الباحثين هي التي ينظر
إليها بوصفها المصدر األصلي لهذه الحقوق و تلك الحريات  7و تعتبر الدساتير
الوطنية للدول هي التي تعطي لحقوق اّلنسان قدر ا كبيرا من اّلهتمام و الحماية
عند إدراجها ضمن موادها  8و توفير حمايتها بآليات مناسبة وفقا لذلك إلى
جانب مبدأ سيادة القانون الذي يقضي بخضوع الجميع ح ّكاما و محكومين
للقانون الذي يضمن أيضا كفالة احترام حقوق اإلنسان سيما القوانين الجنائية
تجرم كل اعتداء على اّلنسان في جسمه أو ماله أو شرفه  ،فضال عن
التي ّ
مبدأ الفصل بين السلطات و الرقابة القضائية على دستورية القوانين و على
أعمال اإلدارة  ،كذا حق األنسان في اللجوء إلى المحاكم الوطنية إلنصافه من
أعمال فيها اعتداء على حقوقه األساسية التي منحها إيّاه القانون .9
مجلة صوت القانون
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أوال –التشريعات الوطنية  :تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى ّ
أن الكثير من الدساتير
قد منحت األفراد كافة الحقوق السياسية و المدنية و اّلقتصادية و اّلجتماعية و
من أهمها  :الحق في الحياة و األمن و الحرية و عدم جواز الحرمان من هذه
الحقوق أو تقييدها ّإّل وفقا للقانون  .10و إضافة إلى التنصيص على حقوق
اّلنسان ضمن دساتير الدول فإن العناية بحقوق األفراد يت ّم كذلك عن طريق : 11
 المصادقة و اّلنضمام إلى المعاهدات الدّولية المتعلّقة بحقوق اّلنسان . الموائمة الدستورية و التشريعية مع المعاهدات و اّلتفاقيات الدولية . تغليب مب دأ حماية حقوق اّلنسان على حصانة الدول و سيادتها .ثانيا – الضمانات الدستورية في حماية حقوق االنسان  :و ذلك عن طريق النّص على
حقوق اّلنسان و حرياته األساسية في صلب الدساتير  ،غير ّ
أن هذا ّل يكفي
تتعرض لها عند
دون توفير ضمانات لحماية هذه الحقوق من اّلنتهاكات التّي قد ّ
مكافحة الدّول للجرائم التّي من شأنها انتهاك حقوق اّلنسان و تتمث ّل هذه
الضمانات في مجموعة من المبادئ التّي يأتي في مقدّمتها :
 مبدأ سيادة القانون  :و هو التزام الجميع حكاما و محكومين و سلطات الدولةعلى السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية األعمال التي يؤدّونها .
 مبدأ الفصل بين السلطات  :و يتضمن ذلك أن تكون ممارسات السلطاتالثالث التشريعية و التنفيذية و القضائية لمهامها دون تداخل في ما بينها .
ثالثا -الضمانات القضائية :حيث ينبغي ضمان حقوق حقوق األفراد و
حرياتهم عن طريق احترام القواعد القانونية المطبّقة في الدّولة  ،و أن يكون
القضاء حارسا لذلك اّلحترام من خالل سلطته في مراقبة دستورية القوانين و
الرقابة القضائية على أعمال
مشروعية التّنظيمات على ح ّد ال ّ
سواء  ،كما تعتبر ّ
لتصرفات اإلدارة
اإلدارة ضمانة فعّالة لحقوق اإلنسان و حريّاته عندما تتصدّى
ّ
تصرفاتها أو قراراتها
الت ّي من شأنها المساس بحقوق اإلنسان أو عندما يشوب
ّ
يمس بحقوق األفراد أو انطوائه على إساءة استعمال للسلطة إزاءهم .
ما
ّ
مجلة صوت القانون
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 2.2.1الفرع الثاني  :الحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان
مع نهاية النصف األول من القرن العشرين و بداية النصف الثاني منه  ،بدأ
اّلهتمام في إطار العالقات الدّولية ينتقل من الدّول و ما لها من حقوق و ما عليها من
التزامات إلى اإلنسان ذاته بالنسبة للحقوق التّي يجب أن يتمتّع بها  ،و كان اّلهتمام يتالءم و
ّ
الحق في الحياة و حرية الفكر و العقيدة و تحريم
ما أفرزته المرحلة السّابقة بحيث شمل
ّ
ّ
التّمييز العنصري و التّعذيب و اّلسترقاق و اإلبادة و حق العمل و التعليم باعتبار هذه الحقوق
كثيرا ما كانت تهضم من هذه الدول.12
أوال – تعريف الحماية الجنائية الدّولية  :يقصد بالحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان
صفة بالعمومية و التّجريد التّي اتفقّت المجموعة الدّولية على
مجموعة القواعد القانونية المت ّ
وضعها بحسب ما يتطلّبه المجتمع الدّولي في مجال حقوق اإلنسان في شكل اتّفاقيات دولية أو
معاهدات ملزمة  ،حتّى تضمن نفاذ هذه اّلتفاقيات على المستوى الدّولي و عن طريق القضاء
قرت
الجنائي الدّولي و لع ّل هذه الحماية تجد مصدرها في خصوصية المصلحة التّي است ّ
الحماية الدّولية على حمايتها و هي اإلنسان باعتبار إنسانيته  ،13و ذلك من كلّ األضرار التّي
قد تلحق به من طرف السّلطة العا ّمة للدّولة في حدّها األدنى و التّي تمثّل القاسم المشترك بين
صة و هذه
بني البشر في إطار من المساواة و عدم التّمييز تحت إشراف و رقابة دولية خا ّ
صادقة للجماعة الدّولية في حماية حقوق اإلنسان
القواعد
الرغبة ال ّ
المقررة للحماية قد أوجدتها ّ
ّ
بوصفه إنسانا و بسبب هذه اإلنسانية فاتّفقت على إصدارها في صورة معاهدات دولية
قوة اإللزام من ناحية و صالحة للتّطبيق على كافّة الوقائع التّي
متض ّمنة قواعد قانونية لها ّ
تمس الحقوق المحمية بها و لصالح اإلنسان كإنسان من ناحية أخرى و كذلك حمايتها من
ّ

سلطة العا ّمة .
ال ّ
ثانيا – مصادر الحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان  :تجد الحماية الجنائية ال ّدولية
مصدرها في قانونين أساسييين اثنين و هما  :القانون الدّولي لحقوق اإلنسان و
القانون الدّولي اإلنساني :
أ -القانون الدّولي لحقوق اإلنسان  :يعتبر هذا المصطلح حديثا نسبيا فال نكاد
عرفه اّلستاذ خيري أحمد
نرى استخداما له ّإّل في بداية ال ّ
سبعينيات  ،و قد ّ
الكبّاش بأنّه " مجموعة القواعد القانونية المتّصفة بالعمومية و التّجريد التّي
ارتضتها المجموعة الدّولية و أصدرتها في صورة معاهدات و بروتوكوّلت
مجلة صوت القانون
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دولية ملزمة بقصد حماية حقوق اإلنسان المحكوم بوصفه إنسانا و عضوا في
المجتمع من عدوان سلطته الحاكمة أو تقصيرها و تمثّل الحد األدنى من الحماية
ّ
للدول األعضاء النزول عنها مطلقا أو التحلّل من بعضها في غير
التّي ّل
يحق ّ
14
المقررة فيها "  .و من ث ّم ّ
فإن القانون الدّولي لحقوق اإلنسان هو
اّلستثناءات
ّ
فرع من فروع القانون الدّولي العام و الذّي يتض ّمن مجموعة من القواعد العرفية
و المكتوبة و التّي تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان في جميع األوقات و يجد هذا
القانون أساسه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر سنة  15 1948و
كذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و اّلجتماعية و اّلقتصادية و
الثقافية لسنة  16 1966إلى جانب العديد من اّلتفاقيات ال ّدولية و اإلقليمية
الرامية إلى حماية حقوق اإلنسان .
ّ
ب -القانون الدولي اإلنساني  :لقد اختلفت اآلراء الفقهية في تعريف هذا القانون
و من ذلك التعريف الذي أورده محمود شريف بسيوني بقوله  ":هو مجموعة
أي
األعراف التّي توفّر الحماية لفئات معيّنة من األفراد و الممتلكات و ّ
تحرم ّ
صراعات
يتعرضون لها أثناء ال ّ
هجمات قد ّ
صراعات المسلّحة سواء كانت هذه ال ّ
ذات صفة دولية أو غير دولية  ،و هذه األعراف مستمدّة من القانون الدّولي
عرفه الفقيه " عبد الوهاب بياض " بأنّه
اإلتّفاقي أو القانون الدّلي العرفي  ،كما ّ
 ":مجموعة القواعد القانونية الدّولية اإلنسانية العرفية أو اّلتفاقية الّتي توضع
لمواجهة المشكالت اّلنسانية الناجمة مباشرة عن ال ّنزاعات المسلّحة  ،هذه
القواعد تح ّد ألسباب إنسانية حق أطراف ال ّنزاع في اختيار طرق القتال و وسائله
تتعرض لإلصابة
و هدف هذه القواعد حماية األشخاص و األموال التّي يمكن أن ّ
عرفته على أنّه
صليب األحمر فقد ّ
جراء النّزاع المسلّح  17"..أ ّما اللّجنة الدّولية لل ّ
ّ
 ":مجموعة القواعد الدّولية المستمدّة من اّلتفاقيات و األعراف التّي تهدف
بشكل خاص إلى تسوية المشكالت اإلنسانية ال ّناجمة بصورة مباشرة عن
النّزاعات المسلّحة الدّولية أو غير الدّولية و التّي تقيّد ألسباب إنسانية حق
مجلة صوت القانون
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أطراف النّزاع في استخدام أساليب الحرب و طرقها التّي تروق لها أو تحمي
يتعرضوا ألخطار النّزاع "
المعرضين أو الّذين يمكن أن
األشخاص و األمالك
ّ
ّ
 . 18حيث يتبيّن من خالل ذلك ّ
أن القانون الدّولي اإلنساني هو فرع من فروع
القانون القانون الدّولي العام و الّذي يهدف إلى حماية اإلنسان أثناء مرحلة معيّنة
هي فترة النّزاعات المسلّحة  ،هذا اإلنسان الّذي يكون غير مشارك في العمليات
الحربية كالمدنيين أو غير قادر على مواصلة اّلشتراك في هذه العمليات كأسرى
الحرب أو الجرحى  ،و حماية الممتلكات و األعيان التّي حدّدتها القوانين و
صة و هذا ما حدّدته اتّفاقيات جنيف األربعة و بروتوكوليها
اّلتفاقيات الخا ّ
الملحقين إضافة إلى األعراف الدّولية المتعلّقة بال ّنزاعات المسلّحة .
 .2المبحث الثاني  :دور المحكمة الجنائية الدّولية في إنفاذ قواعد القانونين الدوليين
اإلنساني و لحقوق اإلنسان و تحقيق الحماية المنشودة

مر التاريخ انتهاكات جسيمة لحقوق
لقد عرف المجتمع البشري على ّ
اإلنسان ّل زال التّاريخ يروي فظاعتها إلى اليوم حيث ارتكب خاللها أش ّد أنواع
الظلم و القهر من خالل المساس الكبير بخصوص يات اإلنسان و حقوقه األساسية
تطورا
 ،م ّما جعل مسألة تدعيم آليات الرقابة و حماية حقوق اإلنسان تعرف
ّ
معتبرا و بشكل شامل مش ّكلة نظاما متكامال و الّذي أرسى ضمانات تعمل على
التّمكين من ممارسة هذه الحقوق و التّقليل من انتهاكها و تمكين ضحايا هذه
19
المخالفات من استعمال وسائل و آليات وطنية و دولية للدّفاع عن حقوقهم
حيث ظ ّل حلم إنشاء آلية قضائية دولية جنائية يراود العديد من الفقهاء و القضاة
و ضحايا الجرائم الدّولية منذ القدم سيما خالل سنوات القرن العشرين التّي ذاقت
تجرعت من خاللها آّلم
جراء الحروب و ال ّنزاعات التّي ّ
فيها البشرية الويالت ّ
جرائم بشعة كاإلبادة الجماعية و العدوان و الجرائم ض ّد اإلنسانية و جرائم
الحرب  ،فكان تتويج ذلك كلّه إنشاء المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة بغية تحقيق
صعيد الدّولي و تحقيق
هدف أسمى هو حماية و رعاية حقوق اإلنسان على ال ّ
مجلة صوت القانون
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سواء  .و
أقصى ح ّد ممكن من المساواة أمام القضاء الوطني و الدّولي على ح ّد ال ّ
لع ّل نظام روما األساسي جيئ به لتحقيق هذه الغاية المنشودة بمتابعة و معاقبة
ك ّل من ساهم أو سعى للمساس بالحقوق و الحريّات الفردية  20حيث أصبحت
بعد ذلك المحكمة الجنائية الدّولية هي التّي تمثّل العدالة الجنائية الدّولية في العالم
سة بحقوق
صة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدّولية األش ّد خطورة و الما ّ
و المخت ّ
اإلنسان أو التّي تنتهك مبادئ و قواعد القانون الدّولي اإلنساني و هي التّي
تضفي الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان كما تو ّفر أش ّد الضّمانات الموضوعية و
اإلجرائية سواء للمتّهمين أو الضّحايا حفاظا على الحقوق و الحريّات األساسية
لألفراد وفق المعايير الدّولية للمحاكمة العادلة .
األول  :طبيعة الحماية الجنائية لحقوق اإلنسان من خالل نظام روما
 .1 .2المطلب ّ
األساسي

سسة قضائية دولية دائمة أنشئت
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية مؤ ّ
بموجب معاهدة دولية هدفها محاكمة األشخاص الّذين ارتكبوا جرائم خطيرة في
ّ
صه ّ ":
إن أخطر
حق المجتمع الدّولي و قد جاء في ديباجة نظامها األساسي ما ن ّ
تمر دون عقاب و
الجرائم التّي تثير قلق المجتمع الدّولي بأسره ّل يجب أن ّل ّ
صعيد
أنّه يجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال من خالل تدابير تتّخذ على ال ّ
الوطني و كذلك من خالل تعزيز التّعاون الدّولي و قد عقدت الدّول األطراف في
هذا النّظام األساسي العزم على وضع ح ّد إلفالت مرتكبي هذه الجرائم من
العقاب و على اإلسهام بالتّالي في منع هذه الجرائم "  21و الجدير بالذكر ّ
أن
النّظام األساسي للمحكمة الجنائية الدّولية هو بمثابة الضّامن لتحقيق التّوازن بين
مختلف األطراف خالل سعيه لتكريس حماية فعّالة لحقوق اإلنسان سواء كان
ذلك من الناحية الموضوعية أو من ال ّناحية اإلجرائية:
األول  :الحماية الموضوعية لحقوق اإلنسان من خالل النظام األساسي
.1 .1 .2الفرع ّ
للمحكمة الجنائية الدّولية

مجلة صوت القانون
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ّ
إن إنشاء المحكمة الجنائية يع ّد ناجحا و موفقا في سبيل إقامة نظام
قضائي جنائي دولي دائم يتصدّى ألش ّد الجرائم خطورة و منع اإلفالت من
العقاب بغض النظر عن انتماءات و ّل حتى مناصب أو حتّى حصانة مقترفيها و
لذلك أورد النّظام األساسي للمحكمة الجنائية مجموعة من ال ّ
شروط الموضوعية
إلقرار الحماية الجنائية الدّولية لحقوق اإلنسان هذه األخيرة التّي تنقل المسؤولية
صعيد الدّولي كما ينتقل اختصاص النّظر
صعيد الوطني إلى ال ّ
عند انتهاكها من ال ّ
محاكمة المتهمين بارت كاب انتهاكات حقوق اإلنسان من القضاء الوطني الدّاخلي
سيادة اّلقليمية القضائية
إلى القضاء الجنائي الدّولي م ّما يش ّكل انتزاعا من ال ّ
للدول  22و يتطلب تحقيق الحماية الجنائية الدولية لحقوق اّلنسان اتخاذ قواعد
قانونية جزائية بشقيها الموضوعي و اإلجرائي و من أبرز ما أورده نظام روما
األساسي من أوجه الحماية الموضوعية لحقوق اإلنسان:
أوّل – الجرائم التّي تخضع ّلختصاص المحكمة الجنائية الدّولية ( اّلختصاص
الموضوعي )  :حيث يمتد اختصاص المحكمة ليشمل الجرائم الخطيرة التّي
صت
تشكل انتهاكا و عدوانا صارخا على الضمير اإلنساني و هي الجرائم التّي ن ّ
عليها المادة  05من نظام روما األساسي  23و قد ت ّم تفصيل ك ّل جريمة على
حدى و هي – جريمة اإلبادة الجماعية ( المادة  ، ) 06الجرائم ضد اإلنسانية (
المادة  ، ) 07جرائم الحرب ( المادة  ) 08و جريمة العدوان .24
ثانيا – المبادئ األساسية للنظام  :لقد أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية
بمجموعة من المبادئ و التي يسعى من خاللها إلى تكريس حماية جنائية فعّالة
لحقوق اإلنسان و تدفع بعجلة العدالة الجنائية الدولية إلى األمام و من أه ّم هذه
المبادئ :
قرر النظام األساسي مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات في
 -1مبدأ الشرعية  :لقد ّ
إطار القانون الدولي الجنائي من خالل التنصيص ّأّل جريمة و ّل عقوبة ّإّل بناء
على قاعدة قانونية دولية و بناء على ذلك ت ّم التحديد الدّقيق لألفعال التي تعتبر
مجلة صوت القانون
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جرائم دولية و العقوبات المقررة لها  ،فجاءت المادة  22من هذا النظام بعنوان
ي فعل كونه جريمة ّإّل إذا ورد
" ّل جريمة ّإّل بنص " حيث ّل يمكن اعتبار أ ّ
يجرمه صراحة كما جاء في المادة  23بعنوان " ّل عقوبة ّإّل بنص " بأنه
نص ّ
ي شخص أدانته المحكمة ّإّل وفقا لهذا النظام األساسي و بعقوبات
ّل يعاقب أ ّ
25
محددة بدقة نوعا و مدّة و مقدارا .و ينتج عن هذا المبدأ عدم رجعية األثر
أقرته المحكمة
على األشخاص ( المادة  ) 24حيث ّل يمكن تطبيق القانون الذي ّ
بأثر رجعي كما يتوجب تطبيق القانون األصلح للشخص المتابع إذا تغيّر القانون
قبل صدور الحكم النهائي -2 26مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية  :حيث يكون
للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيين ( ّل الدول ) سواء بصفته الفردية
ّ
الحث أو ال ّ
شروع كذا تقديم العون
أو باّلشتراك عن طريق األمر أو اإلغراء أو
أقر
و التّحريض  ،المساعدة أو المساهمة من قريب أو من بعيد و طبقا لذلك فقد ّ
المكرسة لهذا و
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المبادئ
ّ
أهمها: 27
صفة الرسمية لمرتكب الجريمة ( المادة  ) 27حيث ّل يمكن
* عدم اّلعتداد بال ّ
للتهرب من المسؤولية الجنائية .
اّلعتداد بالحصانة
ّ
* ّل يعفى األشخاص بسبب مراكزهم ووظائفهم كالقادة و الرؤساء ( المادة 28
)
* ّل اختصاص للمحكمة على من هم أقل من  18سنة ( المادة ) 26
* ّل يعفى مرتكب الجريمة بح ّجة طاعة أوامر الرؤساء و مقتضيات القانون في
حالة تنفيذ أوامر باإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية ( المادة ) 2/33
نظرا لوضوح عدم مشروعيتها ّإّل أنّه يعفى ال ّ
شخص من المسؤولية إذا التزم
قانونا بطاعة أوامر الرئيس إذا لم يكن على علم ّ
بأن األمر غير مشروع ( المادة
) 33
* عدم سقوط الجرائم بالتّقادم ( المادة ) 29
مجلة صوت القانون
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. 2 .1 .2الفرع الثاني  :الحماية اإلجرائية لحقوق اإلنسان من خالل النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية

ّ
إن الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان ّل تقتصر فقط على حماية
حقوق الضحايا بل تمتد إلى حماية المتهم أثناء محاكمته أمام المحكمة الجنائية
الدّولية حيث يتمتّع هذا األخير بمجموعة من الضمانات اإلجرائية التّي تتعلّق
بالمبادئ األساسية لإلجراءات الجنائية و التّي تمثّل الحماية ال ّ
شكلية التّي تضفيها
الم حكمة على األشخاص الطبيعيين المشتبه فيهم أو المتهمين أثناء أو بداية
اتصالهم بالمحكمة بمختلف وسائل تحريك الدعوى العمومية و تشمل هذه
الضمانات معايير المحاكمة العادلة لحماية حقوق اإلنسان في إطار القانون
الدّولي الجنائي حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية حاضر و مستقبل العدالة
الجنائية الدولية و من أهم الضمانات اإلجرائية لحقوق اإلنسان التي جاء بها
النظام األساسي للمحكمة الجنائية أوّل – إقرار مبدأ التكامل بين القضاء الوطني
و المحكمة الجنائية الدولية  :يعتبر مبدأ التكامل بمثابة حجر الزاوية في النظام
األساسي للمحكم ة الجنائية الدولية و على أساسه فإن أولوية اّلختصاص تكون
للقضاء الوطني  28هذا األخير إذا لم يباشر اختصاصه بسبب عدم الرغبة في
إجراء المحاكمة أو عدم القدرة على ذلك يصبح بذلك اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية منعقدا لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية المنصو ص
عليها في المادة الخامسة ذلك ّ
ألن الغرض األساسي من إنشاء المحكمة هو
تفعيلها في حال إخفاق األنظمة القضائية الوطنية في اتّخاذ الخطوات ا ّ
لالزمة
للتحقيق و المالحقة القضائية و لذلك تب ّنى واضعوا النظام األساسي مبدأ التكامل
الذي أعطى الوّلية القضائية الوطنية أولوية على وّلية المحكمة الجنائية الدولية
في نظر الجرائم الخطيرة التي تدخل في اختصاصها .29
و قد تطرق النظام األساسي للمحكمة الجنائية لهذا المبدأ في ديباجته و ذلك
بالنّص عليه في قوله ّ ":
إن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام
مجلة صوت القانون
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األساسي تكون مكملّة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية "  30كما ت ّم
التطرق له أيضا في مضمون المادة  01من ذات النظام األساسي و التي جاء
فيها  ":تكون المحكمة مكملة لالختصاصات القضائية الوطنية "  . 31و يهدف
هذا المبدأ في األساس إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية و صيانة حقوق اّلنسان
و الذي من نتائجه :
* تكريس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب لكل من يرتكب أفعاّل تدخل ضمن
الجرائم الدولية ( المادة ) 25
* عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجريمة مرتين ( المادة  ) 20سواء
أمام المحكمة الجنائية أو أمام القضاء الجنائي الداخلي شريطة صدور حكم نهائي
باإلدانة أو بالبراءة بشأنها .
ثانيا – إقرار ضمانات تتعلّق بالمحكمة  :باعتبار المحكمة الجنائية الدولية ذاتها
نقطة ارتكاز أساسية في حياة البشرية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية جاءت بعد
مجازر و حروب عرفتها البشرية عبر حقب و أزمنة طويلة و هي تع ّد انتصارا
للبشرية قاطبة و رهانا قائما حول نجاعة و فعالية المحكمة في التص ّدي لكل ما
يمس بحقوق اإلنسان بعيدا عن ك ّل الضغوطات و التجاذبات السياسية و اّلقليمية
ّ
و بذلك ت ّم إقرار مجموعة من الضمانات منها ما يتعلّق بالمحاكمة ذاتها و أهمها:
32
* استقاللية المحكمة الجنائية الدولية ( المادة  01و المادة ) 40
* حياد المحكمة الجنائية  ( :المادة . 33 ) 41
ثالثا – ضمانات تتعلّق بسير إجراءات المحاكمة  :عقب إحالة القضية للمحاكمة
وفقا لإلجراءات المنصوص عليها تبدأ الدائرة اّلبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية
بنظر القضية حيث تبدأ وقائع الم حاكمة بسؤال المدعي العام و الدفاع إن كان
لديهما أيّة اعتراضات أو مالحظات تتعلّق بسير ما قد ينشأ من إجراءات من عقد
جلسات إقرار التّهم و في هذه األثناء يجوز للدائرة اّلبتدائية أن تطلب حضور
شهود لإلدّلء بال ّ
ال ّ
شهادة و لها أن تأمر بتقديم أدلة باإلضافة إلى األدلة التّي ت ّم
مجلة صوت القانون
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بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التّي عرضتها األطراف أثناء المحاكمة و من
حق الدائرة اّلبتدائية أن تستجوب الشاهد قبل و بعد استجواب الشاهد من جانب
المدعي العام أو المتهم كما أنّه يجب على الدائرة اّلبتدائية أن تعطي المتهم
الفرصة لالعتراف بالذنب أو للدفع بأنّه غير مذنب 34و في هذه الحالة تطل علينا
سف و من أهمها
مجموعة من المبادئ و الضمانات التي تحمي المتهم من ك ّل تع ّ
على اّلطالق " قرينة البراءة " القائمة في حق المتهم إلى أن تثبت إدانته أمام
المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق و يقع على المدّعي العام إثبات ذلك،
فضال عن تمتعه بكافة الحقوق و الضمانات المقررة و الخاصة بالمحاكمة و هي
حقّه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو من خالل مساعدة قانونية و أن يستجوب
شهود اّلثبات بنفسه و أن ّل يجبر غلى الشهادة ضد نفسه كما يجب ممارسة هذه
الحقوق في ظ ّل محاكمة علنية عادلة و نزيهة تت ّم بدون تأخير ّل مبرر له.35
صة  :في إطار ضمان محاكمة عادلة و نزيهة فقد
رابعا – ضمانات إجرائية خا ّ
كرس نظام روما األساسي جملة من الضمانات للمتهم الماثل أمام المحكمة
ّ
الجنائية تعتبر حقوقا يفرضها القانون و تتطلبها العدالة من أهمها :
أ -قبل التحقيق الجنائي  :و تتمثل في الحقوق التالية قبل توجيه اّلتهام
 الفحص الطبي ( القاعدة  113من القواعد اّلجرائية و قواعد اّلثبات ) الحق في المعاملة اّلنسانية و حظر التعذيب ( المادة ) 1/55 حق المتهم في تبليغه بالتهم المنسوبة إليه ( المادة -1/67ب ) إخطار المتهم بحقوقه ( المادة ) 67التمتع بقرينة البراءة ( المادة ) 66
 الحق في عدم اّلحتجاز التعسفي ( المادة ) 5 /55 حق المتهم في الصمتفتتقرر له مجموعة من الحقوق أهمها :
أ ّما بعد توجيه اّلتهام
ّ
 الحق في اّلستعانة بمحام للدّفاع عنه ( المادة -2/ 55ج )مجلة صوت القانون
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 حق اّلستعانة بمترجم إذا كان ّل يتكلم اللغة التي تستخدمها المحكمة أو ّليفهمها ( المادة  -1 / 67و )
 حق المتّهم في حضور جلسة توجيه اّلتهام ( المادة ) 61ب – حقوق المتهم أثناء التحقيق  :بعد أن يتبيّن للمدعي العام ّ
أن األفعال
المرتكبة تمثّل جرائم من اختصاص المحكمة الجنائية و ّ
أن مرتكبي هذه األفعال
يقعون تحت طائلة المحكمة كان له ممارسة سلطاته في التحقيق و اّلتهام حيث
يجمع بين السلطتين معا و هو ما يلزمه بواجب التحقيق في أدلة اإلدانة و البراءة
سواء و في حياد تام و نتيجة لما يتوافر لديه من أدلة إدانة تتطلب
على ح ّد ال ّ
تمس بحقوق المت ّهم
توجيه اّلتهام و خالل ذلك يمكنه المطالبة بإصدار أوامر
ّ
األساسية كإصدار أمر القبض وأو إحضار المتهم أمام المحكمة و استجوابه و
يكون للمتّهم خالل ذلك عدّة حقوق أهمها :
 إصدار أمر القبض من الدائرة التّمهيدية نظرا لوجود أسباب معقولة و أدلةكافية لالعتقاد بإجرام ال ّ
شخص .
 صدور أمر القبض مستوفيا لكل الشروط المادية و القانونية ( المادة ) 58 إصدار أمر اّلحضار من الدائرة التمهيدية مستوفيا للشروط ( المادة ) 6/58 حق المتهم في اإلفراج المؤقت أو المشروط ( المادة ) 3/59ج -حقوق المتهم عند اّلستجواب ( القاعدة  111من قواعد اّلثبات و ق إ )  :و
التي ّ
تقرر للمتهم من ضمانات خالل
تنظم شكليات و شروط اّلستجواب و ما ّ
ذلك .
د -حقوق المتهم أثناء مرحلة المحاكمة و صدور األحكام  :و من أهمها
 وجاهية المحاكمة ( المادة ) 63 تقيّد المحكمة بوقائ ع الدعوى و استجواب الشهود ( المادة 1 / 69و) 2 تسبيب األحكام ( ) 5 / 74 صدور الحكم علنا بحضور المتهم ( المادة ) 5 / 74مجلة صوت القانون
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 الحق في الطعن في األحكام ( اّلستئناف – المادة  81و -82اعادة النظر –المادة . ) 84
 الحق في التعويض إذا ثبتت براءته عن اّلضرار ( المادة ) 85معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان
. 2 .2المطلب الثاني ّ :

لقد استبشرت اإلنسانية خيرا منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية و
دخول نظامها األساسي حيّز التّنفيذ عام  2002بوجود آلية قانونية دولية قادرة
سة بحقوق اإلنسان ّإّل ّ
أن هذه اّلنتهاكات
على معاقبة مرتكبي أخطر الجرائم الما ّ
ما زالت إلى يومنا هذا م ّما طرح مسألة فعالية هذا الجهاز في التّص ّدي لهذا
اإلجرام الدّولي م ّما جعل الكثير من الفقهاء يحاولون الوقوف على مكامن
القصور و التّي هي أساسا نابعة من النّظام األساسي للمحكمة في ح ّد ذاته حيث
المعوقات التّي عرقلت األداء الحسن للمحكمة
نحاول هنا أن نقف على بعض
ّ
خالل عقدين من الزمن تقريبا :
المعوقات الدّاخلية
.1 . 2. 2الفرع األول :
ّ

لقد واجهت العدالة الجنائية من خالل المحكمة الجنائية الدولية عراقيل
كبيرة و هذا أمر طبيعي في ظ ّل المتناقضات الحاصلة في العالم بين دول قوية
تريد الهيمنة على المحكمة و استغاللها كأداة ّلضطهاد الشعوب الضعيفة و
التهرب من مسؤولياتها التّاريخية و حماية كبار المجرمين و بين دول ضعيفة
ّ
تصبو إلى تحقيق نوع من العدالة و رفع الظلم و الغبن عن شعوبها التي ّلقتها
مشوها في
لعصور و حقب طويلة  ،و ّل غرابة أن يولد هذا المولود القضائي
ّ
المعوقات الدّاخلية
ظ ّل هذه المتناقضات و لهذا تبرز أهمية الوقوف على أه ّم
ّ
التّي فرضت عند إنشاء هذه المحكمة و أدّت فيما بعد إلى عرقلة سيرها و عدم
المرجوة و التي من أهمها ّ :أوّل -عراقيل تتعلّق باّلختصاص
بلوغها لألهداف
ّ
 :تحدّد الوّلية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية نطاق أعمالها القانونية و هو ما

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

لبصير مراد ،
في حماية حقوق اإلنسان

مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية
1076

يحدّد اختصاصها القضائي و الذي ت ّم تحديده ضمن مواد النظام األساسي
للمحكمة وفق أربعة أسس هي :
أ -اّلختصاص الموضوعي  :حيث حصر النظام األساسي للمحكمة اختصاصها
الموضوعي في أربعة جرائم وفق نص المادة  05و هي الجرائم األش ّد خطرا و
التي تثير قلق المجتمع الدّولي بأسره ّ 36إّل أنّه كان األجدر بواضعي النّظام
األساسي توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدّولية ليشمل جرائم ج ّد خطيرة
مثل جرائم اإلرهاب و اإلتجار غير المشروع باألسلحة و المؤثرات العقلية ذلك
ّ
ألن اّلتجاه الغالب في مؤتمر روما رفض إدراج مثل هذه الجرائم على أساس
ّ
أن تعريفها في نظرها يثير الكثير من المتاعب و أنّه من األفضل أن يكون
37
ّ
يتأخر
اّلختصاص محدودا و هو األمر ذاته الّذي جعل جريمة العدوان
تعريفها و ممارسة اختصاص المحكمة عليها نتيجة التجاذبات السياسية الدولية .
ب -اّلختصاص الشخصي  :و يتعلّق اإلشكال هنا بمأخذين و هما قصر
اختصاص المحكمة على األفراد ( المادة  ) 1/25و ليس على الدول أو
ألن تح ّمل الفرد لمسؤوليته ع ّما ارتكب من جرائم ّ
األشخاص اّلعتبارية ذلك ّ
فإن
ذلك ّل يعفي الدّولة كلّيا من المسؤولية إذ تبقى مسؤوليتها قائمة بموجب أحكام
القانون الدّولي . 38و أ ّما المأخذ الثّاني فيتعلّق األمر بعدم ممارسة المحكمة
ّلختصاصها على األشخاص األقل من  18سنة ( المادة  ) 26حيث يثار الجدل
بخصوص هذه المادة التّي تستبعد شريحة كبيرة من المسؤولية الجنائية الدّولية و
التّي هي الفئة األقل من  18سنة بقليل حيث يت ّم تجنيدهم و استخدامهم في أغلب
النّزاعات المسلّحة سواء من طرف الحكومات أو المليشيات حيث قدّرت
ّ
المنظمات المهتّمة بخصوص اإلنسان هذه ال ّ
شريحة من األطفال
إحصائيات
المستغلّة في القتال بمئات اآلّلف .
ج -اّلختصاص ّ
الزماني  :حيث جاء في النّظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ّ
أن اختصاصها يمارس على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها األساسي
مجلة صوت القانون
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 39و متى أصبحت دولة من الدّول طرفا في ذلك ال ّنظام بعد بدء نفاذه فإنّه في
هذه الحالة ّل يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليها ّإّل بشأن الجرائم التّي
ارتكبت ّلحقا على نفاذ النظام بالنسبة إليها ( أي بعد انضمام الدولة لها ) و ذلك
باستثناء حالة قبولها باختصاص المحكمة قبل أن تكون طرفا في النظام وفق
األوضاع المنصوص عليها في في المادة  12و هو ما يؤ ّدي إلى انعدام األثر
الرجعي ألحكام القانون الدّولي الجنائي المنصوص عليها في المادة  24من
ّ
النظام األساسي  ،فإذا كان ذلك متّسقا مع مبادئ القانون الدّولي الجنائي ّ
فإن ذلك
يؤدّي إلى إفالت المجرمين من العقاب المستحق على ارتكابهم ألبشع الجرائم و
أكثرها فتكا بالبش رية و هو ما فيه إحباط لضحايا هذه الجرائم و تقويض ألسس
العدالة .
د -اّلختصاص المكاني  :يقوم نشاط المحكمة الجنائية الدّولية على مبدأ
األول  40و هذا المبدأ يعني أن ترتكب
اّلختصاص الجنائي اإلقليمي في المقام ّ
الجريمة الدّولية في إقليم دولة طرف في النظام األساسي أو متى ارتكبت عل ى
ظهر سفينة أو على متن طائرة مس ّجلة لدى دولة طرف أو وفقا للمعيار
ال ّ
شخصي بأن ترتكب الجريمة بواسطة أحد رعاياها 41و هذا ما يثير مجموعة
من الصعوبات أه ّمها – وقوع الجريمة في أكثر من دولة قد تكون إحداها غير
منض ّمة للنظام األساسي
 تطبيق العدالة الجنائية الدّولية مرهون بإرادة الدّولة بانضمامها أو انسحابها منالنظام
 إشكالية األفراد عديمي الجنسية أو متعدّدي الجنسيات أو من قاموا بتغييرجنسياتهم بعد ارتكابهم للجرائم م ّما يضع المبدأ ال ّ
شخصي أما إشكاليات واقعية
كبيرة م ّما يخلق صعوبة في المتابعة الجزائية للمجرمين .
ثانيا – عراقيل تتعلّق بالعالقة مع مجلس األمن  :لقد برز خالف حاد خالل
التّحضير لوضع النظام األساسي يتعلّق بعالقة المحكمة مع مجلس األمن الدّولي
مجلة صوت القانون
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األول بزعامة أمريكا و الدّول الكبرى بضرورة
و خالل ذلك برز رأيان  ،يرى ّ
منح مجلس األمن صالحيات مه ّمة و واسعة في عالقته مع المحكمة في حين
يرى أصحاب الرأي الثاني الّذي دعت إليه مجموعة كبيرة من الدول أنّه يجب
أن ّل تكون له عالقة مع المحكمة حرصا على استقالليتها و مصداقيتها و
استقر المؤتمرون في آخر المطاف على
إبعادها عن التّجاذبات السياسية  42و
ّ
إعطاء مجلس األمن دورا أساسيا يتمثّل في منحه سلطة إحالة قضية إلى
المحكمة وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة و كذا منحه سلطة
تعليق أو تأجيل النظر في قضية معيّنة أمام المحكمة لمدّة  12شهرا قابلة للتّجديد
: 43
أ – سلطة مجلس األمن في اإلحالة  :تنص المادة  / 13ب من النظام األساسي
بمنح مجلس األمن سلطة إحالة دعوى ما إلى المحكمة بناء على الفصل  07من
ميثاق األمم المتحدة بشأن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عنها في
قرر ّ
بأن الدعوى تتض ّمن جريمة تش ّكل
النظام األساسي إذا كان المجلس قد ّ
سلم الدّوليين و له في ذلك سلطة تقديرية واسعة ّل رقابة
مساسا باألمن و ال ّ
44
مؤسسية عليه في ذلك تح ّد أو تغيّر من سلطته هذه .
صت
ب -سلطة مجلس األمن في طلب وقف التّحقيق أو المحاكمة  :و هذا ما ن ّ
عليه المادة  16من النظام األساسي  45و التّي بموجبها يت ّم وقف أو تعليق
إجراءات التّحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة فهي صالحية تم ّكنه من إصدار
قرار مو ّجه للمحكمة بغرض وقف التّحقيق أو المحاكمة في الحالة المعروضة
أمامه لمدّة  12شهرا قابلة للتّجديد و الذي اعتبره الكثير من الدّول  46خطير جدا
و عائقا أمام المحكمة في أداء اختصاصها القضائي أمام سيطرة هيئة سياسية
م ّما يش ّكل حاجزا كبيرا أمام تحقيق العدالة الجنائية الدّولية . 47
المعوقات الخارجية
 .2.2.2الفرع الثاني :
ّ

مجلة صوت القانون
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المعوقات و العراقيل الدّاخلية المذكورة سلفا و التّي من شأنها
إضافة إلى
ّ
سير الحسن لعمل المحكمة الجنائية الدّولية و بالتّالي الح ّد من فاعليتها
عرقلة ال ّ
مما يسبب
في أداء مه ّمتها القضائية ّ
الرامية إلى تحقيق العدالة الجنائية ال ّدولية ّ
إفالت الكثير من المجرمين من العقاب  ،فإنّه لوحظ وجود عراقيل أخرى من
األهمية بمكان بل تعتبر أكثر خطورة من سابقاتها على عمل و استقاللية
المخولة للمحكمة بموجب
المحكمة و هي تعتبر عراقيل خارجية تعيق المهام
ّ
نظامها األساسي و من أه ّم تلك العراقيل  - :إشكالية التعاون الدولي ( المساعدة
القضائية  ،الحصانة  ،السيادة )
 قصور آليات التّنفيذ ( صعوبة تنفيذ األوامر و األحكام )أوال  -إشكالية الت ّعاون الدّولي :

ما دامت الجريمة ليست شأنا داخليا بل هي مشكلة جماعية تتطلّب مواجهة
يتكاتف فيها الجميع في إطار تعاون دولي بنّاء تتبلور صوره في شكل اتفاقيات
دولية ترمي إلى مالحقة الخارجين عن القانون من مرتكبي الجرائم بتنفيذ
األحكام الصادرة حيث أوجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على
ال ّدول األطراف اّللتزام بالتعاون التّام مع المحكمة فيما تجريه في إطار
اختصاصها من تحقيقات في الجرائم و إجراءات المقاضاة و يكون للمحكمة
سلطة تقديم طلبات التعاون إلى الدول األطراف ّ 48إّل ّ
أن اّللتزام العام بالتّعاون
المنصوص عليه في المادة  86من النظام األساسي ّ 49ل يمكن اعتباره سوى
التزاما شكليّا ذلك ّ
نص المادة ّل تكفي إللزام الدول
صفة الواردة في
ّ
ألن ال ّ
األطراف بتحقيق هذا التّعاون إذ ّ
ي نتيجة على
أن النّظام األساسي لم يرتّب أ ّ
مخالفة الدّول لاللتزام بواجب التّعاون التّام مع المحكمة الملقى على عاتقها و
إنّما جاءت ال ّنصوص المتع ّلقة بهذا ال ّ
شأن أشبه ما تكون بمناشدة الدّول بأن
تتعاون مع المحكمة  . 50أ ّما في ما يخص الدّول غير األطراف في النّظام
نص صريح في هذا النّظام يطلب منها التّعاون مع
األساسي فإنّه ّل يوجد
ّ
مجلة صوت القانون
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المحكمة الجنائية الدّولية هذه األخيرة التي أنشئ نظامها بموجب اتّفاقية دولية ّل
يلزم ّإّل أطرافها ّ ،
فإن مسألة تعاون هذه الدّول مع المحكمة أمر صعب و مهما
القوة ض ّد دولة
يكن فالمحكمة ّل تملك صالحية التّرخيص لدولة طرف باستعمال ّ
أخرى من أجل الحصول على التعاون  ،و رغم ّ
أن المادة  87من نظام روما
51
ي دولة غير طرف لتقديم المساعدة الواردة في الباب التّاسع على
تدعو أ ّ
أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدّولة ّإّل ّ
أن هذا اّللتزام بالتّعاون ّل يمكن
اعتباره سوى التزام شكلي حيث لم يتض ّمن النظام األساسي النّص على عقوبات
فعلية يمكن تسليطها على الدولة غير المتعاونة م ّما يش ّكل عقبة من شأنها أن
تعرقل عمل المحكمة في متابعة مرتكبي الجرائم الدّولية التّي تدخل في
اختصاص المحكمة و هنا يطرح التساؤل على اآلليات الناجعة التّي يمكن أن
تلجأ إليها المحكمة إللزام الدّول األطراف من جهة أو غير األطراف من جهة
أخرى بالتّعاون معها في جميع المجاّلت المتعلّقة بالمتابعة الجزائية للمجرمين
من تسليم للوثائق المتعلّقة بالقضية و تسهيل استدعاء ال ّ
شهود و تسليم المتهمين
إلى غاية تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة . 52
ثانيا -إشكالية تنفيذ أحكام و قرارات المحكمة الجنائية الدّولية :

ّ
ي محكمة يتوقف على مدى تنفيذ األحكام
إن المعيار األساسي لقياس فعالية أ ّ
صة في حالة
صادرة عنها في ك ّل محاكمة و يصدق هذا القول بصفة خا ّ
ال ّ
المحكمة الجنائية الدولية التي ليس لها بحكم طبيعتها جهازا لتنفيذ األحكام
53
الصادرة عنها
حيث ّ
مجرد حبر على
أن األحكام م مهما كان مصدرها دون آلية لتنفيذها تعتبر
ّ
ي أثر لتحقيق العدالة على أرض
ورق و ليس لها أيّة قيمة فعلية في ّ
الردع أو أ ّ
الواقع  ،و بما ّ
أن النّظام األساسي للمحكمة الجنائية الدّولية جعل من هذه األخيرة
قضاء حقيقيا يصدر أحكاما ملزمة واجبة النفاذ و تلتزم الدّول األعضاء بتنفيذ
صادرة عنها حيث ورد في مضمون المادة  77من نظامها األساسي
األحكام ال ّ
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بعنوان " العقوبات الواجبة التطبيق "  54و هي العقوبات التّي يمكن أن تتضمنها
أحكام هذه المحكمة .
ّ
إن تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدّولية هي الغاية األخيرة لتحقيق العدالة
المقررة على
الجنائية الدولية حيث ّل يستقيم تحقيقها دون إنزال العقوبات
ّ
المتضررين من الجرائم الدّولية و تكمن اّلشكالية في هذا ّ
أن
المذنبين و تعويض
ّ
صة بها إلنفاذ قراراتها أو أوامرها فهي
قوة شرطية خا ّ
المحكمة ّل تتوافر على ّ
تحتاج عندئذ إلى مساعدة اآلخرين في إنفاذ هذه األحكام و هذا كلّه يدخل ضمن
تجسيد القواعد العرفية المتعلّقة بتنفيذ اّللتزامات التعاقدية بحسن نيّة و ّل شكّ
ّ
بأن النّظام األساسي يفرض على الدّول األطراف تقديم الدّعم و المساعدة على
تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية وفق إجراءات معيّنة و قبل ذلك
يجب توافر مجموعة من ال ّشروط كي تكون هذه األحكام قابلة للنفاذ و التي
أهمها  - :أن يكون الحكم نهائيا
 عدم وجود إشكال في التنفيذ ضرورة موافقة دولة التّنفيذو أهم ما يالحظ على تنفيذ األحكام المتعلّقة بالسجن و الغرامات و المصادرات
و أحكام التعويض التي تصدرها المحكمة لصالح المجني عليهم من طرف الدول
ي دولة طرف عن استعدادها و
األطراف بأنّه يت ّم بصورة طوعية بإعالن أ ّ
رغبتها في استقبال المحكوم عليهم  ،فنظام روما األساسي ّل يفرض التزاما
على الدّول األطراف ّلستقبال المحكوم عليهم و يبقى بالتّالي أمر تنفيذ األحكام
يكرس ضعفا حقيقيا في منظومة عمل المحكمة ،
رهينا بإرادة الدّول  55و هو ما ّ
ي إشارة إلى إلزام الدّول األطراف باّلعتراف
فالنظام األساسي لها لم يتضمن أ ّ
بأحكام المحكمة و تنفيذها و ك ّل ما ورد هو كالم عن دور هذه الدول في تنفيذ
سجن الذي هو مرهون بموافقة و رفض الدولة ذاتها و التّي ستقوم
أحكام ال ّ
المحكمة باختيارها من قائمة الدّول التي أبدت قبولها لألشخاص المحكوم عليهم
مجلة صوت القانون
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وفق ال ّ
صت الفقرة  02من المادة  103من النظام األساسي و حيث
شروط التّي ن ّ
ّ
أن هذا النّظام لم ينص على حتمية اّلعتراف و اّلنفاذ المباشر ألوامر و قرارات و
أحكام المحكمة فإنّه ليس للمحكمة في حالة عدم استجابة الدّول المعنية بالتّعاون معها في هذا
المجال سوى اتّخاذ قرار تحيله إلى الجمعية العا ّمة للدّول األطراف أو إلى مجلس األمن إذا
كانت الجريمة متعلّقة بجريمة العدوان  56و هو ما يعتبر قصورا تشريعيا يؤدّي إلى عجز
المحكمة في إنفاذ ما تصدره من أحكام و قرارات
الخاتمة:

جراء اّلنتهاكات
لقد عانت الشرية لعقود من الزمن من آّلم عميقة ّ
الّالإنسانية لحقوقها األساسية و هذا يرجع في األساس إلى عدم وجود حماية
قانونية و قضائية جنائية فعّالة فكانت الكثير من الجهود الدّولية في هذا اّلت ّجاه
لوضع ح ّد لهذه المأساة التي يعيشها العالم تكلّلت هذه الجهود بمعاهدة روما سنة
 1998و التي انبثق عنها تأسيس المحكمة الجنائية الدّولية التّي كان لها الدّور
الكبير في إرساء قواعد العدالة الجنائية الدّولية  ،و رغم دورها اإليجابي في
حماية حقوق اإلنسان ّإّل أنّها لم تؤدي الدّور المنوط بها و لم تحقّق اآلمال
المعوقات الت ّي حدّت
المرجوة منها و هذا راجع في نظرنا إلى عديد العراقيل و
ّ
ّ
من فاعليتها و عرقلتها عن أداء دورها كامال  .و بغية الوصول بالمحكمة إلى
أداء دورها على أكمل وجه فإنّنا نقدّم مجموعة من التوصيا و المالحظات التّي
نراها جديرة باّلهتمام :
 إعادة النظر في العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس األمنالدّولي من خالل إحداث تغيير جذري في األمم المتّحدة و إعادة النّظر في
دورها الخاص بالقضاء الجنائي الدّولي .
 -تجاوز المفهوم التّقليدي للسيّادة لتسهيل عمل المحكمة
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 إعطاء المحكمة صالحيات أكثر في إجبار الدّول و إلزامها بتنفيذالقرارات و األحكام الصادرة عن المحكمة .
سع في اّلختصاص الموضوعي للمحكمة ليشمل ك ّل الجرائم
 التو ّتمس بالحقوق األساسية لإلنسان .
الخطيرة التي من شأنها أن
ّ
 جعل اختصاص المحكمة أساسيا و ليس تكميليا . إعطاء حق لألفراد في رفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية ال ّدولية . توسيع اّلختصاص الزماني و المكاني و ال ّشخصي بأن يشمل كلّ
ي زمان و مكان .
جريمة مهما كان مرتكبها و في أ ّ
هذا و رغم بعض أوجه القصور المعيقة لعمل المحكمة فإنّها تبقى من
صلت إليها البشرية في إطار الحماية الجنائية الدّولية
اإلنجازات العظيمة التّي تو ّ
لحقوق اإلنسان و يبقى نجاحها مرهون بتكاتف المجتمع الدولي عموما و إرادة
حقيقية إلرساء مبادئ العدالة الجنائية الدولية في العالم أجمع ..
التهميش و اإلحاالت :
 )1نسرين محمد عبده حسونة  ،حقوق اإلنسان – المفهوم و الخصائص و التصنيفات و
المصادر – رسالة ما جستير  ،جامعة ّ
غزة اإلسالمية  ،سنة 2015م 1436/هج  ،ص 01
 ) 2نسرين محمد عبده حسونة  ،مرجع سابق  ،ص .02
 )3سورة القصص  ،اآلية . 63
 )4السيد عب د الحميد فودة  ،حقوق اّلنسان بين النظم القانونية الوضعية و الشريعة اّلسالمية
 ،دار الفكر الجامعي  ،اّلسكندرية  ،مصر  ، 2006 ،بدون طبعة  ،ص . 02
 ) 5المنظمة العربية لحقوق اّلنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق اّلنسان و
برنامج األمم المتحدّة اإلنمائي  ،الدليل العربي حول حقوق اّلنسان  ،طبعة ، 2005 ، 01
ص . 43
 ) 6علي جواد وتوت ،حقوق اّلنسان ( مقاربة اولية )  ،دراسة تحليلية في سوسيولوجيا
حقوق اّلنسان  ،مجلة القادسية للعلوم اّلنسانية  ،العراق  ،المجلد التاسع  ،العددان  1و ، 2
سنة  ، 2006ص (. 217من موقع المجالت اّلكاديمية العراقية )
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 ) 7بلسم عبد الحسين لعيبي  ،آليات حماية حقوق اّلنسان في إطار التنظيم الدولي مقال من
موقع المجالت اّلكاديمية العراقية ( دون معلومات ) .،ص 07
) 8رضي محمد علي البلداوي  ،الحماية الوطنية و الدولية لحقوق اّلنسان  ،مجلة تكريت
للحقوق  ،السنة  3المجلد  3العدد  2الجزء  ،1ديسمبر  2018رببيع الثاني 1440هج ،
ص .03
 ) 9عماد خليل ابراهيم  ،تنظيم حقوق اّلنسان في القانون الدولي  ،مجلة الرافدين للحقوق ،
مجلد  9السنة  12العدد  ، 34سنة  ، 2007ص 293
 )10راجع الدستور الجزائري في مواده من المادة  32إلى المادة  73التي وردت في
الفصل الرابع المتعلّق بالحقوق و الحريّات و التّي تتضمن الحقوق اّلساسية لالفراد و
حرياتهم .
 )11رضي محمد علي البلداوي  ،مرجع سابق  ،ص  223و ما بعدها
 ) 12عالء عبد الحسن العنزي و صدام طه العبيدي  ،مقال من مجلة المحقق الحلي  ،العدد 2
السنة  ، 9ص  ( 222موقع المجالت اّلكاديمية العراقية )
 ) 13فاطمة الزهراء طاهير  ،الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة
 ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة عبد الحميد بن باديس  ،مستغانم  ، 2018/2017 ،ص .55
 )14رمزي حوحو  ،الحماية الجنائي ة لحقوق اإلنسان  ،مجلة المفكر  ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية  ،جامعة بسكرة  ،العدد  ، 05ص . 201
 )15صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ  10ديسمبر  1948و هو عبارة عن
وثيقة حقوق دولية تمثل اإلعالن الذي تبنته األمم المتحدة في قصر شايو في باريس .اإلعالن
يتحدث عن رأي األمم المتحدة عن حقوق اإلنسان المحمية لدى كل الناس .اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان يتألف من  30مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان المكفولة
لجميع الناس..
ً
 )16العهدين الدوليين وجدا نظرا ّلختالف طبيعة هذه والبروتوكول اّلختياري .وفرغت
لجنة حقوق اإلنسان من إعداد مشروعي العهدين في دورتيها التاسعة والعاشرة المعقودتين في
 1966الحقوق فتقرر صياغة عهدين ،األول يعالج الحقوق المدنية والسياسية ،والثاني يعالج
الحقوق اّلقتصادية واّلجتماعية والثقافية.
 )17فاطمة الزهراء طاهير  ،مرجع سابق  ،ص . 60
 )18المرجع السابق  ،و نفس الصفحة .
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 )19ناصر كتاب  ،دور المحكمة الجنائية الدّولية في حماية حقوق اإلنسان  ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية و اّلقتصادية و السّياسية بدون معلومات ،جامعة الجزائر  ،ص
 (. 351موقع المجالت اّلكاديمية الجزائرية )
 )20محمد محمدي  ،حماية الحقوق و الحريات وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدّولية  ،مجلة
الحقوق و العلوم اّلنسانية  ،العدد  ، 14ص  ( 15موقع المجالت اّلكاديمية الجزائرية )
 ) 21راجع ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 )22إياد خلف محمد جويعد  ،حماية حقوق اإلنسان في ظل المحكمة الجنائية الدولية  ،المجلة
السياسية و الدولية ( موقع المجالت اّلكاديمية العراقية )
 )23راجع المادة  05من نظام روما اّلساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 ) 24أدرجت جريمة العدوان مع إيقاف التنفيذ لحين توصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق
عليه للعدوان ووضع الشروط التي بموجبها تستطيع المحكمة أن تمارس اختصاصها فيما
يتعلق بهذه الجريمة و قد ت ّم اعتماد تعريف لها و تحديد اركانها في مؤتمر كمباّل في جوان
. 2010
 )25محمد هشام فريجة  ،المحكمة الجنائية الدّولية و دورها في تحقيق العدالة الدولية  ،مجلة
الحقيقة  ،جامعة ادرار  ،الجزائر  ،العدد  ، 26ص ص . 209 ، 208
 )26راجع المادة  24من نظام روما اّلساسي .
 ) 27ناصر كتاب  ،دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان  ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية و اّلقتصادية و السياسية  ،ص ص 356،357
 )28احمد عبد الكري م السويلميين  ،ضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ،
رسالة ماجستير  ،جامعة الشرق األوسط  ،عمان  ،األردن ،أيار( ماي )  ، 2018ص . 30
 ) 29لؤي محمد حسين النايف  ،العالقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و القضاء
الوطني  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اّلقتصادية و القانونية ،المجلد  ، 27العدد 2011 ، 03
 ،ص .533
 ) 30راجع ديباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
 )31راجع المادة  01من نظام روما األساسي .
 )32راجع المادتين  01و  40اللتين تنصان على مبدأ استقاللية المحكمة و القضاة على
1
الترتيب .
 )33راجع المادة  41التي تنص على حيدة القاضي و تنحيتهم و إعفائهم

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

لبصير مراد ،
في حماية حقوق اإلنسان

مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية
1086

 )34راجع المادة  64فقرة  08من نظام روما األساسي
 ) 35عصام غبد الفتاح مطر  ،القضاء الجنائي الدولي  ،مبادئه قواعده الموضوعية و
اإلجرائية،دار الجامعة الجديدة  ،اّلسكندرية  ،مصر  ،دون طبعة  ،سنة  ، 2008من ص
 352الى ص 354
 )36خالد حساني  ،محاضرات في حقوق اّلنسان  ،دار بلقيس للنشر الجزائر  ،دون
معلومات.ص ص .86 ،85
 )37احمد لعروسي و نسيمة بن مهرة  ،معوقات المحكمة الجنائية الدّولية في تنفيذ قواعد
القانون الدولي اّلنساني  ،مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية  ،العدد  ، 06ص 91
 )38خليل حسين  ،الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي  ،دار المنهل اللبناني ،
بيروت  ،لبنان  ،ط . ، 2009 ، 01ص 93
 ) 39لقد بدأ سريان النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  01جويلية . 2002
 )40محمد شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية .مدخل لدراسة أحكام و آليات اإلنفاذ ،
القاهرة  ،مصر  ،دار الشروق  ،ط. ، 2004 ، 01ص ص .151 ،150
 )41راجع المادة  12فقرة  02من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 ) 42أيمن نصر عبد العال  ،حياد القاضي  ،مداخلة من موقع www.iugaza.edu:
 ) 43احمد لعروسي و نسيمة بن بومهرة  ،مرجع سابق  ،ص . 93
 )44إياد خلف محمد جويعد  ،مرجع سابق  ،ص .267
 )45راجع نص المادة  16من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
صة دول أمريكا ّ
الالتينية
 )46خا ّ
 )47نور الدين بوسماحة  ،المحكمة الجنا ئية الدولية  ،الجزء األول  ،دار هومة للطباعة و
النشر و التوزيع الجزائر  ، 2008 ،دون طبعة  ،ص . 71
 )48عمر محمد المخزومي  ،القانون الدولي اّلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،
دار الثقافة  ،عمان  ،اّلردن  ،ط  ، 2008 ، 1ص . 228
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الحماية الجنائية للصورة الفوتوغرافية للطفل عبر األنترنت
دراسة مقارنة-The criminal law protection of children photography on internet
-a comparative study-

1

خدير وليد توفيق،
1كلية الحقوق جامعة تلمسانwalidtawfik.khadir@univ-tlemcen.dz،
عضو المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
تاريخ اإلرسال2020/07/17:



تاريخ القبول2020/11/28:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
نظرا لتطور التكنولوجيا ووسائل اإلتصال فقد قربت هذه األخيرة العالم من بعضه
البعض,فظهرت جرائم خطيرة ضد األشخاص عموما واألطفال بالتحديد ,إذ عن طريق مواقع
األنترنت والتواصل اإلجتماعي يمكن نشر صور مخلة أو عادية لتظهر للعالم أجمع في
ثواني,ماقد يؤثر على نفسية الضحية عموما واألطفال خصوصا.
وقد بادرت الدول بتجريم اإلعتداء على الصورة الفوتوغرافية للطفل بإتخاذ قوانين
ردعية,كما فرضت هذه الدول قيودا لنشر صورة الطفل وذلك بإشتراط إذن مسبق من وليه
الشرعي .
كلمات مفتاحية :طفل ،.أنترنت ،صورة ،حماية ،إذن.

Abstract:
Due to the development of technology and means of
communication Which has brought the world closer to each other
.serious crimes have Emerged against people in general and
children in particular .
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Through social sites and the internet,annoying or regular
image can be posted to show in seconds .this act may affect the
psychology of the victim in general and children in particular.
State have taken the initiative to criminalize the abuse of
children’s photographs by adopting deterrent laws,and they have
also imposed restrictions on the publication of the image of the
child by sought prior permission from their legal guardian.
Keywords: child, internet, image, protection,permission.

 - 1المؤلف المرسل :خدير وليد توفيق ،اإليميلwalidtawfik.khadir@univ-tlemcen.dz :

مقدمة :
الطفل إن لم يكن موضوع عناوين اليوم فإنه هو الذي سيضع عناوين الغد
فاألطفال ليسو فقط صناع المستقبل بل هم المستقبل نفسه لذا سعت القوانين
الوطنية وكذا اإلتفاقيات الدولية سعيا لينشأ الطفل صالحا نافعا لنفسه ولمجتمعه.
فالطفل هو ثروة البشرية,1وقد فوجئ رؤساء دول العالم في قمة الطفولة
بنيويورك بطفلة بوليفية في الثامنة عشر سنة من عمرها تقف وتصيح » إعملو
حسابنا مند اآلن ,فنحن لسنا المستقبل فقط ...نحن الحاضر أيضا.«2
والطفل في اللّغة هو الصغير أو المولود .أما إصطالحا فعرفته منظمة
األمم المتحدة للطفولة  unicefعلى أنه كل إنسان لم يبلغ سن 18سنة ما لم يكن
القانون الوطني قد حدد سن آخر,وكل دولة لها الحق في تحديد هذا السن.
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واألطفال هم أكثر عرضة لإلستغالل مند القدم ذلك ألن الطفل كائن
ضعيف ال يمكنه الدفاع عن نفسه ,فيتم إستغالله خاصة في الدول اإلفريقية
ودول أمريكا الجنوبية في شتى أنواع الشغل ,و في التجارة الجنسية ,والتسول,
وغير ذلك من الجرائم.
وبعد التطور التكنولوجي الهائل ومع ظهور األنترنت ومواقع التواصل
اإلجتماعي ظهرت طرق جديدة من اإلستغالل كإستعمال األطفال في المواد
اإلباحية ,وذلك من خالل تصويرهم في وضعيات مخلة ,إضافة إلى أن صور
األطفال أصبحت تستخدم لغايات الدعاية التجارية المختلفة في مواقع األنترنت.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشريعة اإلسالمية كانت سباقة في تحريم اإلساءة
والتشويه والتشهير كنشر الصور لغرض اإلضرار بالغير وتشويه السمعة وذلك
سبُوا
إستنادا إلى اآلية الكريمةَ " :والَّذِينَ يُؤْ ذُونَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت بِغَ ْي ِر َما ا ْكت َ َ
فَقَ ِد احْ ت َ َملُوا بُ ْهت َانًا َوإِثْ ًما ُّمبِينًا ".3
كما أن الفقه اإلسالمي إنقسم إلى  3إتجاهات بخصوص التصوير
فبعضهم حرم التصوير والتجسيم مطلقا إلتزاما بالسنة النبوية وسدا للشبهات إذ
عذَابًا يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
عن إبن مسعود قال رسول هللا ﷺ  ":إِ َّن أ َ َ
ش َّد ال َّن ِ
اس َ
ص ّ ِو ُرونَ "4أما اإلتجاه الثاني فأباح التصوير جلبا للمنفعة فقط كالصورة التي
ْال ُم َ
يلزم الشخص وضعها في بطاقته التعريفية الوطنية,وأما اإلتجاه األخير فأجاز
التصوير الضوئي فقط.5
وتتجلى أهمية دراسة موضوع الحماية الجنائية للصورة الفتوغرافية
للطفل عبر األنترنت في كون أن التعامل مع هذا المشكل ليس مألوفا وتناوله قد
يساهم في التعريف بالجريمة للسلطات وبالتالي محاربتها.كذلك أن معظم
البحوث الخاصة بجرائم األنترنت تركز على التجارة اإللكترونية والقرصنة إلى
غير ذ لك من الجرائم وتهمل موضوع اإلعتداء على صور األطفال عبر
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األنترنت ,كما أن الطفل يسهل خداعه وتصويره وبالتالي قد يستغل ألغراض
تجارية أو جنسية مما قد يشكل خطرا على نفسيته وحياته ككل.
والهدف الرئيسي من بحثنا هو إبراز رأي المشرع الجزائري مع
اإلستئناس بآراء تشريعات أخرى كالتشريع الفرنسي والمصري.
و اإلشكال الذي يواجهنا هو أنه إلى أي مدى وفق المشرع العقابي
الجزائري والمقارن ف ي حماية حق الطفل على صورته الفوتوغرافية عبر
األنترنت؟.
ولإلجابة على اإلشكال المطروح تجدر اإلشارة إلى أننا إتبعنا في بحثنا
منهجا وصفيا بوصف الجريمة وتحديد أركانها,إضافة إلى المنهج التحليلي
المستعمل في تحليل القوانين والقرارات القضائية,وكذا المنهج المقارن مع
القانونين الفرنسي والمصري.
ولإلجابة على اإلشكال المطروح سنتعرض لدراسة المفاهيم األساسية
","1ثم نتطرق لتجريم اإلعتداء على صورة الطفل "."2
 .1المفاهيم األساسية:
نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي عرفته البشرية ومع ظهور
األنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي إنتشرت ظاهرة تداول الصور عبر هذه
المواقع لألشخاص بصفة عامة,ولألطفال بصفة خاصة.
وللتعمق في الموضوع ينبغي علينا تحديد تعريف الطفل واألنترنت وذلك
في"," 1.1ثم التطرق بعد ذلك لماهية حق الطفل على صورته في "."2.1
 1.1التعريف بالطفل واألنترنت
إن الولوج لمفهوم اإلعتداء على حق الطفل في الصورة عبر األنترنت
يلزم علينا في البداية التعرض للمقصود بالطفل في" "1.1.1وتعريف األنترنت
في "." 2.1.1
 1.1.1المقصود بالطفل
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خدير وليد توفيق
 -دراسة مقارنة-

الحماية الجنائية للصورة الفوتوغرافية للطفل عبر األنترنت
1096

للتفصيل في الموضوع سنتعرض في البداية لتعريف الطفل في المعنى
اللغوي"," 1.1.1.1ثم نتطرق لتعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية
","2.1.1.1وبعد ذلك نحدد تعريف الطفل من المنظور القانوني":"3.1.1.1
 1.1.1.1تعريف الطفل في المعنى اللغوي
يقصد بالطفل في المعنى اللغوي ال َبنان,وال َّر ْخص,والجمع أطفال وطفول,وقد
طفل طفاله وطفولة,والطفل والطفلة الصغيران,والجمع أطفال,وعن قول أبو
الهيثم يدعى طفل حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم.6
 2.1.1.1تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية
7
لقد جعلت الشريعة اإلسالمية الغراء من اإلحتالم نهاية لمرحلة الطفولة
لقول هللا عز وجلِ ":إذَا َبلَغَ ْٱأل َ ْ
ط َٰفَ ُل ِمنكُ ُم ْٱل ُحلُ َم فَ ْل َي ْست َـ ِذنُواْ َك َما ٱ ْست َـذَنَ ٱلَّذِينَ ِمن
ع ِلي ٌم َح ِكيم".8ويقصد باإلحتالم البلوغ :و
ٱَّلل ُ لَكُ ْم َءا َٰيَتِ ِه َو َّ
قَ ْب ِل ِه ْم َك َٰذَلِكَ يُبَ ِيّنُ َّ
ٱَّللُ َ
ف بلوغ الصبي تارة بعالمات وتارة بالسن .فأما
ُعر ُ
يتحقق ببلوغ الصبي .وي َ
العالمات فتعرف بخروج المني من صلب الذكر،أو نبات الشعر على العانة,أما
بالنسبة للمرأة بخروج أثدائها وظهور الحيض وهذه العالمات تدل على أن
الصبي قد بلغ وإن كان لم يبلغ حد السن المقررة فقهيا.
أما بخصوص السن فلقد إختلف الفقهاء في تقدير السن فقدره فقهاء الحنفية
ب 18سنة للذكرو17لألنثى,أما المالكية فحددوها ب18سنة للذكر واألنثى,أما
الشافعية والحنابلة فحدداها ببلوغ الذكر واألنثى 15سنة.9
 : 3.1.1.1تعريف الطفل من المنظور القانوني
عرف المشرع الجزائري الطفل في الفقرة األولى من المادة الثانية من
قانون الطفل 12-15كما يلي":الطفل :كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة سنة
كاملة10"...وهذا التعريف جاء موافقا للمادة األولى من إتفاقية حقوق الطفل لعام
 1989التي نصت على أنه":ألغراض اإلتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خدير وليد توفيق
 -دراسة مقارنة-

الحماية الجنائية للصورة الفوتوغرافية للطفل عبر األنترنت
1097

يتجاوز الثامنة عشرة سنة ,ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون
المنطبق عليه".11
وبالرجوع للقانون المصري ووفقا لقانون الطفل رقم  12لسنة
,1996والمعدل بالقانون 126لسنة 2008في المادة  2منه نجد المشرع
المصري أنه قد عرف الطفل كمايلي ":يقصد بالطفل في مجال الرعاية
المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة
".ونالحظ أن المشرع المصري جعل مرحلة الطفولة بداية من والدة الطفل إلى
غاية بل وغه سن ثماني عشرة سنة وهو إقرار للمفهوم الدي جاءت به اإلتفاقية
الخاصة بحقوق الطفل .1989
أما القانون الفرنسي فإعتبر أن الطفل هو كل من لم يبلغ سن الخامسة
عشرة سنة من عمره كأصل عام ,وجعل في بعض الجرائم من هم دون سن
 18سنة تحت الحماية بإعتبارهم أحداث على سبيل المثال جرائم تعريض
األحداث للخطر.
 2.1.1تعريف األنترنت
األنترنت هو منطقة دون قانون هكذا يرى أحد الكتاب وهو حسن عبد
السميع. 12وأول مرة ظهرت األنترنت كفكرة في الواليات المتحدة األمريكية عام
, 1969فهي عبارة عن حاسب آلي مربوط بحاسب آلي آخر يرتبطان بواسطة –
سلك التلفون العادي-أو عن طريق كوابل مربوطة ببعضها ,وإذا كانت
الحواسيب بعيدة عن بعضها ومتفرقة يمكن إستخدام في هذه الحالة األقمار
الصناعية للربط بينها ليتحقق بدلك اإلتصال الدولي عبر األنترنت .واألنترنت ال
يملكه أحد وال يسيطر عليه أحد فهو ملكية تعاونية للبشر وللجميع .وفي البداية
كانت مجانية وبغير مقابل ,وكانت قاصرة على اإلستخدامات العلمية والبحثية,
وليس لها الصفة التجارية ,أما حاليا فتقوم شركات تجارية بإدارة شبكة األنترنت
مجلة صوت القانون
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ولذ لك فمن الضروري أن يدفع المشترك مبلغا من المال للحصول على
الخدمة.13
ومع إنتشار الثورة المعلوماتية  La revolution informatiqueزاد
إستعمال األنترنت عبر الحواسيب وكذا الهواتف النقالة وبدء إستعمالها في جميع
المجاالت مع دخول جميع الفئات إليها ,مما أدى إلى ظهور بعض الجرائم على
الشبكة ,وإزدادت مع الوقت وتعددت ,وهي من أخطر التحديات التي تواجه
الثورة المعلوماتية .ونظرا ألن الجريمة إفتراضية أصبحت األنترنت تعد جهازا
مثاليا إلرتكاب الجرائم بعيدا عن المتابعات القضائية.14
خاصة ضد القصر ,ومن أبرز اإلتفاقيات الدولية في هذا المجال نجد
إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية المنعقدة في بودابست عاصمة المجر
في 23نوفمبر  ,2002والتي نصت في المادة  9منها على مكافحة الجرائم
المتصلة بالمواد اإلباحية لألطفال ,وتشير المذكرة التفسيرية الخاصة بهذه
اإلتفاقية إلى أن المادة  9المتعلقة بالمواد اإلباحية تسعى لحماية الطفل من
اإلستغالل الجنسي  L’exploitation sexuelleوتدعيم renforcer
اإلجراءات الحمائية لألطفال ضحايا هذا النوع من الجرائم.15
 2.1ماهية حق الطفل على صورته
لتحديد ماهية حق الطفل على صورته ينبغي علينا في البداية تعريف
الصورة الفوتوغرافية في " ,"1.2.1ثم تحديد المقصود بحق الطفل في الصورة
في ", "2.2.1وأخيرا تحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة":"3.2.1
:1.2.1تعريف الصورة الفتوغرافية
لقد عرف اإلنسان الصورة مند فجر التاريخ فكانت في البداية عن طريق
الرسم على الحجارة ,واألخشاب بالنقش عليها .ونتيجة للتطور بدأ الرسم باليد
على القماش والورق ,ومضى التطور وإبتكرت آالت التصوير ثم ظهر التلفاز
وبدأت تظهر عن طريقه الصورة ,ثم ظهر الفيديو كارت ,ثم بدأت الصورة
مجلة صوت القانون
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تظهر في المجالت والصحف إلى أن حدث تطور هائل سنة  1920في مجال
التصوير من خالل  scannerوبدأ تخزين المعلومات على الحواسيب ونقلها
عن طريق األقمار الصناعية إلى غاية ظهور األنترنت أين أصبح العالم قرية
صغيرة فظهرت مواقع التواصل اإلجتماعي وأصبحت الصور والفيديوهات
تظهر في ثواني عبر كل أقطار العالم ما أدى إلى ظهور عدة جرائم ضد
األشخاص كجرائم اإلبتزاز اإللكتروني واإلعتداء على صور األطفال.
والصورة الفوتوغرافية هي كل شكل أو رسم ومثال ذلك الشيء المرسوم
على صفحة من الورق ،أو النسيج ،وتعرف في اللغة على أنها جمع صور
وهي كل ما يصور ,ويقال صورة العقل كذا أي هيئته .16أما إصطالحا فهي
التي يتم الحصول عليها تحت تأثيرالضوء ,وتكون فوق مادة حساسة
للضوء,وتلتقط الصورة عن طريق آلة التصوير أو عن طريق الهواتف النقال
الذكية.smartphone
 : 2.2.1المقصود بحق الطفل في الصورة
إن الطفل بصفته كائن ضعيف فهو يبدي سهولة مع األفراد في التعامل
معهم وهذ ا مايمكنهم ويسهل لهم إستدراجه وإلتقاط صوره بسهولة مما يشكل
خطورة على نفسيته .ومن صور إنتهاك الحياة الخاصة للطفل هو إلتقاط صورته
أو نشرها ,فقد تستعمل ألغراض إباحية وهذا ما جرمته كل القوانين الداخلية
للدّول ,وكما قد تستعمل لغايات تجارية كاإلعالنات على الصحف أو في التلفاز
أو في واجهات المحالت وهذا الفعل حظرته معظم الدول إذا كان دون إذن ممن
له السلطة على الطفل ,والوالدين هم الوحيدين الذين يملكون حق منح اإلذن
وحق اإلعتراض ألن المساس بصورة الطفل هو مساس باألسرة بحد ذاتها ولهذا
جرمت كل التشريعات تصوير الطفل دون إذن .مع عدم اإلعتداد بموافقة
القاصر لوحده وهذا ما أخدت به محكمة النقض الفرنسية.17
مجلة صوت القانون
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وتجدر اإلشارة إلى أن الصورة الخاصة بالطفل تدخل ضمن الوالية على
النفس ,18والمشرع الجزائري في قا نون األسرة الجزائري بدوره منح لولي
للطفل الوالية على المال والنفس معا في المواد من81إلى  ,86والمواد من
87إلى  91من األمر  02-05التي نصت على أحكام الوالية على القاصر في
الكتاب الثاني المتعلق بالنيابة الشرعية.
:3.2.1الطبيعة القانونية للحق في الصورة
لقد إختلف الفقه القانوني في تحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة إلى
 3إتجاهات:
اإلتجاه األول :يرى هذا اإلتجاه أن الحق في الصورة حق مستقل وليس
من عناصر الحق في الخصوصية وتبنى هذا الرأي جزء من الفقه الفرنسي
وبررو ذلك بأن الحق في خصوصية الصورة يثبت للشخص في حال نشرت له
صورته أثناء مباشرة حياته الخاصة,كما يرى هذا اإلتجاه أن اإلعتداء على الحق
في الصورة وإن صاحب اإلعتداء على الحق في الخصوصية إال أنه ال يمكن
الدمج بينهما إذ أنه لإلنسان الحق في اإلعتراض على صورته ولو كانت أثناء
ممارسته لحياته العامة دون أي مساس بالحق في الخصوصية.19
أما اإلتجاه الثاني :فيرى أن الحق في الصورة يعتبر عنصرا من عناصر
الحق في الخصوصية وهي من العناصر المقدسة في حياة اإلنسان,إذ أن
الصورة ماهي إال تعبير عن الفرد وهو بصدد ممارسة حياته اليومية الخاصة
وإستند جزء كب ير من الفقهاء الفرنسيين على هذا الرأي مدعمين ذلك بإجتهاد
القضاء الفرنسي ,ومن بين اإلجتهادات القضائية الحكم الدي أيد بإعتبار الصورة
من مظاهر الحق في الخصوصية إذ حكمت محكمة نانت الفرنسية بحكم مفاده
أن نشر صور في أماكن عمومية دون علم صاحبها يعتبر مساسا بحياته الخاصة
 20بل وذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك وإعتبر أن تصوير شخص وهو
مجلة صوت القانون
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ومساسا

يحتضر في فراش الموت أنه إعتداء على حقه في الخصوصية
بمشاعر ذويه.21
لكن هذا الرأي أنتقد فالحق في الصورة يكون مستقل عن الحياة الخاصة
عند بداية الحياة العامة.
أما اإلتجاه الثالث :فيرى أن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة فيكون
تارة مظهر من مظاهر الحق في الحياة الخاصة متى كانت تمس بحياة الفرد
الخاصة ,أما إذا تعلقت بالحياة العامة فتكون مستقلة,وبحسب هذا اإلتجاه فإن
الصورة ال تكون مظهرا من مظاهر الحياة الخاصة متى كانت ألتقطت في
األماكن العامة ,وتعد مظهرا من مظاهر الحياة الخاصة متى كانت في إيطار
عائلي وعاطفي.
وكرأي شخصي للكاتب وبناءا على النظريات السابقة فإنه يمكن القول
أن اإلتجاه الثالث هو األقرب للصواب وهو نفس الرأي الذي رجحه الكاتب
واألستاد الجزائري الدكتور رشيد شميشم.22
 .2تجريم اإلعتداء على صورة الطفل
لقد جرم المشرع الجزائري اإلعتداء على صورة الطفل وهو ماسنتناوله
بالتفصيل من خالل التعرض ألركان الجريمة في "," .2.1والعقوبة المطبقة
على الجاني في":"2.2
2.1أركان الجريمة
تتمثل أركان الجريمة في الركن المفترض وهو ماسنتعرض له في
","1.2.1والركن المادي وهو ما سنتطرق له في","1.2.2وأخيرا الركن
المعنوي وهو ماسنتناوله في ":"1.2.3
1.2.1الركن المفترض
لقيام جريمة اإلعتداء على الصورة الفوتوغرافية للطفل يجب توافر
الركن المفترض والذي يتمثل في صغر سن المجني عليه أي أن يكون سنه أقل
مجلة صوت القانون
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سن الذي حدده قانون الطفل الجزائري  12-15في الفقرة
18سنة ,وهو ال ّ
األولى من المادة  2منه التي نصت على أنه '':الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة
عشر18سنة كاملة,"..وهو نفس السن الذي حدده المشرع المصري في المادة
الثانية من قانون الطفل المصري,أما المشرع الفرنسي فحدده ب 15سنة في هذه
الجريمة عندما نص في المادة  23-227على تجريم إستعمال صورة الطفل
يقل سنه عن  15سنة في األعمال اإلباحية.
1.2.2الركن المادي:
يتمثل في الفعل المادي للجريمة ويكون ذلك بإلتقاط صورة للطفل في
مكان خاص ,Lieu privéوتسجيلها أو نقلها ,وكل الحاالت تعبران عن نفس
الفعل كما أنها تتم دون إذن صاحبها ونشير هنا إلى ّ
أن الولي هو من له الحق في
الموافقة من عدمها ,وتتحقق الجريمة بوقوع إحدى هذه األفعال ,وهناك بعض
الفروق بين اإللتقاط والتسجيل وكذا النقل:
إذ أنه يقصد باإللتقاط والتسجيل على أنه إلتقاط صورة الشخص الضحيةوتثبيتها أو تسجيلها على جهاز كآلة التصوير.
أما النقل فيقصد به نقل الصورة من الجهاز الذي إلتقطت به إلى مكان
آخر كنقلها من هاتف نقال ونشرها عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي
كالفايسبوك أو تويتر ,أو نقلها من هاتف نقال إلى آخر عن طريق, bluetooth
أومن حاسب آلي إلى آخر عن طريق .23 flash disk
ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على تجريم إستعمال صور األطفال
في قانون الطفل  12-15من خالل نص المادتين140و  141من القانون
المتعلق بالطفل والتي نصت على مايلى:
المادة 140من قانون الطفل  12-15نصت على أنه":يعاقب ..كل منينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص أو صور
بأية وسيلة يكون من شأنها اإلضرار بالطفل".
مجلة صوت القانون
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المادة 141من قانون الطفل  12-15نصت على أنه":دون اإلخاللبالعقوبات األشد,يعاقب ..كل من يستغل الطفل عبر وسائل اإلتصال مهما كان
شكلها في مسائل منافية لآلداب العامة والنظام العام".
و هنا نقول أن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد بتشريعه لقانون خاص
بالطفل و كذا بنصه في قانون الطفل على تجريم اإلعتداء على صورة الطفل
,بدال من ترك الجريمة تحت طائلة القواعد العامة في قانون العقوبات أي المادة
 303مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
إذا يستخلص مما سبق أن الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق بالقيام
بفعل إجرامي وهو إلتقاط أو تصوير أو نقل صورة طفل في مكان خاص دون
إذن وليه بأي وسيلة ومهما كان الغرض منها.
ويالحظ أيضا أن المشرع الجزائري لم ينص في قانون العقوبات
الجزائري على األجهزة المستعملة في إلتقاط الصورة و ترك المجال مفتوحا.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة موافقة ولي القاصر على نشر الصورة
يجب أن تكون الموافقة سابقة على النشر أو معاصرة لها وهذا ما ذهب إليه
القضاء الفرنسي باإلستناد إلى المادة  9من القانون المدني الفرنسي بإعتبار أن
أي نشر يتعلق بالحياة الخ اصة يجب أن يتضمن موافقة صريحة ومسبقة.24
واإلشكال الذي يمكن إثارته بخصوص الموضوع هو أنه هل نطبق
النصين وهما المادتين 140و141من قانون الطفل 12-15على على جريمة
إلتقاط صورة طفل أو تسجيلها ونقلها ألغراض جنسية كما نطبقها على الحاالت
المذكورة سابقا؟أم هناك نصوص عقابية أخرى؟
لإلجابة على السؤال نقول أنه إذا تضمنت الصورة أفعاال جنسية على
الطفل فإنه وبالرجوع لقانون الطفل نجد نص خاص بهذا الخصوص وهو نص
المادة 143من قانون الطفل 12-15الذي نص على مايلي"يعاقب على الجرائم
األخرى الواقعة على الطفل ,السيما اإلستغالل الجنسي للطفل ,وإستعماله في
مجلة صوت القانون
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البغاء وفي األعمال اإلباحية ,واإلتجاربه ,والتسول به أو تعريضه للتسول,
وإختطاف الطفل طبقا للتشريع الساري المفعول والسيما قانون العقوبات".
والجدير بالمالحظة أن المشرع الجزائري في المادة  143من قانون
الطفل لم يشر إل ى إستعمال صورة الطفل إال ضمنيا ,ورغم أن النص ذكر
األعمال اإلباحية إال أننا نرى أنه تدخل ضمنه الصورة بالضرورة ولقد أحالنا
في هذا الخصوص إلى قانون العقوبات من خالل نص المادة 333مكرر.251
ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بالقيام بفعل إجرامي هو إلتقاط أو
تصوير أو نقل صورة طفل تتضمن لقطات جنسية.
ويستخلص من المواد السابقة أن ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص
المادة  140من قانون الطفل يتعلق بجريمة التعدي على الحياة الخاصة أي
تصوير الطفل في مكان خاص ,غير أنه إذا كان التصوير في مكان عام فال
نطبق نص المادة140حتى ال نكون أمام خرق لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
أي تطبيق قاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص",ألن المادة تقصد إلتقاط صورة
طفل في مكان خاص ,وهنا يمكن القول أنه إذا ألتقطت الصورة في مكان عام
فيمكن إيقاف اإلعتداء باللجوء لقواعد القانون المدني وقواعد المسؤولية المدنية
في هذه الحالة و بالضبط المادة  47والمادة124من القانون المدني ,إذ نصت
المادة  47من القانون المدني الجزائري على الحقوق المالزمة للشخصية
بنصها":لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة
للشخصية أن يطلب وقف هذا اإلعتداء والتعويض عما قد لحقه من ضرر".أما
المادة  124من نفس القانون فنصت على أنه":كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص
بخطئه ويسبب ضررا للغير,يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ,".وكما هو
معلوم أن الصورة تعد من الحقوق المالزمة للشخصية وهذا ما يمكننا بالقول أنه
يمكن أن نلجأ لهذا التكييف متى كان اإلعتداء على الصورة في مكان عام.
مجلة صوت القانون
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وبناءا على ماسبق ذ كره يستخلص أن الركن المادي يقوم بمجرد
تصوير الطفل في مكان خاص دون إذن وليه ولو كان الفعل تم برضا القاصر,و
مهما كان الغرض من ذلك ,لكن اإلشكال الذ ي يمكن إثارته مرة أخرى هو أنه
إذا كنا أمام إستعمال غير مشروع للطفل في ومضة إشهارية فهل تقوم الجريمة
لو إستعملت صورة الطفل لغرض تجاري عبر األنترنت و ماهو موقف التشريع
الجزائري من ذلك؟
إن الحماية الممنوحة لحق اإلنسان في صورته تمتد لتشمل إي تصوير
ومهما كانت الوسيلة المستعملة ومهما كان الغرض,ومتى تم إستخدام صورة
الطف ل دون موافقة وليه في مكان خاص تقوم جريمة اإلعتداء على حرمة الحياة
الخاصة للطفل,أما إذا إلتقطت الصورة في مكان عام ودون موافقة الولي فهنا
يعد إعتداءا على حق الطفل في صورته وليس إعتداءا على خصوصيته,وفي
هذه الحالة نخرج بذلك عن نص المادة  140من قانون الطفل والمتعلقة
بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للطفل.
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري وألول مرة نص في قانون
الطفل وبالضبط في نص المادة 10منه على منع إستعمال الطفل في الومضات
اإلشهارية واألفالم ,إال بترخيص من الولي الشرعي و خارج فترات التمدرس,
ونص المشرع أن كل مخالفة لهذا المنع ستتوجب المتابعة القضائية,غير أن
المشرع الجزائري لم يحدد لنا العقوبة المطبقة في حالة مخالفة نص المادة 10
ما يجعلنا نلجأ إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالضبط نص المادتين 47
والمادة124من القانون المدني المتعلقة بضرورة وقف اإلعتداء والتعويض في
حالة التعدي على حق الطفل في الصورة.
1.2.3الركن المعنوي
ويتمثل أساسا في تعمد الجاني إلتقاط صورة الطفل الضحية عن وعي
وإدراك وهو مانستخلصه من نص المادة  140من قانون الطفل 12-15بنصها
مجلة صوت القانون
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"يعاقب ...كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر صور,"..
ويشترط في القصد الجنائي لهذه الجريمة علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادة
إرتكابها وإنتفاء أحد العنصرين ينفي القصد.
 2.2المتابعة والجزاء
كسائر الجرائم تسبق جريمة اإلعتداء على صورة الطفل مجموعة من
إجراءات المتابعة وهو ماسنتعرض له في" "1.2.2لتليها مرحلة العقاب وهو
ماسنتطرق له في ""2.2.2
:.1.2.2المتابعة اإلجرائية
إن جريمة اإلعتداء على الصورة الفوتوغرافية للطفل كسائر الجرائم
تسبقها مجموعة من اإلجراءات تبدأ في غالب األمر بالتبليغ ,كأن يتقدم الولي
إلى مصالح الضبطية القضائية المختصة في الجريمة اإللكترونية بشكوى مفادها
تعرض إبنه القاصر لإلعتداء على صورته عبر مواقع األنترنت أو مواقع
التواصل اإلجتماعي حيث تفتح هذه المصالح المتخصصة تحقيق معمق في
القضية  .كما يمكن للولي التقدم مباشرة للنيابة لتحريك الدعوى العمومية ويمكن
للنيابة تحريك الدعوى بمجرد وصول معلومات مفادها تعرض صورة الطفل
لإلعتداء وهذا مانستخلصه من نص المادة  29من قانون اإلجراءات الجزائية
التي نصت على مايلي..":تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع
وتطالب بتطبيق القانون.26
ويكون إثبات الجريمة بالقيام بحجز الهاتف النقال أو آلة التصوير المثبتة
عليها الصورة المستعملة في الجريمة .وتجدر اإلشارة إلى أن الدليل اإللكتروني
يعد تحديا لرجال الشرطة القضائية المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة
اإللكترونية خاصة أن هذا الدليل يسهل محوه وتدميره.27
:2.2.2الجزاء
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

خدير وليد توفيق
 -دراسة مقارنة-

الحماية الجنائية للصورة الفوتوغرافية للطفل عبر األنترنت
1107

تختلف العقوبة بين إلتقاط صورة ألي غرض عدا األغراض الجنسية
"الحالة األولى",وبين إستغاللها ألغراض إباحية"الحالة الثانية" .
الحالة األولى :إلتقاط صورة الطفل ألي غرض عدا األغراض الجنسيةنصت المادة 140من قانون الطفل 12-15على أنه ":يعاقب بالحبس من
سنة 1إلى 3سنوات وبغرامة من 150.000دج إلى 300,000دج كل من ينال
أو يحاول النيل م ن الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص أو صور بأية
وسيلة يكون من شأنها اإلضرار بالطفل.
كما أن المشرع المصري عاقب على على إلتقاط صورة الطفل دون إذن
وليه في نص المادة  309مكرر من قانون العقوبات بالحبس مدة ال تزيد على
سنة غير أنه يالحظ أن القانون المصري لم يكفل حماية جنائية خاصة لصورة
للطفل بل تحدث عن تجريم إلتقاط صور األشخاص بصفة عامة.
كما أن القانون الفرنسي هو اآلخر جرم هذا الفعل وهو ما نستخلصه من
نص المادة  1-226من قانون العقوبات التي نصت على حماية الحق في
الصورة من الناحية الجزائية إذ عاقبت بالسجن لمدة سنة وبغرامة قدرها 45
ألف يورو  45000على كل من صور شخص أو قام بتسجيل أو نقل صورة
شخص دون موافقته ,ويالحظ أن المشرع الفرنسي هو اآلخر لم يكفل حماية
جنائية خاصة للطفل ضحية اإلعتداء على الصورة غير أن المادة يمكن تطبيقها
ألنها لم تفرق بين الشخص الراشد والقاصر ويمكن للقاضي في هذه الحالة
التشديد في الجريمة ,وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسي كفل حماية جنائية
خاصة للطفل متى أستعملت صورته ألغراض إباحية وهو ماسنتعرض له في
الجزء الموالي.28 .
 الحالة الثانية:إستغالل صورة الطفل ألغراض إباحيةنصت المادة 143من قانون الطفل 12-15على أنه"يعاقب على الجرائم
األخرى الواقعة على الطفل,السيما اإلستغالل الجنسي للطفل ,وإستعماله في
مجلة صوت القانون
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البغاء وفي األعمال اإلباحية ,واإلتجار به,والتسول به أو تعريضه للتسول,
وإختطاف الطفل طبقا للتشريع السار المفعول والسيما قانون العقوبات".
وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن المشرع نص صراحة في المادة
333مكرر 1على العقوبة المطبقة على الجاني في حالة إستعمال صورة الطفل
ألغراض جنسية بنصه على مايلي "يـعـاقب بــالحـبس من خـمس 5سنـوات إلى
عـشر 10سنـوات وبغـرامة من 500.000دج إلى  100.000دج كل من
صور قاصرا لم يـكـمل  18سـنة بــأي وسيلة كـانت وهــو يمـارس أنشطة
جنسية بصفة مبينة ,حقيقية أوغيرحقيقية ,أو صور األعضاء الجنسية للقـــاصــر
ألغـراض جـنسية أساسا ,أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد
أو تـصـديـر أو عـرض أو بـيع أو حـيـازة مـواد إباحية متعـلـقة بالقصر.في حالة
اإلدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسـائل المستعملة الرتكاب الجريمة
واألمـوال المتـحصل عليها بصـفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن
النية".
وجرم المشرع المصري إستعمال صور األطفال ألغراض إباحية عبر
األنترنت في نص المادة  116مكرر"أ" من قانون الطفل المصري وعاقب على
ذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة ال تقل على  10آالف جنيه وال
تجاوز  50ألف جنيه.
كما جرم المشرع الفرنسي إستعمال صور األطفال ألغراض إباحية في
وسائل اإلتصال وذلك في نص المادة  23-227وعاقب الجاني بعقوبة خمس
سنوات سجن وغرامة قدرها  75,000يورو .كما عاقب على الشروع في
الجريمة بنفس عقوبة الجريمة التامة.
الخاتمة:
مجلة صوت القانون
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و بناءا على ما سبق يمكن القول في األخير أن المشرع الجزائري وفق
إلى حد بعيد بإستحداثه قانونا خاصا للطفل وهو القانون  12-15الصادر في
سنة  ,2015خاصة بعد تطرقه لحماية الطفل من الجرائم المستحدثة الخاصة
باإلعتداء على الصورة الفوتوغرافية للطفل من خالل المادتين 140و 141التي
جرمت اإلعتداء على الحياة الخاصة للطفل عبر وسائل اإلتصال ,وهذا ما
يحسب على المشرع بإعطائه حماية كاملة للطفل بهذا الخصوص.
كما أن المشرع الجزائري عزز من الحماية الجنائية للطفل الضحية
بتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه اإلعتداء على صورة الطفل خاصة
إذا تعلق األمر بإستعمالها ألغراض جنسية,إذ أقر عقوبة تصل إلى عشر سنوات
في هذه الحالة وفقا لنص المادة  143من قانون الطفل ,و المادة 333مكرر1
من قانون العقوبات.
وفي نفس السياق كفل التشريعين المصري والفرنسي الحماية الجنائية
للطفل الضحية بتجريمهم اإلعتداء على صورة الطفل .
ومن التوصيات التي نقدمها:
 حبذا على المشرع النص وتنظيم مسألة إستعمال صور األطفالألغراض الدعاية التجارية بنصوص تنظيمية خاصة,كون أنه حاليا كثر إستعمال
صور األطفال على شاشات التلفاز والصفحات اإللكترونية كما أن هذه
الوضمات اإلشهارية يمكنها أن تلعب دور سلبي في تكوين الطفل إذ تأثر على
نفسيته وعلى حياته األسرية واإلجتماعية والدراسية ,مما يجعلنا كباحثين نطالب
تنظيم هذه المسألة مع إشتراط إذن الولي الشرعي للقاصر قبل تمرير اإلشهار
عبر التلفزيون ولو كان اإلشهار جماعيا.
ضرورة فرض الغلق الفوري ألي حساب أو موقع إلكتروني ينشرصور وفيديوهات لألطفال دون إذن من الولي الشرعي,مع متابعة صاحب
الصفحة أو الموقع اإللكتروني.
مجلة صوت القانون
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ضرورة فرض غرامات كبيرة كتعويض عن الضرر الحاصل على كلمن تسول له نفسه وينشر معطيات شخصية للطفل دون إذن ولو كانت لغرض
إعالمي.
منع إستغالل األطفال في البرامج اإلجتماعية إال بإذن من الولي أوالقاضي المختص.
ضرورة أخلقة اإلعالم الذي يجب أن يلعب دورا إيجابيا ال سلبيا ,إذ نحنكباحثين قانونيين نقترح تنظيم ندوات للصحفيين لحثهم على ضرورة إخفاء
مالمح الطفل في حاالت تصوير البرامج اإلجتماعية.
التهميش و اإلحاالت :
1غالية رياض النبسة,حقوق الطفل بين القوانين الداخلية واإلتفاقيات الدولية.الطبعة األولى
منشورات الحلبي الحقوقية,سوريا,2010,ص.11.
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ملخص:
تقاس دولة المؤسسات بمدى احترامها لحقوق االنسان و حرياته ،لكن هذه الدولة يمكن أن تمر
بظرف استثنائي يتقلص فيه هامش المشروعية لصالح السلطة التنفيذية ،وهو ما قد يؤدي إلى
الم ساس بأساس من أسس دولة القانون وهو الحقوق والحريات ،فالسلطة وتحت ذريعة حفظ
النظام العام قد تجنح إلى الخروج عن الحدود الدستورية فتعمد إلى التضييق على الحقوق
والحريات ،ويمكن تجاوز هذه اإلشكالية من خالل تفعيل التزام الدولة بحماية الحقوق
والحريات في إطار الحدود الدستورية الخاصة بمثل هذه الظروف ،يقابل االلتزام من طرف
الدولة وعي من األفراد بضرورة التجاوب والتفاعل مع السلطة التي يقع عليها واجب حفظ
النظام العام بكل مشتمالته بما فيه الصحة العمومية ،حيث يعول على الرأي العام للوقوف أمام
تجاوز السلطة حدودها الدستورية وانتهاك حقوق االنسان وحرياته في ظل هذه الجائحة.
كلمااات ماتاحيااة :دولةةة القةةانون ،.جائحةةة كرونةةا ،.الحقةةوق والحريةةات ،.التةةزام الدولةةة ،.الةةرأي
العام.
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Abstract
Institutions's state is measured by the extent of its respect for human
rights and freedoms,but this state can go throug an exceptional
circumstance in which legitimacy is diminished in favor of the executive
authority, which can lead to prejudice human rights and freedom, by
violating the constitutional limits.As a solution to this, the state must
protect human rights and freedoms within the framework of the
constitutional system for such conditions. It reinforces the commitment
of the state to the awareness of individuals of the need to respond and
interact with the authority that has the duty to preserve public order.
KEY WORDS: state of law ; COVID-19 pandemic; human rights and
freedoms; state commitment; public opinion.

C.mokhnache@univ-setif2.dz : اإليميل، الشريف مخناش: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
،تحمي دولة القانون الحقوق والحريات في إطار ما يعرف بالمشروعية
 وفوق جموح، فوق سلطة الدولة وسطوتها،حيث القانون يعلو فوق كل اإلرادات
 حيث يصبح القانون بمثابة الحدود التي تلزم الجميع حكاما،األفراد وتمردهم
 تحقيقا لألمن القانوني والتوازن، ويعيش في ظله وتحت سلطانه،محكومين
.االجتماعي
،تزداد أهمية مبدأ المشروعية مع بروز أجيال الحقوق والحريات الحديثة
 فال معنى للتغني،والتي أصبحت البوصلة التي تقاس بها الدول والمجتمعات
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بالديمقراطية الشكلية في غياب حماية حقيقية للحقوق والحريات في كل
المستويات.
يواكب القانون مختلف الوضعيات التي تكون عليها الدولة ،فقد تشهد
الدول أزمات تستدعي منها فرض حالة طارئة في ظل ظرف استثنائي ،مما قد
يعرض الحقوق والحريات إلى االنتهاك ،لذلك عملت الدساتير على إضفاء
الصفة القانونية على تلك الحاالت االستثنائية مما يبقي الدولة في إطار
المشروعية وتحت الرقابة الشعبية.
يشهد العالم خطرا حقيقيا يهدد وجوده من خالل انتشار جائحة كورونا
المعروفة بسرعة االنتشارو فقدان المصل و عدم فعالية العالج ،و غياب وسائل
الحماية و الرعاية الصحية في معظم دول العالم ،لذلك فإن أقدس الحقوق و
الحريات ،و هو الحق في الحياة أصبح مهددا ،حيث تباينت الدول في موقفها من
هذه الجائحة ،فالبعض سلك ما يعرف بأسلوب مناعة القطيع و ترك الحياة تأخذ
مجراها في كل جوانبها ،اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،مع إقرار تدابير
احترازية خفيفة ،أما البعض اآلخر بما فيهم الجزائر فقد أعلن حالة الطوارئ
الصحية ،و فرض سياسة التباعد االجتماعي و االقفال الكلي أو الجزئي
لألماكن الموبوءة و تلك التدابير قد يكون لها بالغ التأثير على حياة الناس عموما
و حقوقهم و حرياتهم على وجه الخصوص.
يعد البحث في موضوع جائحة كورونا ومدى تأثيره على الحقوق
والحريات موضوعا آنيا ملحا ،ينبغي أن يأخذ حقه من الدراسة والبحث وذلك
الرتباطه باإلنسان الذي هو رأس مال المجتمعات وعماد قوامها ،وأيضا ألن
موضوع الحقوق والحريات هو الحلقة األضعف في العالقة بين السلطة
واألفراد.
إن اإلشكالية التي تطرح في هذا المقام هي مدى مساهمة الحماية
الدستو رية للحقوق والحريات في الحد من تأثير جائحة كورونا على المساس
مجلة صوت القانون
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بالحقوق والحريات تحت مبرر الحالة االستثنائية أو الظرف االستثنائي ،أو ما
اصطلح عليه حالة الطوارئ الصحية.
لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنبحث أوال حدود الحماية الدستورية للحقوق
والحريات في الظروف االستثنائية ،ثم نبحث في بند ثان عن أساليب حماية
الحقوق والحريات في ظل جائحة كورونا باعتبارها ظرفا استثنائيا.
 .1حدود الحماية الدستورية للحقوق و الحريات في الظروف االستثنائية
يرتبط موضوع الحقوق والحريات ارتباطا وثيقا مع الديمقراطية ،اذ ال
يمكن أن توجد الحقوق والحريات وتمارس إالّ في ظل نظام ديمقراطي حقيقي،
فالديمقراطية في جوهرها هي مظهر من مظاهر الحرية ،1ألنها تتعلق باإلنسان
فهي المظهر الحديث لدولة القانون التي جعلت من حماية الحقوق والحريات
أولوية األولويات ،وذلك بتضمينها في الدساتير الوطنية ،والمصادقة على
المواثيق الدولية ،واالنضمام إلى اإلعالنات العالمية ،فالدولة الحديثة أصبحت
مكانتها تقاس وفق معيار حماية الحقوق والحريات.
فبالرغم من التزام األنظمة الديمقراطية في دساتيرها ومن خالل المواثيق
الدولية واإلعالنات العالمية ،تلتزم تلك األنظمة بحماية الحقوق والحريات إالّ أن
ظروفا استثنائية قد تطرأ مما يجعل تلك الحقوق والحريات عرضة لالنتهاك،
لذلك سنبحث في نقطة أولى مفهوم الظروف االستثنائية ،وفي نقطة ثانية مدى
تأثير تلك الظروف على الحقوق والحريات.
 .1.1ماهوم الظروف االستثنائية:
تقر معظم الدسات ير بوجود حاالت غير عادية يمر بها األفراد والمجتمعات
والدول ،يطلق عليها أحيانا حالة الضرورة وأحيانا الظروف االستثنائية ،لذلك
فإن تلك الدساتير تخصها بأحكام خاصة تنظمها.
حظيت حالة الضرورة من الناحية الفقهية باهتمام كبير لدى فقهاء القانون
العام لوضع تعر يف اصطالحي لها ،أو كما اصطلح على تسميتها في القضاء
مجلة صوت القانون
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والفقه بنظرية الظروف االستثنائية ،إ ّ
ال أن األمر لم يكن سهال ،وقد عبر العميد
فيدل ( ) Vedelعن ذلك بقوله إنه من الصعب إعطاء تعريف جامع لهذه
النظرية ،ألنها تتعلق في أكثر األحيان بظرف أو مسألة خاصة.2
يرى الفقه أن نظرية الضرورة عبارة عن تنظيم دستوري لم يظهر إال بعد
نشأة الدولة الحديثة القائمة على مبدأ سيادة القانون ومبادئ حقوق االنسان
وحرياته ،وأن هذه النظرية بشروطها وضوابطها من ابتكار مجلس الدولة
الفرنسي الذي صاغها في إطار قانوني محدد.3
يقصد بالضرورة أو ما يعرف بالظروف االستثنائية تلك الحالة من الخطر
الجسيم الذي يتعذر تداركه بالوسائل العادية ،مما يحتم على السلطات العامة في
حالة الضرورة اللجوء إلى الوسائل القانونية االستثنائية لدفع ذلك الخطر
ومواجهة األزمات ،وفي جميع األحيان يتعين أن تكون هذه الوسائل الزمة حتما
لمواجهة الخطر ،حتى يسوغ استخدامها بالرغم مما تنطوي عليه من مخالفة
لبعض قواعد المشروعية في الظروف العادية .4لذلك يمكن ادراج جائحة
كورونا التي تجتاح العالم اليوم في دائرة الخطر الجسيم ،الذي ال يمكن مواجهته
بالتشريعات العادية حيث لجأت معظم دول العالم إلى فرض حالة الطوارئ
الصحية ،وهي ظرف استثنائي اقتضى اللجوء إلى تشريعات استثنائية ،بما
تحمله تلك التشريعات من تقييد لبعض الحقوق والحريات حفاظا على الصحة
العمومية.
ونظرا لخصوصية الظروف غير العادية فإن السلطة التنفيذية يمكن أن
تشارك بشكل أو بآخر في سن التشريع ،بحيث تصدر لوائح ومراسيم تشريعية
تستطيع تعديل القوانين القائمة أو إلغائها ، 5وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لبعض
المكاسب في مجال الحقوق والحريات المحمية قانونيا.
يجب أن تحترم لوائح الضرورة التي تستعملها السلطة التنفيذية في تسيير
حالة الضرورة أ حكام الدستور فال تخالفها ،إذ أن هذه اللوائح وإن كان لها قوة
مجلة صوت القانون
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القانون فتستطيع تعديل أو إلغاء القانون القائم أو التدخل في مجاله ،فإن هذا
القانون نفسه أقل قوة من الدستور ،ويجب أن يخضع ألحكامه تطبيقا لمبدأ علو
الدستور.6
ال يتم اللجوء لتلك اللوائح إال إذا كانت القواعد المتبعة في ظل الظروف
العادية عاجزة عن تمكين السلطة اإلدارية من مواجهة الظروف االستثنائية ،وقد
تكون اإلجراءات أفعاال مادية ،أو قرارات تنظيمية أو حتى قرارات فردية ،على
أن يكون ثمة تناسب بين مقدار السلطات الغير العادية وبين متطلبات الظروف
االستثنائية.7
 .2.1تأثير جائحة كورونا على الحقوق و الحريات:
تدرج الصحة العامة كعنصر من عناصر النظام العمومي ،الذي يعد
الحفاظ عليه واجبا يقع على عاتق الدولة ،لذلك فإن الدولة تتدخل في ظل
الظروف االستثنائية لحماية المجتمع و األفراد من كل المخاطر التي تهددهم،
يقصد بذلك حماية األفراد مما قد يهدد صحتهم من أمراض و أوبئة ،أو احتمالها
بحيث تتدخل سلطة الضبط اإلداري التخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من
األمراض ،كالتطعيم االجباري ،و إجراءات الحجر الصحي ،و غيرها من
الترتيبات الضرورية لتفادي االخالل بالنظام العام في مجال الصحة العمومية،
خاصة في ظل تعقد الحياة الحديثة مما يسهل تنقل األمراض و سرعة
انتشارها.8
ومهما كانت درجة الخطر التي تهدد أفراد الدولة فإن هذه األخيرة مطالبة
بااللتزام بحماية الحقوق والحريات العامة ،وذلك من خالل اخضاع جميع
قراراتها وأعمالها لمبدأ المشروعية الدستورية الذي يعني أن جميع تعليمات
وقرارات الدولة يجب أن تكون خاضعة ألحكام الدستور ،وإالّ عدت جميع
األعمال المخالفة لهذا المبدأ أعماال باطلة ،يجوز للمتضرر الحق في طلب
التعويض عنها.9
مجلة صوت القانون
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وإذا كانت القاعدة العامة في الظروف العادية تقرر التوازن بين ممارسة
الحقوق والحريات من طرف األفراد من جهة ،وبين دواعي المحافظة على
النظام العام والصحة العمومية من جهة أخرى ،فإنه عند وجود الظروف
االستثنائية كما هو الحال في حالة جائحة كورونا فإن ذلك التوازن سيختل حتما
على حساب الحقوق والحريات ،حيث يتطلب اتخاذ إجراءات أمنية تقيد من
ممارسة الحريات كمنع التجول ومنع االجتماعات والمظاهرات.10
إن اللجوء في حالة الضرورة إلى تطبيق حالة الطوارئ ،و هي حالة من
حاالت الظروف االستثنائية ،يؤدي إلى المساس بحرية المواطنين و تقييدها من
خالل توسيع سلطات اإلدارة كما تنص عليه الدساتير والقوانين ،مما يزيد من
صالحياتها خاصة في ظل االستخدام المفرط للسلطة التقديرية بما يحقق لها
مواجهة الظروف االستثنائية ،بهدف الحفاظ على النظام العام بما فيه الصحة
العامة ،و بذلك فإن السلطة قد تتجاهل في ظل هذه الظروف حريات األفراد،11
ناهيك على أن السلطات اال ستثنائية التي تمنح للسلطة التنفيذية في ظل تلك
الظروف قد يساء استخدامها ،وقد تستغل تلك السلطات للتضييق على الحقوق
والحريات .ويمكن إدراك التأثير الكبير لجائحة كورونا على الحقوق والحريات
من خالل تتبع تأثيرها على كل أنواع الحقوق عبر أجيالها الثالث ،الحقوق
المد نية والسياسية ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وأخيرا حقوق
التضامن.
الحقوق المدنية والسياسية:يندرج ضمن هذه الحقوق مبدأ المساواة وحرية التنقل والضمانات من
القمع وحماية المسكن وحماية المواطن وحماية الحياة الشخصية ،حرية االعالم،
حرية الرأي ،التعليم ،إنشاء الجمعيات ،حرية التجمع ،ويمكن وصفها بالحريات
الفردية والجماعية واالتصاالت االجتماعية.12
مجلة صوت القانون
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من خالل تعريف هذا النوع من الحقوق وربطه بما يعيشه األفراد
والمجتمعات من تضييق وغلق للمؤسسات التعليمية ومنع التجمعات ،فإن هذه
الفئة من الحقوق والحري ات أصبحت عرضة لالنتهاك مما يحتم وضع ضوابط
واضحة في إطار الموازنة بين المصلحة العامة أو ما يعرف بحفظ النظام العام
واحترام الحقوق والحريات.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي ،الجيل
الثاني م ن الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق واإلعالنات والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق االنسان .13وهذا النوع من الحقوق هو األكثر تضررا
من جائحة كورونا التي بسببها أغلقت المؤسسات االقتصادية والنوادي الثقافية
وأقر ما يعرف بالتباعد االجتماعي الذي أدى إلى شلل في كثير من مناح الحياة
دون المبادرة إلى رسم سياسة تكافلية واضحة المعالم ،تحد من تأثير هذه
الجائحة على هذا النوع من الحقوق والحريات.
حقوق التضامن:يتمثل هذا النوع من الحقوق في حقوق الشعوب في تقرير مصيرها
واستغالل مواردها ،وكذا الحق في تنمية مستدامة ،الحق في السلم واألمن
الدوليين ،الحق في نظام ديمقراطي عادل .14ويستمر تأثير جائحة كرونا على
كل هذه الحقوق بمستويات مختلفة مما يجعل مستقبل العالقات الدولية محل
تساؤل نظرا لآلثار الوخيمة التي ستتركها هذه الجائحة بعد انجالئها.
ويمكننا استخالص مدى تأثير جائح ة كورونا على الحقوق والحريات
باستقراء واقع الدول واألفراد ،فكل أنواع الحقوق والحريات في ظل هذه
الجائحة أصبحت محل تهديد حقيقي ،مما يدعو إلى إعادة النظر في تكييف
الجائحة وأساليب التعامل معها دون المساس بالحقوق والحريات.
مجلة صوت القانون
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 .2أساليب حماية الحقوق والحريات في ظل جائحة كورونا
يقع على الدولة بكل مكوناتها ومؤسساتها عبء حماية الحقوق والحريات
مهما كانت الظروف التي تمر بها الدولة ،فسيادة القانون تعنى خضوع الحكام
والمحكومين لسلطة القانون وأحكامه .ونظرا لجسامة مهمة حماية الحقوق
والحريات في الظرف االستثنائي فإن المسؤولية تمتد لتشمل المجتمع السياسي
والمجتمع المدني للوقوف سدا منيعا أمام كل تجاوز لحقوق االنسان وحرياته.
 .1.2التزام الدولة بحماية الحقوق و الحريات:
تعتبر دولة القانون أهم وسيلة وضمانة لحماية حقوق االنسان وحرياته،
من خالل خضوعها للقانون والتزامها بقواعد المشروعية في كل مظاهر نشاطها
التنفيذي والقضائي والتشريعي ،وعليه فإن أهم الضمانات لحقوق االنسان في
دولة القانون ،الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات ،ومبدأ سيادة القانون.15
يختلف مدى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات من دولة إلى أخرى
كما يختلف عنه في الظروف العادية عنه في الظروف االستثنائية التي تمر بها
البالد ،فالغالبية العظمى من الدول ال تترك الحقوق والحريات على اطالقها وإ ّ
ال
زالت الدولة وعمت الفوضى ،مما يعني أن التزام الدولة حماية الحقوق
والحريات يضمن لها الممارسة الحقيقية ،ولذلك أشارت المادة الرابعة من
اإلعالن الفرنسي لحقوق االنسان والمواطن أن حدود ممارسة الحقوق الطبيعية
والحريات لكل انسان ال يمكن تحديدها إالّ بقانون.16
ترتبط الحقوق والحريات بوجود دولة القانون وجودا وعدما ،فال يمكن أن
تنشأ الحقوق والحريات إالّ في ظل دولة القانون وذلك الرتباط الدولة بكرامة
األفراد المكونين لها.
ويمكن للدولة ،ممثلة في السلطات العمومية في تعاطيها مع موضوع
الحقوق والحريات ،أن تستعمل الضبط اإلداري ،عمال منها على المحافظة على
األمن والسكينة العامة والصحة العامة .غير أن اعتماد هذه السلطات في نهاية
مجلة صوت القانون
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ا لمطاف على آلية الضبط اإلداري ينبغي أن يكون محكوما بقيود ال تعارض فيها
بين توفير الراحة وحماية األشخاص والممتلكات من جهة ،واإلبقاء على
مقومات الحريات العامة من جهة ثانية ، 17وهو التزام يجد مرجعتيه في دساتير
الدول التي سعت من خالل تقنينها لحالة الضرورة إليجاد التوازن بين السلطة
والحرية.
إن المثلث «فرد-مجتمع-سلطة» شكل الهاجس األساسي لكبار المفكرين،
ألن حتمية ووجوبية وجود االنسان ضمن مجتمع معين ال بد من أن يترتب عليه
تقاطع لحرياته مع حريات األخرين ،ويكمن دور السلطة في ضبط إيقاع هذا
التقاطع ،من خالل تشريعات دقيقة هادفة إلى التوفيق بين الحرية والنظام
العام ، 18وهو الدور المطلوب من سلطات الدولة في هذا الظرف الدقيق الذي
تعيشه البشرية المهددة بجائحة كرونا.
وإذا كانت النظم السياسية معرضة ألن تنحرف بفكرة النظام العام في
أوقات األزمات و الظروف االستثنائية عن غايتها المحددة و ذلك باستهداف
غايات سياسية بدعوى حماية النظام العام و ما يتبع ذلك من اعتداء على الحقوق
و الحريات ،فإن تلك الحماية متوقفة في النهاية على مدى ايمان تلك الشعوب
بدساتيرها و استعدادها للدفاع عنها ضد محاوالت النيل منها ،و يرتبط ذلك
بمدى وعي و تطور تلك الشعوب ، 19فالتزام الدولة حماية الحقوق و الحريات
ينبغي أن يخرج من دائرة الشعارات و التصريحات إلى التجسيد في الواقع
الملموس ليظهر ذلك في حياة األفراد من خالل حماية حقوقهم و حرياتهم من كل
تهديد باعتبار ذلك واجبا دستوريا.
يقع على كاهل الدولة ومؤسساتها حماية الحقوق والحريات مع ضرورة
العمل على إيجاد التوازن والتناسب بين اإلجراءات والقرارات المتخذة والخطر
المحدق الذي فرض اللجوء إلى حالة الضرورة.
مجلة صوت القانون
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يشمل التزام الدولة حماية الحقوق والحريات في ظل جائحة كورونا كل
السلطات ،تنفيذية ،تشريعية ،مع التركيز على الدور المحوري للسلطة القضائية
التي تعد ضمانة من أهم الضمانات الفعلية لحماية الحقوق والحريات في ظل
حالة الضرورة ،فرقابة القضاء على أعمال اإلدارة وتصرفاتها في مثل هذه
الظروف يعد مالذا لكل من وقع عليه التعسف أو انتهكت حقوقه وحرياته.
.2.2الرقابة الشعبية:
يطلق أحيانا على هذا النوع من الرقابة اصطالح الرأي العام وهو من
المصطلحات الحديثة التي ظهرت مع الثورة الفرنسية ،لذلك يجمع الفقها ء
الدستوريون على أن وجود رأي عام حر مستنير وواع من أهم ضمانات التزام
السلطة العمل بمقتضى القانون.20
يخضع الرأي العام لجملة مؤثرات تنبثق من السياق العام للمجتمع بكل ما
يتضمنه من عناصر سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية ،فاألحزاب
والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والنخب وكل جماعات الضغط تشكل
بمواقفها مصادر أساسية لبلورة موقف شعبي اتجاه ما يطرح من مواقف.21
يسهم الرأي العام أو الرقابة الشعبية في الدفاع عن الحقوق والحريات
والمطالبة بتكريس دولة القانون ،بدفع السلطات العامة في الدولة إلى إعطاء هذا
الموضوع أهمية بالغة ،ويضمن تضييق دائرة التعدي الحكومي على الحقوق
والحريات تفاديا لتأليب الرأي العام ،الذي يشكل أساس وجود السلطة الحاكمة
النابعة من إرادة الشعب عن طريق االنتخابات.22
إن مما يؤكد على دور الرأي العام في توجيه وترشيد السياسة التشريعية
في الدولة ،هو اهتمام المؤسس الدستوري البالغ آلليات تجسيد الرأي العام،
كنظام االنتخابات ،واألحزاب السياسية ،والجمعيات .وتجلى ذلك االهتمام في
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تنظيم هذه اآلليات بقوانين عضوية لها مرتبتها المتميزة ،وبالتالي فإن فكرة تغيب
مشاركة الرأي العام في السياسة العامة للدولة يعد من األمور المستحيلة.23
فالرقابة الشعبية يمكن أن تكون من خالل األحزاب السياسية أو الصحافة
واالعالم بمختلف مكوناته فهي كفيلة إذا توافر الوعي السياسي والقانوني من
الحد من كل محاوالت النيل من الحقوق والحريات تحت أي ذريعة وفي ظل أي
ظرف.
تعد البيئة السياسية الواعية أهم الوسائل لتكريس الحقوق والحريات في
ظل الظروف االستثنائية ،بالنظر إلى الدور الذي تلعبه مختلف الفواعل المتمثلة
في األحزاب والصحافة وكيانات المجتمع المدني التي تتصدى وهي تدافع عن
الحريات كل من موقعها لكل التجاوزات التي قد ترنو إليها السلطة الحاكمة فهي
تلعب دور المراقب والمقترح للبدائل.24
يكاد ال يختلف اثنان على أن الرقابة الشعبية تعد أداة أساسية من أدوات
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي المتعلق بإدارة شؤون الدولة ،و قد
منحت دساتير العالم المعاصر للمشاركة الشعبية دورا رائدا في إدارة شؤون
الدولة ،من خالل النص في متنها على أن كل سلطات الدولة إنما تنبثق حصرا
من إرادة الشعب. 25وبوجود دولة القانون ،فإنها تعمل للوفاء بالتزاماتها اتجاه
األفراد المكونين لها ،بتوفير الحماية في اطار من التوازن بين حفظ النظام العام
و السكينة العامة و الصحة العمومية يقابل ذلك في الطرف اآلخر مجتمع واع
يتحلى بالمسؤولية يعمل في اطار المشروعية للدفاع عن حقوقه و حرياته
باعتبارها جزء من كرامته التي حباه هللا بها ،بتلك الموازنة بين السلطة و
متطلبات الحرية يمكن للبشرية أن تتجاوز أزمة كورونا بأقل األضرار الممكنة.
يبرز دور األحزاب السياسية باعتبارها اإلطار المنظم الذي يعكس
الموقف الشعبي من اإلجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات ،فدور
األحزاب في حماية الحقوق والحريات في ظل الظروف االستثنائية وتحديدا
مجلة صوت القانون
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جائحة كورونا يكتسي أهمية كبرى خاصة فيما تعلق بنشر الوعي في األوساط
الشعبية ،والعمل المنظم في اإلطار الجمعي للتخفيف من اآلثار الوخيمة المترتبة
عن هذه الجائحة في المجال النفسي ،واالجتماعي واالقتصادي.
يضاف إلى تلك الجهود الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وسائل
االعالم في إطار دعم الرقابة الشعبية على أعمال السلطات في هذا الظرف،
وذلك من خالل الكشف عن التجاوزات وشرح ما أبهم من القرارات التي قد
تلتبس على األفراد مضامينها وأهدافها.
خاتمة:
تعد دولة القانون الوعاء األفضل للحقوق والحريات ،ألن الدولة وجدت
لحفظ كرامة األفراد المكونين لها ،وصيانة حقوقهم وحرياتهم .لكن قد تمر الدولة
بظروف استثنائية يتقلص فيها هامش المشروعية لصالح السلطة التنفيذية مما قد
ينجر عنه من جنوح تلك السلطة وهي تستعمل سلطتها التقديرية النتهاك حقوق
األفراد وحرياتهم .ولعل الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم خير دليل على ذلك،
ألن أقدس حق في الوجود ،وهو الحق في الحياة ،أصبح اليوم محل مساومة في
أكثر الدول تقدما وانتسابا للديمقراطية وحقوق االنسان.
أظهرت كورونا باعتبارها جائحة عالمية هشاشة المبادئ التي يقوم عليها
المجتمع الدولي خاصة في جوانبه اإلنسانية ،وكما قيل رب ضارة نافعة ،فإن
جائحة كورونا توجب على الدول والمجتمعات تصحيح الخلل في نظرتها لكرامة
االنسان ،بالتفكير في مراجعة األولويات وترتيب العالقة من جديد في إطار
التوازن بين متطلبات السلطة وأولوية حماية حقوق االنسان وحرياته.
إن جائحة كورونا استفردت بالدول حيث تركت معظم الدول لمصيرها في
غياب الدعم اإلقليمي والدولي ،مما يفرض إعادة النظر في األسس التي قامت
مجلة صوت القانون
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عليها تلك المنظمات خاصة ما تعلق بمنظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
والجهوية.
يعد البحث في حقوق االنسان وحرياته بعدما خلفته جائحة كورونا من
ندوب في وجه اإلنسانية ،أولوية ملحة على أجندة المفكرين والفقهاء القانونيين،
لذلك يمكننا المساهمة بالنتائج التالية:
 جائحة كرونا التي تجتاح البشرية اليوم تمثل جرس إنذار لمراجعة
مفهوم النظام العام لناحية توسيعه وإعادة ترتيب أولوياته.
 يعد حفظ الحقوق وحماية الحريات أهم معيار تقاس به الدول في ظل
سقوط جل ا لمعايير التي اعتمدت لوقت طويل مثل معايير القوة ،الغلبة،
التسلح ،ومختلف مظاهر التطور المادية.
 بعد انجالء هذا الوباء ستجد الدول والمجتمعات نفسها أمام وضعية
كارثية على مستوى كل األصعدة ،االقتصادية واالجتماعية وحتى
العالقات السياسية ،مما يستدعي إعادة البناء العالئقي بين الدول ف ي
إطار انساني ،بعيدا عن الحسابات السياسية التي فضحتها جائحة كورونا
وكشفت عوارها.
 تسهم دولة القانون ،في إطار الحدود الدستورية ،في التخفيف من اآلثار
الوخيمة التي أثقلت كاهل األفراد نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ،من خالل
تسطير برامج ومخططات مدرو سة بعيدا عن االرتجالية من أجل تجاوز
هذه األزمة الخطيرة.
 يبرز الدور المحوري لوجود دور استشرافي من خالل التخطيط المسبق
لمواجهة مثل هذه األزمات والظروف االستثنائية.
من خالل هذه النتائج يمكننا تقديم االقتراحات التالية كمساهمة للتخفيف من آثار
وباء كورونا على الحقوق والحريات:
مجلة صوت القانون
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ينبغي التفكير في إعادة النظر في الدساتير لتأطير أفضل في مواجهة
مثل هذه الظروف االستثنائية بما يحفظ ديمومة الدولة من جهة ،وحفظ
الحقوق والحريات من جهة ثانية.
إيالء االهتمام باإلنسان باعتباره المقصود األول بكل تشريع أو سلوك،
ألن البشرية في غمرة انشغالها بالسباق نحو التكنولوجيا واكتسابها ،قد
أهملت االنسان بل إن معظم اإلنجازات المادية في عالمنا اليوم كانت
على حساب إنسانية البشر.
كان األجدر بدول العالم ممثلة في سلطاتها الحاكمة البعد عن المناكفات
السياسوية واالحتكام إلى صوت الحكمة والعقل إليجاد أفضل السبل
لمواجهة جائحة كورونا في إطار من التعاون والتنسيق والتشاور.
نشر الفكر والوعي داخل المجتمعات لربط األواصر اإلنسانية من أجل
توحيد الصفوف في مواجهة مثل هذه األزمات بعيدا عن الحسابات
السياسية والصراعات اإلقليمية.
العمل على تدارك الفجوة بين السلطة واألفراد المكونين لها لمصلحة
الجميع سلطة وأفرادا ،لحسن إدارة الصراع مع هذه الجائحة التي تهدد
كيان الجميع.
ينبغي على السلطة في سياق القرارات واإلجراءات المتخذة لمواجهة
جائحة كورونا المزاوجة بين اإلجراءات الردعية وبين اإلجراءات
الوقائية التحسيسية التي تبعث الثقة بين الطرفين.
يجدر بالسلطة التركيز على الجانب الروحي لبعث قيم التضامن والتكافل
بين أفراد المجتمع ،ألن التغلب على آثار جائحة كورونا لن يتأتى إال
بالتالحم بين السلطة واألفراد المكونين لها.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

الشريف مخناش ،عمار كوسة
في ظل جائحة كورونا

عنوان المقال :حماية الحقوق و الحريات
1130

 تشكل ثنائية السلطة والحرية معادلة صعبة في الوقت الراهن ،فهي في
حاجة إلى تفكيك وإعادة تركيب بما يتناسب والمستجدات اإلقليمية
والدولية والوطنية ،ألن التفسير الكالسيكي لهذه الثنائية أصبح عاجزا
على تحقيق طموحات الشعوب في العصر الحديث.
التهميش و اإلحاالت :
 1صالح دجال ،حماية الحريات ودولة القانون ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،2010-2009 ،ص112.
 2غ ربي نجاح ،حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة ،أطروحة دكتوراه ،محمد لمين
دباغين-سطيف ،-2الجزائر ،2016-2015 ،ص20.
 3علي مجيد حسون العكيلي ،المرجع السابق ،ص22.
 4علي مجيد العكيلي ،الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ،المركز
العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى ،2017 ،ص159.
 5عبد العزيز برقوق ،دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة ،أطروحة دكتوراه،
كلية الحقوق ،جامعة ال جزائر ،1بن يوسف بن خدة ،2016-2015 ،ص131.
 6ماجد راغب الحلو ،القانون الدستوري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر ،2008،ص254.
 7أشرف فايز النمساوي ،دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات ،المركز
القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى ،2009 ،ص260.
 8عليان بوزيان ،أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة ،أطروحة دكتوراه،
كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،2007-2006 ،ص93.
 9علي مجيد حسون العكيلي ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات في حالة الضرورة،
المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى ،2015 ،ص99.
 10غربي نجاح ،تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسمها الدولة في الظروف
االستثنائية ،مجلة المفكر ،العدد الرابع عشر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ص471.
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 11صالح الدين شرقي ،حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق الضرورة االستثنائية،
مجلة الدراسات ال قانونية والسياسية ،العدد  03جانفي  ،2016كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عمار ثلجي ،األغواط ،الجزائر ،2016 ،ص283.
 12الطاهر بن خرف هللا ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق االنسان ،مركز البحوث
والدراسات ،الجزائر ،2016 ،ص105.
 13محمد رياض دغمان ،الوجيز في حقوق االنسان والحريات العامة ،المؤسسة الحديثة
للكتاب ،لبنان ،الطبعة األولى ،2016 ،ص6.
 14فاطمة الزهراء جدو ،الوجيز في حقوق االنسان ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر،2018 ،
ص23.
 15لوني نصيرة ،الضمانات القضائية لحقوق االنسان ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،2019 ،ص192.
 16علي مجيد حسون العكيلي ،المرجع السابق ،ص98.
 17نصر الدين األخضري ،الحريات العامة ،منشورات السائحي ،الجزائر ،الطبعة األولى،
 ،2017ض242.
 18أمين عاطف صليبا ،دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ،المؤسسة الحديثة
للكتاب ،لبنان ،الطبعة األولى ،2002 ،ص309.
 19عليان بوزيان ،المرجع السابق ،ص309.
 20علي مجيد حسون العكيلي ،المرجع السابق ،ص135.
 21خضر خضر ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق االنسان ،المؤسسة الحديثة للكتاب،
لبنان ،الطبعة الرابعة ،2011 ،ص248.
 22صالح دجال ،المرجع السابق ،ص197.
 23حبشي لزرق ،إثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها ،أطروحة دكتوراه،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان ،-الجزائر،2013-2012 ،
ص295.
 24نصر الدين األخضري ،المرجع السابق ،ص335.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

الشريف مخناش ،عمار كوسة
في ظل جائحة كورونا

عنوان المقال :حماية الحقوق و الحريات
1132

 25محمد علي سويلم ،القضاء الدستوري ،المصرية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة
األولى ،2019 ،ص109.

قائمة المراجع:

 المؤلاات:
علي مجيد العكيلي ،)2017( ،الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير
المعاصرة ،مصر ،المركز العربي للنشر والتوزيع.
علي مجيد حسون العكيلي ،)2015( ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات في حالة
الضرورة ،مصر ،المركز القومي لإلصدارات القانونية.
أشرف فايز النمساوي ،)2009( ،دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات،
مصر ،المركز القومي لإلصدارات القانونية.
الطاهر بن خرف هللا ،)2016( ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق االنسان ،الجزائر،
مركز البحوث والدراسات.
محمد رياض دغمان ،)2016( ،الوجيز في حقوق االنسان والحريات العامة ،لبنان،
المؤسسة الحديثة للكتاب.
فاطمة الزهراء جدو ،)2018( ،الوجيز في حقوق االنسان ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر.
األخضري ،نصر الدين ،)2017( ،الحريات العامة ،الجزائر ،منشورات السائحي.
أمين عاطف صليبا ،)2002( ،دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ،لبنان،
المؤسسة الحديثة للكتاب.
خضر خضر ،)2011( ،مدخل إلى الحريات العامة وحقوق االنسان ،لبنان ،المؤسسة
الحديثة للكتاب.
محمد علي سويلم ،)2019( ،القضاء الدستوري ،مصر ،المصرية للنشر والتوزيع.
 األطروحات:
صالح دجال ،)2010-2009( ،حماية الحريات ودولة القانون ،كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،الجزائر.
نجاح غربي)2015-2016( ،حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة ،كلية
الحقوق ،محمد لمين دباغين-سطيف ،-2الجزائر.
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:ملخص
 بل وامتد أثر،تعاني أغلب دول العالم من مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها
هذه الجريمة إلى حد المساهمة في تمويل جرائم أخرى ال تقل خطورة عنها وأهمها الجريمة
 حيث تعتبر الجريمة المنظمة اليوم من أهم مصادر تمويل الجماعات اإلرهابية بما، اإلرهابية
.تجنيه من أموال وعائدات إجرامية
غسيل،المخدرات،العائدات اإلجرامية، تمويل اإلرهاب، الجريمة المنظمة:كلمات مفتاحية
األموال

Abstract:
Most countries in the world suffer from the dangers of organized
crime in all its forms, and the impact of this crime has extended to the
point of contributing to the financing of other crimes that are no less
dangerous, the most important of which is the terrorist crime. Today,
organized crime is one of the most important sources of financing
terrorist groups with the money and criminal proceeds they earn
Keywords: organized crime, Terrorist Financing ,Criminal proceeds,
Drugs , money laundering.
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 -1المؤلف المرسل:د .حسين حياة

اإليميلhoucinehayet1@gmail.com :

مقدمة :
تعتبر الجريمة المنظمة العاابرة للحادود مان باين أخطار الجارائم التاي تهادد
أمن و سلم الدول في وقتنا الراهن نظرا آلثارها السلبية التي مان أهام خصائصاها
أنهااا عااابرة للحاادود ،حيااث اتخااذت هااذه الجريمااة أبعااادا ه ال حاادود لهااا و أ اا اال
مختلفة تتطور يوما ه بعد ياوم تبعاا للتطاور الساريذ الاذد ي اهده العاالم فاي مختلاف
المجاالت سيما الت نولوجية منها ،و ما توفره هذه األخيارة مان سارعة و سارية و
سااهولة فااي االتصااال بااين المنظمااات اإلجراميااة و اإلرهابيااة ،ممااا يخاادم أن ااطتها
اإلجرامياااة و يااالثر بالتاااالي علاااى أمااان المجتمعاااات و سااالمها ،و لااام تعاااد أن اااطة
الجريمة المنظمة تهدد الادول النامياة فقاط بال أصابحت خطارا حقيقياا يهادد الادول
النامياااة و المتقدماااة علاااى حاااد ساااواال ،و هاااي فاااي ذلااا ال تختلاااف عااان الجااارائم
اإلرهابية التي تعتبر هي األخرى مصدر خطر حقيقي لطالماا أرعاب العاالم و ماا
يزال.
و تبدو العالقة واضحة بين الجريمة المنظمة و الجريمة اإلرهابية بل و
تعتبر الجريمة المنظمة بمختلف أ الها أهم مصادر تمويل األعمال اإلرهابية ،
ولقد تزايد االهتما م الدولي بالتهديد الذد ت له عمليات تمويل اإلرهاب نظرا
ل ونه ال ريان الذد يغذد العمليات اإلرهابية من خالل إمداد الحسابات و
التنظيمات اإلرهابية باألموال و األدوات و المعدات الالزمة لتنفيذ أعمالهم
اإلجرامية.
وفااي ظاال المتغياارات و المسااتجدات التااي طاارأت علااى العالقااات الدوليااة
وتأثير الت نولوجيا في توسيذ نطاا هاذه الجارائم ،صاار مان المل اد أناه ال يم ان
ألد دولااة مهمااا بلغاات قوتهااا أو درجااة تقاادمها أن تواجااه الجريمااة المنظمااة أو
الجرائم اإلرهابية بمفردها ،األمر الذد يتطلب عمال مت امال داخليا و خارجياا ،و
اتباع آليات تعاونية تعمل على تنسيق و توحيد الجهود على جميذ األصاعدة ،لهاذا
ت اثفاات الجهااود الوطنيااة والدولي اة لم افحااة هااذا المااد المتزايااد لتااداعيات الجريمااة
مجلة صوت القانون
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المنظمة للوصول إلى تجفيف أحد أهم مصادر تمويل اإلرهااب أال وهاو الجريماة
المنظمة.
ومن هنا نطرح اإل الية التالية :ما هاو دور الجريماة المنظماة فاي تمويال
اإلرهااب؟ و إلاى أد مادى يم اان المسااهمة فاي تجفيااف مصاادر تمويال اإلرهاااب
ماان خاااالل م افحاااة الجريماااة المنظماااة؟ أو بعبااارة أخااارى ماااا هاااي العالقاااة باااين
الجريمة المنظمة و تمويال اإلرهااب؟ و ياف تسـاـاهم م افحاة الجريماة المنظماة
في تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب؟.
لإلحاطة بموضوع ال دراسة اتبعنا المنهج التحليلي الوصفي الذد يتناسب
وطبيعة الموضوع ،من خالل وصف وتحليل المعلومات المتحصل عليها لتبيان
العالقة الموجودة بين الجريمة المنظمة وتمويل اإلرهاب ،وحتى ت ون دراستنا
املة ل ل جوانب الموضوع قسمناها إلى محورين نتناول في المحور األول
عالقة الجريمة المنظمة ب جريمة تمويل اإلرهاب من خالل التطر إلى اإلطار
المفاهيمي للجريمتين ،ثم نعرج إلى دور اإلجرام المنظم في تمويل اإلرهاب ،أما
في المحور الثاني فخصصناه ألهم آليات الم افحة الوطنية واإلقليمية والدولية.
 .1عالقة الجريمة المنظمة بتمويل اإلرهاب

ال يم ن للجرائم اإلرهابية أن تستمر إال إذا حافظت و وسعت من مصادر
تمويلها ،حيث أن قوة اإلرهاب ترجذ إلى حد بير إلى قدرته المالية ، 1و تتنوع
مصادر تمويل اإلرهاب ما بين مصادر م روعة من خالل الم اريذ
االقتصادية و االستثمارية التي تقوم بها ،و ما تحصل عليه من تبرعات
الجمعيات و الجهات المساعدة لها  ،ومصادر أخرد غير م روعة من أهمها
عائدات الجرائم المنظمة.
ولتحديد العالقة الموجودة بين الجريمة المنظمة و جريمة تمويل اإلرهاب
نتطر أوال إلى اإلطار المفاهيمي للجريمتين ،ثم نعرج إلى دور اإلجرام المنظم
في تمويل اإلرهاب.
 .1.1اإلطار المفاهيمي للجريمة المنظمة و جريمة تمويل اإلرهاب:
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ال يم ن الحديث عن العالقة الموجودة بين الجريمة المنظمة وجريمة
تمويل اإلرهاب إال بعد تحديد مفهوم الجريمتين ،وعلى الرغم من الخطورة
البالغة للجريمة المنظمة ،ومذ تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة اإلجرام
المنظم سواال على المستوى الوطني أو الدولي ،إال أنه ال يوجد أد تعريف جامذ
متفق عليه لهذه الجريمة ،وذل راجذ ربما لتعدد أنواع و أ ال الجريمة
المنظمة ،أما جريمة تمويل اإلرهاب فهي األخرى ليس هنا اتفا بين ال راح
و الباحثين على تعريف محدد لمصطلح تمويل اإلرهاب وإن انت التقارير و
الدراسات الدولية قد عرفته.
 .1.1.1تعريف الجريمة المنظمة:

لقااد اختلفااات و تعاااددت التعاااريف الفقهياااة العربياااة منهااا و الغربياااة ب اااأن
الجريمااة المنظمااة ،فعلااى مسااتوى الفقااه العربااي مااثال نجااد األسااتاذ أحمااد إبااراهيم
مصااطفى سااليمان يعرفهااا بأنهااا ج ساالو إجرامااي يتساام بااالتنظيم و االحتااراف و
االسااتمرارية ،و يح اام بطريقااة جياادة ماان خااالل نظااام إدارد هي لااي صااارم ،و
يعمال باه أفاراد محترفااون لهام أهاداف إجرامياة تنفااذ بحرفياة اديدة و يساعى إلاى
العنف و الترهيب ،و تتسذ دائرة ن اطه و مجال عملاه علاى المساتوى الاوطني و
اإلقليمي و الدوليج ، 2أما على مساتوى الفقاه الغرباي فنجاد الفقياه ماوريس اوس
يعرفها بأنها ج منظمة إجرامياة ت ا ل اب ة مساتقلة مان مجموعاة مان المجارمين
القاااادرين علاااى جااارائم القتااال ،و اساااتمرار بقااااال هاااذه ال اااب ة مرهاااون بارتبااااط
أعضاالها بالس ان و بالدولة بعالقات تتنوع بين الحماية و الترويذ و الر وة ج .
في حين عرفت المادة  2من اتفاقية باليرمو الجريمة المنظمة أنه :جأ-
يقصد بتعبير ججماعة إرهابية منظمة ج جماعة ذات هي ل تنظيمي مللفة من
ثالثة أ خاص أو أ ثر ،موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة
بهدف ارت اب واحدة أو أ ثر من الجرائم الخطيرة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه
االتفاقية من أجل الحصول ب ل مبا ر أو غير مبا ر على منفعة مالية أو
منفعة مادية أخرى.
مجلة صوت القانون
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ب -يقصااد بتعبياار ججريمااة خطياارة ج ساالو يمثاال جرمااا يعاقااب عليااه بالحرمااان
التام من الحرية لمدة ال تقل عن  4سنوات أو بعقوبة أ د.
ج -يقصااد بتعبياار ججماعااة ذات هي اال تنظيمااي ج جماعااة غياار م ا لة ع ااوائيا ه
لغرض االرت اب الفورد لجرم ماا ،و ال يلازم أن ت اون ألعضاائها أدوار محاددة
رسميا ،أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن ت ون ذات هي ل تنظيمي.4
 .2 .1.1تعريف جريمة تمويل اإلرهاب

عرفت المادة  2فقرة  1من االتفاقية الدولية لم افحة تمويال اإلرهااب لعاام
 1999جريمة تمويل اإلرهاب بقولها:
جيرت اب جريماة بمفهاوم هااذه االتفاقياة ال اخص يقااوم بأياة وسايلة اناات
مبا رة أو غير مبا رة ،و ب ل غيار م اروع ،و بارادتاه بتقاديم أو جماذ أماوال
بنية استخدامها و هو يعلم أنها ستستخدم ليا أو جزئيا للقيام :
أ -بعمل ي ا ل جريماة فاي نطاا إحادى المعاهادات الاواردة فاي المرفاق و
بالتعريف المحدد في هذه المعاهدات.
ب-بااأد عمااال آخااار يهااادف إلاااى التساابب فاااي ماااوت اااخص مااادني أو أد
خص أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما ي اون هاذا ال اخص غيار م اتر
في أعمال عدائية في حالاة ن اوب نازاع مسالح ،عنادما ي اون غارض هاذا العمال
بح م طبيعتاه أو فاي ساياقه موجهاا لتروياذ السا ان أو إلرغاام ح وماة أو منظماة
دولية على القيام بأد عمل أو اإلمتناع عن القيام بهج.
ثم أضافت الفقرة الثالثة من هاذه الماادة أناه :جل اي ي ا ل عمال جريماة مان
الجرائم المحددة في الفقرة األولى ،ليس من الضرورد أن تستعمل األماوال فعلياا
لتنفيذ جريمة من الجرائم الم ار إليها في الفقرة الفرعية (أ)أو (ب)ج
إذن يقصد بتمويل اإلرهاب  :ج أد دعم ماالي – فاي مختلاف صاوره -يقادم
إلى األفراد أو المنظمات التي تدعم اإلرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابياة،
وقد يأتي هذا التمويل من مصادر م روعة الجمعيات الخيرية مثال ،أو مصاادر
أخرى غير م روعة مثل تجارة البضائذ التالفة أو تجارة المخدرات. 5
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وهناااا خصاااائص أساساااية لهعماااال اإلرهابياااة التاااي يقصاااد بهاااا تمويااال
العمليااات اإلرهابيااة 6تميزهااا عاان غيرهااا ماان األفعااال اإلجراميااة األخاارى ،وأه ام
هذه الخصائص:
خاصية الخفاال :فهذه العمليات تتم عادة في سرية تامة.تتميز التنظيمات الهي لية لجماعات تمويل اإلرهااب بالمروناة مماا يجعلهااقادرة على اإلستجابة السريعة لتحديات استراتجيات الم افحة.
 تنوع وسائل تمويل اإلرهاب ( أموال  ،أدوات عينية مثل األسلحة .)... الغايااة ماان عمليااات تموياال اإلرهاااب هااي دعاام الجماعااات اإلرهابيااة ومساعدتها في تنفيذ أعمالها اإلجرامية.
 عااادم اخاااتالف عملياااات تمويااال اإلرهااااب الااادولي عااان عملياااات تمويااالاإلرهاب الداخلي من حيث الطبيعة الذاتية للفعل.
7
 ارتباااط عمليااات تموياال اإلرهاااب بعملياااات غساال األمااوال  ،ماان هاااذاالمنطلق ،سعت بعض الت ريعات إلى جعل التمويل جريماة قائماة باذاتها و ليسات
مجرد ا اترا فاي الجريماة اإلرهابياة فجريماة التمويال ت اون ساابقة علاى وقاوع
الجريمااة اإلرهابيااة ذاتهااا وقااد تقااذ األولااى فعااال دون ا ااتراط أن تقااذ الجريمااة
الثانية.
و قااد تطااورت إجااراالات التموياال خاصااة فيمااا يتعلااق بتحر ااات األمااوال
الداعمااة لهن ااطة اإلرهابيااة ،و التااي عااادة مااا ت ااون مماثلااة مااذ تل ا المسااتخدمة
لتحري و غسال األماوال ألغاراض الجريماة المنظماة أو الجريماة العاماة ،و فاي
ال ثياار ماان الحاااالت فااان المنظمااات اإلجراميااة و اإلرهااابيين يوظفااون خاادمات
مااوظفين محتاارفين فااي ذات مجااال النقااود بمااا فااي ذل ا المحاساابون و المحااامون
لمساعدتهم على تحري أموالهم.
و تتمثل األهداف الرئيسية من عمليات تمويل اإلرهاب في دعم الجماعات
اإلرهابية بقصد تحقيق هدف نهائي يتمثل في مساعدة الجماعات اإلرهابية في
تنفيذ أعمالها اإلجرامية ،و دعم هذه الجماعات لتحقيق غايتها التي ت ل الغاية
مجلة صوت القانون
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من األعمال اإلرهابية ،التي تتمثل في تحقيق غايات مذهبية أو اجتماعية سواال
انت فورية أو مستقبلية.
.2.1د ور الجريمة المنظمة في تمويل اإلرهاب

يرتبط تمويل الجرائم اإلرهابية بغيره من الجرائم األخرى و التي تعد في
نظر الت ريعات الوطنية و حتى القانون الدولي من األعمال غير الم روعة مثل
تجارة المخدرات و السالح و غسل األموال ،حيث تتعاون جماعات اإلرهاب مذ
جماعات اإلجرام المنظم من أجل توفير الدعم المالي المطلوب ،8مقابل خدمات
تلدي ها هذه الجماعات لتل العصابات المنظمة ،مما ي ل تحالفا وثيقا بينهما.9
.1.2.1تمويل اإلرهاب عن طريق تجارة المخدرات

لتجااارة المخاادرات عالقااة وطياادة بتموياال الجاارائم اإلرهابيااة ،حيااث يعتمااد
عليها فاي الحصاول علاى الماال ،مان جاناب آخار تسااهم تجاارة المخادرات ب ا ل
آخااار فاااي تقاااديم الااادعم للجماعاااات اإلرهابياااة ،ل اااون اإلتجاااار غيااار الم اااروع
بالمخاادرات يهااز تماس ا المجتمعااات سااواال اناات فااي دولااة منتجااة للمخاادرات أو
مسااتهل ة لهااا ،أو دول تماار المخاادرات عبرهااا ،وقااد ياالدد العنااف الااذد يمارسااه
تجااار المخاادرات إلااى الفوضااى وعاادم االسااتقرار ،وهااي أمااور تفيااد المنظمااات
اإلرهابية التي تهادف إلاى قلاب نظاام الح ام فاي الادول حتاى يعاود االنضاباط إلاى
الم ان.
مااا تتمثاال العالقااة بااين جريمااة تموياال اإلرهاااب و المخاادرات فااي أن هااذه
األخياارة تااوفر الساايولة النقديااة الالزمااة للمنظمااات اإلرهابيااة لتنفيااذ مخططاتهاااا
اإلجرامية ،وتحصل على هذه األموال إما من خالل إتجارها هي فاي المخادرات،
أو بسبب تقاضايها إتااوات مان منظماات االتجاار غيار الم اروع بالمخادرات ذات
المنطقة الجغرافية نظير فرض حماية عليها. 10
ماااان جهااااة أخاااارى بالمااااال ت ااااترد منظمااااات اإلتجااااار غياااار الم ااااروع
بالمخدرات الفاسدين من رجال ال رطة و التحقيق و القضااة و باار ال خصايات،
وهذا الفساد يرهن السلطة ويجعلها ضعيفة في مواجهة المنظمات اإلرهابية.11
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 .2.2.1تمويل اإلرهاب عن طريق غسل األموال

لغساال األمااوال عالقااة وطياادة بتموياال اإلرهاااب ،وهااذا نظاارا لت ااابه طاار
اإلرهااابيين ووسااائطهم فااي غس ال األمااوال وإخفائهااا مااذ الطاار التااي يسااتخدمها
ال ثير من تجار المخدرات و المنظمات اإلجرامياة فاي غسال أماوالهم الم ابوهة،
حيااث يسااتخدم اال ماان اإلرهااابيين و المجاارمين ذات المعااامالت الماليااة لتحوياال
األموال من م ان آلخر.
ولقااد أصاابحت عمليااات غساال األمااوال تمثاال أ ثاار الجاارائم انت ااارا علااى
مستوى العاالم ،فااألموال التاي تغسال هاي تلا األماوال التاي ت تساب بطار غيار
م اااروعة ،فيلجاااأ أصاااحابها إلاااى إخفائهاااا وإعاااادة توظيفهاااا فاااي مجااااالت أخااارى
م ااروعة ماان خااالل مااا يعاارف باساام عمليااات غساال األمااوال ،حيااث ترمااي هااذه
العمليااات إلااى عاادة أهااداف أبرزهااا إضاافاال ال اارعية علااى األمااوال الناتجااة عاان
استثمارات غير م اروعة لتجعلهاا أماواال م اروعة ،ثام بعاد ذلا دفاذ الضارائب
المسااتحقة علااى هااذه األمااوال عاان طيااب خاااطر و األمااوال القااذرة التااي يهاادف
أصااحابها إلااى تنظيفهااا هااي األمااوال التااي ت تسااب بوسااائل غياار م ااروعة مثاال
االتجار بالمخدرات و المقامرة و الدعارة.
الحقيقااة أن عوائااد المااال غياار الم ااروع أصاابحت ت ا ل عبئااا ثقاايال علااى
الاادول ،12وأصاابحت الاادول تنظاار إلااى العمليااات التااي يااتم ماان خاللهااا تبياايض
األموال غير الم روعة خطرا ليس فقط على االقتصااد 13فحساب إنماا ماا أخاذت
تتجه له عمليات غسل األماوال فاي تمويال الجريماة المنظماة ب ا ل عاام وجريماة
اإلرهاب ب ل خاص ،وما تعترف به الدول في هذا الصدد أيضاا صاعوبة تقادير
ال مية الحقيقية لهماوال غيار الم اروعة التاي تخضاذ لعملياات التبيايض والغسال
لغرض إخفاال مصدرها أو التي تذهب لتمويل اإلرهاب.14
.3.2.1تمويل اإلرهاب عن طريق االختطاف

ماان أباارز مصااادر تموياال اإلرهاااب قيااام الجماعااات اإلرهابيااة باختطاااف
واحتجاز رهائن وطلب الفدياة مان الادول التاي يتبعهاا الضاحايا المحتجازون ،وقاد
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تبلاات تل ا الفديااة ماليااين الاادوالرات ،وقااد يطلااب اإلرهااابيون عااادة تجهيااز وساايلة
لنقلهم واألماوال التاي حصالوا عليهاا جاراال العملياة إلاى دولاة أخارى ،ثام تساتخدم
الجماعات اإلرهابية هذه األموال في تدريب أعضاائهم ،وفاي تجنياد أعضااال جادد
و راال أسلحة ومعدات جديدة للقيام بعملياتهم اإلرهابية.
وقد استفادت الجماعات اإلرهابية المسلحة في منطقة المغرب العربي و
الساحل اإلفريقي من األموال الضخمة التي قدمتها الدول األوروبية التي
سارعت وتسارع إلى تقديم الفدية إلنقاذ رعاياها الذين وقعوا في أيدد هذه
الجماعات ،حيث ل ضغط الرأد العام قوة دفعت الدول األوروبية إلى القبول
ب روط الجماعات المسلحة وأرقامها الخيالية في تقدير قيمة الفدية .
.2مكافحة الجريمة المنظمة وأثرها في تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب

فيه أن م افحة جرائم تمويل اإلرهاب ومن ثم م افحة
مما ال
اإلرهاب تتطلب م افحة العديد من الجرائم ذات الصلة ،وأهمها الجرائم المنظمة
عبر الوطنية ،ونظرا للخطورة التي أصبحت ت لها هذه األخيرة بمختلف
أ الها ودورها الفعال ف ي تمويل جرائم أخرى أهمها اإلرهاب ،وفي ظل
المتغيرات و المستجدات التي طرأت على العالقات الدولية وتأثير الت نولوجيا
في توسيذ نطا هذه الجرائم ،صار من المل د أنه ال يم ن ألد دولة من دول
العالم مهما بلغت قوتها أو درجة تقدمها أن تواجه الجريمة المنظمة أو الجرائم
اإلرهابية بمفردها ،األمر الذد يتطلب عمال مت امال داخليا و خارجيا ،و اتباع
آليات تعاونية تعمل على تنسيق و توحيد الجهود على جميذ األصعدة.
 .2.1المكافحة الوطنية و اإلقليمية للجريمة المنظمة:

تختلف اإلجراالات و التدابير التي تتخذها ل دولة على حدى لم افحة
الجريمة المنظمة ،ل نها عموما ال تخرج عن ثالث مراحل وهي :مرحلة الوقاية،
مرحلة المواجهة ،مرحلة التقييم ،أما على المستوى اإلقليمي فتظهر الم افحة
من خالل المنظمات اإلقليمية و دورها في العمل على تحقيق التعاون اإلقليمي
لم افحة هذه الجريمة.
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 .1.1.2اإلجراءات الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة:

صادقت الجزائر على اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  55-02الملرخ في  5فيفرد ،2002
ثم عملت بعدها على مراجعة قوانينها(قانون العقوبات و قانون اإلجراالات
الجزائية) بما يت الئم و التطورات الحاصلة في هذا المجال حيث نص في المادة
 176من قانون العقوبات على أن :ج ل جمعية أو اتفا مهما انت مدته و عدد
أعضائه ل أو تألف بغرض اإلعداد لجناية أو لجنحة أو أ ثر معاقب عليها
ب 5سنوات حبس على األقل ضد األ خاص أو األمال ت ون جمعية أ رار،
وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم الم تر على القيام بالفعلج ،ما نص في
المادة  389م رر وما يليها على جريمة تبييض األموال  ،ما أصدر الم رع
الجزائرد قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وم افحتهما وهو
القانون رقم 01 -05الملرخ في  6فيفرد  ،2005باإلضافة إلى القانون رقم
 18-04الملرخ في  29ديسمبر  2004المتعلق بالوقاية من المخدرات و
الملثرات العقلية وقمذ االستعمال و االتجار غير الم روع بها ،و ذل القانون
رقم  10 -06المتعلق بالوقاية من الفساد وم افحته الذد من بين أهدافه تسهيل
ودعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد وم افحته.
أما في الجانب اإلجرائي فقد أورد الم رع الجزائرد بعض األح ام
الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي ت ل استثناال على األصل،
ومن هذه اإلجراالات نذ ر مثال :تمديد االختصاص المحلي في المادة  37و
المادة  329من قانون اإلجراالات الجزائية ،و ذل عدم استفادة المح وم عليهم
بسبب الجريمة المنظمة من نظام وقف تنفيذ اإل راه البدني رغم ثبوت إعسارهم
المالي ،وهو استثناال عن القاعدة العامة ،وهو ما نصت عليه المادة  603من
قانون اإلجراالات الجزائية ،ما نص في المادتان  8م رر و  612م رر على
أنه ال تتقادم المتابعات في الجرائم المنظمة و ذا العقوبات المح وم بها.
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ما استثنى الم رع الجزائرد الجريمة المنظمة من بعض األح ام
المتعلقة بالتفتيش و التوقيف للنظر ،ولعل أهم اإلجراالات التي تميز الجريمة
المنظمة وفي إطار عصرنة وتطوير وسائل البحث و التحرد عن هذه الجريمة،
فان المادة  65م رر قد أجازت لو يل الجمهورية أن يأذن إذا اقتضت الضرورة
التحرد في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق االبتدائي اعتراض المراسالت التى
تتم عن طريق وسائل االتصاالت السل ية و الالسل ية ،و وضذ الترتيبات التقنية
دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل األصوات و التقاط
الصور  ،ما أجازت المادة  65م رر عملية التسرب باستعمال هوية مستعارة.
.2.1.2المكافحة على المستوى اإلقليمي:

ستقتصر دراستنا في ما يخص الجهود اإلقليمية لم افحة الجريمة
المنظمة على المستويين العربي و اإلفريقي فقط نظرا لعالقتهما المبا رة
بالم افحة على المستوى الوطني من حيت التعاون والت امل والبعد الجغرافي.
 .1.2.1.2على المستوى اإلقليمي العربي

حيث قامت جامعة الدول العربية بان اال العديد من الم اتب و المنظمات
المتخصصة في األمن عامة و م افحة الجريمة خاصة ،ول ن م لة هذه
المنظمات أنها سرعان ما تتحول إلى منظمات قطرية في إدارتها وفق الدولة
المضيفة مذ غياب للمحاسبة و ال فافية في عملها ،باإلضافة إلى غياب المعايير
العلمية في تنظيمها و إدارتها ،مما يجعلها تغر بالفساد و سوال اإلدارة.15
.2.2.1.2على المستوى اإلقليمي اإلفريقي

ل قد عمد االتحاد اإلفريقي إلى توفير آليات عديدة لم افحة الجريمة المنظمة
و اإلرهاب على حد سواال ،حيث تيقنت الدول اإلفريقية أنه ال بد من موقف و
عمل م تر و موحد لمواجهة تهديد هذه الجرائم ،16ولتحقيق ذل قام االتحاد
اإلفريقي ببناال سياسة أمنية تقوم على مجموعة من األدوات أهمها األدوات
الت ريعية ،ح يث سعى إليجاد منظومة قانونية إفريقية تحصر من خاللها
التهديدات و سبل م افحتها ،و نجد على سبيل المثال  :االتفاقية اإلفريقية لم افحة
مجلة صوت القانون
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التي تمثل اإلطار القانوني لم افحة اإلرهاب على الصعيد

و منذ اإلرهاب
القارد.
ما تم اعتماد بروتو ول االتفاقية ب أن الوقاية وم افحة اإلرهاب في
جويلية  2014الذد نصت المادة  3من البروتو ول على إن اال مجلس السلم
واألمن اإلفريقي .و ذل تنفيذ منطق المالئمة بين الجهود القارية و المجهودات
الدولية ذات الصلة بالظاهرة اإلرهابية و الجريمة اإلرهابية و الجريمة المنظمة،
ما نجد القانون النموذجي لم افحة اإلرهاب في إفريقيا الذد جاال خالصة
للمجهودات الت ريعية.
أما األدوات الملسساتية فتتجسد م ن خالل ملسسات ت فل متابعة و رصد
الظواهر األمنية و اإل راف على مخططات العمل و تنفيذ السياسة اإلفريقية
لموا جهة التهديدات األمنية و أهم هذه األدوات نجد :مجلس السلم واألمن لالتحاد
اإلفريقي الذد تأسس في جويلية ،2002والمر ز اإلفريقي للدراسات و البحوث
حول اإلرهاب، 18باإلضافة إلى منظمة ال رطة اإلفريقية (أفريبول).19
.2.2المكافحة الدولية للجريمة المنظمة

ّ
المنظمة الدولية
تعمل هيئات عالمية متعدّدة في مجال م افحة الجريمة
ّ
المنظمات اإلجرامية
واإلقليمية ،من أجل حماية المجتمذ من مجموعات
الخطيرة ،وذل عن طريق محاربتها وإضعافها وتف ي ها ومقاضاة أفرادها
وإدانتهم ومصادرة األموال الم تسبة من أن طتهم غير الم روعة ،ومنه سنسلط
الضوال في ما يأتي على دور المنظمات الدولية وعلى رأسها دور منظمة األمم
المتحدة من خالل أجهزتها المختلفة و ذل دور منظمة األنتربول في هذه
الم افحة ،ومن ثم جهود المنظمات اإلقليمية في أوروبا وأمير ا والدول العربية
في م افحة هذه الظاهرة.
.1.2.2جهود األمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة
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تعمل األمم المتحدة على تنسيق الجهود بين الدول و المنظمات الدولية و
اإلقليمية لتحقيق التعاون في مجال م افحة الجريمة بصفة عامة و الجريمة
المنظمة بصفة خاصة ،من خالل أجهزتها المتخصصة أو المنظمات الدولية
التابعة لها ،ما سعت هيئة األمم المتحدة من خالل الملتمرات الدولية إلى إبرام
العديد من االتفاقيات في مجال م افحة الجريمة المنظمة .
 .1.1.2.2مكافحة الجريمة المنظمة من خالل األجهزة الفرعية للمنظمة

حيث تعمل ل من الجمعية العامة و المجلس االقتصادد و االجتماعي ل
في مجال اختصاصه على م افحة الجريمة  ،فالجمعية العامة باعتبارها الجهاز
األساسي في المنظمة  ،فهي تعمل على تحقيق التعاون الدولي في مختلف
المجاالت السياسية و االقتصادية و االجت ماعية....إلخ ،و قد أن أ المجلس
االقتصادد و االجتماعي في سبيل تنسيق هذه الجهود أجهزة فرعية متخصصة
في م افحة الجريمة المنظمة نذ ر منها  :لجنة المخدرات ويساعد هذه اللجنة في
تأدية مهامها المتمثلة في اإل راف و مراقبة مدى تطبيق االتفاقيات الصادرة في
هذا ال أن ت حت إ راف المجلس االقتصادد و االجتماعي ،يساعدها في ذل
الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات و برنامج األمم المتحدة لم افحة
المخدرات.
باإلضافة إلى لجنة المخدرات نجد لجنة منذ الجريمة و العدالة الجنائية و
التي تعمل خصوصا على تحقيق العمل و التعاون الدولي لم افحة الجريمة
الوطنية و الجريمة عبر الوطنية و التي ت مل خاصة الجريمة المنظمة و
الجريمة االقتصادية و فيها تبييض األموال.
تعمل لجنة منذ الجريمة في مجال م افحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مذ
ملتمرات األمم المتحدة لمنذ الجريمة و معاملة المذنبين و مر ز األمم المتحدة
المعني باإلجرام الدولي.
 .2.1.2.2مكافحة الجريمة المنظمة من خالل المنظمات الدولية
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توجد العديد من المنظمات و الهيئات األخرى التي تعمل في إطار منظمة
األمم المتحدة و التي تساهم ب ل أو بآخر في م افحة الجريمة ،ومن هذه
المنظمات منظمة الصحة الدولية  ،منظمة العمل الدولية و منظمة األمم المتحدة
للتربية و العلوم و الثقافة ( اليونيس و ) ،باإلضافة إلى منظمات غير ح ومية
من خالل دورها مذ المجتمذ المدني و مهمتها في م افحة الجرائم بصفة عامة و
الجريمة المنظمة بصفة خاصة ،مثل منظمة العفو الدولية  ،جمعية ال باب
العالمية.
.3.1.2.2التعاون القضائي و اإلجرائي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة

إن التعاون القضائي هو من أهم صور التعاون الدولي في م افحة
الجريمة المنظمة و يتجسد هذا التعاون من خالل صورتين هما :تسليم المجرمين
و المساعدة القضائية المتبادلة.
حيث يستند تسليم المجرمين إلى ف رة التعاون الدولي لم افحة اإلجرام و
تحقيق العدالة من خالل ضمان عدم إفالت المجرمين من العقاب لمجرد هروبهم
من إقليم الدولة التي ارت بوا فيها الجريمة ،وقد نظمت المادة  16من اتفاقية
األمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة أح ام تسليم المجرمين ،حيث من أهم
ال روط التي نصت عليها المادة ه و ازدواجية التجريم ،أد أن ي ون الفعل
مجرما في قانون الدولة طالبة التسليم و في قانون الدولة المطلون فيها التسليم،
وهو رط نجد في أغلب االتفاقيات التي تتعلق بتسليم المجرمين.
أما عن موضوع المساعدة القانونية أو القضائية المتبادلة ،فتعتبر اإلنابة
القضائية مظهرا من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات الدولية القضائية ،و هي
تعني أن تطلب الهيئة القضائية في الدولة األولى من الهيئة القضائية في الدولة
الثانية القيام ببعض اإلجراالات القضائية لحسابها ،و تقوم الدولة الثانية باجابة
الطلب حتى و لو لم ت ن بينهما اتفاقية دولية بهذا الخصوص استنادا إلى مبدأ
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المعاملة الدولية و مبدأ المعاملة بالمثل ،باإلضافة إلى صور أخرى للمساعدة
القضائية تتمثل في تنفيذ األح ام األجنبية و نقل المح وم عليهم وغيرها. 20
ما أ دت اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة على أهمية
التعاون اإلجرائي الذد يتم بين أجهزة تنفيذ القانون ،و ي مل التعاون اإلجرائي
تبادل المعلومات في ما يتعلق بهوية األ خاص الم تبه فيهم في ارت ابهم
الجريمة المنظمة ،وأما ن تواجدهم وحر ة العائدات اإلجرامية و المعدات و
األدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارت اب الجريمة ،و ذل تسهيل
التنسيق الفعال بين سلطات الدول األطراف وأجهزتها ودوائرها المختصة
وتبادل الخبراال وإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول ،باإلضافة إلى تبادل المعلومات
لل ف المب ر عن الجرائم الم مولة بهذه االتفاقية.
.2.2.2دور منظمة األنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة

إن المهمة الرئيسية لمنظمة األنتربول (المنظمة الدولية لل رطة الجنائية)هي
تأمين التعاون المستمر بين الدول ،وتحديدا أجهزتها األمنية في مجال م افحة
الجريمة المنظمة في ظل تصاعد معدل هذه الجريمة ،حيث توسعت لت مل
جرائم حديثة بعد تأثرها بالتطور الت نولوجي الحاصل في مختلف المجاالت،
وفي هذا اإلطار نص النظام التأسيسي لهنتربول في مادته الثانية أن أهداف
المنظمة هو تأمين وتطوير أوسذ مساعدة متبادلة بين ل سلطات ال رطة
الجنائية في إطار القوانين السارية في مختلف البلدان وعمال بروح اإلعالن
العالمي لحقو اإلنسان ،باإلضافة إلى إقامة وتطوير ل الملسسات القادرة على
المساهمة المجدية في تدار وقمذ الجنايات في الحق العام.
و في هذا اإلطار ي مل ن اط األنتربول مختلف أنواع الجرائم أو التي فيها
عنصر دولي ،مثل تزوير العملة وتهريب المخدرات واحتجاز الرهائن
والقتل...إلخ ،ما أن الدور األساسي الذد أن ئت من أجله منظمة األنتربول
يتمثل في إلقاال القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة صاحبة طلب التسليم
والعضو في المنظمة الدولية لل رطة الجنائية.21
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الخاتمة:
في خاتمة هذا المقال والذد تناولنا فيه دور الجريمة المنظمة بمختلف
صورها وأ الها في تمويل الجريمة اإلرهابية ،ومدى التعاون الموجود بين
منظمات و ب ات الجريمة المنظمة و عناصر الجريمة اإلرهابية ،ما تطرقنا
إلى دور م افحة الجريمة المنظمة عبر أليات وطنية وإقليمية ودولية في تجفيف
أحد أهم مصادر تمو يل الجريمة اإلرهابية ،فاننا نخلص إلى بعض النتائج ونقدم
بعدها بعض اإلقتراحات.
النتائج:

 إن الذين يقومون بأن طة داعمة وممولة لإلرهاب هم إرهابيون ال يختلفونثيرا عن أولئ الذين ينفذون العمليات اإلرهابية.
إن الدعم المالي للجماعات اإلرهابية هو أساس استمرارها ومصدر قوتها وقدرتها على الصمود ،وإن تمويل هذه الجماعات لم يعد يقتصر على مصادر
داخلية ،بل يعتمد أيضا على ما تجنيه التنظيمات اإلجرامية األخرى.
إن عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي من أهم مصادر تمويلاإلرهاب من خالل العائدات المالية اإلجرامية الضخمة التي تجنيها من تجارة
المخدرات وغسل األموال و تجارة األسلحة وغيرها.
إن وجود أنظمة مالية غير رسمية ال تخضذ ألية قيود يجعل من الصعوبةرصد جميذ األموال المتحر ة.
إن تحديد طبيعة جريمة تمويل اإلر هاب ي تنفه بعض الغموض ،إذ أنها يم نأن تندرج ضمن جرائم اإلرهاب بصفة عامة ،ما أنها قد تختلط أحيانا ثيرة
بالجرائم المنظمة عبر الوطنية جرائم غسل األموال ،ويم ن أن ت ل جريمة
قائمة بذاتها ومستقلة عن النوعين السابقين.
تتميز جرا ئم تمويل اإلرهاب بالسرية ،وهذا ما يجعل م افحتها أمرا صعبا،يتطلب اتخاذ إجراالات أمنية على درجة بيرة من الدقة و الفاعلية ،وأن م افحة
جرائم تمويل اإلرهاب يجب أن تأخذ في اإلعتبار م افحة الجرائم األخرى ذات
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الصلة وذات الطبيعة الدولية مثل جرائم اإلتجار بالمخدرات ،وجرائم غسل
األموال ،وجرائم اإلرهاب والجرائم المنظمة بصفة عامة و الجرائم اإلل ترونية.
تتطلب م افحة الجرائم ذات الصبغة الدولية مثل تمويل اإلرهاب والجريمةالمنظمة أجهزة و قوى ب رية ذات مواصفات وسمات خاصة من حيث اإللمام
بالمعلومات والقدرة على التعامل مذ أجهزة الحاسب اآللي و األجهزة الحديثة.
التوصيات:

ضرورة انضمام الدول إلى اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع الجريمةالمنظمة واإلرهاب ،و اإلقدام على إبرام اتفاقيات إقليمية وثنائية لتعزيز جهود
الم افحة.
ت اثف جهود جميذ الدول و المنظمات الدولية من أجل القضاال على التخلف والفقر الذد يساعد على إيجاد البيئات المالئمة النت ار الجريمة ب افة أ الها.
ت جيذ برامج الوقاية و الم افحة على مستوى المجتمذ المحلي مذ التر يز علىالفئات اله ة(الفقراال ،األطفال ،النساال،ال باب ،)...من خالل توجيه طاقات
ال باب وح دها نحو أهداف وطنية واجتماعية و اقتصادية من خالل برامج
التعليم و الوعظ واإلر اد.
تنظيم لقاالات دورية لمدير د وإدارات م افحة الجريمة المنظمة بمختلفأ الها لدول الجوار لتبادل الخبرات ووضذ استراتيجيات موحدة لم افحتها،
و ذا تنظيم لقاالات دورية بين ضباط مرا ز الحدود وقادة الوحدات للدول
العربية المتجاورة و للدول العربية (خاصة الجزائر) المجاورة لدول إفريقية أو
حتى أوروبية لتبادل المعلومات ووضذ الخطط الم تر ة ال فيلة بمراقبة
المهربين و المتسللين و القبض عليهم.
التهميش و اإلحاالت :
 -1ليندا بن طالب ،غسل األموال وعالقته بم افحة اإلرهاب ،اإلس ندرية  ،2011ص.151
 -2ور يس يوسف داوود ،الجريمة المنظمة  ،الدار العلمية الدولية للن ر و التوزيذ ،
األردن ،ص 168
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-Maurice Cusson , La notion du crime organisé in « criminalité organisée

et ordre dans la société « , collque Aix-en-provence du 5 au 6 juin 1996 ,
presses universitaires d’Aix Marseille , 1997 p 39

 -4اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ،اعتمدت و عرضت للتوقيذ
و التصديق و االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لهمم المتحدة  25الدورة الخامسة و
الخمسون الملرخ في  15نوفمبر .2000
 -5محمد السيد عرفة ،تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،
الرياض ،الطبعة  ،2009 ، 1ص .22
6-

Nimrod Raphaeli, Financing of Terrorism, Sources, Methods, and channels,
Terrorism and Political Violence, vol.15, issue04, Middle East Media
Research Institute, Washington, 2003, p 79

 -7محمد السيد عرفة ،مرجذ سابق ،ص 23
8

-Edward R. Kleemans, Organized Crime, Transit Crime, and Racketeering,
Crime and Justice, Vol. 35, No. 1, University of Chicago Press, united states,
2007, p 163

 -9محمد األمين األب رد ،الفساد والجريمة المنظمة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،2007 ،ص .82
 -10محمد إبراهيم الطراونة  ،م افحة تمويل اإلرهاب – األردن نموذجا ،-الندوة العلمية
اإلرهاب وحقو اإلنسان ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية على الموقذ
 repository.nauss.edu.saتم اإلطالع يوم2020/2/10على الساعة 14:14
 -11عادل حسن علي السيد ،دراسة حول تمويل اإلرهاب (المصادر -األساليب) ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2012 ،ص 18
 -12أسامة عبد المنعم علي ابراهيم،حظر وم افحة غسل األموال،الطبعة األولى،المر ز
القومي لإلصدارات القانونية،عابدين،2010،ص 34
 - 13جمال عبد الخضر عبد الرحيم ،م افحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،الجزال
 ،1دار المحجة البيضاال ،بيروت  ،2006ص 78
 -14زينب أحمد عرين ،)2016( ،جريمة تمويل اإلرهاب عنة طريق غسيل األموال،
 ، https://www.iasj.net/iasj/article/109239تاريخ االطالع
الموقذ
2020/2/17الساعة 15:14
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 -15ذياب موسى البداينة ،مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من المحلية إلى
ال ونية ،مجلة الف ر ال رطي  ،المجلد  ، 12العدد  ،4اإلمارات العربية المتحدة ،الموقذ
،
اإلل تروني /https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-368337/1
ص 55تاريخ اإلطالع  2020/4/15الساعة 10:15
 -16بوزيد عمار،الساحل اإلفريقي في عين اإلعصار ،مجلة الجيش (الجزائرية)،العدد ،561
أفريل  ،2006ص 30
 -17محمو د أحمد إبراهيم ،الحروب األهلية في إفريقيا ،مر ز الدراسات السياسية و
اإلستراتيجية ،األهرام  -القاهرة ،2001 ،ص 84
 -18أعمر عمورة ،من أجل مقاربة إفريقية لم افحة اإلرهاب ،المجلة الجزائرية للدراسات
السياسية ،المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،العدد الخامس ،2013 ،ص 47
 -19ساعد إلهام حورية ،وسائل م افحة اإلرهاب ،أطروحة د توراه في القانون العام ،لية
الحقو  ،جامعة الجزائر ،2016 ،ص 87
20

Lars Korsell and Paul Larsson, Organized Crime the Nordic Way, Crime
and1 Justice, Vol. 40, No. 1, University of Chicago Press, united states, 2011,
p 519

 21فولفغانت أولريش ،صفحات من تاريخ المنظمة الدولية لل رطة الجنائية ،الطبعة العربية،
المنظمة الدولية لل رطة الجنائية ،العدد  ،469السنة  ،1998ص97
قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية:
-1األب رد ،محمد األمين ،)2007(،الفساد والجريمة المنظمة ،الرياض ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية.
--2بن طالب ،ليندا ،) 2011( ،غسل األموال وعالقته بم افحة اإلرهاب ،اإلس ندرية.
-3عبد المنعم ،علي ابراهيم ،أسامة ،)2010( ،حظر وم افحة غسل األموال،الطبعة
األولى،األردن ،المر ز القومي لإلصدارات القانونية.
-4عبد الخضر ،عبد الرحيم ،جمال ،)2006( ،م افحة عمليات غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب  ،الجزال  ،1بيروت ،دار المحجة البيضاال.
-5عرفة ،محمد السيد ،)2009( ،تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب،الطبعة ،1الرياض ،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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-6السيد ،عادل حسن علي ،) 2012( ،دراسة حول تمويل اإلرهاب (المصادر -األساليب)،
الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 -7ور يس ،يوسف داوود( ،بدون سنة) ،الجريمة المنظمة ،األردن ،الدار العلمية الدولية
للن ر و التوزيذ.
-8محمود ،أحمد إبراهيم ،)2001(،الحروب األهلية في إفريقيا ،القاهرة ،مر ز الدراسات
السياسية و اإلستراتيجية.
 األطروحات:
-1إلهام حورية ،ساعد ،)2016( ،وسائل م افحة اإلرهاب ،أطروحة د توراه في القانون
العام ،لية الحقو  ،جامعة الجزائر ،.الجزائر.
 المقاالت:
-1فولفغانت ،أولريش ،) 1998( ،صفحات من تاريخ المنظمة الدولية لل رطة الجنائية،
الطبعة العربية ،المنظمة الدولية لل رطة الجنائية ،العدد ،469ص ص 102-92
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ملخص:
تعتبر فكرة الخطأ المربح من أهم مستجدات النظام القانوني اإلنجليزي ،وقد تم تبنيها
من قبل القضاء اإلنجليزي لتجريد مقترف الفعل الضار من األرباح التي اكتسبها على حساب
المضرور نتيجة للخطأ المربح الذي ارتكبه.
تمثل الغرامة المدنية أهم مستجدات مشروع قانون اصالح قواعد المسؤولية المدنية
في التقنين المدني الفرنسي ،اذ تعتبر هذه األخيرة تجسيدا للوظيفة العقابية والردعية لهذه
المسؤولية ،حيث كان الهدف الرئيسي لواضعي هذا المشروع هو ردع المسؤول عن الفعل
الضار عن القيام بسلوكات أو ممارسات معادية للمجتمع لكن دون تكريس التعويض العقابي
للمضرور خالفا للقانون االنجليزي وذلك بذريعة تفادي أي انحراف نحو االثراء بدون سبب
أو التصادم مع قواعد قانون العقوبات .خصص هذا المشروع المادة  1-1266لتفصيل مفهوم
ومضمون الغرامة المدنية كألية للتعويض عن الخطأ المربح ،اال أن الجدل الذي ثار بشأن
تطبيقها يعد من العوامل التي ساهمت في عدم إقرارها في تعديل التقنين المدني الفرنسي لسنة
 2016وتأجيل ذلك الى غاية استكمال الحوار الذي فتحته السلطات في هذا الشأن.
كلمات مفتاحية :الخطأ المربح ،مسؤولية مدنية ،تعويض عقابي ،غرامة مدنية ،ردع.

Abstract:
The idea of lucrative fault is the most important novelty of
English legal system, it has been created by English judiciary system to
strip of the profits that have been gained by tort doer or contract
breaker.
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The civil fine is the most important novelty of the draft law
reforming the rules of civil liability in the French civil law, as the latter
is an embodiment of the punitive and deterrent function of this
responsibility, as the main objective of the authors of this project was to
deter those responsible for the harmful act from conducting anti-social
behaviors or practices without devoting compensation punitive for the
injured or the victim contrary to English law under the pretext of
avoiding any deviation towards enrichment without cause or clashing
with the rules of penal law. This project devotes Article 1266-1 to
detailing the concept and content of the civil fine as a mechanism to
compensate for the Lucrative Fault, however the controversy that arose
over its application is one of the factors that contributed to its lack of
approval in the amendment of the French Civil Code for the year 2016
and postponing this until the completion of the dialogue opened by the
authorities in this regard..
Keywords: The Lucrative Fault; civil liability; punitive damages
or exemplary damages; civil fine; dissuasion or deterrence.
azzeddine.zouba@live.fr : اإليميل، عزالدين زوبة/. د: المؤلف المرسل-1
: مقدمة

 سددواء فددي نطدداق،قدد يحصددل أال يكددون هددف المسددؤول عددن الفعددل الضدار
 بددل يسددعى، مجددرد الحدداق الضددرر بالمضددرور،المسددؤولية العقديددة أو التقصدديرية
 وخاصدة إذا مدا فكدر أن مقددار مدا،عالوة على ذلك الى تحقيد ربدح مدن ارتكابده
سوف يجنيه مدن ربدح يفدوق علدى فدرض إقدرار مسدؤوليته العناصدر التقليديدة فدي
 فقدد وجدد القضداء الفرنسدي،1 تعويض الضرر من خسارة حالة ومن كسدب فائدت
نفسه عاجزا وحدائرا فدي نفدس الوقدت أمدام مرتكبدي مثدل هدذا الندوع مدن األخطداء
المربحة نظدرا لصدرامة أو تشددد القواعدد الحاكمدة لتقددير التعدويض والتدي تسدتند
الدددى مبددددأ التعدددويض الكامدددل أو كمدددا يطلددد عليددده بمبددددأ التعدددادل بدددين التعدددويض
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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والضرر ،2كما أنها قواعد قاصرة وغير كافية اذ ال تأخذ بعين االعتبدار مدا حققده
أو كسبه مقتدرف الخطدأ أو الفعدل الضدار مدن ربدح فدي ظدل انكارهدا غيدر المبدرر
للوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية بالنظر الى سديادة الوظيفدة التعويضدية ،فنتيجدة
التسدداع حجددم هددذا النددوع مددن مددن األخطدداء ،جعددل األسددتاذة الفرنسددية المعروفددة
( )Geneviève Vineyتددددعو الدددى تطويدددع أو التخفيدددف مدددن تشددددد قواعدددد
المسؤولية المدنية لمواجهة حاالت الخطأ المربح.3
غيددر أن القضدداء اإلنكليددزي قددد أدرك مسددبقا خطددورة مددا قددد يمثلدده تددرك
مرتكبددي هددذه األخطدداء المربحددة مددن االحتفدداظ بهددام أو عائددد الددربح المتحصددل
عليدده ،فأصدددر أحكامددا ردعيددة سددلب فيهددا هددذا الهددام وأدخلدده كعنصددر تعددويض
إضددافي حتددى ال يغتنددي شددخص مددن خطددأ قددد اقترفدده ،مسددتفيدا مددن مرونددة قواعددد
المسؤولية المدنية في القدانون اإلنكليدزي والتدي تجعدل مدن وظيفدة ردع المسدؤول
مماثلة في قيمتها إلصالح الضرر الذي لح بالمضرور.
يعددد تبنددي القضدداء اإلنجليددزي فددي نهايددة القددرن الثددامن عشددر لفكددرة الخطددأ
المددربح معلمددا بددارزا مددن معددالم تطددور واصددالح قواعددد المسددؤولية المدنيددة ،اذ
أصدبحت هددذه الفكددرة تحتددل مكانددة هامددة فدي ظددل القددوانين المدنيددة الحديثددة ،حيددث
رأى هذا القضاء أن اعمدال القاعددة الرومانيدة التدي تقضدي بأنده ال يجدوز السدماح
لشدخص بجندي فائددة مدن خطددأ قدد اقترفده تعتبدر وسدديلة لدردع أنمداط سدلوك بدددأت
تشدديع فددي المجتمعددات المعاصددرة ،4وبلددص صدددى هددذا الطددرح حتددى الددى معاقددل
األنظمددة القانونيددة التددي ال تددرى فددي التعددويض فددي نطدداق المسددؤولية المدنيددة اال
وسيلة لجبر الضرر ،أو التي تحصدر وظيفدة المسدؤولية المدنيدة فقدط فدي الوظيفدة
التعويضددية أو االصددطالحية ،وبددذلك فهنهددا كانددت تددرى أن الددردع يندددر ضددمن
االختصددداص األصددديل لقدددانون العقوبدددات أي ينحصدددر فدددي اطدددار تطبيددد قواعدددد
المسؤولية الجزائية.5
نددادى الكثيددر مددن كبددار الفقهدداء الفرنسدديين بتطبي د فكددرة الخطددأ المددربح اذ
عملوا على اقتراح نصوص قانونية لتبني هذا المفهوم الجديد بشديء مدن التهدذيب
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د/.عزالدين زوبة

التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين اإلنجليزي والفرنسي
1158

أو العقالنية لالرتقاء بهذه الفكرة الى مصداف النظريدة حتدى تكدون إضدافة أصديلة
لنصدوص المسددؤولية المدنيددة فدي التقنددين المدددني الفرنسددي ،وهدو مددا حصددل اذ تددم
تبنددي هددذا المقتددرح ضددمن مشددروع القددانون المتعل د بهصددالح قواعددد المسددؤولية
المدنية في القانون المدني الفرنسي ،الذي أطل بشأنه وزير العددل حدافظ األختدام
بتاريخ الجمعة  29أفريل  2016أولى المشاورات الوطنية بغية إثراء بندوده قبدل
اقراره ،لكن يالحظ أن بنود هذا المشروع قد أخدذت بفكدرة الغرامدة المدنيدة كأليدة
للتعددويض عددن الخطددأ المددربح بدددال مددن التعددويض اإلضددافي تفاديددا للتصددادم مددع
القواعدد الكالسدديكية أو التقليديددة للمسددؤولية المدنيددة ،التددي يقتصددر نطاقهددا أو تتقيددد
بصفة دقيقة بمبدأ التعدويض الكامدل ،6رغدم أن فكدرة تبندي أو تطبيد الغرامدة فدي
الما دة المدنية أثار هو األخر جدال يتعل بخصوصدية هدذه األخيدرة فدي حددا ذاتهدا
وارتباطهدا بشدكل وثيد بالمددادة الجزائيدة ،وربماا يكاون كلا مان أها العواماال أو
األسباب التي ساهمت في عاد إقرارهاا ضامن مختلات تعادي ت التقناين المادني
الفرنسي بالنظر الى تصاعد اخت ت اآلراء والمواقت بشأنها.
وعليه في ظل القصور الذي يشوب القواعد الحاكمة لتعدويض الضدرر فدي
المسدددؤوليتين العقديدددة والتقصددديرية ،أي قصدددور الوظيفدددة اإلصدددالحية للمسدددؤولية
المدنية ،تم تكريس التعويض عن الخطأ المربح كفكرة جديدة للضدمان ،لدذلك فدان
هذه الدراسة سوف تركز على توضديح معدالم وكيفيدات تطبيد هدذا المفهدوم الدذي
استحدثه القضاء اإلنجليزي للوصول الى فكرة الضمان العدادل مدن خدالل اضدفاء
الطدددابع أو الوظيفدددة العقابيدددة لقواعدددد المسدددؤولية المدنيدددة بهددددف توسددديع حمايدددة
المضددرور مددن جهددة ،وردع المسددؤول عددن الفعددل الخدداطج أو الضددار مددن جهددة
أخددرى ،فمااا هااي خصوصااية التعااويض عاان الخطااأ المااربح فااي كاال ماان القااانون
اإلنجليزي والفرنسي؟.
من أجل اإلجابة عن التسداؤالت التدي يطرحهدا هدذا الموضدوع قمندا بتقسديم
هذه الدراسة الى ثالث محداور ،يتعلد المحدوراألول بمفهدوم فكدرة الخطدأ المدربح
واألسدداس القددانوني للتعددويض عندده ،أمددا المحددور الثدداني فيتعل د بتصددنيف الخطددأ
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المربح في نطاق المسؤولية المدنية من خالل دراسة ندوعي الخطدأ المدربح سدواء
العقدي أو التقصيري ،وباعتبار أن تعديالت التقنين المدني الفرنسي لم تتبندى بعدد
هدذه الفكدرة التدي بقيددت حبدرا علدى ورق رغدم وجددود إرادة مدن الدولدة لتكريسددها،
لذلك خصصنا المحور الثالث لدراسة خصوصية فكرة الخطأ المربح في مشداريع
اصددالح المسددؤولية المدنيددة فددي التقنددين المدددني الفرنسددي( فددي انتظددار إقرارهددا
رسميا).
 .1مفهو فكرة الخطأ المربح
تقوم فكرة الخطأ المربح في نطاق المسؤولية المدنية على تخصيص جزاء
خاص في حاالت توفر شروط قيام هذا الخطأ ،اذ يتمثل الجزاء المترتب عليه
في تطبي التعويض العقابي على عات المسؤول عن الفعل الضار يضاف الى
عناصر التعويض التقليدية التي تحصر التعويض على ما لح المضرور من
خسارة وما فاته من كسب ،وهو ما يشكل خروجا عن القواعد المألوفة أو
التقليدية لهذه المسؤولية ،اذ يتميز هذا الخطأ المربح سواء من حيث تعريف ه
وخصائصه (أوال) ،كما أن الحكم بالتعويض المضاف في حاالت الخطأ المربح
يستلزم تحديد أساسه القانوني أو مصدر تبرير شرعيته (ثانيا).
 .1.1تعريت الخطأ المربح والخصائص المميزة له
7
يعددرف الخطددأ المددربح (Lucrative Fault en anglais ou la Faute
) Lucrative en Françaisبأنده « :الخطاأ الاكي يحقاي فياه مقتارت الفعال الضاار
الموجاااب للمسااااولية التقصااايرية أو العقدياااة ربحاااا يتجااااوز مقااادار التعاااويض
الواجب عليه دفعه المتمثل في عنصاري الخساارة الحالاة والكساب الفائات علاى
فاارض إقاارار مساااوليته» ،8اذ يمثددل هددام الددربح أو العائددد الددذي تحق د علددى
حسدداب المضددرور سددواء عددن قصددد أو تددم عرضددا أي بدددون قصددد كسددبا غيددر
مشددروع ،فالهدددف مددن اقددرار هددذا النددوع الخدداص مددن الخطددأ هددو معاملددة مقتددرف
الفعل الضار على نقيض قصده بسلب أو استرداد أو مصادرة هام الدربح الدذي
حققدده ،لكددي يضدداف الددى عنصددري التعددويض التقليدددين ،وبعبددارة أخددرى يسددتبدل
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الكسب ال ذي جناه المسدؤول بالكسدب الدذي سدوف يجنيده المضدرور رغبدة فدي أال
يكون خطأ المسؤول مصدر ربح له فال يغريه أو يغري غيره باقتراف مثدل هدذا
الخطددأ ،وهددو مددا يضدديف وظيفددة ردعيددة زجريددة للمسددؤولية المدنيددة الددى جانددب
الوظيفة التعويضية .9ان الهدف من هدذا التعدويض وفقدا للفقده الفرنسدي هدو القمدع
الفعددال لهددذا الددنمط مددن األخطدداء أو السددلوكيات غيددر األخالقيددة التددي يكددون مددن
مصدلحة مقترفهدا ارتكابهددا ألنده يجنددي مدن نشداطه الضددار ربحدا يفددوق مدا يخسددره
على فرض إقرار ادانته أو تحميله المسؤولية.10
أضددفى القددانون اإلنجليددزي علددى الخطددأ المددربح مجموعددة مددن الخصددائص
لتمييددزه عددن األخطدداء األخددرى فددي نطدداق المسددؤولية المدنيددة كالخطددأ الجسدديم أو
الخطدأ الخطيددر ،اذ يتميددز هدذا الخطددأ بخصددائص جوهريدة يمكددن تحديدددها بهيجدداز
وفقا لما يلي:
 أنه خطأ شخصي أي أنه لصدي أو مدالزم لشدخص مرتكبده ،اذ ال يجدوزنقل أو تحويل مسؤولية وأثر األخطاء المربحة التدي يقترفهدا شدخص الدى شدخص
أخددر ،ففددي نطدداق مسددؤولية المتبددوع عددن أعمددال تابعيدده ،ال يجددوز نسددبة األخطدداء
المربحة التي يرتكبها التابع الدى متبوعده بدل تقتصدر مطالبدة التدابع بدالتعويض اذا
تددوفرت شددروطه طبقددا لمبدددأ التعددويض الكامددل دون أن يتعدددى ذلددك الددى مطالبددة
المتبوع عن الربح الذي جنداه تابعده اال اذا كدان متواطئدا معده ،ألن التعدويض فدي
حالدة الخطدأ المدربح لده صدبغة شددبه جزائيدة ،11أمدا فدي نطداق مسدؤولية الددوارث،
فانه ال يجدوز مطالبدة هدذا األخيدر بالكسدب الفائدت الدذي ارتكبده مورثده عدن خطدأ
ارتكبه على اعتبار أن دعوى التعويض عن الخطدأ المدربح وفقدا للفقده اإلنجليدزي
تمددوت بمددوت مقترفهددا ،كمددا أندده ال يجددوز وفقددا لهددذا الفقدده ترحيددل خطايددا مقتددرف
الفعل الضار المربح الى ورثته.12
أنه خطأ عمددي مدن ندوع خداص ،ذلدك أن مقتدرف الفعدل الضدار ال يندويمجرد إيقداع الضدرر بالمضدرور بدل يسدعى عدن وعدي وتخطديط الدى جندي الدربح
مددن ذلددك ،فنيتدده فددي الحدداق الضددرر بمضددروره هددي مجددرد وسدديلة للوصددول الددى
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الغاية النهائية التي يسعى اليها أال وهي تحقي وحسداب األربداح ،وهدذا مدا يشدكل
باعثده الرئيسدي ،فلدو قدام صداحب متجدر بدرفض تجديدد عقدد عمدل لشدخص يعمدل
لديده ،فقدام العامددل بنشدر األسدرار التجاريددة لدذلك المتجدر نكايددة بصداحبه ،ورغبددة
منه في حرمانه من المزايا التنافسية التي توفرها تلدك األسدرار ،فدان الخطدأ الدذي
ارتكبه هذا العامل هو خطأ عمدي بسيط لدم يرغدب مرتكبده اال فدي إيقداع الضدرر
بصاحب المتجدر ،غيدر أن هدذا العامدل اذا أفشدى هدذه األسدرار الدى متجدر مندافس
مقابل عمولة معينة فان الخطأ الذي ارتكبه قد يكيف على أنه خطأ عمددي مدربح،
حيث أكد القضاء اإلنجليزي هذه الخاصدية فدي عددة قضدايا منهدا القضدية الشدهيرة
) (Rookes vs Barnardسدنة  ،1964اذ أكدد القاضدي اللدورد( 13(Devlinالدذي
كان يعتبر من أشد المعارضين لمبدأ التعويض العقابي على تالزم الصفة العمديدة
مع الخطأ المربح باعتبارها شرطا جوهريا لسلب الربح الذي حققه مقتدرف الفعدل
الضدار ،وهدو مدا يفسدر ربمدا سدعيه الدى تقييدد اللجدوء الدى الددعاوى أو المطالبدات
القضائية التي كانت تؤسس عليه بمجموعة من الضوابط والشروط.14
انتقد البعض تقييد هذه الفكرة القانونية التي هي فدي طدور نشدأتها بقيدد ثقيدل
كقيد اشتراط العمدد ممدا يعيد تطورهدا ،لهدذا فقدد أعمدل القضداء اإلنجليدزي فكدرة
الخطأ المربح غير العمدي في نطاق عقدد الوكالدة عنددما يجندي الوكيدل ربحدا مدن
جراء تنفيذ عقد وكالته بدون أن يشترط أن يكون اخالله عمديا في بعض القضدايا
التي فصل فيها.15
أنه خطأ غير قابل للتأمين ،وهو ما أكد عليه الفقه الفرنسي ،ذلك أن جعدلمثل هذا الخطأ قابل للتغطية التأمينية يتعارض مع الهدف الرئيسدي مدن تبندي هدذه
الفكرة أال وهو اسدترداد الدربح الدذي جنداه بفعلتده الخاطئدة ،16وبدذلك ال يسدمح لده
بنقل عبء فعلته الى شركات التأمين بينما يحتفظ هو بالربح الذي جناه.17
 .2.1األساس القانوني للتعويض عن الخطأ المربح
تعتبدر قدوانين الكومنلوو) )Common Lawأنظمدة قانونيدة قضدائية طالمدا أنهدا
ترتكددز علددى السددواب القضددائية ،18اذ مثلمددا تصددنف هددذه القددوانين بدقددة مختلددف
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أنواع الخطأ التي تبرر توقيع عقوبة مدنية فدي حد مرتكبيهدا فهنهدا بالمقابدل تميدز
أيضا بنفس الدقة مختلف تصنيفات التعدويض مدن خدالل تخصديص وظيفدة معيندة
لكل منها.
ال يوجد أي نص ضمن هذه القوانين يعرف التعويض العقابي
) (Dommages et intérêts punitifsأو يقيد وظيفة هذا التعويض ذو الطبيعة
الشاذة أو غير العادية ،لكن يمكن القول أن الغرض األساسي من إقرار القانون
اإلنجليزي للتعويض العقابي هو توقيع الجزاء أو العقوبة على األفراد في حالة
قيام أي منهم بخرق قاعدة من قواعد القانون المدني بسوء نية أو بهرادة غادرة،
وبصفة خاصة في حالة قيام مرتكب الفعل الضار بخطأ بقصد تحقي ربح غير
مشروع على حساب المضرور.19
ثار جدل فقهي وقضدائي كبيدر حدول األسداس القدانوني للتعدويض المضداف
فددي حدداالت الخطددأ المددربح لتعارضدده مددع مبدددأ التعددويض الكامددل ،المبدددأ الحدداكم
لنطدداق التعددويض فددي المسددؤوليتين التقصدديرية والعقديددة ،فاجتهددد الفقدده فددي فرنسددا
وانجلترا إليجداد أسداس قدانوني متدين لهدذه الفكدرة ،وفدي هدذا اإلطدار يمكدن القدول
بوجددود نظددرتين أساسدديتين وهمددا نظري دة االثددراء غيددر المشددروع(أوال) ونظريددة
االسترداد الكامل(ثانيا).
 1.2.1نظرية االثراء غير المشروع
ترجع هذه النظرية الى الفقيده اإلنجليدزي ( ،)Peter Birksحيدث اسدتمد هدذا
األخيددر المبددادت التددي تقددوم عليهددا مددن القددرارات القضددائية الصددادرة عددن القضدداء
اإلنجليدزي ،اذ يؤسددس هدذا األخيددر موقفدده مددن أن اسددترداد الددربح غيددر المشددروع
الذي جناه المسدؤول بخطئده فدي حداالت الخطدأ المدربح مدا هدو اال تطبيد لنظريدة
االثراء بدون سبب ،فاذا كان هددف المشدرع هدو إعدادة التدوازن بدين ذمدة المفتقدر
وذمة المغتني بهعادة القيمة المالية التي انتقلت مدن ذمدة المغتندي الدى ذمدة المفتقدر
بشكل غير عادل فانه يجوز باألحرى إعادة هذه القيمة التي تحققدت بشدكل خداطج
من ذمة مقترف الفعل الضار الى ذمة من وقع عليه أثر هذا الفعل ،فداإلثراء غيدر
مجلة صوت القانون
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العددادل فددي ظددل نظريددة االثددراء بدددون سددبب يقابلدده االثددراء غيددر المشددروع بخطددأ
مقترف الفعل الضار في حاالت الخطأ المربح ،فكالهما يبرر االسترداد.20
استندت قضدية ) (Edwards vs Lee’s administratorsالدى هدذه النظريدة،
اذ تدتخلص وقائعهددا التددي حدددثت فددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة فددي أن المدددعى
عليه قد أنشأ فندقا في أرضه إلسدكان السدائحين الدذين يهددفون الدى زيدارة كهدف،
غير أنه تبين أن ثلث الكهف يقع في أرض المدعي ،مما جعل هذا األخير يطالدب
بثلث الربح الصافي الذي حققه المدعي عليه والدذي مدا كدان ليجنيده لدوال التجداوز
الذي وقع على أرضه ،اذ استجابت له المحكمة مؤيدة لطلباته على أساس االثدراء
غير المشروع معتبرة أن مرتكب الفعل الضار يجب أن ال يسمح له بتحقيد ربدح
من فعل مخطج قد ارتكبه.21
سرعان ما أدرك لكن كل من الفقه والقضداء عددم حجيدة أو اقنداع األحكدام
القضددائية التددي اسددتندت الددى هددذه النظريددة كأسدداس السددترداد الددربح فددي حدداالت
الخطددأ المددربح ،اذ أن هددذا االسددتناد وفقددا لتفسدديرهم يعددد إسدداءة وتشددويه لتطبيدد
نظرية االثراء بدون سدبب مدن جهدة ،وسدوء فهدم لوظيفدة كدال الفكدرتين مدن جهدة
أخرى .22اذ أن الربح الذي كسبه المسؤول لم يتحق بانتقدال عناصدر موجبدة مدن
ذمددة الددى ذمددة أخددرى كمددا هددو الحددال فددي نظريددة االثددراء غيددر المشددروع ،بددل أن
مصدر ذلك الربح هو عمدل وجهدد وحسدن إدارة المسدؤول لمدال المضدرور الدذي
ما كان ليتحق لوال هذا الجهد وحسن اإلدارة ،ومن ثمة فان هذا االثراء لدم يقابلده
افتقار ،بمعنى أن الربح لم يكن على حساب المضرور هذا من جهة.
كمددا أن وظيفددة نظريددة الكسددب غيددر المشددروع هددو إعددادة التددوازن للددذمم
المالية ،فال يوجد مسؤول أو مضرور ،ومن ثمدة يجدب علدى الشدخص مهمدا كدان
بالغا أو قاصرا أن يرجع ما اغتنمدت ذمتده علدى حسداب ذمدة أخدرى ،23بينمدا فدي
ظل فكرة الخطأ المربح فان ما يفرض من تعويض استثنائي متمثل بأخدذ مدا جنداه
المسؤول بالفعل الخاطج الذي ارتكبه له وظيفة ردعية وعقابية من جهة أخرى.

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د/.عزالدين زوبة

التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين اإلنجليزي والفرنسي
1164

تماشيا مع هذا الطدرح ذهبدت أحدد محداكم االسدتئناف االمريكيدة الدى رفدض
طلب المدعي الذي أسند دعواه الى نظريدة االثدراء بددون سدبب ،السدترداد الدربح
الدذي جنداه المسدؤول فدي قضدية)(Beck and others vs North Gas Company
سنة .241999
 2.2.1نظرية االسترداد الكامل
اجتهددد الفقدده الفرنسددي إليجدداد أسدداس قددانوني السددترداد الددربح الددذي حققدده
المسددؤول عددن الضددرر فددي حدداالت الخطددأ المددربح ،اذ أرجددع ذلددك الددى نظريددة
االسترداد الكامل ،فاذا كان التعويض الكامدل يرتكدز علدى ثالثدة عناصدر متصدلة:
تعويض كل الضرر ،ولكن ليس سدوى الضدرر- ،األخدذ بعدين االعتبدار ظدروفالمضرور بدون النظر الى طبيعدة خطدأ مقتدرف الفعدل الضدار وجسدامته وال الدى
شخص من اقترفه -،وضع المضدرور فدي المركدز الدذي يجدب أن يكدون عليده لدو
أن الخطددأ لددم يرتكددب ،25حيددث يددرى أنصددار هددذه النظريددة أن القواعددد الحاكمددة
للمسؤولية المدنية فدي التقندين المددني الفرنسدي ال يجدب أن تقتصدر وظيفتهدا علدى
الوظيفة التقليدية اإلصالحية والتي تنحصر في إعادة وضع المضدرور ،بدل يجدب
أن تعيدد طرفدي المسددؤولية أي كدل مددن المضدرور والمسدؤول الددى مركزهمدا قبددل
اقتراف الفعل الضار.26
وبعبارة أخرى فانه إذا كان إعادة وضع المضرور الدى الحالدة السدابقة علدى
اقتراف الفعل الضار قد تحق من خالل تطبي مبدأ التعويض الكامل ،فانده يجدب
إعادة المسؤول أيضا الى الوضع الساب من خالل تطبي مبددأ االسدترداد الكامدل
الذي يسمح بمحو أثار أو النتائج المربحة للفعل الضار وهدو مدا يسدمح بدردع هدذا
المسؤول ردعا كافيا.27
كما نادى زيادة على ذلك بعض الفقه الفرنسدي فدي سدبيل تحقيد ردع أكبدر
على المسؤول عن الفعدل الضدار الدى وضدعه فدي وضدع أسدوء مدن الوضدع الدذي
كان عليه قبل ارتكابه الفعدل الضدار عدن طريد فدرض تعدويض أزيدد عدن مقددار
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الددربح الددذي حققدده وهددو مددا يحقدد ضددمانات عقابيددة فعالددة فددي مواجهددة الخطددأ
المربح.28
 .2تصنيت األخطاء المربحة
تتعدد وتتنوع حاالت الخطأ المربح أو مجاالت تطبيقه بحيث ال يمكن
حصرها أو اعداد قائمة كاملة تشمل جميع ه ذه الحاالت ،لذلك يرجع الى سلطة
القاضي المدني تقدير مدى إمكانية تحققه حسب ظروف ومعطيات كل قضية
معروضة عليه ،اذ يتصور تحق الربح الناجم عن الخطأ المربح في نوعي
المسؤولية المدنية سواء العقدية أو التقصيرية باعتبار أن واقعة تحقي الربح
تعتبر واقعة مستقلة عن طبيعة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول عن الفعل الضار،
كما أن التعويض العقابي الناجم عن تطبيقه يعتبر مستقال عن تعويض الضرر
في اطار مبدأ التعويض الكامل .ميز كل من الفقه والقضاء في إنجلترا ودول
الكومنلو وأيضا في فرنسا بين نوعين متميزين من األخطاء المربحة :الخطأ
المربح التقصيري باعتباره أول هذه األخطاء من حيث تاريخ ظهوره والعمل به
من جهة وأكثرها شيوعا من جهة أخرى (أوال) ،ثم الخطأ المربح العقدي الذي
لقي في بادت األمر معارضة وانكار قبل أن يتم تمديد تطبي حاالته (ثانيا).
 1.2الخطأ المربح التقصيري
يعتبر القضاء اإلنجليزي أول مدن أدرك حداالت الخطدأ المدربح فدي نطداق
المسؤولية المدنية التقصديرية كمدا يعدد أول مدن قدام بهعمدال األثدر المترتدب عليهدا
وذلك في قضايا التجاوز على األراضدي التدي تعدد المدوطن األول الدذي اسدتعملت
فيه هذه الفكدرة ،29اذ أسدس هدذه القضدايا علدى قريندة قضدائية مفادهدا أن مدا حققده
مقترف الفعل الضار من كسدب يسداوي مدا فدات المضدرور مدن ربدح ،كمدا اعتبدر
أ ن الهدف من الحكم باسترداد مدا جنداه المسدؤول مدن كسدب هدفده هدو ردعده عدن
فعل التجاوز على أرض الغير لتحقي ربح له ،30ألنده ال يمكدن تصدور أن يكدون
خطأ الشخص مصدر لفائدة أو ربح له.
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تعتبدر قضدية ) (Martin vs Porterسدنة  1839مدن أهدم تطبيقدات الخطدأ
المددربح التقصدديري ،اذ تددتلخص وقددائع هددذه القضددية بددأن المدددعي عليدده قددد تجدداوز
عمددددا علدددى أرض المددددعي وقدددام باسدددتخرا كميدددات الفحدددم التدددي تحتويهدددا هدددذه
األرض ،لذلك قامدت المحكمدة بتعدويض المددعي أي مالدك األرض عدن الخسدارة
التي أصابته من استعمال ح المرور على أرض بدون موافقة مالكها فضال عدن
القيمدة السددوقية للفحددم الددذي باعدده المسددؤول والمسددتخر مددن أرض المدددعي ،كددل
ذلددك بغددرض منددع التجدداوز أو التعدددي عمدددا علددى أراضددي أو ممتلكدات الغيددر،31
وهدو نفدس مدا حكدم بده القضداء االنجليدزي فدي قضدية ) (Powell vs Aikenسدنة
 ، 1858اذ يالحظ أن القضداء اإلنجليدزي فدي مثدل هدذه القضدايا ال يشدترط اثبدات
وجود الضرر ،اذ يعتبر مجرد فعل التعدي علدى مصدالح الغيدر كافيدا لقيدام الخطدأ
المددربح ومددن ثددم يبددرر توقيددع العقدداب علددى الطددرف المسددؤول مددن خددالل الزامدده
بتعويض من تعرض لمثل هذا التعدي.
قدام القضداء اإلنجليدزي بتوسديع أو مدد نطداق تطبيد هدذه الفكدرة علدى قضددايا
القددذف والتشددهير باألشددخاص أو التقليددل مددن مكددانتهم االجتماعيددة بهدددف تددرويج
كتبهم أو صحفهم أو برامجهم لتحقي األرباح ،كمدا حددث فدي قضدية ( (Broome
 vs Cassellسنة.321972
كمدا وظددف كدل مددن القضدداء األلمداني والفرنسددي هددذه الفكدرة خصوصددا فددي
قضايا الملكية الفكرية والصناعية بهدف حماية الح في الخصوصدية ،ولعدل مدن
أشهر التطبيقات في هذا الشأن قضية أميرة موناكو.33
 2.2الخطأ المربح العقدي
أنكر القضاء اإلنجليزي في البدايدة إمكانيدة تطبيد فكدرة الخطدأ المدربح فدي
نطاق المسؤولية المدنية العقدية ،حيث برر جانب من الفقه هذا االنكار بدأن هنداك
اتجاه مسب إلرادة الطرفين المتعاقدين بأن ال يتجاوز مقدار التعويض الدذي يلدزم
بده أحدددهما مقدددار الخسدارة المتحققددة والددربح الفائددت ،وال يتعدداه الددى الددربح الددذي
يجنيددده أحددددهما مدددن جدددراء اخاللددده بالعقدددد ،كمدددا أن القدددول بعكدددس ذلدددك سددديؤدي
مجلة صوت القانون
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بالضددرورة الددى عدددم اسددتقرار المعددامالت العقديددة التددي يحددرص القددانون علدددى
ضمانها .34اذ رفض على سبيل المثال تطبي هذه الفكرة في قضية (University
) of Nottingham vs Fishelسنة.352001
تراجع هذا القضاء عن موقفه الساب  ،ليوسع من نطداق تطبيد هدذه الفكدرة
الدددى المسدددؤولية العقديدددة ،اذ تعتبدددر حددداالت الخطدددأ العقددددي المدددربح الناشدددج عدددن
االسددتغالل المددالي للمعلومددات السددرية أو اسددتغالل الصددفة الناتجددة عددن العالقدددة
الوظيفيدة فددي الدولددة أكثدر الحدداالت شدديوعا ،36اذ تعتبددر قضدية( HM Attorney
 )General vs George Blake and Jonathanسدنة  2001القضدية األشدهر فدي
تاريخ القضاء اإلنجليزي التي كرس بموجبها مجلس اللوردات بصدفة واضدحة أو
رسمية التزام المسؤول عن الفعل الضدار بهرجداع كامدل الدربح الدذي حققده نتيجدة
االخالل بالتزام عقدي أو كعقوبة عن الخطأ المدربح العقددي ،باعتبداره ندوع جديدد
لألخطداء المددربح ،37اذ أيددد هددذا المجلددس طلددب االسددترداد فددي هددذه القضددية نظددرا
لتددوفر أربعددة شددروط وهددي -:اخددالل المدددعى عليدده بددالتزام سددلبي يسددتند الددى بنددد
صدددريح فدددي العقدددد (العقدددد المبدددرم بينددده وبدددين المخدددابرات) يقضدددي بعددددم افشددداء
المعلومات- ،أن المدعى عليه حق ربحا من جدراء هدذا االخدالل-،أن المددعي لده
مصلحة خاصة تعلو على مجرد استحواذه على الدربح الدذي جنداه المددعى عيده-،
أن الجزاءات العقدية األخرى كالتنفيدذ العيندي أو التعدويض وفقدا لألسدس التقليديدة
أي الخسددارة الحالددة والكسددب الفائددت غيددر مجديددة أو عديمددة األثددر ،38كم دا تبددرز
أهميددة هددذه القضددية فددي أن البرلمددان البريطدداني وعلددى وجدده الخصددوص مجلددس
اللوردات قد تدخل ألول مرة محددا على نحدو واضدح الشدروط القانونيدة الواجدب
توفرها إلعمال فكرة الخطأ المربح العقدي في نطاق المسؤولية المدنية.39
ابتددددداء مددددن تدددداريخ صدددددور الحكددددم فددددي قضددددية ( )Blakeأسددددس القضدددداء
اإلنجليزي مبدأ ح الدائن في إطار المسؤولية العقدية في ظدل ظدروف معيندة أن
يلددزم أو أن يفددرض علددى المدددين المخطددج اسددترداد األربدداح التددي حصددل عليهددا
نتيجددة لخددرق أو االخددالل ببنددود العقددد ،حيددث تعددد هددذه القاعدددة أكثددر شدديوعا فددي
مجلة صوت القانون
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الواليدات المتحددة األمريكيدة ،اذ تدم تأكيددها فدي القسدم  43مدن قدانون ( Lanham

 )Actفددي حالددة تقليددد أو تزويددر العالمددات .كمددا أقددرت قواعددد ()Common Law
ح د المضددرور مددن خطددأ عقدددي أو تقصدديري فددي أن يلجددأ لمددا يعددرف بددهجراء
) ،)Waiver of tortاذ ال يسدتند المضدرور فدي دعدواه أو ال يؤسدس هدذه األخيدرة
على قانون أو قواعدد المسدؤولية المدنيدة للحصدول علدى جبدر أو اصدالح الضدرر
الددذي لحقدده ولكدددن يطالددب باسددترداد األربددداح التددي حققهددا المسدددؤول عددن الفعدددل
الضار ،اذ تتطلب مثل هدذه الددعوى أن يثبدت المضدرور أن المسدؤول عدن الفعدل
الضار قد أثري بدون سبب مشروع.
كمددا وظددف هددذه الفكددرة خصوصددا فددي العالقددات العقديددة القائمددة علددى الثقددة
واالئتمدان كعقدود النيابدة أو الوكالدة ،اذ طبقدت فدي قضدية (Esso Petroleum vs
) Niadسنة  ،40 2001كما أن القضاء اإلنجليزي قدد ألدزم الوكيدل بدرد مدا ربحده
بسبب أو بمناسبة عقد وكالته حتى ولو كان خطأه يسيرا ،وهو ما قدام بتطبيقده فدي
قضية ) (Alwood vs Cliffordسنة .412002
لكددن يمكددن القددول أن القضدداء اإلنجليددزي قبددل هددذه القددرارات كددان متشددددا
وصارما في قبول التعويض عدن الخطدأ المدربح مدن خدالل حصدر وتقييدد حداالت
اللجوء الى تطبي الخطأ المربح ،فبموجب قرار لمحكمدة االسدتئناف سدنة 1993
فددي قضددية ( )AB v. South West Water Servicesاعتبددر القضدداة أن قبددول
طلبات التعويض العقدابي عدن الخطدأ المدربح يكدون مدرتبط أو بنداء علدى األسداس
الددذي اسددتند اليدده الخصددم أو المدددعي فددي دعددواه ،حيددث حددددت قائمددة األخطدداء
المربحددة التددي تجيددز للمضددرور طلددب التعددويض العقددابي مددن خددالل حصددرها فددي
ستة حداالت فقدط وهدي :االعتدداء ،القدذف والتشدهير ،التعددي علدى أرض الغيدر،
الحددبس التعسددفي أو الخدداطج ،مضددار الجددوار أو االزعددا الصددادر عددن شددخص
خاص ،التعدي أو خدرق حقدوق المؤلدف ،مدع االقصداء الصدريح لدبعض األخطداء
األخددرى مددن نطدداق هددذا التعددويض وهددي :اإلهمددال ،أفعددال التمييددز العنصددري،
التددددليس أو الغددد  ،دون وجدددود أي منطددد أو مبدددرر مقبدددول لهدددذا التقسددديم ،لكدددن
مجلة صوت القانون
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القضاء قد تراجع عن هذا الموقدف بموجدب قدرار صدادر سدنة  2001فدي قضدية
( ،(Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabularyاذ أعدادت
غرفة اللوردات النظر في هذه القيدود أو فيمدا يعدرف ب)،(Cause of action rule
اذ أجدداز القضدداة إمكانيددة تطبي د التعددويض العقددابي دون تقييددده بحدداالت معينددة أو
محددة للخطأ.42
فددي األخيددر نددذكر أيضددا مددن بددين التطبيقددات الحديثددة لفكددرة الخطددأ الم دربح
العقدي قضية( )Pederson vs Larcombeسنة .432008
 .3نحو تكريس التعويض عن الخطأ المربح في التقنين المدني الفرنسي
أدرك الفقه الفرنسي مدى القصور الدذي يشدوب القواعدد الحاكمدة لتعدويض
الضددرر فددي المسددؤوليتين العقديددة والتقصدديرية فددي القددانون الفرنسددي التددي لددم يددتم
تغيير المواد الخمسة التي ترتكز عليها عمليا منذ سدنة  ،1804معترفدا بدأن فكدرة
الخطددأ المددربح تكشددف علددى نحددو بددين عدددم كفايددة قواعددد تعددويض الضددرر ،وأن
قواعد التقنين المدني ما هي اال قواعدد مشدجعة القتدراف األخطداء المربحدة ،ذلدك
أن التقيددد الحرفدددي بمبدددأ أال تعدددويض اال عدددن الضددرر هدددو الددذي سدددمح بانتشدددار
وتطور أنماط الخطأ المربح في المجتمع الفرنسي.44
لذلك حاول مشروع القانون المتعل بهصالح المسؤولية المدنيدة فدي التقندين
المدددني الفرنسددي لسددنة  2016مواكبددة المسددتجدات والتطددورات التددي وقعددت فددي
إنجلترا عن طري تكريس الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية من خالل تبني هدذه
الفكددرة ضددمن بنددوده ،لكاان رغ ا كلا ل ا ياات اقرارهااا فااي تعااديل التقنااين الماادني
المااااري فاااي  10فيفاااري  2016والاااكي دخااال حياااز النفااااك بتااااريخ األول مااان
أكتوبر ،452016نتيجة لتأجيل الحوار حاول هاك الوظيفاة العقابياة ،وخصوصاا
حول فكرة الغرامة المدنية كألية للتعويض عان الخطاأ الماربح التاي سارعان ماا
اتساع الخا ت المتعلاي بهاا ،وهدو مدا دفدع وزيدر العددل الدى طدرح مشدروع أخدر
مسددتقل عددن األول سددنة  2017يعكددس إرادة الدول دة فددي القيددام بموجددة ثانيددة مددن
اإلصالحات ،حيث حاول من خالله إعادة فدتح النقدا حدول هدذه المسدألة ،اال أن
مجلة صوت القانون
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الجدل الفقهي ظل قائما ومستمرا الى يومنا هذا نظدرا لمدا قدد يطرحده تطبيد هدذه
الغرامددة المدنيددة مددن إشددكاالت قددد تصددل الددى حددد التسدداؤل حددول مدددى دسددتوريتها
وهو ما عطل من اعتمادها ضمن مختلت تعدي ت التقنين المدني.
تكتسددي دراسددة هددذا الموضددوع أهميددة كبيددرة علددى الددرغم مددن كوندده ال يددزال
نظريا أو مجرد اقترحات واردة ضمن مختلف مشاريع اصالح قواعدد المسدؤولية
المدنية دون أن يتم تبينهدا رسدميا ضدمن تعدديالت التقندين المددني الفرنسدي ،اذ أن
االلمددام بجوانددب هددذه الدراسددة يسددتلزم ابددراز خصوصددية تعريددف الخطددأ المددربح
(أوال) ،ثم خصوصية الجزاء المترتب عن هذا الخطأ (ثانيا).
 1.3خصوصية تعريت الخطأ المربح
بعدد االصددالح الدذي شددمل نظريدة العقددد فدي التقنددين المددني الفرنسددي ،جدداء
الدور على إصالح نصوص هذا التقنين المتعلقة بالمسدؤولية المدنيدة الدذي أصدبح
ضروريا ،اذ وجددت فكدرة اسدترداد الخطدأ المدربح كأليدة للتعدويض العقدابي ،ذات
األصول األنجلوسكسونية ترحيب في األوساط القانونية الفرنسية ،46وخاصة بعدد
تبنيهدا ضدمن وثيقدة مشدروع تعدديل نظريددة االلتدزام فدي التقندين المددني الفرنسددي،
حيددث نصددت المددادة  1371المقترح دة علددى مددا يلددي« :إكا ارتكااب شخصااا خطااأ
عمااديا ،وباااألخص إكا كااان هااكا الخطااأ مربحااا ،فانااه يجااوز تغريمااه ،فضا عاان
الضمانات التعويضية (الخسارة الحالة والربح الفائت) ،بضمانات أو تعويضاات
عقابية ،وللقاضي منح جزء من هاك التعويضاات العقابياة الاى الخزيناة العاماة.
ويجاب أن يكااون هااكا الحكا (الااكي فاارض تعويضااات عقابيااة) مسااببا علااى نحااو
خاص ،وأن يفصل مبلغه عن باقي عناصر التعويض الممنوحاة الاى المضارور.
تعتبر التعويضات العقابية غير قابلة ألي تغطية تأمينية».
كما أن قانون ( )HAMONبشدأن حمايدة المسدتهلك لسدنة  2014قدد كدرس
الدددعوى الجماعيددة لغددرض تعددويض المسددتهلكين الددذين مارسددت شددركات كبددرى
بحقهددم أعمدداال أدت الددى االضددرار بهددم ،وحققددت فددي نفددس الوقددت لهددذه األخيددرة
أرباحا طائلة نتيجة للخطأ المربح الذي مارسته في حقهم ،اذ أن جمع هدذه المبدالص
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

د/.عزالدين زوبة

التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين اإلنجليزي والفرنسي
1171

بدددالرغم مدددن تفاهتهدددا بالنسدددبة لمسدددتهلك واحدددد يجعلهدددا كبيدددرة جددددا وتحقددد هدددذه
األرباح.47
لكدددن يمكدددن القدددول أن التشدددريعات الفرنسدددية الخاصدددة بالملكيدددة الصدددناعية
والفكرية سب وأن تأثرت بهذه الفكرة ،فعلدى سدبيل المثدال نصدت المدادةL.331-
 1-4مدن تقندين الملكيدة الفكريدة لسدنة  1992المعددل علدى أن للمحكمدة المدنيدة
المعروض أمامها النزاع أن تأمر بمصادرة جزء أو كل من العائد أو الدربح الدذي
تحق د بفعددل التقليددد وتمنحدده للشددخص المتضددرر ،48كمددا أجددازت قبددل ذلددك المددادة
 L.331-1-3مددن نفددس القددانون للمحكمددة أن تسترشددد بجملددة مددن المعددايير فددي
تقددير التعدويض عدن الضدرر الدذي تحقد مدن فعدل االنتهداك مدن بينهدا مدا حصددل
عليدده المدددعى عليدده مددن ربددح .حيددث يددرى جانددب مددن الفقدده الفرنسددي أن هددذين
النصين ما هما اال بوادر أو مؤشرات على ادخال فكرة الخطأ المدربح فدي النظدام
القانوني الفرنسي ، 49كما ال يمكن في هذا اإلطدار اغفدال دور النصدوص المتعلقدة
بتجريم الممارسات المنافية للمنافسدة التدي كاندت تشدكل الميددان الخصدب النتشدار
تطبيد هدذه الغرامدة مدن خددالل االنتقدال مدن الددور المحتشددم فدي بدايدة األمدر الددى
الدور الفعال أو الواسع عن طري تمديد تطبيقها دون تردد.
يعددد مشددروع اصددالح المسددؤولية المدنيددة الددذي قدمدده وزيددر العدددل حددافظ
األختدددام الفرنسدددي ) (Jean-Jacques Urvoasبتددداريخ  13مدددارس  2017بعدددد
االستشددارة أو المشدداورات العامددة التددي أطلقددت بشددأنه مددن شددهر أفريددل الددى غاي دة
شهر جويلية  502016الموجة أو الدفعة الثانيدة مدن ثدورة اإلصدالحات المقترحدة
لتعديل التقنين المدني الفرنسي ،بعد اإلصالحات الجوهرية التي تم تبنيها بموجدب
تعددديل سددنة  ،2016حيددث حدداول هددذا المشددروع تبسدديط وتحددديث واثددراء قواعددد
المسددؤولية المدنيددة ،اذ خصددص الفصددل الرابددع لألثددار المترتبددة علددى المسددؤولية،
كمددا عمددل علددى تنظدديم التعددويض العقددابي فددي الفددرع الخددامس المعنددون بالغرامددة
المدنية من الجزء األول المخصص للمبادت العامة.
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كددرس هددذا المشددروع بصددفة واضددحة وصددريحة الطددابع العقددابي لقواعددد
المسؤولية المدنية كحل وسط ما بين القواعد المدنية الكالسيكية التدي ترتكدز علدى
جبددر الضددرر والقواعددد الجزائيددة التددي ترتكددز علددى عقدداب األفعددال المجرمددة مددن
جهددة ،وتدددعيما للوظيفددة الوقائيددة الجديدددة التددي تددم تبنيهددا أيضددا بموجبدده مددن جهددة
أخددرى ،حيددث لددم تعددد وظيفددة المسددؤولية مقتصددرة علددى التعددويض اإلصددالحي أو
جبددر الضددرر ،51وهددو مددا يعددد قفددزة نوعيددة وجريئددة 52تنهددي كددل الجدددل الفقهددي
والقضددائي الددذي ثددار وطددال كثيددرا فددي فرنسددا بشددأن تبنددي فكددرة أو ظدداهرة الخطددأ
المربح والتعدويض العقدابي عنده ،حيدث خصدص هدذا المشدروع المدادة 1-1266
لتفصيل مفهوم ومضمون الغرامة المدنيدة كأليدة للتعدويض عدن الخطدأ المدربح،53
لكن الخالف أصبح فيما بعد يتبلور حول طبيعة هذا الجزاء ،أي حول مدا إذا كدان
هذا الخطأ المربح يجعدل فعدال كدل مدن التعدويض العقدابي أو االسدتردادي مؤسسدا
قانونا.
لدم يقدم هدذا المشدروع بتعريدف الخطدأ المدربح ،وهدو مدا يظهدر وجدود إرادة
لترك هذه المهمة لكدل مدن الفقده 54والقضداء ،اذ يرجدع الدبعض ذلدك الدى عموميدة
هدذه الفكدرة التدي تجعددل مدن الصدعب حصدرها ضددمن تعريدف دقيد  ،فلديس هندداك
حاجة أو ضرورة لتعداد قائمة األفعال المادية التدي يمكدن أن تشدكل خطدأ مربحدا،
اذ ندذكر علددى سدبيل المثددال ال الحصدر بعددض صدور هددذا الخطدأ سددواء فدي نطدداق
المسؤولية التقصيرية كأفعال المنافسدة غيدر النزيهدة أو الشدريفة ،المسداس بالحيداة
الخاصة ،أو في نطاق المسؤولية العقدية كعددم التنفيدذ المتعمدد للعقدد أو بسدوء نيدة
بهدف جني ربح غير مشروع ،عدم التوازن العقدي الجسيم بهدف تحصديل ميدزة
أو أفضلية تعاقدية على حساب أحد األطراف المتعاقدة (الركن المادي للخطأ).
حدد هدذا المشدروع اإلطدار القدانوني لهدذه الفكدرة ،اذ طبقدا لهدذه المدادة فانده
فددي مجددال أو نطدداق المسددؤولية التقصدديرية ،عندددما يرتكددب المسددؤول عددن الفعددل
الضددار قصدددا خطددأ بهدددف تحقيدد ربددح أو مصددلحة ،يجددوز للقاضددي أن يحكدددم
عليدده ،55بندداء علددى طلددب المضددرور أو طلددب النيابددة العامددة 56وبموجددب قددرار
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مسبب على وجه الخصوص 57بدفع غرامدة مدنيدة ( ولديس بددفع تعدويض عقدابي
للمضدددرور) ،وبدددذلك فدددان هدددذه الغرامدددة ذات الطدددابع االقتصدددادي الردعدددي وفقدددا
لمعايير المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة األوروبيدة لحقدوق االنسدان ترتكدز
أساسا على النتائج أو األثار المترتبة على الخطأ في حد ذاته.58
تددأثر مشددروع التعددديل الددذي أشددرف عليدده الفقيدده الفرنسددي()Catala Pierre
والذي وضعت نصوص المسؤولية المدنية الخاصة به األستاذة الفرنسدية الشدهيرة
( )Geneviève Vineyبما سار عليه الفقده والقضداء اإلنكليدزي ،اذ اشدترط اصدباغ
صفة العمد على الخطأ المربح حتى يكدون مسدتهال لتعدويض خداص يتعلد بسدلب
تلك المنفعة التي غنمها مقترف الفعل الضار ،59لدذلك يصدف جاندب مدن البداحثين
الفرنسدديين الخطددأ المددربح بددذلك السددلوك المخددالف لألخددالق والمتدددبر فيدده وغي در
النزيده والددذي يغددنم مندده مقترفدده منفعددة ماليددة بخددرق قواعددد القددانون واألخددالق،60
وهنددا تجدددر اإلشددارة الددى أن التقريددر الددذي أعدتدده محكمددة الددنقض الفرنسددية حددول
مشروع قانون تعديل نظرية االلتدزام فدي القدانون الفرنسدي قدد أيدد بقدوة تبندي هدذه
الفكددرة ،غيددر أندده أعدداب صددياغة المددادة التددي تبنددت الخطددأ المددربح ألنهددا لددم تبددرز
الصفة العمدية له.61
من خالل مالحظة وتحليل نص المادة  1-1266من هذا المشدروع يتضدح
أن المشدددروع قدددد حصدددر تطبيددد فكدددرة الخطدددأ المدددربح فدددي نطددداق المسدددؤولية
التقصدديرية دون العقديددة أي االعتددداد بالخطددأ المددربح التقصدديري فقددط ،وهددو مددا
يشكل استبعادا لتطور الفقه والقضداء اإلنجليدزي فدي مجدال توسديع نطداق تطبيقهدا
الى المسؤولية العقدية أيضا (الركن الشرعي للخطأ).
استعمل المشروع مصطلحين في تحديد الباعدث الرئيسدي أو قصدد مرتكدب
الخطدددأ المدددربح وهمدددا الدددربح والمصدددلحة ،ونحدددن نفضدددل لدددو اكتفدددى المشدددروع
بالمصطلح األول ،على اعتبدار أن مصدطلح الدربح هدو الدذي يتوافد مدع المفهدوم
الحقيقي لهذه الفكرة ،في حين أ ن المصلحة قد تثيدر اللدبس عندد تطبيقهدا ،اذ يمكدن
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أن تكون هذه األخيرة مادية أو غيدر ماديدة ،وفدي الحالدة األخيدرة ال يمكدن تطبيد
هذه الفكرة (الركن المعنوي للخطأ).
 2.3خصوصية الجزاء المترتب عن الخطأ المربح
تمثدددل الغرامدددة المدنيدددة أهدددم مسدددتجدات مشدددروع قدددانون اصدددالح قواعدددد
المسدؤولية المدنيدة لسددنة  ،2017اذ تعتبدر هددذه األخيدرة تجسدديدا للوظيفدة العقابيددة
والردعية لهذه المسدؤولية ،حيدث كاندت الفكدرة األساسدية لواضدعي هدذا المشدروع
هي ردع المتقاضين (الطدرف المسدؤول عدن الفعدل الضدار) عدن القيدام بسدلوكات
أو ممارسددات منبددوذة أو غيددر مقبولددة أي تثيددر اسددتياء أو اسددتكار المجتمددع دون
تكدريس التعدويض العقدابي للمضدرور .حددد هدذا المشدروع أليدات تطبيد الغرامدة
المدنية كعقوبة مترتبة عدن الخطدأ المدربح ،سدواء فيمدا يتعلد بكيفيدة حسداب مبلدص
هذه الغرامة أو فيما يتعل بكيفية النط وتنفيذ الحكم المتعل بها.
فالغرامة المدنية هي عقوبدة خدار التعدويض اإلصدالحي للضدرر ،بمعندى أن
هذه الغرامة تعتبر كعقوبة عن الخطأ مسدتقلة عدن تعدويض أو جبدر الضدرر ،كمدا
تمثل هذه األخيرة تطبيقا مخففا لمبدأ الشرعية المعروف في قانون العقوبات علدى
المادة المدنية ،اذ يعتبر الهدف من إقرارها هدو الدردع الحاسدم لمرتكبدي مثدل هدذه
األفعال من أجل الحفاظ على النظام العام االقتصادي خصوصا.
يجب أن تكون هذه الغرامة مالئمة أو تتناسب مدع جسدامة وخطدورة الخطدأ
المرتكددب ،اإلمكانيددات الماديددة للمسددؤول عددن الفعددل الضددار أو قدرتدده علددى الدددفع
والفوائد التدي حققهدا ،اذ ال يمكدن أن يتجداوز مقددار هدذه الغرامدة عشدرة أضدعاف
مبلص الربح المحق في حالة ما إذا كان المسؤول عن الضرر شخصا طبيعيا.
أمددا فددي حالددة مددا إذا كددان المسددؤول عددن الضددرر شخصدا معنويدا ،فددان هددذه
الغرامة يمكن رفعهدا أو تصدعيدها الدى نسدبة  %5مدن مبلدص رقدم األعمدال األكثدر
ارتفاعا خار الرسدوم المحقد فدي فرنسدا خدالل احددى السدنوات الماليدة المنتهيدة
بدءا بالسنة المنتهية السابقة التي تم خاللها ارتكاب هذا الخطأ.
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تصدددنف طبيعدددة هدددذه الغرامدددة ضدددمن العقوبدددات المدنيدددة العموميدددة حتدددى ال
يتعددارض تطبيقهددا مددع طبيعددة الغرامددة فددي قددانون العقوبددات ،باعتبددار أن الخددالف
األساسددي بددين الفقهدداء الفرنسدديين كددان يتمحددور حددول الطددرف المسددتفيد مددن هددذا
الددربح غيددر المشددروع فددي حالددة اسددترداده أو مصددادرته أو متددى يتلقددى مبلددص هددذه
الغرامددة فددي حالددة اقرارهددا ،لددذلك اقتددرح هددذا المشددروع أن يسددتبعد الضددحية مددن
االسدتفادة مدن هدذه الغرامدة حتدى ال يكدون إثدراء غيدر مشدروع لصدالحه ،62حيددث
تخصص هذه األخيرة للغير من األشدخاص المعنويدة العموميدة ،وتحديددا لتمويدل
صندوق تعويض له عالقة بطبيعة الضرر الواقع أو المتحمل ،أو في غياب ذلدك،
الى الخزينة العمومية ،كما ال تقبل هذه الغرامة التأمين.
وعليه فقد حدد هذا المشروع جملدة مدن المعدايير التدي يجدب علدى المحكمدة
أن تسترشد بها في تقدير مبلص هذه الغرامة وهدي جسدامة الخطدأ المرتكدب ،قددرة
أو إمكانية المسؤول في الدفع والفوائد التي حققها أو ما حصل عليه المدعى عليده
(مرتكب الفعل الضار) من ربح على حسداب المضدرور ،حيدث جداء هدذا المعيدار
األخير في المرتبة الثالثة ضمن هذا التعداد فدي حدين أنده يمثدل المعيدار الوحيدد أو
األساسدي لهدذه العقوبدة ذات الطدابع االقتصددادي طبقدا ألصدل فكدرة الخطدأ المددربح
دون االعتددداد بددالظروف الشخصددية أو الموضددوعية للمسددؤول مددن قبيددل مركددزه
المالي أو قدرته على الوفاء وغيرها.
كما قام هذا المشروع بتسدقيف الحدد األقصدى لهدذه الغرامدة ،الدذي ال يمكدن
أن يتجدداوز مقدددارها عشددرة أضددعاف مبلددص الددربح المحقد  ،وهددو مددا يددوحي لنددا أو
يجعلندا نعتقدد أنندا أمدام إقدرار المسددؤولية الجزائيدة للمسدؤول عدن الفعدل الضددار أو
أننا بصدد تطبيد احددى نصدوص قدانون العقوبدات المتعلقدة بالمخالفدات أو الجدنح
البسيطة ولسنا أمام المسؤولية المدنيدة أو بصددد تطبيد نصدوص التقندين المددني،
على اعتبار أن أساس فكدرة التعدويض المضداف عدن الخطدأ المدربح هدو اسدترداد
كامدددل الدددربح الدددذي جنددداه المسدددؤول علدددى حسددداب المضدددرور دون أي زيدددادة أو
نقصان ،وبذلك فان الحكدم مدثال بالحدد األقصدى لهدذه الغرامدة أي عشدرة أضدعاف
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الربح هو خرو عن قواعد التعويض عن الخطأ المربح ،كما أنه يمثل مغداالة أو
تشدد في تطبي الطابع العقابي للمسؤولية المدنية ،بشكل يثير معده التسداؤل حدول
المصلحة المراد حمايتها من خالل تطبيد هدذه الغرامدة هدل هدي مصدلحة خاصدة
للمضرور أم مصلحة عامة أو جماعية تستدعي إقرار مثل هذه األحكام.63
ميددز هددذا المشددروع بددين حالددة مددا إذا كددان المسددؤول عددن الضددرر شخص دا
طبيعيا وبين ما إذا كان هذا األخير شخصا معنويا ،وهدو تمييدز ال نجدد لده تطبيد
ال في الفقه وال القضاء اإلنجليدزي مؤسدس هدذه الفكدرة ،كمدا أن مثدل هدذا التمييدز
يحيلنددا الددى قواعددد المسددؤولية الجزائيددة للشددخص المعنددوي ،الددذي وان كددان لدديس
باإلمكان عقابه بجزاءات سالبة للحرية بالنظر الى طبيعته ،فان هدذا المشدروع قدد
تشدد في مقدار الغرامة التي تفرض عليه في حالة الخطأ المدربح ،وهندا تعتقدد أن
المشددروع مددن خددالل هددذا الددنص قددد سددعى الددى حمايددة المسددتهلك مددن األخطدداء
المربحة التي يرتكبها المنتجين مقابل ما تحققه لهم من مداخيل خياليدة دون األخدذ
بمصلحة المستهلكين.
كمدا يمكددن القددول أن هدذا المشددروع قددد خددر نهائيدا عددن مفهددوم أو القواعددد
التددي تحكددم الوظيفددة العقابيددة لفكددرة الخطددأ المددربح ،وهددو مددا يظهددر بوضددوح مددن
خدالل حرمددان المضددرور مدن االسددتفادة مددن التعددويض عدن الخطدأ المددربح خالفددا
للمشروع الذي قدمده األسدتاذ ) ،64( Terryاذ يدتم تخصدص هدذه الغرامدة لتمويدل
صندوق التعويض له عالقة بطبيعدة الضدرر الواقدع أو المتحمدل ،أو الدى الخزيندة
العمومية بذريعة تفادي أي انحراف نحو االثراء بدون سبب أو غير المشدروع أو
التصادم مع قانون العقوبدات ،وهندا يتجلدى الخلدط بدين قواعدد المسدؤولية الجزائيدة
والوظيفدة العقابيدة للتعدويض عدن الخطددأ المدربح فدي نطداق المسدؤولية المدنيددة،65
لذلك يستحسن إعادة صياغة هذه المادة ألن تبينها بالصياغة الحالية سوف يطدرح
بالضددرورة إشددكالية مدددى دسددتوريتها باعتبددار أن تطبيقهددا بهددذا الشددكل يعددد خرقددا
للمبدأ الجنائي المعروف بأن ال جريمة وال عقوبة اال بنص.66
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في األخير ،ينبغي التككير أنه نظرا لكل هاك اإلشاكاالت التاي يطرحهاا تطبياي
هاك الفكارة ،فاناه لا يات تبنيهاا ضامن تعاديل التقناين المادني لساانة  2016وال
التعدي ت التي تضمنها القانون رق  287-2018ماري في  20أفريال 2018
الكي يتضمن المصادقة علاى هاكا األمار ،وهاو ماا يعكاس إرادة الدولاة فاي عاد
التعجااال فاااي اقااارار فاااي انتظاااار التوافاااي بعاااد اساااتكمال مختلااات المشااااورات
والنقاشات بشأنه.
الخاتمة:
يعتبر الخطأ المبرح خطأ ذو طبيعة خاصة ،فهو الخطأ الذي يحق فيه
مرتكب الفعل الضار الموجب للمسؤولية العقدية أو التقصيرية ربحا يتجاوز في
حالة إقرار مسؤوليته مقدار التعويض الواجب عليه دفعه طبقا لمبدأ التعوي ض
الكامل ،والذي يشمل عنصري الخسارة الحالة والربح الفائت ،اذ يعتبر هام
الربح غير المشروع الذي يحققه المسؤول أو مقترف هذا الفعل على حساب
المضرور هو الباعث الرئيسي الذي يدفعه الرتكاب فعله بعد أن فكر وقدر أن ما
يجنيه من ربح يفوق ما سوف يخسره في حالة إقرار مسؤوليته.
يتعين على المشرع الجزائري مواكبة التطورات الحديثة التي مست قواعد
المسؤولية المدنية في كل من القانون اإلنجليزي والفرنسي وعدم التأخر في
اصالح وتطوير نظامها القانوني من خالل إضفاء الطابع العقابي على هذه
األخيرة ،تداركا لقصور نصوص التقنين المدني الجزائري في تعويض
المضرور عن الخطأ المربح ،على اعتبار أن األحكام التقليدية الحاكمة
للمسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية التي ترتكز على مبدأ التعويض
الكامل للضرر أثبتت عدم كفايتها وقصورها في حماية المضرور من جهة
وردع المسؤول عن الخطأ المربح من جهة أخرى.
لذلك فان الغاية األساسية في حالة االعتراف أو إقرار هذا الضمان الجديد
هو الوصول الى فكرة الضمان العادل أو تحقي العدالة التعاقدية من خالل
انصاف المضرور  ،اذ يشتمل هذا األخير على التعويض اإلصالحي عما لح
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المضرور من خسارة وما فاته من كسب باإلضافة الى التعويض العقابي الذي
يلعب دورين أساسين; دور وقائي باعتباره وسيلة لضمان احترام سلطة القانون
من خالل تفادي شيوع أو تكرار مثل هذه السلوكات أو األخطاء المربحة خاصة
في المستقبل باعتبارها تثير سخط المجتمع ،إضافة الى الدور العالجي من خالل
ردع المسؤول عن الفعل الضار ردعا كافيا وفعاال وهوما يشكل إرضاء نفسي
للمضرور قبل أن يكون إرضاء ماديا له.
يستحسن تبني أي مشروع إلصالح قواعد المسؤولية المدنية فكرة
التعويض العقابي اإلضافي كألية للتعويض عن الخطأ المربح تفاديا لما تطرحه
الغرامة المدنية من إشكاالت عند تطبيقها ،خاصة فيما يتعل بالطرف المستفيد
من مبلص أو مقدار التعويض أو المتلقي للربح المسترد المتحصل عليه بطريقة
غير مشروعة ،حيث ال مانع للقاضي المدني شريطة تسبيب حكمه من تمكين
المضرور من هذا التعويض عن طري دمجه مع عناصر أو أنواع التعويض
األخرى في حالة توفر شروط االستفادة منها خاصة فيما يتعل بالتعويض عن
الضرر المادي والمعنوي  ،وفي هذا االطار يتعين السماح للقاضي من أجل
مساعدته أو تسهيل مهمته بتعيين خبير من أجل تقييم أو حساب الربح الذي حققه
الطرف المسؤول عن الفعل الضار لتقدير مبلص التعويض اإلضافي االستردادي
متى تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو متى تبين له الحاجة الى ذلك.
ومن أجل تجسيد ذلك عمليا ،نقترح إضافة مادتين الى التقنين المدني
الجزائري في الباب المتعل بالمسؤولية المدنية تكون صياغتهما على النحو
التالي:
المادة األولى « :في نطاق كل من المسؤولية المدنية العقدية أو
التقصيرية ،في حالة ما إذا المسؤول عن الضرر قد ارتكب عمدا خطأ بهدف
الحصول على ربح غير مشروع ،وكان هذا األخير يتجاوز مقدار التعويض
الواجب عليه دفعه المتمثل في عنصري الخسارة ال حالة والكسب الفائت على
فرض إقرار مسؤوليته ،يجوز للقاضي أن يأمره بناء على طلب المضرور،
مجلة صوت القانون
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وبموجب حكم مسبب على وجه الخصوص بدفع تعويض عقابي استردادي
يضاف الى عناصر التعويض عن األضرار األخرى.
تعتبر على وجه الخصوص الحاالت التالية مبررة قانونا إلقرار التعويض
عن الخطأ المربح:
 إذا انتهك المسؤول بخطئه ح المضرور في الخصوصية أو ارتكب في حقهفعل القذف أو التشهير ،أو كل انتهاك لحقوق المؤلف - ،إذا غير المسؤول عن
فعل االستالء على عقار فالحي من نمط استغالل هذا األخير ،وكان الربح الذي
حققه من هذا االستغالل غير المشروع أكبر من الذي كان يحققه المضرور قبل
ارتكاب هذه الواقعة- ،إذا تاجر المودع لديه بالوديعة النقدية التي كانت في
حيازته أو تربح من المال المودع لديه بأي شكل من األشكال دون علم وموافقة
المودع- ،إذا حصل الوكيل على أي منفعة أو ميزة من جراء تنفيذه لعقد الوكالة
خار األجرة المتف عليها مع األصيل أو الموكل- ،اذ امتنع البائع عن تسليم
البضاعة الى المشتري بعد أن حصل على مشتري أخر بثمن أعلى- ،إذا ضاي
المؤجر مستأجره وأخرجه من أرض زراعية بعد أن حصل على متعاقد أخر
وعده بأجر أزيد - ،إذا انتهك العامل االلتزام بالسر المهني الذي يفرضه عليه
عقد العمل من خالل افشائه مثل هذه األسرار الى مؤسسة أخرى متواطئة،
وكانت هذه األسرار مهمة اذ تمنح مزايا تنافسية بحكم طبيعتها عن طري زيادة
مبيعات هذه المؤسسة على حساب مؤسسته المستخدمة - ،اذ استغل شخص
نفوذه في شركة باعتباره مديرا لها أو عضوا في مجلس ادارتها في ابرام عقود
بمزايا خاصة لصالح شركة أخرى.
يراعي القاضي في تقدير هذا التعويض العقابي الفوائد التي حققها
مرتكب الفعل الضار أو ما حصل عليه من ربح على حساب المضرور».
المادة الثانية « :ال يجوز الحكم بالتعويض اإلضافي المنصوص عليه في
نص المادة ...أ عاله في حالة وفاة المسؤول ،وال تؤثر وفاة المضرور على
الحكم به .ال يقبل التعويض عن الخطأ المربح أي تأمين».
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 1966واستقر في موسكو ،أين قام بكتابة سيرته الذاتية التي روى فيه مأثره في الجاسوسية،
حيث اتفق هذا األخير مع مؤسسة ( )Jonathan Capeللنشر على أن تقوم بنشر هذه السيرة
مقابل  50000ألف باوند تمنح عند توقيع العقد ،ودفعتين أخريتين عند نشر هذه السيرة ،حيث
رفع االدعاء البريطاني دعوى مدنية ضده وضد الناشر يطلب فيها منع هذا األخير من تسليم
المبلغ المتبقي من عقد النشر الى المدعى عليه األول وهو ما استجابت له المحكمة.أنظر:
-Caroline BALOSSO, De l’opportunité d’introduire des dommages et intérêts de type
punitifs
en
droit
français
de
la
responsabilité
contractuelle,
www.blogs.parisnanterre.fr, consulté le: 05-05-2020.
 -38ظافر حبيب جبارة ،مرجع سابق ،ص 32 :و.33

-James EDELMAN, Op.cit, p:947-948.
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 -40تتلخص وقائعها في قيام هذه الشركة بالتعاقد مع أحد الموزعين ،يلتزم من خالله هذا األخير
بأن يعد تقريرا يوميا عن أسعار المشتقات النفطية للشركات المنافسة ويرسلها الى الشركة لكي
تقرر السعر الذي يجب أن تباع به هذه المشتقات ،غير أن الموزع لم يتقيد بالسعر الذي وضعته
الشركة وباع لمرات عديدة بسعر أعلى محتفظا بالزيادة له ،حيث قضت المحكمة باسترداد
جميع األرباح التي حصل عليها الموزع كأساس لتقدير التعويض .أنظر:
- Graham VIRGO, Restitutionary Remedies For Wrongs, Causation and Remoteness,
Hart Publishing, London, 2008, p:318.

 -41تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيدة ( )Alwoodكانت حامال بثمانية توائم ،اذ أوكلت
السيد() Cliffordعلى أن يتفق مع احدى الصحف لنشر تفاصيل قصة حملها الغريبة ،ولغرض
الترويج لهذا الخبر منحت الصحيفة شركة هذا األخير القيام بحملة عالقات عامة واسعة مقابل
 15ألف باوند ،حيث استجابت المحكمة لطلب المدعية المتعلق بإرجاع هذا المبلغ مقررة بأنه
في عقد الوكالة ،يجب أن يكون األصيل على دراية كاملة بأي اتفاقات يبرمها الوكيل مع الغير،
ولما كان هذا الوكيل لم يعلم األصيل باالتفاق الفرعي الذي أبرمه مع الغير رغم الزامية أمانته
وحسن نيته في ابرام هذا العقد فانه يكون ملزما بإرجاع المبلغ الى األصيل .أنظر:
- Richard STONE, Op.cit, p:166.
42
-DE LUCA Stéphanie, Op.cit., p:25.

 -43تتلخص وقائعها في أن السيد ( )Pedersonقد أوكل السيد ( )Larcombeبأن يبيع منزله،
وأن يخطره بأفضل سعر مقترح من المشترين ،غير أن هذا األخير لم يبذل أي جهد في سبيل
ذلك لكي يجعل األصيل في حالة فقدان األ مل من اتمام صفقة البيع ،حيث عرض هذا األخير
بعد ذلك شراء المنزل باسم مستعار لشركة تدعى( )Varinyaفقبل موكله عرض هذه الشركة،

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

التعويض عن الخطأ المربح في ظل القانونين اإلنجليزي والفرنسي

عزالدين زوبة/.د

1184
) Pederson(  مما دفع السيد،التي باعت بعد فترة هذا البيت بضعف السعر الذي اشتري به
 اذ استجابت المحكمة لطلبه مقررة بأنه اذا،بمطالبة الوكيل بمبلغ الربح الصافي الذي كسبه
استفاد الوكيل باسمه أو باسم مستعار من جراء االخالل بواجب الوفاء والثقة أو األمانة لموكله
: أنظر.فانه يكون مسؤوال تجاه موكله بمقدار الربح الذي كسبه
-James EDELMAN, Op.cit, p:10-11.
44

- Godefroy De MONCUIT, Op. cit, p:856.
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations. JORF n°0035 du
11 février 2016.
45

.15 : ص، مرجع سابق، ظافر حبيب جبارة-46
-Mirelle BACACHE, Action de groupe et responsabilité civile, RTD Civ,
Paris, 2014, p:450-467.
.27 : ص، مرجع سابق، ظافر حبيب جبارة-48
49
-Jean Sébastien BORGHETTI, Op.cit, p:58-59.
50
- Projet de Réforme du droit de la responsabilité civile, Présenté le 13 mars
2017, par Jean Jaques Urvoas garde des sceaux, ministre de la justice suite à la
consultation publique menée d’avril à juillet 2016.
47

- Astrid Garraud, La faute lucrative et sa sanction, ou l’ombre pénaliste sur les effets
de la responsabilité civile, www.actu-juridique.fr, consulté le: 19-04-2020.
52
-Nathalie FOURNIER DE CROUY, Consécration de la faute lucrative en droit
commun : pourquoi ne dit-elle pas son nom ? Regard porté sur la constitutionnalité et
l’efficacité de l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile,
https://www.actu-juridique.fr, consulté le: 08-11-2017.
53
-L’article 1266-1 dispose :« En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur du
dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie,
le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par
une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. Cette amende
est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de
l'auteur et aux profits qu'il en aura retirés. L’amende ne peut être supérieure au
décuple du montant du profit réalisé. Si le responsable est une personne morale,
l’amende peut être portée à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes le plus
élevé réalisé en France au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant
celui au cours duquel la faute a été commise. Cette amende est affectée au
financement d’un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à
défaut, au Trésor public. Elle n’est pas assurable».
51
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54

-«Est qualifiée de faute lucrative toute faute commise délibérément en vue d’un
enrichissement illicite et au préjudice d’autrui ». Nathalie FOURNIER DE CROUY,
Op.cit.

» أن الحكم بالغرامة المدنية يندرج ضمن...اذ يظهر من عبارة « يجوز للقاضي أن يحكم-55
 أي أنه غير ملزم قانونا بالحكم بها وهو ما يضعف من،السلطة التقديرية للقاضي المدني
.خاصية الردع الذي تتصف بها هذه الغرامة
 تم توسيع قائمة األشخاص أو الهيئات المخولة قانونا بتحريك دعوى المطالبة بالنطق-56
 وهو ما يشكل ضمانا لفعالية هذه،وتطبيق عقوبة الغرامة المدنية كتعويض عن الخطأ المربح
 اذ كلما كثر عدد الهيئات،الغرامة أو أداة حقيقية لتحقيق خاصية أو صفة الردع الذي تستهدفه
 حيث تم ادخال النيابة العامة ضمن،المتدخلة كلما زاد احتمال أو إمكانية النطق بهذه الغرامة
هذه القائمة باعتبارها المؤهلة أو المختصة بالدفاع عن النظام العام االقتصادي إضافة الى
. الضحية باعتباره الطرف المضرور من هذا الخطأ
 حيث يلزم القاضي بتسبيب قراره،اذ يعتبر التسبيب ضمانة هامة من أجل محاكمة عادلة-57
.المتعلق بتطبيق عقوبة الغرامة المدنية على مرتكب الفعل الضار
58

-Nathalie FOURNIER DE CROUY, Op.cit.

.10 : ص، مرجع سابق، ظافر حبيب جبارة-59
60

-Goderoy De MONCUIT, Op. cit, p:8.
-Jean Claude BIZOT, Groupe de travail sur le projet intitulé : ‘Pour une Réforme du
Droit de la Responsabilité, Cour de Cassation, Paris, 2012, p: 21 26
62
- Nathalie FOURNIER DE CROUY, Op.cit.
63
-» L’existence de plafonds légaux conforte la constitutionnalité de l’amende civile
étudiée. Parce qu’ils opèrent comme une limite à la répression, ils expriment le
principe de proportionnalité dans sa fonction limite ». Nathalie FOURNIER DE
CROUY, Op.cit.
64
-«Malgré qu’en droit anglo-américain qui a été le premier à introduire la notion
de punitive damages ou d’exemplary damages pour punir la faute lucrative, il s’agit
d’une somme supplémentaire qui est versée à la victime par l’auteur d’une
faute délibérée en raison du profit qu’il en aura retiré». Astrid Garraud, Op.cit.
65
- «Le projet Terré, quant à lui, prévoyait que le juge accorde à la victime le montant
du profit retiré par l’auteur de la faute intentionnelle ou lucrative plutôt que la
réparation du préjudice». Astrid Garraud, Op.cit.
61

 يرى بعض المهتمين بهذا الموضوع أن تخصيص عائد هذه،على خالف هذا الموقف-66
الغرامة أي الربح المسترد الى صندوق تعويضي أو الى الخزينة العامة يعزز من خاصية هده
. كما من شأنه أن يدعم الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنية،الغرامة كعقوبة مدنية عمومية

)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن

مجلة صوت القانون

…… التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته في مجال االستهــــالك..  قاضي كمال/د
1186

التكريس القانوني لمبـدأ الحيطة وتطبيقاته في مجـال االستهالك
The legal consecration of the precautionary principle and its
applications in the field of consumption.

1
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2021/10/22 :تاريخ اإلرسال

:ملخص
،في ظل التزايد الكبير للمنتجات االستهالكية وصنعها بتقنيات علمية متطورة ومعقدة
 أدى بدول العالم إلى تكريس مبدأ،ولتعاظم احتمال وجو د مخاطر على أمن المستهلك وصحته
الحيطة من المجال البيئي إلى مجال االستهالك في قوانينها الداخلية بما فيها الجزائر من أجل
.مواجهة مختلف األزمات والمخاطر الغذائية والصحية التي قد تهدد صحة المستهلك وسالمته
. المخاطر، المنتوج، المستهلك، مبدأ الحيطة:كلمات مفتاحية
Abstract: In light of the great increase in consumer products and their
manufacture with sophisticated and complex scientific techniques, and
the growing potential for risks to consumer security and health, it has
led countries of the world to consecrate the precautionary principle
from the environmental field to the field of consumption in their
domestic laws, including Algeria, to confront the food risks and health
crises that may be threatening consumer health and safety.
Keywords: the precautionary principle, consumer, product, risks.
kamel.kadi@univ-dbkm.dz :اإليميل
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يشهد العالم الصناعي والتكنولوجي المعاصر تطورا هائال سمح بوجود
كميات كبيرة جدا من المنتجات االستهالكية ذات األصناف المتنوعة والتقنيات
المتطورة والمعقدة ،وفي ظل تزايد وتوسع برامج الدعاية واإلعالن لتلك
المنتجات بفعل التطور الكبير في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،أدى إلى زيادة
اإلقبال عليها وارتفاع نسب االستهالك إلى مستويات قياسية.
غير أنه قد تسبب تلك المنتجات أخطارا وأضرارا جسيمة على الصحة
العامة للمستهلكين وعلى إراداتهم وسلوكياتهم ،وذلك بفعل التقنيات العلمية
المتطورة المستخدمة في إنتاجها ،مما يجعلها قد تنتج أضرار ال يمكن معرفتها
أو التنبؤ بها إال بعد وقوع الكوارث ،ولعل ما شهدته الدول األوروبية خالل
العقود الماضية من أزمات وأخطار صحية واستهالكية كأزمة جنون البقر
وإنفلونزا الطيور وغيرها تعتبر أمثلة حية لتلك الكوارث واألخطار المحتملة.
لذا سارعت مختلف دول العالم إلى التدخل واتخاذ اإلجراءات المناسبة
لتفادي األخطار اآلنية والمستقبلية لتلك الكوارث ،ضمن ما سمي بمبدأ الحيطة،
هذا األخير الذي كرس أول مرة في المجال البيئي ثم انتقل إلى مجاالت أخرى
بما في ها االستهالك ،وذلك بإحداث مبادئ وتكريس إجراءات للحماية االستباقية
من األضرار التي قد تمس بإرادة المستهلك وصحته.
والجزائر ككل الدول اعتمدت هذا المبدأ في مجال االستهالك وأقرته
بنصوص قانونية وتنظيمية ،على غرار القانون رقم  03/09المتعلق بحماية
المستهلك وقمع الغش ،حيث تضمنت تلك النصوص جملة من التدابير الوقائية
وااللتزامات القانونية الردعية الملقاة على عاتق المتدخلين في هذا المجال
وكرست حماية قانونية خاصة للمستهلك ،سيما وأن هذا األخير يشكل الحلقة
األضعف في مواجهة باقي المتدخلين.
وانطالقا مما سبق ،يمكننا طرح اإلشكالية التالية :ما مفهوم مبدأ الحيطة ؟
وما هي شروط وإجراءات تطبيقه في مجال االستهالك ؟.
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إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون باالعتماد على المنهج التحليلي من
أجل فهم هذا المبدأ وتحليل شروط وإجراءات تطبيقه في القانون الجزائري،
وعموما تتم اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل المحاور التالية:
 -1مفهوم مبدأ الحيطة وشروط تطبيقه :سوف نتطرق إلى مفهوم مبدأ
الحيطة وإلى شروط تطبيقه ،وذلك من خالل ما يلي:
 -1.1مفهوم مبدأ الحيطة :ال يوجد تعريف جامع موحد لمبدأ الحيطة،
وذلك بسبب تباين اآلراء الفقهية المتعلقة بهذا المصطلح ،لكننا سنحاول تقديم
بعض التعريفات الخاصة به ،وذلك كما يلي:
 -1.1.1التعريف اللغوي :يقصد بمبدأ الحيطة لغويا أنه تلك التدابير المتخذة
الستدراك أو تجنب الضرر والحد من آثاره المحتملة ،وهو قبل كل شيء
تصرف أخالقي يهدف إلى احترام وحماية البيئة والمستهلك.
 -2.1.1التعريف الفقهي :يعرف مبدأ الحيطة على أنه " :ذلك المبدأ الذي
يلزم بعدم التذرع بغياب اليقين العلمي إذا تعلق األمر باآلثار الضارة لألنشطة
لالمتناع عن اتخاذ التدابير االحتياطية الالزمة أو التباطؤ في اتخاذها لتفادي
وقوع مثل هذه األضرار "(.)1
ويعرف على أنه " :مجموعة من اإلجراءات الواجب اتخاذها حينما تتوفر
أسباب كافية لالعتقاد أن منتجا يمكن أن يسبب ضررا خطيرا ال يمكن تصحيحه
أو تداركه للمستهلك أو البيئة ،هذه اإلجراءات يمكن أن تهدف إلى التقليل من
النشاط أو إنهائه أو منع طرح المنتوج دون اشتراط دليل قاطع على وجود عالقة
سببية بين النشاط والمنتوج واآلثار السلبية المتوقع حدوثها "(.)2
ويعرفه األستاذ " مارك هونيادي  " :" Marc Hunyadiالحيطة تكمن
في المخاطر المحتملة غير المؤكدة التي لم يتأكد بعد علميا منها ،ولكن يمكن
مجلة صوت القانون
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تحديد إمكانية حدوثها من المعرفة التجريبية والعلمية ومثال ذلك اللحوم
الهرمونية...الخ( "(.)3
بينما عرفه كل من الفقيهين  Genévrière VINEYو Philippe
 KOURILYSKعلى أنه " :اتخاذ قرار من قبل أشخاص عامة أو خاصة
يتضمن إجراءات خاصة بنشاط أو منتوج يعتقد أنه من المحتمل أن يشكل خطر
ويسبب ضرر للصحة العامة أو سالمة األجيال الحالية أو القادمة أو للمستهلك
وحتى البيئة "(.)4
كما عرفه قانون بارنييه ( )Barnierلسنة  1995على أنه " :غياب اليقين
العلمي على ضوء المعرفة العلمية والتقنية الحالية ،وال ينبغي أن تؤجل اعتماد
معايير فعالة ومتناسبة قصد منع خطر أو الوقاية من أضرار جسيمة ال رجعة
فيها وتكون بتكلفة مقبولة اقتصاديا "(.)5
أما المشرع الجزائري فقد عرفه من خالل المادة  6/03من القانون المتعلق
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأنه " :مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه
أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية ،سببا في
تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من األخطار الجسيمة المضرة
بالبيئة ،ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة "(.)6
كما تجدر اإلشارة ،إلى وجوع فرق بين مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية ،حيث
أن مصطلح الوقاية ( )la préventionيستعمل في المجال القانوني والطبي،
يعني تجنب ومنع حدوث خطر صحي أو منع وقوع جريمة أو مخالفة ما ،بينما
مصطلح الحيطة ( )la précautionالذي هو عمل تنبئي استشرافي لما قد
يحدث في المستقبل ،يسعى للحفاظ على شيء ما (الصحة مثال) وليس تجنب
ظاهره ما مثل ما يقوم به مبدأ الوقاية (.)7
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 -2.1شروط تطبيقه :هناك جملة من الشروط يستوجب توافرها من أجل
تطبيق مبدأ الحيطة ،وهي تتمثل أساسا فيما يلي:
 -1.2.1غياب اليقين العلمي :رغم التطور العلمي إال أنه ال يمكن إحصاء
كل اآلثار التي قد تنتجها بعض النشاطات أو المنتجات على الفرد ،إذ قد توجد
بعض منتجات مشكوك فيها بإحداث أضرار ،مما يوجب اتخاذ التدابير المطلوبة
لمنع حدوث أي خطر محتمل ،حتى وإن لم يتحقق ذلك الضرر (.)8
 -2.2.1وجود خطر مشبوه محتمل الوقوع :يشترط أن يكون الخطر المشتبه
به محتمل الوقوع وليس مؤكدا ،حيث يتميز الخطر في هذه الحالة بما يلي:
 أنه خطر غير متيقن منه علميا ،أي انعدام المعطيات العلمية ،وبذلك ال يترتبعنه عدم إمكانية وقوع الخطر وإنما يحتاج إلى بحث وتحليل أكثر.
 أنه خطر احتمالي ،أي وجود مخاوف وتهديدات ال يمكن تدارك األخطارالناتجة عن المنتوج  ،لعدم سالمته االستهالكية أو لتأثيره على الصحة (.)9
 -3.2.1يجب أن يكون الضرر المحتمل جسيم :أي أن تكون درجة
الخطورة معتبرة ،فيكون الضرر غير قابل لالسترداد وال رجعة فيه (.)10
وتجدر اإلشارة ،إلى أنه إذا توافرت هذه الشروط فإنه وفق المادة 6/03
من قانون حماية البيئة ،يتم اتخاذ التدابير التالية:
 توقيف المنتوج فترة مؤقتة إلى غاية التحقق من انعدام الخطر وزوال الشكالقائم قبال.
 أو يتم حظر المنتج وتوقيفه نهائيا ،وفي كلتا الحالتين ،ال بد من مراعاةالظروف لمعرفة التدابير المناسبة والواجب اتخاذها مع ضرورة تبريرها.
وعليه ،فالمنتج ملزم بالقيام ببعض االلتزامات التي يفرضها هذا المبدأ
كااللتزام بالتحذير من كافة المخاطر ،االلتزام بضمان السالمة ،االلتزام
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باإلعالم...إلخ ،وأنه في حالة توافر شروط مبدأ الحيطة وعدم اتخاذ التدابير
المطلوبة يعد ذلك خرقا لهذا المبدأ ويكون المنتج قد أخطأ بإهماله في ذلك وعلى
هذا األساس تقوم مسؤوليته.
ولقد نصت المادة  02من القانون رقم  02/89المتعلق بحماية المستهلك
( ، )11على أنه" :كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته
يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحه
المستهلك " ،كما أن هذا القانون تضمن فصال خاصا بعنوان ( :التدابير التحفظية
ومبدأ الحيطة) (.)12
 -2تقنين مبدأ الحيطة في مجال االستهالك وإجراءات تطبيقه :سوف نعالج
في هذا المحور التكريس القانوني لهذا المبدأ في مجال االستهالك وأهم إجراءات
وكيفيات تطبيقه في هذا المجال ،وذلك كما يلي:
 -1.2التكريس القانوني لمبدأ الحيطة في المجال االستهالكي :ظهر مبدأ
الحيطة في أول األمر في القانون البيئي في أوروبا ثم انتقل بعدها إلى معظم
دول العالم ومن بينها الدول العربية ،حيث نظرا لخطورة األضرار التي كانت
تصيب البيئة جراء التلوث ،لينتقل بعدها إلى المجال االستهالكي ،إذ أن المخاطر
الناجمة عن االستهالك ال تقل خطورة عن المخاطر البيئية ،ومن مظاهر
التكريس القانوني لمبدأ الحيطة في المجال البيئي ،نجد االتفاقيات الدولية التالية:
 اإلعالن الوزاري للمحاضرة الدولية الثانية حول حماية بحر الشمال. الندوة الدولية الثالثة لحماية بحر الشمال سنة .1990 اإلعالن الخاص بالتنمية المستدامة عام .1990 إعالن ريو دي جانيرو حول البيئة والتطور سنة .1992 -اتفاقية التنوع البيولوجي سنة .1992
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وفيما يخص المجال االستهالكي ،فتعتبر االتفاقيتان األوروبيتان الصادرتان
سنة  1990أهم النصوص القانونية المكرسة لمبدأ الحيطة في هذا المجال(،)13
وذلك طبقا لما تقتضيه ضرورات مواكبة األخطار المحتملة عن استهالك
مختلف المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية ،سيما بعد األزمات الصحية
واالستهالكية التي عرفتها أوروبا في سنوات الـ  80والـ  90من القرن
الماضي ،ولعل من أبرزها مرض جنون البقر الذي ظهر في بريطانيا ،حيث
أجبر الدول األوروبية على اتخاذ جملة من التدابير لحماية مواطنيها من هذا
المرض الخطير ،وهو ما اعتبر تطبيقا لمبدأ الحيطة في مجال االستهالك.
ولقد ظهر مبدأ الحيطة في التشريع الفرنسي في بداية األمر في المجال
البيئي عن طريق المادة األولى من القانون رقم  101/95المؤرخ في
 1995/2/2والذي أطلق عليه بـ " قانون بارني " ،ليتم فيما بعد دسترة هذا
المبدأ سنة .)14( 2005
وفي مجال االستهالك ،صدر في فرنسا المرسومان رقم  172/95المتعلق
باألعضاء المعدلة وراثيا في إطار البحوث الطبية ،وكذا المرسوم رقم 487/95
الخا ص باألعضاء المعدلة وراثيا ،واللذان تضمنا إجراءات وتدابير احتياطية
وفقا لمبدأ الحيطة من أجل حماية صحة وسالمة المستهلك الفرنسي ،كما تم
تكريس هذا المبدأ أيضا في قانون االستهالك الفرنسي سنة .)15( 2004
و على غرار باقي التشريعات المقارنة ،فقد كرست الجزائر مبدأ الحيطة
قانونيا بداية في المجال البيئ ي ثم انتقل إلى مجاالت أخرى من ضمنها مجال
االستهالك ،وفي هذا اإلطار تضمن الفصل األول من الباب الرابع من القانون
رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على التدابير التحفظية ومبدأ
االحتياط ( ،)16كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم  203-12المتعلق بالقواعد
المطبقة في مجال أمن المنتجات ،اإلجراءات والتدابير االحترازية طبقا لمبدأ
الحيطة وضمانا لحماية المستهلك(.)17
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 -2.2إجراءات وكيفيات تطبيق مبدأ الحيطة في مجال االستهالك :نعالج
في هذا المحور إجراءات وكيفيات تطبيق مبدأ الحيطة في مجال االستهالك وكذا
مختلف الهياكل واألجهزة المتدخلة في هذا اإلطار ،وذلك من خالل ما يلي:
 -1.2.2إجراءات تطبيق مبدأ الحيطة في مجال االستهالك :إن أهم
إجراءات وأشكال تطبيق مبدأ الحيطة في مجال االستهالك تتمثل في تحديد
المخاطر وتقييمها وفي اتخاذ التدابير واإلجراءات االحتياطية الالزمة
لمواجهتها ،وهو ما سنعرفه من خالل ما يلي:
 -1.1.2.2تحديد المخاطر وتقييمها :إن عملية تحديد المخاطر وتقييمها في
مجال االستهالك البد أن تبنى على أسس ومعطيات علمية دقيقة وموثوقة من
أجل اتخاذ اإلجراءات والتدابير االحتياطية الالزمة لحماية صحة وسالمة
المستهلك ،وتتجسد واقعيا هذه العملية من خالل عملية جمع وتحليل المعلومات
المتعلقة بتلك المخاطر قبل إقرار أي إجراء أو تدبير وقائي مناسب لها ،وعملية
جمع المعلومات يقوم بها أعوان متخصصون يسمون بأعوان قمع الغش ،حيث
يقومون بجمع المعلومات الالزمة حول منتوج أو سلعة استهالكيه ما ،وذلك
للبحث عن المخاطر التي قد تحتويها ،وفي هذا اإلطار خولهم القانون التمتع
بالصالحيات التالية:
 حرية الدخول إلى المحالت التجارية والمكاتب ومحالت الشحن والتخزين فيأي وقت باستثناء المحالت ذات االستعمال السكني التي يتم الدخول إليها وفق
إجراءات قانونيه محددة.
 أخذ المعلومات المتعلقة بالمنتوجات محل الرقابة ،وذلك سواء عن المعايناتالمباشرة والفحوص البصرية أو عن طريق فحص الوثائق واالستماع إلى
األشخاص المسؤولين (.)18
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 اقتطاع عينات من أجل التحليل المخبري ،وهو ما نصت عليه المادة 1/39من القانون رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
بعد اقتطاع العينات وإرسالها إلى المخبر يتم تحليلها تحليل ميكروبيولوجي
وتحليل فيزيوكيميائي ،وهذا لمعرفة مكوناتها والمواد المستخدمة في إنتاجها
()19
ولتقييم المخاطر المحتملة عنها.
 -2.1.2.2اتخاذ اإلجراءات والتدابير االحتياطية المناسبة :بعد االنتهاء
من جمع المعلومات وتحليلها وكذا تأمين مستوى معين ومقبول للخطر المحتمل
من جراء استهالك سلعة ما ( ، )20تقوم السلطات المعنية باتخاذ إجراءات وتدابير
الحيطة وذلك بالنظر إلى احتمالية وجود األخطار من عدمه ،وفيما يلي أهم
التدابير واإلجراءات االحتياطية الممكن اتخاذها من قبل السلطات المختصة:
 -1.2.1.2.2التدابير المؤقتة :تتمثل هذه التدابير فيما يلي:
 -1.1.2.1.2.2السحب المؤقت :عرف المشرع الجزائري السحب
المؤقت من خالل المادة  59من القانون رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش التي نصت على أنه " :يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل
منتوج لالستهالك أينما وجد عند االشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج
التحريات المعمقة ال سيما نتائج التحليل أو االختبارات أو التجارب ،إذا لم تجر
هذه التحريات في أجل سبعة أيام أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج يعلن عن
حجزه ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك ".
ومما سبق ،نجد بأن السحب المؤقت للمنتوج يكون عند االشتباه في عدم
مطابقته ،وذلك إلى غاية ظهور نتائج التحريات المعمقة وإذا لم تجر تلك
التحريات خالل سبعة أيام أو لم تثبت عدم مطابقة المنتوج يرفع فورا تدبير
السحب المؤقت ،وأما إذا ثبتت مطابقته فيعلن عن حجزه(.)21
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كما تجدر اإلشارة ،إلى أن مصاريف الرقابة والتحليل تقع على عاتق
المتدخل المقصر ،وفي حالة ثبوت عدم المطابقة تعوض قيمة العينة على أساس
القيمة المسجلة في محضر االقتطاع(.)22
 -2.1.2.1.2.2التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة :نصت على هذا
اإلجراء المادة  65من القانون رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك وقمع
الغش ،حيث نصت على أنه " :يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك
وقمع ال غش طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول بالتوقيف المؤقت لنشاط
المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية
إزالة كل األسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير ،دون اإلخالل بالعقوبات
الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
 -2.2.1.2.2التدابير النهائية :تتضمن عموما ما يلي:
 -1.2.2.1.2.2تحقيق المطابقة :يقصد بالمطابقة حسب المادة  3من
القانون رقم  03/09على أنها " :استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك
للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة
واألمن الخاصة به ".
وتطبيقا لمبدأ الحيطة فإنه إذا تم التوصل إلى أن المنتوج غير مطابق
للمعايير الالزمة ألمن وسالمة المنتوج يعذر المنتج أو مقدم الخدمة بإزالة سبب
()23
عدم المطابقة ،وهو ما نصت عليه المادة  56من القانون رقم .03/09
 -2.2.2.1.2.2تغيير المقصد :ونعني به إرسال المنتجات المسحوبة
والصالحة لالستهالك والتي ثبت عدم مطابقتها إلى هيئة ذات منفعة عامة،
تستعملها في غرض شرعي إما مباشرة أو تحويلها أو يعاد توجيه المنتجات
المسحوبة بإرسالها إلى هيئة الستعماله في غرض شرعي بعد تحويله ،وهذا
طبقا لما نصت عليه المادة  58من القانون رقم .03/09
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 -3.2.2.1.2.2حجز المنتوج :يهدف حجز المنتوج الغير مطابق
للمواصفات إلى تغيير اتجاه المنتوج أو إعادة توجيهه أو إتالفه حسب ما نصت
عليه المادة  57من القانون رقم  ،03/09وعليه يقوم األعوان المكلفون بالرقابة
بحجز المنتجات الغير مطابقة بعد الحصول على إذن قضائي.
 -4.2.2.1.2.2اإلتالف :يتم إتالف المنتجات المحجوزة في حالة تعذر
التفكير في استعمالها استعماال قانونيا واقتصاديا ،وعليه فإنه يعد أخر حل يمكن
اللجوء إليه ضمن التدابير النهائية لتفادي المخاطر المحتملة للمنتوج ،ويتمثل
اإلت الف في تغيير طبيعة المنتوج كتغييره من االستهالك البشري إلى االستهالك
الحيواني ،وهو يكون بموجب أمر أو حكم قضائي من جهة قضائية مختصة يتبع
إجراء الحجز الذي هو اآلخر يكون بموجب إذن قضائي (.)24
 -2.2.2الهيئات واألجهزة المكلفة بتطبيق مبدأ الحيطة في مجال
االستهالك :لقد أشار كل من القانون رقم  03/09المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش ونصوص قانونية أخرى لمختلف الهيئات واألجهزة المكلفة بتطبيق
مبدأ الحيطة في مجال االستهالك ،وتتمثل أساسا فيما يلي:
 -1.2.2.2الهيئات واألجهزة المنصوص عليها في قانون حماية
المستهلك وقانون االجراءات الجزائية :لقد نصت المادة  25من قانون 03 /09
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أن األعوان والهيئات المخولون
بتطبيق مبدأ الحيطة في مجال االستهالك يحددهم قانون اإلجراءات الجزائية
( ،)25وفي هذا الشأن نصت المادة  15من قانون اإلجراءات الجزائية على أن
األعوان الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يقومون بمهام حماية المستهلك
من مختلف األخطار التي قد تصيبه (مبدأ الحيطة) ،وهم قسمان:
 -1.1.2.2.2أجهزة الضبط القضائي العام :لقد نصت المادة  15من قانون
االجراءات الجزائية على أن هيئات الضبط القضائي العام هي كالتالي:
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 ضباط ومحافظو الشرطة. الضباط وذوو الرتب في الدرك الوطني ،أو الذين أمضوا في هذا السلك ()03سنوات على األقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير
العدل ووزير الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة.
 مفتشو األمن الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ( )03سنوات على األقلوعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية
والجماعات المحلية ،بعد موافقة لجنة خاصة.
 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهمخصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل.
 -2.1.2.2.2أجهزة الضبط القضائي الخاص :وهي تتمثل في بعض
هيئات الضبط اإلداري الذين يسهرون على تحقيق أهداف األمن العام والصحة
العامة والسكينة العامة ،ويمارسون مهام الضبطية القضائية على المستوى
المحلي بموجب قانوني البلدية والوالية ،والذين يتمثلون فيما يلي:
 -1.2.1.2.2.2الوالي :بحسب المادة  110يعتبر الوالي ممثال للدولة
وممثال للوالية على مستوى إقليم الوالية ( ،)26ويتمتع بمهام الضبط اإلداري
المتمثلة في المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية ( ،)27كما
يتمتع بمهام الحفاظ على أمن وصحة المستهلك وله في هذا اإلطار إمكانية
االستعانة بالقوة العمومية ووضعها تحت تصرفه في حاالت استثنائية طبقا
ألحكام المادة  118من قانون الوالية ،وفي مجال الرقابة على المنتجات ،يتولى
الوالي تنفيذ قرارات عدة وزارات كالتجارة والصناعة ،وبصفة عامة كل
القطاعات المعنية بحماية المستهلك ( ،)28كما يمكن له القيام بأي إجراء بهدف
تطبيق مبدأ الحيطة إن دعت الضرورة ذلك.
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 -2.2.1.2.2.2رئيس المجلس الشعبي البلدي :يمارس رئيس المجلس
الشعبي البلدي سلطات الضبط اإلداري العام بصفته ممثال للدولة ال بصفته ممثال
للبلدية ،وفي هذا اإلطار يسهر على السير الحسن والتنظيم الجيد لمجال
االستهالك ،من خالل السهر على احترام شروط النظافة للمواد االستهالكية
وظروف بيعها وهي المهمة الملقاة على عاتق مكاتب الصحة البلدية ،وفي هذا
الخصوص نصت المادة  2من المرسوم رقم  146/87على مهمة مكاتب حفظ
الصحة البلدية في المراقبة الدائمة لحفظ الصحة والنقاوة العمومية على مستوى
البلدية( ، )29إضافة إلى مراقبتها المستمرة للمواد الغذائية ومنتجات االستهالك
والمنتجات المخزنة أو الموزعة على مستوى البلدية.
 -2.2.2.2الهيئات المنصوص عليها في القوانين األساسية الخاصة :لقد
عزز المشرع الجزائري حماية المستهلك بموجب قوانين أساسية خاصة لبعض
القطاعات والهيئات التي تؤدي مهامها في هذا المجال ،وهي تتمثل فيما يلي:
 -1.2.2.2.2أعوان الجمارك :تعتبر إدارة الجمارك أهم الهيئات
واألجهزة المتدخلة في حماية المستهلك وفي تجسيد إجراءات مبدأ الحيطة ،وذلك
بحكم طبيعة مهامها وأماكن تواجدها فهي تتواجد في المناطق الحدودية لإلقليم
الوطني  ،األمر الذي يمكن أعوانها من إخضاع جميع المنتجات والبضائع
المستوردة أو المعاد استيرادها أو تلك الموجهة للتصدير لعملية المراقبة
الجمركية ،وهذا بغرض منع دخول أي منتوج أو سلعة فاسدة أو غير مطابقة
للمواصفات القانونية المطلوبة ،أو عدم صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بها،
وفي هذا الصدد تنص المادة  51من قانون الجمارك الجزائري على أنه " :يجب
إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو إلعادة
التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية "(.)30
 -2.2.2.2.2أعوان البيطرة :لقد كلف المشرع بموجب القانون رقم
 08/88الصادر في  )31(1988/01/26األعوان البيطريين بمهمة المراقبة
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البيطرية والطبية لكل المنتجات الحيوانية ،حيث نصت المادة  4منه على أن
السلطة البيطرية المتمثلة في التفتيش سواء داخل البالد أو على مستوى الحدود
بغية منع تسرب األمراض من الخارج وضمان الكشف عن كل حالة مرض
ومكافحتها ،والسهر على المطابقة مع المعايير الصحية النوعية المفروضة في
التجارة الداخلية والخارجية.
وخالل السنوات األخيرة الماضية ،تجلى بوضوح الدور الكبير والهام
للبياطرة في حماية المستهلك من مختلف األمراض واألخطار الصحية الناجمة
عن استهالك بعض المنتجات الحيوانية.
 -3.2.2.2.2لجان التفتيش بالموانئ :بموجب المرسوم رقم 481/97
تم استحداث لجان مراقبة دائمة على مستوى الموانئ( ،)32حيث تقوم هذه اللجان
بدور فعال في حماية المستهلك من مخاطر مختلف المواد الفاسدة عن طريق
مراقبة وتفتيش السلع والبضائع المتعفنة أو المتلفة بسبب طول إقامتها على
مستوى الموانئ ،أو بسبب تخزينها في ظروف غير مالئمة.
 -4.2.2.2.2مصالح وزارة التجارة :تلعب مصالح وزارة التجارة دور ا
كبيرا في مجال حماية المستهلك ،حيث تم استحداث عدة مصالح على المستوى
المركزي على غرار المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ،المديرية
العامة للرقابة وقمع الغش ،وكذا المعهد الجزائري لمراقبة النوعية والرزم (.)33
وأما على المستوى المحلي ،فقد تم إنشاء مديريات والئية للتجارة ،والتي
تسهر على مراقبة مدى تنفيذ السياسات والتعليمات والبرامج المسطرة من طرف
السلطات الوصية بخصوص مراقبة السلع المعروضة للبيع واالستهالك ،ومدى
مطابقتها للمقاييس والمعايير والمواصفات القانونية وتنفيذ إجراءات الحيطة.
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 -3.2.2.2هيئة أو جهاز اإلنذار السريع :أنشأ المرسوم التنفيذي رقم
 203/12في المادة  17منه على إنشاء جهاز يكلف بمتابعة المنتجات التي
تشكل أخطار على صحة المستهلكين وأمنهم ويسمى بـ جهاز أو شبكة اإلنذار
السريع( ،)34وتتشكل هذه الشبكة من ممثلي الوزراء الذين تم تحديدهم على سبيل
الحصر في المادة  18من المرسوم السالف الذكر ،فيما نصت المادة  22منه
على صالحيات هذه الشبكة ،حيث تتمثل فيما يلي:
 ضمان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أو الجهوي أوالمحلي حسب طبيعة الخطر المعي ن ،لكل معلومة من شأنها أن تؤدي إلى
السحب الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه اإلضرار بصحة المستهلك أو
أمنه.
 وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة باألخطار التي تشكلها المنتجات علىصحة المستهلكين وأمنهم في متناول المستهلكين.
الخاتمة:
في الختام ،يمكننا القول بأن القصور في المعالجة القانونية المتعلقة بمجال
االستهالك ،ال سيما في ظل االنتشار الكبير للسلع االستهالكية وإنتاجها بتقنيات
علمية معقدة ،قد يؤدي إلى احتمال وجود أخطار وأضرار على أمن المستهلك
وسالمته ،وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إقرار مبدأ الحيطة في مجال
االستهالك بعد تبنيه في المجال البيئي في بادئ األمر من أجل مجابهة مختلف
األزمات الغذائية والصحية التي قد تهدد صحة الفرد وسالمته.
لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ الحيطة في القانون رقم 03/09
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،من أجل حماية المستهلك الجزائري في
ظل التحديات االقتصادية والتجارية الراهنة ،كما أقر جملة من التدابير
واإلجراءات التي تضمن حماية المستهلك وسالمته وأمنه ،وأسس عدة هيئات
وأجهزة مركزية وأخرى محلية تسعى لتطبيق هذا المبدأ وتجسيده ميدانيا.
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يبقى في األخير ،التنويه بضرورة توعية المستهلك بالترسانة القانونية الخاصة
بهذا المجال ،وكذا دمج فعاليات المجتمع المدني في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية
والمؤسساتية المتعلقة بهذا المبدأ ،باإلضافة إلى تحيين النصوص القانونية والتنظيمية
المتعلقة بمجال االستهالك عموما وبهذا المبدأ خصوصا سيما في ظل تسارع الوتيرة
االستهالكية للمجتمع الجزائري ،وهذا من أجل تعزيز وعصرنة الحماية القانونية
للمستهلك في مجابهة مختلف المخاطر التي قد تواجهه.

التهميش و اإلحاالت:
( )1محمد صافي يوسف ،) 2007( ،مبدأ االحتياط لوقوع األضرار البيئية (دراسة في إطار
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ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تتبع المسيرة التاريخية للعالقات الدولية جنوب-
جنوب بإعتبارها خيارا استرتجيا انتهجته الدول النامية كخطوة أساسية لتعزيز إستقاللها
السياسي ،ومن جهة أخرى للخروج من التبعية ،وكذا إقامة نوع من التوازن في عالقتها مع
الدول الغربية ،بحيث قمنا بدراسة هذا الموضوع من خالل محوريين تعرضنا في المحور
األول لدور الذي لعبته الهيئات الدولية المتمثل في تنسيق جهودها من أجل تدعيم التعاون بين
بلدان الجنوب عبر سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الدولية .أما في المحور التاني فقد رأينا
وضع هذه الدول في الساحة الدولية وماآلت إليه خصوصا وان هناك بعض الدول تحاول ان
تخلق واقع جديد في النظام الدولي .وأخيرا استنتجنا ان العالقات الدولية بين الدول النامية
تمثل محورا استرتجيا وآلية لتعزيز الحوار والتضامن فيما بينها.
كلمات مفتاحية :جنوب-جنوب ;التعاون; الهيئات الدولية ;المؤتمرات الدولية
Abstract:
The aim of this research paper is to track the historical
development of the international relationships of the south-south
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projectadopted by the developing countries tostrengthen their
politicsand to become free from subordination, therefore, creating a
balance in its relationships to western countries. This study is divided
into twoparts. In the first part, the researcher stressed the role of
international bodies that coordinate together to promote cooperation
between southern countries through international meetings. Then, in the
second part, we assessed the situation of these countries within the
international arena and its future status especially that some countries
tend to create a new reality in the international system. Eventually, we
concluded that international relations between developing countries
represent a strategic axis to enhance dialogue and cooperation between
them.
Keywords: South–South, Cooperation, International conferences,
international organization
mounir.saffa@univ-mosta.dz : اإليميل،  صافى منير: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
 له توجه،جنوب هو مفهوم سياسي في المقام األول-إن التجمع جنوب
وقد ظهر هذا التوجه بعد الحرب.عالمي ودولي يجمع بين دول العالم النامية
يهدف أساسا إلى تقوية هذه الدول وإعطاءها نوع من االستقاللية،العالمية الثانية
وكذا اإلبتعاد، كما أن فكرتي الذات واالستقالل لهما قيمة كبيرة لدى هذه الدول
عن المفاهيم االستعمارية في مرحلة من المراحل كانت آوربا والدول الغربية
 وبالتالي ظهرت هذه األخيرة أمام العالم،تسيطر على معظم دول العالم الثالث
بأفكار سياسية مختلفة استطاعت من خاللها توحيد مواقفها خاصة أنها أصبحت
أو قدرة إنسانية إلثبات ذاتها و،تمتلك قدرة تصويتية سواءا في األمم المتحدة
 وفي حقيقة األمر كان هذا هدفا رئيسيا، التحدث أمام التجمعات والمحافل الدولية
 فهو يعبر بالدرجة األولى عن فكر وتوجه،جنوب-واستراتجيا لثكثل جنوب
سياسي يسعى إلى إخراج هذه الدول من مأزق التبعية التي تعد من القضايا التي
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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أخدت فترة طويلة في العلوم السياسية مفادها أن دول العالم الثالث ليس لها من
مفردات أمرها شيء .وأنها تطبق فقط ما تمليه عليها السياسات اإلستعمارية،
وعليه فإن التجمع بين دول النامية واإلندماج فيما بينها يمثل سعي ومسار جديد
في العالقات الدولية .إال أن هذا المسعى لم ترحب به الدول العظمى في بداية
األمر فلقد لقي معارضة ولم يحظى بالق بول ،وأن تجسيده على أرض الواقع لم
يأتي دفعة واحدة  ،بل مرعبرسلسلة من اللقاءات واألحداث التاريخية العديدة،
كما أدركت دول الجنوب أهمية إإلنطواء تحت مضالت وكيانات اقتصادية
تصاعدت وثيرة التفاعل بينها ساهمت بشكل كبيرفي تدعيم التعاون اإلقتصادي و
التجاري للدول النامية .والذي بدوره عزز اإلستقالل السياسي واإلقتصادي لهذه
الدول ،وبناءا لما سبق ذكره تتبع مسيرة التعاون بين بلدان الجنوب ونستعرض
أهم الوقائع التاريخية التي ساهمت في بلورته على الساحة الدولية .
أهمية البحث  :يمثل مشروع التعاون جنوب – جنوب طرح جديد متعدد االبعاد
(انسانية ،سياسية،اقتصادية) في العالقات الدولية  ،تبنته الدول النامية من اجل
حماية حقوقها وخدمة مصالحها المختلفة ،و الذي بدأت تظهر نتائجه من خالل
احداث تغيير في هيكلة النظام االقتصادي العالمي و بنيته التحتية.
أهداف البحث :
-1التعرف على مفهوم التعاون جنوب-جنوب
-2إبراز دور الهيئات الدولية في دعم العالقات جنوب-جنوب
-3التعرف على المؤتمرات المجسدة لتعاون جنوب-جنوب.
-4إبراز البعد اإلقتصادي للعالقات بين الدول النامية .
المنهج المعتمد :لقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتتبع مسيرة
التعاون و مختلف مراحلها ،إلى جانب استعمال المنهج اإلحصائي إلظهار
االستدالالت العلمية من خالل عرض بعض اإلحصائيات تتعلق بحجم المبادالت
بين الدول النامية في إطار التكتالت االقتصادية  ،كذلك لقد استخدمنا المنهج
التاريخي إلعادة سرد الوقائع و األحداث السابقة.
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محاور البحث:
 نشأة الركائز الداعمة للعالقات الدولية جنوب-جنوب األبعاد السياسية واإلقتصادية للتعاون جنوب-جنوب .1نشأة الركائز الداعمة للعالقات الدولية جنوب-جنوب:
إن فكرة التعاون بين بلدان الجنوب على شكلها الحالي تمت بلورتها عبر
مراحل تاريخية،كردة فعل على األوضاع السائدة آنذاك بحيث تميزت العالقات
بين دول الشمال و الجنوب بعدم تكافؤ و التوازن ،مما جعل هذه األخيرة
ترفضها و تطالب بإعادة النظرفي التعاون الدولي مقترحة التعاون جنوب-
جنوب .ومن ثمة التوجه نحو مرحلة جديدة.
 1 .1المؤتمرات العالمية الداعمة للعالقات الدولية جنوب-جنوب:
تاريخيا هناك ثالث أحداث محورية يمكن إعتبارها كمرجعية لبداية لجوء
دول الجنوب إلى انتهاج العمل الدبلوماسي الجماعي لبحث قضايا تتعلق
بمصالحها السياسية مما أعطها وزنا في الساحة الدولية .
 1.1.1انعقاد مؤتمر "باندونغ"
يعتبر مؤتمر باندونغ اإلطار المؤسس الذي وضع المبادئ الرئيسية للتعاون فيما
بين دول النامية ،وحدد أهداف وأولويات هذا المسعى على المستوى الدولي.
ويمثل مؤتمر باندونغ أعلى درجة من التحرك األفرو-أسيوي ،المبني على تنوع
األمم األسوية واإلفريقية ،والذي نشأ منذ سنوات القرن  20ومنذ سنة ،1940
أين بدأت تتشكل التجارب الرسمية للتضامن اإلفريقي األسيوي ،أصبح الهدف
الرئيسي للتحرك األفرو-األسيوي هو تسريع سيرورة التحرر من االستعمار
والحصول على استقالل الدول المستعمرة  .ومنذ تلك األوقات ،والدول السائرة
في طريق النمو تحاول أن تحس ن من تنظيمها وتقدم تشخيص للوضعية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية إلى الجانب التبعية التي كانت تعاني منها ،كما ان
مؤتمر باندونغ يعد نقطة االنطالق لتقوية التمثيل من الدول التي كانت ترغب
في الحصول على استقاللها وممارسة سيادتها على أقاليمها .1انعقد خالل الفترة
مجلة صوت القانون
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الممتدة من  18إلى  24أفريل  1955ب "باندونغ" بأندونيسيا ،واجتمع فيه
ألول مرة ممثلو  29دولة افريقية وآسيوية ،من بينهم جمال عبد الناصر
(مصر) ،نيهرو (الهند) ،سوكارنو (اندونيسيا)  ،وسجل دخول دول العالم النامية
إلى الساحة الدولية ،والتي اختارت عدم االنحياز  ،ألنها التريد التعاون مع أي
المعسكرين ،وشكلت هذه الدول المتحررة من االستعمار معسكرا ثالثا .وقد كان
القادة اآلسيويون واألفارقة بعيدين من أن يكونوا متوافقين فيما بينهم حيث كانت
تياراتهم السياسية و اإليديولوجية ،ونظرتهم لمستقبل المجتمع وإعادة البناء
وعالقت هم مع الغرب موضع اختالف فيما بينهم ،وعلى الرغم من ذلك فقد كان
هناك مشروع يقارب بينهم ويعطي معنى الجتماعاتهم ،وهو المعركة من أجل
الحصول على تعزيز اإلستقالل السياسي .ولقد حقق هذا المؤتمر نجاجا في
2
غاية األهمية وخرج بما عرف بالمبادئ العشر لمؤتمر باندونغ
-1إحترام حقوق اإلنسان األساسية طبقا ألهداف ومبادئ هيئة األمم المتحدة ;
-2احترام السيادة اإلقليمية وسالمة أراضي جميع الدول;
 -3اإلعتراف بالمساواة بين جميع األمم واألجناس والمساواة بين جميع الدول
كبيرة كانت أوصغيرة;
4عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى;
-5احترم حق كل دولة في الدفاع عن نفسها بشكل فردي او جماعي وفقا ميثاق
هيئة األمم المتحدة;
-6أ)رفض اللجوء ألي ترتيبات دفاع جماعية موجهة لخدمة مصالح قوى
عظمى مهما كانت;
ب)رفض ممارسة اي ضغوطات من دول قوى عظمى على دول أخرى;
-7اإلمتناع عن ممارسة أي أعمال عنف او أي تهديد بالعدوان أو استخدام القوة
ضد السالمة اإلقليمية أو اإلستقالل السياسي ألي بلد;
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-8تسوية جميع النزاعات بالطرق السلمية )كالتفاوض،والمصالحة أو التحكيم أو
التسوية أمام المحاكم وكذلك الوسائل السلمية التي تختاره الدول المعنية وفقا
لميثاق هيئة األمم المتحدة;
-9تشجيع المصالح المتبادلة والتعاون;
-10احترام العدالة واإللتزامات الدولية;
 2.1.1انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية:
انعقد هذا المؤتمر في مارس سنة 1964بمدينة جنيف لبحث مشكالت
التنمية التي تواجه الدول النامية،وشاركت فيه 120دولة وإن نشاة هذا الجهاز
تسجل منعطفا في الحوار بين دول الشمال والجنوب بإعتباره اول اكبر جهاز
لألمم المتحدة يتمتع بموارد إنسانية ومالية جد مهمة،استطاعت الدول النامية ان
تفرضه من منطلق إدراكها لوزنها في اإلقتصاد والسياسة العالميين خصوصا
بعد انضمام حوالي خمسين دولة إفريقية لهيئة األمم المتحدة،3ومن ناحية أخرى
فإن الدافع لتأسيس هذا الجهاز هو القرار الذي تبنته الجمعية العامة عام 1961
المعنون با"التجارة الدولي ة أداة للتنمية"والذي مهد لماسمي ب"عشرية
التنمية"حيث ألول مرة تعترف هيئة األمم المتحدة وتقربأن التجارة تستمد
شرعيتها من كونها تساهم في التنمية، 4وبالتالي أصبح المؤتمر منبرا تعبر فيه
الدول السائرة في طريق النمو على مدى دورات انعقاده المتتالية عن مطالبها
من بينها ضرورة وجود آلية دولية لتقديم القروض الدولية المتخصصة
لمشروعات التنمية،باإلضافة إلى تسوية ديونها الخارجية والعمل على تمكينها
من زيادة سيطرت ها على مواردها الطبيعية الخاصة ،ولقد انتهى المؤتمر بالتأكيد
على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول،ومبدأ عدم التميز بين النظم
اإلقتصادية في المعامالت التجارية ،وأكد على أن المساواة في التبادل التجاري
بين غير المتساويين فيه ظلم لدول النامية ،كما طالب المؤتمر بمنح الدول النامية
معاملة تفضيلية أو مزايا معينة دون اشتراط المعاملة بالمثل،وان تنمية البلدان
المتخلفة ممؤولية تضامنية على عاتق المجتمع الدولي كله .مع ضرورة تدعيم
مجلة صوت القانون
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الصناعة الوطنية لهذه الدول عن طريق تسهيل نقل التكنولوجيا وتمكين الدول
النامية من حماية صناعتها الوطنية.5
3.1.1حملة إقامة نظام إقتصادي دولي جديد :
اتضح للدول النامية أ ن حل المشاكل الخطيرة التي تعاني منها تكمن في
تغيير هيكل العالقات الدولية االقتصادية ،الن النظام االقتصادي العالمي القائم
هو وليد عالقات قوة 6والبد من الثورة عليه وضرورة إحالل محله قواعد تكون
أكثر عدالة بحيث تضيق الفجوة التي تفصل بين الدول الصناعية المتقدمة والعالم
النامي ،فطالبت دول الجنوب بوجوب اشتراك دول العالم كافة في صياغة
القانون الدولي ،ألنهم يعتبرون شؤون العالم من اختصاصهم بقدر ما هي من
اختصاص الدول الكبرى ،فال بد لهم من كلمة في كل ما يجري بهذا الصدد ،وقد
إرتأت الدول النامية آنداك أن األمم المتحدة هي اإلطار األمثل لعقد صفقة قانونية
جديدة من جهة ،وتقوية سلطاتها االقتصادية من جهة اخرى المتمثلة في
(المجلس االقتصادي االجتماعي) بينما تفضل دول الشمال تقوية سلطات (البنك
الدولي) 7وقد جاء تفضيل تلك الدول لقرارات المنظمات الدولية كأداة لتطوير
التدريجي للقانون الدولي ،في ضوء نظرتها إلى تلك المنظمات الدولية التي
يمكن من خالل قراراتها إنشاء قواعد قانونية أكثر مالئمة لها ،بل إن أكثر ما
عزز ثقة دول الجنوب في المنظمات الدولية خاصة الجمعية العامة لألمم المتحدة
هي مجموعة القرارات التاريخية التي أرست دعائم السيادة االقتصادية لهذه
الدول خاصة القرارين  523الصادر بتاريخ  ،1952/01/12والقرار 626
الصادر بتاريخ  1952/12/12إذ شكال سابقة في تاريخ المنظمة الدولية في
فترة مبكرة بالنسبة لنهوض دول العالم النامي ،وما جاء في القرار الثاني ،أن
الجمعية العامة تؤكد على حق الشعوب في استعمال واستغالل ثرواتها
ومصادرها الطبيعية ،وان هذا الحق مرتبط بسيادتها ومتفق مع أهداف ومبادئ
ميثاق هيئة األمم المتحدة ، 8ولقد كثفت البلدان النامية النضال مرة أخرى على
المستوى القانون ي والمؤسساتي الدوليين من أجل افتكاك استقاللها االقتصادي
مجلة صوت القانون
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خاصة بعد انضمام عدد هائل من دول العالم النامية بعد سنوات الستينيات ،وبعد
حصولها على استقاللها إلى هيئة األمم المتحدة ،واستصدار قرارات ذات أهمية
بالغة متضمنة استرجاع ثرواتها الطبيعية بعد أن كانت قد حثت الدول على
استرجاع حقها في السيادة الدائمة على ثرواتها الطبيعية في المادة  01من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية 9وأكدت أيضا هذا الحق في القرار رقم 2625
المؤرخ في  24أكتوبر  1970المذكور سابقا المتعلق بمبادئ القانون الدولي
المتضمن العالقات الودية والتع اون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة ،كما أن
دول العالم النامي قد وسعت من مفهومها لحقوق التضامن وأدرجت مبادئ
جديدة في التعاون الدولي الذي تضمنه قرار  3201المؤرخ في  01ماي
 1974الخاص بإنشاء "نظام اقتصادي دولي جديد " وكانت هذه الدول قد
وضعت اللبنة األولى في مؤتمر الجزائر  1973وبالتالي فان هذا النظام بدأ
يأخذ كل معانيه وظهر كرهان أساسي ليس فقط فيما يتعلق بعالقات شمال/جنوب
وإنما فيما يتعلق أيضا في مصير اإلنسانية في مجموعها.
 .1.2دور الهيئات الدولية الداعمة للتعاون جنوب-جنوب:
ولقد أخذت المنظمات الدولية على عاتقها توثيق العالقات والروابط ين
دول الجنوب و تنميتها و الجدير بالذكر أن هذه المنظمات تتمتع بالشخصية
القانونية تم إنشاؤها من طرف الدول كوسيلة قانونية من أجل تدعيم التعاون فيما
بينها ،و التي عبرت عن تضامن مواقف هذه الدول بحيث استطاعت أن تنقل
مطالبهم من المستويات المحلية و الوطنية الى المستوى العالمي من خالل عدة
اللقاءات اتخذت من التعاون بين بلدان النامية مطلبا أساسيا من مطالبها.
 .1 .1.2دور حركة عدم االنحيازفي دعم التعاون جنوب-جنوب:
تأسست الحركة من  29دولة  ،على إثر مبادرة من رئيس اليوغوسالفي
"تيتو" و الرئيس المصري "جمال عبد الناصر" وانعقد المؤتمر ببلغراد من 01
إلى  06سبتمبر1961و حضره ممثلو  25دولة تم توالي عقد المؤتمرات ،
حتى المؤتمر األخير بطهران في أوت  ، 2012و وصل عدد األعضاء في
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

صافى منير

عنوان المقال :التطور التاريخي للعالقات الدولية جنوب-جنوب
1214

الحركة عام  2011إلى  118دولة  ،و فريق رقابة تكون من  18دولة و 10
منظمات ، 10و كان مؤسسي حركة عدم االنحياز قد فظلوا إعالنها كحركة و
ليس كمنظمة تفاديا لما تنطوي على هذه األخيرة من أثار بيروقراطية و الشك
أن حركة عدم االنحياز رغم كونها باألصل حركة ذات طابع و أهداف سياسية
إال أنها سعت أن ت كون رابطة حية فيما بين دول الجنوب تعمل دائما على إيجاد
بيئة دولية ،إن لم تكن تساعد فعلى األقل ال تعيق التحرر االقتصادي و التنمية
للبلدان النامية  ،و قد اعتبرت الحركة أن المؤسسات االقتصادية التي نشأت
عقب الحرب العالمية الثانية  ،صندوق النقد الدولي و البنك الدولي  -الجات
) (GAATفقد أخفقت في تحقيق وعدها بتنمية الجنوب من خالل تقويتها
للعالقات أحادية الجانب التي تربط الجنوب بالشمال 11و في أوت  1973تبني
اجتماع جورجتان الوزاري للحركة برنامج عمل للتعاون االقتصادي فيما بين
الدول أعضاء الحركة  ،الذي شجع التجمعات اإلقليمية بين تلك الدول ،كما دعا
إلنشاء ترتيبات انمائية لدعم التجارة بين هذه البلدان و قام بتغطية قطاعات
التسويق و النقل و المواصالت في إطار تعرضه للمشروعات المشتركة فيما
بين تلك البلدان ، 12و برزت الرسالة السياسية الصادرة من هذا االجتماع في
مطالبة الدول األعضاء الحركة بعدم الدخول في أي اتفاقيات مع الدول المتقدمة
تضر بتجارة تلك الدول مع دول نامية أخري  ،التي قد تؤدي إلى إحالل وردات
من دول الجنوب بسلع مماثلة من دول الشمال و يمكن القول بشكل عام أن
التعاون بين دول الجنوب شكل بالنسبة لحركة عدم االنحياز ضمانة لالستقالل
السياسي  ،و دليال على وعي متقدم و استعداد فعلي من جانب الدول النامية
لتبادل المنافع فيما بينها باإلضافة إلى عدم إعفاءه الدول الرأسمالية من
مسؤوليتها تجاه تنمية دول الجنوب و أدركت الحركة االنعكاسات السلبية للوضع
االقتصادي العالمي على التعاون فيما بين دول الجنوب  ،و في نهاية المطاف
بحلول قمة عدم االنحياز التاسعة عام  1989كان قد وضع في اعتبار الحركة
مجلة صوت القانون
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تدعيم الروابط فيما بين دول الجنوب كعنصر تقوية لمواقف الجنوب في عملية
التفاوض.
 2.1.2دور مجموعة لـ  77في دعم التعاون جنوب-جنوب:
تأسست مجموعة لـ 77بتاريخ  15يونيو  1964بواسطة  77دولة
نامية الموقعة على البيان المشترك لميثاق لـ  77دولة الصادر في نهاية الجلسة
األولى لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية في جنيف بتاريخ  15يونيو
 1964كما يعتبر االجتماع الوزاري األول و الذي انعقد بالجزائر بمثابة هيكل
مؤسساتي تطور تدريجي ا إلى أن أدى إلى إنشاء مواثيق المجموعة في روما و
باريس و نيروبي و بالرغم من أن عضوية المجموعة لـ  77ازدادت إلى 132
بلد إلى أن يعرف بمجموعة لـ 77ألهمية التاريخية لهذا االسم . 13تجدر اإلشارة
إلى أن أهم ما ميز قيام الكيان التنظيمي لحركة عدم االنحياز هو انبثاق
(مجموعة لـ )77و التي تمثل الصيغة األولى لموقف دول العالم النامية و التي
عملت على إعادة بناء العالقات االقتصادية الدولية و التي تجسدت بشكلها األكثر
احتماال في البرنامج الخاص بوضع نظام اقتصادي عالمي جديد  ،كما بدأت
مجموعة لـ  77عام  1977بتبني برنامج" مكسيكو سيتي "ليكون دليال للتعاون
بين دول الجنوب  ،وهو البرنامج الذي طالب المجتمع الدولي بدعم خطط لهذا
التعاون قررتها مجموعة لـ  77بمفردها و ركز هذا البرنامج بشكل خاص على
النظام الشامل لألفضليات التجارية ،و لقد دعا أيضا برنامج عمل كراكاس الدول
النامية لتوسيع الت جارة فيما بينها و حثها على تبني إجراءات وطنية و إقليمية
لهذا الغرض و في عام  1981قررت مجموعة لـ 77على المستوى السياسي
أن تقتصر المشاركة في مفاوضات النظام الشامل لألفضليات التجارية على
الدول األعضاء في المجموعة.14
 .2األبعاد السياسية واإلقتصادية للتعاون جنوب-جنوب:
لم تقتصرفكرة التعاون جنوب -جنوب على إحداث نقلة نوعية في
السياسات الخارجية للدول النامية ووفوقها في على شكل ثكثل موحد.بل
مجلة صوت القانون
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تجاوزت المجال السياسي وذلك بإعطاء بعدا إقتصاديا لعالقاتها من خالل
انضمامها إلى تكمالت جهوية اوفوق جهوية فيا بينها أثبتت نجاحها وديناميكيتها
في البيئة اإلقتصادية.
 .1.2ماهية التعاون جنوب –جنوب وخصائصه:
تبنت الدول النامية استراتجية للتعاون فيما بينها وفقا لنمودج التعاون
(جنوب-جنوب) والذي يشيرإلى مختلف وسائل التعاون فيما بينها والذي بدأ يأخد
مكانته.
 .1.1.2مفهوم التعاون جنوب-جنوب:
بالرغم من تزايد أهمية أسلوب التعاون جنوب-جنوب في االقتصاد العالمي
بشكل كبير واعتباره عنصرا جديدا في مصطلحات االقتصاديات الدولية الحديثة
وعلى الرغم من تسجيله لمسيرة تاريخية طويلة في مجاالت عديدة من التعاون،
إال أنه ليس هناك تعريف دولي متفق عليه حوله فلقد أوردت الوثيقة الختامية
لمؤتمر نيروبي لعام  2009األساس المنطقي للتعاون فيما يخص دول الجنوب
والمبادئ التي يقوم عليها والجهات الفاعلة الرئيسة فيه على النحو التالي " إن
التعاون فيما بين بلدان الجنوب مسعى مشترك لشعوب وبلدان الجنوب مستمد
من الخبرات المشتركة والمشاريع المتبادلة ،ويستند إلى أهدافها المشتركة و إلى
التضامن فيما بينها ،ويسترشد في جملة أمور بمبادئ احترام السيادة الوطنية
وتولي البلدان زمام أمورها بنفسها ،دون فرض أي شروط ،وينبغي أال ينظر
إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه مساعدة إنمائية رسمية،بل هو شراكة
بين أطراف متساوية تقوم على التضامن ،15ويشمل التعاون فيما بين بلدان
الجنوب نهجا يتسم بتعدد أصحاب المصلحة يضم المنظمات غير الحكومية
والقطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية وغيرها من الجهات
الفاعلة التي تسهم في مواجهة تحديات التنمية وتحقيق أهدافها بما يتماشى مع
استراتجيات و خطط التنمية الوطنية" ،كما عرفه القرار رقم 222/64
( )2010للجمعية العامة لألمم المتحدة بأن التعاون جنوب-جنوب هو عملية
مجلة صوت القانون
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يسعى من خاللها بلدان ناميان أو أكثر إلى تحقيق أهدافها الفردية أو المشتركة
في مجال التنمية القدرة الوطنية عن طريق تبادل المعارف والموارد والدراية
التقنية ومن خالل اتخ اد إجراءات جماعية إقليمية و أقاليمية  ،بما في ذلك إبرام
شراكات تشمل الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني و األوساط
األكاديمية .واستمر التعاون جنوب-جنوب كفضاء سياسي أكثر منه واقع
اقتصادي حتى نهاي ة القرن العشرين  ،حيث بدأت تبرز بعض األقطاب
االقتصادية في مختلف مناطق وقارات العالم ، 16مما أعطى له دفعة جديدة
تميزت بلعب هذه االقتصاديات لدور فعال على مستوى العالقات االقتصادية
الدولية والمشاركة فيها يشكل أكبر من السابق وهذا ما عززته العديد من
المؤتمرات الدولية.
 -.2.1.2خصائص التعاون جنوب-جنوب :
يتميز التعاون جنوب-جنوب بالعديد من الخصائص التي تضعه في
موقع مختلف عن أساليب التعاون التقليدية بالنسبة للدول النامية ،وتنتج هذه
الخصائص من طبيعة وهيكل اإلقتصاديات النامية ،إضافة إلى نوعية وقيمة
األهداف الموضوعية من أجل تحقيقها ونتيجة لذلك فإن التعاون جنوب-جنوب
يمثل مسعى مشترك لدول الجنوب،مؤسس على أهداف تخدم التنمية،ويعتمد على
الشراكة ،التضامن،اإلستقالل الجماعي.
ويمكن اإلشارة إلى خصوصية العالقات اإلقتصادية جنوب جنوب من خالل
النقاط التالية:17
 يهدف التعاون جنوب-جنوب إلى تحقيق التضامن واإلستقاللاإلقتصادي للدول النامية وهذا بتعزيز اإلعتماد على النفس باإلرتكاز
على صياغة األهداف المشتركة بين دول الجنوب في خدمة هذا المسعى
 يتم إعداد برامج وخطط التعاون المستقبلي جنوب-جنوب من طرفدول الجنوب بذاتها.
 التعاون جنوب-جنوب اليمثل بديال عن التعاون شمال-جنوب.مجلة صوت القانون
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اليقاس أداء التعاون جنوب-جنوب بتراجع أهمية العالقات شمال-جنوب
بالنسبة للدول النامية مقارنة مع عالقاتها مع دول الجنوب األخرى.
يتم قياس أداء وتطور وفعالية اسلوب التعاون-بين دول الجنوب بمعايير
مختلفة عن تلك المستعملة في قياس أداء العالقات شمال-جنوب.
التعاون جنوب-جنوب هو أجندة تنموية تعتمد على شروط وأهداف
تحمل خصوصية المفهوم التاريخي والسياسي للدول النامية وحاجياتهاو
امالها ويستحق التعاون جنوب -جنوب انفصالها والترويج آلستقاللها.
ينعكس التعاون جنوب-جنوب من خالل مختلف أوجه تقوية العالقات
اإلقتصادية بين الدول النامية مثل التعاون والتكامل التنائي،اإلقليمي
والتعاون المتعدد األطراف.

 .2.2آثار التجمعات الدول النامية على هيكل العالقات الدولية :
حاليا ال يمكن ألي متتبع للشؤون والعالقات الدولية أن ينكر صعود
وتعاظم مكانة إقتصاديات صاعدة وناشئة تنتمي إلى الجنوب  ،والذي يبدو انها
أعادت تحديد بشكل أ ساسي النظام الدولي الحالي ،وهذه الدينمياكية في العالقات
بين دول الجنوب تقع قبل كل شئ في سياق القوة اإلقتصادية المتنامية للبلدان
العالم النامية والتي ارتبطت تدريجيا بصعود القوى السياسية المنتمية للجنوب .
 .1.2.2تشكل التجمعات اإلقتصادية بين دول الجنوب:
على عكس السنوات السابقة فإن آواخر التسعنيات ومطلع األلفية الثالثة
شهد تغيرات ذات أهمية كبرى برزت على إثرها دول مثل الصين ،الهند
والبرازيل ارتقت إلى درجة عالية في مجال التصنيع والخدمات والزراعة ،كما
أنها تتمتع بمازايا عد يدة من معدات وإنشاءات ذات إنتاجية عالية ،أيدي عمل
رخيصة ،حيوية اإلقتصاديات الشابة وجديدية اإلنطالق علميا وتكنولوجيا
والبروزعلى هذا النحو المنفرد لم يكتفي بتغيير هيكل اقتصاديات هذه الدول ،بل
كان له أيضا آثار تحفيزية على طبيعة العالقات جنوب-جنوب وإعادة إحياء
مجلة صوت القانون
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التعاون الدبلوماسي لكن على خالف ماكان معموال به في عقد الستنيات
والسبعنيلت أين يتم تشكيل تحالفات أكثر استهدفا ونشاطا سواء على شكل
منفصل ،أو عن طريق دمجها فيما بينها وذلك من أجل التخلص و الحد من
الحجم المعهود في إطار المجموعة ل 77بحيث كان يصعب التنسيق بين 130
عضوا، 18وفي هذا السياق نشأت مبادرة منتدى حوارإبسا ()IBSAوهي
مختصر للحروف األولى باللغة اإلنجليزية المكونة لألسماء دول (الهند،البرازيل
،وجنوب إفريقيا) وتدعى أيضا بمجموعة ل( ) 3تضافرت جهودها من أجل ان
تكون قادرة على تعديل بعض القواعد والتوجهات الصارمة التي قامت
بصياغتها وفرضها القوى المهيمنة على النطاق الدولي  ،وتهدف أيضا إلى
إصالح شامل لألمم المتحدة ومجلس األمن سعيا لتحسين تمثيل أصوات ومصالح
اإلقتصاديات الناشئة  ،اضف إلى ذلك رغبتها في تنمية عالقات تجارية فيما
بينها  19،وذلك بدعم من الحكومات المعنية وفي أعقاب ذلك تم عقد مؤتمر القمة
الكبرى بين آمريكا الجنوبية والعالم العربي في (البرازيل  2005والدوحة
 ) 2009إلى جانب مؤتمر القمة بين آمريكا الجنوبية وإفريقيا في (أبوجا
 -2006وفينزويل  )2009بحيث تم الطرق إلى الموضوعات تمس المصالح
المشتركة في العديد من القضايا ( الطاقة ،الدعم القطاع الزراعة ،براءات
اإلختراع حول األدوية الجنيسة ،إنشاء جامعات في الجنوب  ،وتوسيع بنك
الجنوب بإفريقيا ) باإلضافة إلى تنظيم منتدى التعاون (الصين –إفريقيا)
)(FOCACومنتدى التعاون الهند ،البرازيل ،إفريقيا ومنتدى الصين ،آمريكا
الالتنية .20كما تشترك مجموعة ل( )3إلى جانب الصين وروسيا في ثكتل
البريكس و  BRICSالذي يعمل على تشحيع وتطوير التعاون التجاري
والسياسي والثقافي وصوالإلى تشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد القطبية له
قوته وتأتيره في الحانب السياسي.
 .2.2.2تطور حصة الجنوب في التجارة الدولية:
مجلة صوت القانون
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تشير اإلحصائيات على تصاعد وثيرة التعاون بين دول الجنوب ،والتي
تساهم بشكل واضح في رسم "الجغرافيا التجارية الجديدة" فمن 1990
إلى 2008تضاعفت التبادالت التجارية العالمية أربع مرات بينما حقق التبادل
التجاري بين دول الجنوب ارتفاع يزيد عن عشر مرات فحجم صادرات لدول
الجنوب عام 2005يفوق  3مرات حجم صادراتها لعام  1995والذي
قدرب 4.5بليون دوالر أي  %37من الصادرات العالمية ليصل إلى 5.2
بليون دوالر عام  21 2007إلى جانب أرقام أخرى تدل على التطور الكبير
الذي حققتة الصادرات السلعية بين دول النامية في قيمتها وهيكلها والتي قدرت
ب % 57.2عام  2012وهذا مقابل انخفاض في نسبة الصادرات السلعية للدول
النامية الموجهة نحو الدول المتقدمة من  %56.5عام 1995إلى  %40.7لعام
 22،2012أمافي سنة  2014فقد بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب حوالي
 55000مليار دوالر وبالتالي فإن نسبة مساهمة الدول النامية في مكونات
التجارة العالمية بصورة ملحوظة خالل عشرين سنة الماضية. 23
.3.2.2تزايد حجم اإلستثمارات بين الدول الجنوب :
فقد بلغت تدفقات اإلستثمار الوافدة من الدول المتقدمة إلى دول الجنوب
ذروتها سنة  2013بحيت قدرت ب 759ملياردوالر وهو مايمثل  % 52من
التدفقات العالمية ويضع البدان النامية إلى جانب الصين من المناطق األولى في
استقطاب اإلستثمار األجنبي وبالتالي شكلت الدول النامية في عام 2013
مصدرإلستثمارات العالمية بعدما كانت تمثل  % 13في عام  2007وهو ما
يظهر اتجاها تصاعديا سريعا في التدفقات من البدان المتقدمة،ويدفع البنك
الدولي إلى تقدير مساهمة هذه الدول قد تتجاوز سقف  %50ابتدءا من سنة
 2030وبالرغم من أن أغلبية اإلستثمارات األجنبية المباشرة الداخلة لدول
الجنوب هي من أصل الدول الغربية المتقدمة فإن هذا لم يمنع دول الجنوب ان
تستمر في الجنوب ودلك نظرا للمزايا التي توفرها هذه األخيرة  ،حيث أصبحت
الشركات اإلنتاجية والخدمية التي تنتمي للدول النامية نتنافس شركات الدول
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

صافى منير

عنوان المقال :التطور التاريخي للعالقات الدولية جنوب-جنوب
1221

المتقدمة في الطفر بعفود استثمارات األجنبية المباشرة في البلدان النامية ولم يعد
يقتصر األمر على دولة الصين كمستثمر رئيسي نحو الخارج فإن الهند اضحت
قطبا عالميا رئسيا في صناعة البرمجيات وخدمات اإلتصاالت السلكية
ولالسكلية والسيما شركة المتعددة الجنسيات ( 24)tataالتي تعد ثاني مستثمر
في جنوب الصحراء إفريقيا الكبرى إضافة إلى العديد من المؤسسات
والشركات المتعددة الجنسيلت (اندونسية،برزيلية ،شيلية ،ماليزية وهندية) ومن
ناحية ا خرى فقد بلغ حجم تدفقات اإلستثمارات األجنبية المباشرة من الدول
النامية تجاه دول نامية اخرى من  1700مليار دوالر في سنة  2009ليصل
25
سنة  2013مايقارب 2900مليار دوالر
الخاتمة:
إن فكرة التعاون جنوب-جنوب فكرة إنسانية فائقة الجودة ،وهي من أهم
االنجازات التي حققتها دول العالم النامية مند حصولها على استقاللها السياسي
بحيث عبرت من خاللها عن رغبتها في تضامنها و توحيد مواقفها اتجاه القضايا
العالمية و تطوير أهمية التعاون فيما بينها ضمن العالقات االقتصادية الدولية
على قواعد متساوية ،بحيث هناك اجماع واعتراف بالمنافع التي تحققت عن
طريق وضع برامج وخطط التعاون تم إعدادها كوسيلة للتقارب والتكامل بين
د ول مثل االبرازيل،الهند و جنوب إفريقيا ،والصين وماليزيا ،واندونسيا
وغيرها من اإلقتصاديات الناشئة بعدما كان بعضها يعيش تحت رحمة القروض
والمساعدات المالية ،جعلها توصف بالنمودج الحقيقي للتحدي االقتصادي
،والذي يتزامن مع تراجع مكانة الدول المتقدمة في اإلقتصاد العالمي .فالمأمول
هو استغالل الفرص وتكثيف التعاون المشترك مع التركيزعلى إطار األمم
المتحدة ومجلس األمن والمؤسسات المالية وهيئات التنمية العالمية أمر في غاية
األهمية للتخلص من اإلمالءات المشروطة التي تلغي المبادرات الداتية
واألولويات الوطنية واإلقليمية واأل خد بعين اإلعتبار المصالح والحقوق الرئيسية
للدول النامية.ومن جهة أخرى لضمان استمرارية عالقات التعاون بيتها
مجلة صوت القانون
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يستوجب على هذه الدول وضع حد للخالفات والنزاعات الثنائية وتسويتها بطرق
السلمية والحوار البناء ،كما تجدر اإلشارة إلى أن تصاعد وثيرة التبادالت
جنوب-جنوب التعني نهاية رهانات شمال-جنوب والتي تشكل تحديات
مصيربة(كالبيئة والتنمية ،والتدخل اإلنساني) وعليه يتعيين عليها تبني ما يعرف
بالتعاون الثالثي (جنوب-جنوب) (جنوب-شمال) الذي يقوم على التعاون بين
دولتين من الجنوب وتدعيمه تقنيا وتكنولوجيا من طرف الشركاء من دول
الشمال و المنظمات الدولية المتخصصة و الذي يستند على مبادئ وثيقة
نايروبي.
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التزام مؤدي خدمات التصديق بحماية البيانات الشخصية بشأن التوقيع
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the commitment of the certification services provider to protect
personal data related to digital signature
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تاريخ القبول2020/12/21:
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ملخص:
تستلزم البيانات الشخصية بشأن التوقيع اإللكتروني حمايتها من طرف مؤدي خدمات
التصديق .وهو التزام قانوني وفي نفس الوقت التزام عقدي ،يعاقب على مخالفته قانونيا .وقد
اتبعنا في بحثنا هذا من المناهج ،الوصفي ،االستقرائي ،المقارن ،والتحليلي ،نظرا لمالئمة هذه
المناهج مع الهدف المتوخى من البحث الذي يكمن في التطرق ألهم اآلليات التشريعية التي
جاء المشرع الجزائر ي في القانونين المذكورين والتي تقررت من أجل حماية البيانات
الشخصية المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني من أجل منح المصداقية الكاملة لهذا األخير.ومن أهم
النتائج التي توصلنا لها في بحثنا هذا أن اآلليات التشريعية التي تم استحداثها في القانونين
السالفين الذكر ،والتي من خاللها تحقق الحماية للمعطيات المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني ،من
شأنها أن تعزز الموثوقية في هذه التوقيعات ،وبالتالي تدعيم العقود اإللكترونية ،وهذا ما يؤدي
إلى تثمين قطاع المعامالت التجارية اإللكترونية.
كلمات مفتاحية :التوقيع .اإللكتروني ،.التصديق .اإللكتروني ،.البيانات .الشخصية ،مؤدي.
الخدمات ،.المعامالت .التجارية.
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Abstract:
Personal data related to electronic signatures requires
protection by the certification services provider. It is a legal
obligation and at the same time acontracyual obligation that is
punishable by law. One of the most important results that we
reached in our research is that the legislative mechanisms that
were created in the two aforementioned laws, through which
protection for the data related to the electronic signature is
achieved, would enhance the reliability of these signatures, and
thus strengthen the electronic contracts, and this leads to the
valuation of a sector e-business transactions.
Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords; keywords.
 -1المؤلف المرسل :قوميري حميدة ،اإليميلgoum.ham@gmail.com :
مقدمة :

إن ظهور الشبكات العالمية لالتصال والمعلومات ،أبرزها شبكة االنترنيت
كان لها الدور الفعال في حدوث تحوالت في شتى الميادين ال سيما في ميدان
المعامالت التجارية .ويختلف التعامل اإللكتروني عن التقليدي بسبب تغير
أدوات الممارسة ،حيث توسطت هذه الشبكة أنشطة التجارة ،مما أدى بمواكبة
مختلف النظم القانونية لذلك التغير .ومن أبرز هذه األدوات التوقيع اإللكتروني،
باعتباره التقنية الحديثة الالزمة لسريان وصحة التصرف القانوني.
ويعد موضوع حماية البيانات الشخصية من المواضيع المهمة التي تشغل
المشرعين دوليا وداخليا في وقتنا الحالي ،فهو الغاية األسمى والهدف الرئيسي
الذي تصبو إليه هذه التشريعات كونه مظهر من مظاهر األمن اإللكتروني.
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وعند قراءة المواد التالية ،المادة  42والمادة  43من قانون  04-15المؤرخ في
 1فيفري  2015الذي يحدد القواعد العام المتعلقة بالتوقيع والتصديق
اإللكترونيين  ،وكذا المادة  42من قانون  07-18المؤرخ في  10جوان
 2018المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي ،يتبين أن أحكام هذه المواد تتضمن مجموعة من اآلليات التي
تشكل حلقة وصل بين التطورات التكنولوجية وحماية المعطيات الشخصية
المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني.
ودراسةة موضةوع حمايةة البيانةات الشخصةية المتعلقةة بةالتوقيع اإللكترونةي
تتطلب االعتماد على كل من المنهج الوصةفي ،االسةتقرائي ،المقةارن ،والتحليلةي،
لمالئمتها مع هذه الدراسة ومالءمتها مع الهدف المتةوخى مةن البحةث الةذي يكمةن
فةي التطةرق ألهةم اآلليةات التشةريعية التةةي جةاء المشةرع الجزائةري فةي القةةانونين
المةةذكورين والتةةي تقةةررت مةةن أجةةل حمايةةة البيانةةات الشخصةةية المتعلقةةة بةةالتوقيع
اإللكترونةةي مةةن أجةةل مةةنح المصةةداقية الكاملةةة لهةةذا األخيةةر .وقةةد ارتأينةةا فةةي ذلةةك
طرج اإلشكالية التالية:
 ما مدى فعالية اآلليات القانونية لحمايةة بيانةات التوقيةع اإللكترونةي مةن طةرفمؤدي خدمات التصديق من خالل القانون  ،04-15والقانون 07-18؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية يتم تقسيم الدراسة إلى محورين:
المحور األول :التةزام مةؤدي خةدمات التصةديق بحمايةة البيانةات الشخصةية بشةأن
التوقيع اإللكتروني.
المحور الثاني :جزاء إخالل مةؤدي خةدمات التصةديق بحمايةة البيانةات الشخصةية
بشأن التوقيع اإللكتروني.
 .1المبحث األول :التزام مؤدي خدمات التصديق بحماية البيانات الشخصية بشأن التوقيع
اإللكتروني
من بين االلتزامات التي تقع على عاتق مؤدي خدمات التصديق ( Prestataires de
 )Services de Certificationsالتزامه بحماية المعطيات الشخصية للتوقيع اوالتصديق
اإللكترونيين احتراما لمبدأ سر المهنة.
 .1.1المطلب األول :التوقيع والتصديق اإللكترونيين:
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نظرا للدو ر الذي تؤديه الوسائل الحديثة في إتاحة الخدمات وتسهيلها
للشخص ،اتجه الواقع العملي إلى إدخال هذه الطرق والوسائل في التعامل ،وفي
ظل هذه الظروف قد ال يجد التوقيع التقليدي له مكانا أمام انتشار نظم المعالجة
اإللكترونية للمعلومات ،مما أدى ذلك للبحث عن بديل للتوقيع التقليدي يؤدي
ذات الوظيفة ويتكيف مع متطلبات التجارة اإللكترونية1.باعتباره األسلوب التقني
المالئم إلبرام العقود التي تتم عن بعد ودونما التقاء مادي للمتعاقدين في مجلس
العقد 2.ومن مستلزمات التوقيع اإللكتروني حتى يكون ساري المفعول وله
الحجية القانونية بالنسبة لألطراف وبالنسبة للغير يجب أن يكون مصادقا عليه.
الفرع األول :التوقيع اإللكتروني
3
إن تطور التجارة اإللكترونية مرهون باستعمال التوقيع اإللكتروني ،فحتى
تكون المعامالت التجارية اإللكترونية موثوق فيها ،البد من وجود أداة تدعم
الحجية القانونية لهذه المعامالت ،وتتمثل هذه األداة في التوقيع اإللكتروني.
باعتباره مجموعة من اإلجراءات الفنية التي يمكن من خاللها التوصل إلى
الشخص الموقع ،والتعرف عليه بشكل ال يقبل التأويل في تحديد هويته والوثوق
من أن هذا اإلجراء صدر منه وقبل بها 4.عرفه القانون النموذجي بشأن التوقيع
اإللكتروني لسنة  2001الصادر عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
في المادة  2الفقرة أ بكونه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات،
أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ،يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع
بالنسبة إلى رسالة البيانات ،ولبيان موافقة الموقع عل المعلومات الواردة في
رسالة البيانات .وبالنسبة للتوجيه األوربي رقم  593/1999عرفته المادة 1/2
منه ،بأنه المعطيات التي تأخذ الشكل اإللكتروني والتي ترتبط بمعطيات أخرى
إلكترونية ،والتي تستخدم كوسيلة إلثبات صحتها .كما عرفته المادة  2من
القانون رقم  04-15السابق الذكر بكونه بيانات في شكل إلكتروني ،مرفقة أو
مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى ،تستعمل كوسيلة توثيق.
ومن هذه التعاريف يستنتج أن التوقيع اإللكتروني هو البيانات في شكل إلكتروني
مضمنة في رسالة بيانات أو مرتبطة منطقيا بهذه الرسالة والتي يمكن استخدامها
لم عرفة الموقع في إطار رسالة البيانات واإلشارة على موافقة المعلومات الواردة
مجلة صوت القانون
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فيها 6.ويعد التوقيع اإللكتروني من قبل العالمات المميزة للموقع دون سواه ،وال
يمكن توافر عدة نسخ للتوقيع االلكتروني ،ألنه عندما يتم إصدار التوقيع فال
يمكن إصدار نفس التوقيع لشخص آخر ،خاصة وأن أهميته تكمن في زيادة
7
األمن والخصوصية في المعامالت.
الفرع الثاني :التصديق اإللكتروني
يكمن الهدف من التصديق اإللكتروني في توثيق التوقيع اإللكتروني حتى
يمكن االعتماد عليه كحجة في إثبات التصرفات القانونية ،وقد وكلت مهمة
التصديق إلى مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني ،وهوحسب المادة  1من
القانون  04-15شخص طبيعي أو معنوي ،يقوم بمنح شهادات تصديق
إلكتروني موصوفة ،وقد يقدم بخدمات أخرى في مجال التصديق اإللكتروني،
وشهادة التصديق هي شهادة معتمدة ومرخصة من قبل الدولة إلثبات نسبة
التوقيع اإللكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة ،هدفها
تأكيد نسبة رسالة البيانات أو العقد اإللكتروني إلى مصدره ،وأن التوقيع
اإللكتروني هو توقيع صحيح وصادر ممن نسب له8.فدور جهات التوثيق
اإللكتروني مهم جدا ،لكونها تؤمن حلقة وصل بين المتعاملين الذين قد ال
يتعارفون ويبرمون تعامالتهم على أساس الثقة التي توفر لديهم جهات التصديق.
فهي تعمل على إضفاء المصداقية والقيمة القانونية للتوقيعات اإللكترونية ،السيما
وأن تدخله كجهة مستقلة عن األطراف ،يساهم في تقوية فعالية نظام اإلثبات
اإللكتروني ،ولكن يتوجب على هذه السلطة عدة التزامات تتمثل في السرية
الكاملة لمعلومات العمالء وعدم مخالفة األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا
9
الخصوص ،وتقديم معلومات صحيحة في طلب التسجيل.
 .2.1المطلب الثاني :المعطيات الشخصية محل الحماية في التوقيع والتصديق اإللكترونيين

إن إحاطة البيانات الشخصية بحماية تامة يساعد على نمو التجارة
اإللكترونية 10،خاصة مع التطور المتسارع والالمتناهي لتقنية المعلومات التي
تشكل خطرا على حماية الخصوصية عبر الوسائط اإللكترونية.
الفرع األول :مفهوم المعطيات الشخصية
مجلة صوت القانون
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في إطار التجارة اإللكترونية وعندما يسعى الشخص إلى االستفادة من
خدمة رقمية ،يجب عليه تقديم عدد معين من البيانات لمورد الخدمة ،وهذا
األخير يكون عليه التزام قانوني بالمحافظة خالل فترة معينة على هذه البيانات،
كونها تكشف عن هوية المستخدم ،البيانات البنكية للمستخدم ،وكل المعلومات
األخرى التي يطلبها مورد الخدمة 11.وقد عرف القانون  07-18في المادة 3
المع طيات الشخصية بأنها كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص
معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه" ،الشخص المعني" بصفة
مباشرة أّو غير مباشرة ،السيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة
عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية
أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية .كما عرفها إرشاد اإلسكوا للتشريعات
السيبرانية المعنون بمعالجة وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي12في المادة 2
منه على أنها أية بيانات تتعلق بشخص معروف أو قابل للتعريف مباشرة أو
غير مباشرة ال سيما عبر رقم تعريف أو غير ذلك من الميزات الشخصية،
الجسدية ،العقلية ،االقتصادية ،الثقافية ،أو الهوية االجتماعية أو عبر البيانات
المحفوظة لدى المراقب .ومن أهم القوانين الدولية التي تنظم األحكام المتعلقة
بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ،هي الالئحة العامة لحماية المعطيات
13GDPRحلت محل التوجيه األوربي رقم  95/46/ECبشأن حماية األفراد
فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات.
ومن خالل هذه التعاريف يتبن أنه لكي تكون المعطيات ذات طابع
شخصي إذا كانت تخص شخص طبيعي بحيث أن البيانات المتعلقة بالشركة
ليست بمعطيات شخصية14،تتعلق بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه،
التعرف عليه يكون إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالرجوع إلى رقم التعريف
أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته ،أو بأحد مميزاته الشخصية.
الفرع الثاني :المعطيات الشخصية المرتبطة بالتوقيع اإللكتروني
في ظل االنتشا ر الواسع لشبكة االنترنيت ،أصبح المستفيد يقدم المعلومات
الشخصية على موقع الويب 15.وفي أغلب األحيان المستخدم الذي يريد االستفادة
من خدمات على الخط ،عليه تأكيد موافقته من خالل مربع القبول على شروط
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العقد المدرجة في هذا الموقع ،وهذا التأكيد يحتاج إلى التوقيع حتى يتبين أن
المستخدم يكون قد قبل الشروط المدرجة من طرف المؤسسة التي سيتعاقد
معها 16.ولتحقيق الحماية الفنية للتوقيع اإللكتروني ،يتم تشفيره ،وذلك بتحويل
البيانات أو النصوص إلى رموز ،وبالتالي تصبح نصا مشفرا17.بحيث يشكل
التشفير وسيلة هامة لحماية الخصوصية18.وتمثل بيانات إنشاء التوقيع
اإللكتروني البيانات الفريدة مثل الرموز ،مفاتيح التشفير الخاصة ،وتمثل بيانات
شهادة التصديق كل من اسم الموقع ،أو االسم المستعار الذي يحدد هويته ،صفة
الموقع ،مفتاح التشفير العام ،بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع اإللكتروني
وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني ،رمز تعريف شهادة التصديق،
حدود استعمال شهادة التصديق...،إلخ.
بحيث يلتزم مؤدي خدمات التصديق بحماية سرية هذه البيانات .وبأن يتولى
بوضع المتطلبات الفنية المؤمنة ،واستعمال الوسائل الموثوق بها إلصدار وتسليم
وحفظ الشهادات ،واتخاذ الوسا ئل الالزمة لحمايتها من التدليس والتزوير
اإللكتروني19.ولذلك فقد اشترط المشرع في التوقيع اإللكتروني أن يكون مصمما
بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاءه ،وأن يكون منشأ بوسائل تكون تحت التحكم
20
الحصري للموقع.
 .2المبحث الثاني :جزاء إخالل مؤدي خدمات التصديق بحماية البيانات الشخصية بشأن
التوقيع اإللكتروني.
بما أن التصديق اإللكتروني يعمل على توثيق المعامالت التجارية ،دعم الثقة في هذه
المعامالت ،وخلق بيئة مالئمة وأمنة من شأنها أن تعزز هذا النوع من المعامالت ،فإنه إذا ما
أخل مؤدي الخدمات بالتزامه في حماية المعطيات الشخصية بشأن التوقيع اإللكتروني ،فإنه
يكون قد مس بهذه الثقة وفي تحقيق البيئة اآلمنة التي وجد ألجلها التصديق اإللكتروني.
ويستند االلتزام بالسرية في هذه الحالة إلى االلتزام باحترام السر المهني ،فإفشاء المعطيات
الشخصية يعد بمثابة إفشاء لألسرار المهنية21.مما يرتب في جانبه آثار قانونية.
 .2.1المطلب األول :تكييف اعتداء مؤدي الخدمات على البيانات الشخصية في التوقيع
اإللكتروني:

بما أن مؤدي الخدمات يضمن صحة التوقيع اإللكتروني حتى يتم االعتماد
عليها في أي معاملة 22.ذلك أن كل طرف متعاقد يسعى من خالل معامالته تلك
مجلة صوت القانون
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أن يرتب جميع آثا رها القانونية في مواجهة الطرف األخر وفي مواجهة
الغير 23.وبهذا فإن عدم حماية والحفاظ على البيانات المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني
من قبله يعد انتهاكا وتعديا على خصوصية الشخص المعني.
الفرع األول :عدم حماية مؤدي خدمات التصديق لبيانات التوقيع اإللكتروني
جريمة إلكترونية
على الرغم ما حققته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من فوائد عديدة
في مجال الرقي والتقدم اإلنساني في العديد من المجاالت حيث أصبحت تقنية
المعلومات من أساسيات الحياة في عصرنا الحالي ،إال أن البعض من مستخدمي
هذه التقنية استغلها في أهداف غير مشروعة ،وأصبح بذلك الحاسب اآللي بشكل
عام وشبكة االنترنيت على وجه الخصوص أداة ومحل انتهاك البيانات
الشخصية  .وألن الخصوصية الفردية هي حق كل إنسان في إخفاء معلوماته عن
اآلخرين ،فإن االعتداء عليها يشكل جريمة إلكترونية بتوافر تعريفها ،أركانها
وشروطها.
أوال-تعريف الجريمة اإللكترونية:
تعرف الجريمة اإللكترونية بأنها القيام بعمل أو عدم القيام بعمل من شأنه
االعتداء على حق أو إلحاق ضرر بشخص ما باالعتماد على التقنيات الحديثة.
وقد عرف قانون رقم  04-09المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها في المادة  2الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بأنها جرائم المساس بأنظمة المعالجة
اآللية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل
ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية .وهذا
التعريف ينطبق تمام ا مع عدم حماية سرية المعطيات الشخصية من قبل مؤدي
خدمات التصديق ،خاصة وأنها تشتمل على أركان الجريمة المعلوماتية من ركن
مادي ،معنوي ،وركن شرعي:
-1الركن المادي:
وهو السلوك المادي الذي يصدر من الفاعل ،يكون بفعل أو امتناع عن
فعل ،ويتمثل في هذه الحالة في االعتداء على البيانات الشخصية المتعلقة
مجلة صوت القانون
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بالتوقيع اإللكتروني وهو فعل إيجابي ،أو عدم التزامه في الحفاظ على هذه
البيانات وهو فعل سلبي ،وحتى ولوكان هذا الفعل اإليجابي أو الفعل السلبي
بصفة جزئية ،بمعنى الفعل ينصب على بعض البيانات وليس مجملها.
-2الركن المعنوي:
يمثل الرك ن المعنوي القصد من وراء وقوع الجريمة وانصراف إرادة
الفاعل إلى وقوع الفعل المخالف ،ويكمن في هذه الحالة في تعمد مؤدي الخدمات
في االعتداء على البيانات الشخصية في التوقيع اإللكتروني وعدم حماية سريتها.
-3الركن الشرعي:
وذلك طبقا لمبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،بحيث يكون الفعل
المرتكب مخالف للنصوص القانونية وغير مشروع وفقا لما جاءت به أحكامها.
ا لفرع الثاني :صور الجريمة اإللكترونية في االعتداء على بيانات التوقيع
اإللكتروني من طرف مؤدي الخدمات
إن إزدهار المعامالت اإللكترونية متوقف على الضمانات التي
تحوزها24،والمشرع الجزائري في قانون  ،04-15كلف مؤدي خدمات
التصديق اإللكتروني بتسجيل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات
التصديق ،وبالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بها ،وأن ال يعمل على جمع
البيانات الشخصية للشخص المعني إال بعد موافقته ،وفي حالة جمع هذه البيانات
فإنه يلزم أن تكون في حدود البيانات الضرورية لمنح وحفظ هذه الشهادة ،وال
يمكن استعمال هذه البيانات في أغراض أخرى .وقبل أن يمنح الشهادة عليه أن
يتأكد من أن الموقع الذي تم تحديد هويته في الشهادة ،يحوز كل بيانات إنشاء
التوقيع الموافقة لبيانات التحقق من التوقيع ،وأن يتحقق من تكاملها ،والتأكد من
إمكانية استعمالها .وبالتالي تكمن صور االعتداء في هذه الحالة فيما يلي:
أوال-انتهاك سرية بيانات التوقيع اإللكتروني:
حسب نص المادة  42من قانون  04-15فإن مؤدي خدمات التصديق
يلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بشهادات التصديق اإللكتروني.
ثانيا-تغيير البيانات المضمنة في شهادة التصديق:
مجلة صوت القانون
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تنص المادة  45من قانون  04-15أن مؤدي خدمات التصديق يلغي
شهادة التصديق إذا تبين أنه قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة ومزورة،
حيث يعد ذكر البيانات الحقيقية شرط أساسي لصالحية هذه الشهادة .وتسمى في
هذه الحالة جريمة التزوير اإللكتروني أو التدليس اإللكتروني الذي يعد صورة
من صور الغش المعلوماتي الذي ينصب على الوثيقة اإللكترونية سواء في
25
مضمونها او في شكلها ،فيجعلها غير مطابقة لألصل.
ثالثا-استعمال بيانات الشهادة لغرض التدليس:
من األفعال التي يمكن أن يرتكبها مؤدي الخدمات التي تنتهك سرية
البيانات المرتبطة بالتوقيع اإللكتروني ،استعمال هذه المعطيات بغرض التدليس.
رابعا-جمع مؤدي خدمات التصديق بيانات الموقع دون موافقة هذا األخير:
حسب المادة  43من قانون  04-15والمادة  42من قانون  07-18فإن
مؤدي خدمات التصديق ال يمكنه جمع البيانات الشخصية للمعني إال بعد موافقته
وبصفة صريحة منه ،كما ال يمكنه وفي حالة موافقته إال جمع بياناته الشخصية
والضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق اإللكتروني ،وإذا كان ناقص األهلية
فإن موافقته تكون بالرجوع للقواعد العامة في منح الترخيص.
خامسا-حفظ أو نسخ بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني:
طبقا للمادة  48من قانون  04-15فإن مؤدي الخدمات ال يمكنه حفظ أو
نسخ بيانات إنشاء توقيع الشخص الذي منحت له شهادة التصديق اإللكتروني.
 2.2المطلب الثاني :مسؤولية مؤدي خدمات التصديق نتيجة اإلخالل بالتزامه:

تقوم مسؤولية مقدم خدمات التصديق عندما يخل بأحد االلتزامات
المفروضة عليه ،مسؤولية طبقا للقواعد العامة ومسؤولية طبقا للقواعد الخاصة.
الفرع األول :تحقق المسؤولية طبقا للقواعد العامة.
نظرا لوجود عالقة تعاقدية بين مؤدي خدمات التصديق والموقع ،فإن هذه
العالقة تخض ع بالضرورة للمسؤولية العقدية ،التي تقوم عند إخالل أحد
األطراف لاللتزامات العقدية المترتبة عليه ،وبما أن هذا اإلخالل يشكل عمل
غير مشروع فإن ذلك يرتب سؤولية تقصيرية.
أوال-المسؤولية العقدية:
مجلة صوت القانون
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يكون مؤدي خدمات التصديق مسؤوال مسؤولية عقدية إذا تحققت أركان
وشروط المسؤولية العقدية من خطأ ،ضرر ،عالقة سببية.
-1الخطأ:
يعرف الخطأ العقدي بأنه امتناع أحد المتعاقدين (مؤدي خدمات التصديق)
عن الوفاء بما التزم به بموجب العقد ،وال يخص اإلخالل بااللتزام العقدي،
االلتزامات الجوهرية ،بل يشمل كل التزام ثانوي ،وكل ما هو من مستلزمات
العقد ،وفقا للقانون ،والعرف ،والعدالة ،والتعامل السابق بين األطراف ،ويستوي
أن يكون عدم قيام المدين بااللتزام ناشئا عن عمده أو عن إهماله.
-2الضرر:
يعرف الضرر بأنه "األذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق
من حقوقه أو بمصلحة مشروعة "26.والضرر نوعان مادي ومعنوي ،فبالنسبة
للضرر المادي ،فهو الخسارة أو األذى الذي يصيب الشخص في ماله ،كضياع
الشخص المعني لصفقة رابحة أو تفويت فرصة كسب مال عليه27.وضرر
معنوي وهو الذي يصيب الشخص في مصالحه غير المالية .واالعتداء على
سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالتوقيع الرقمي يمكن أن يلحق
بالشخص المعني ضررا ماديا ،كما يمكنه أن يلحق به ضررا معنويا.
-3العالقة السببية:
ال يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ من جانب مؤدي خدمات
التصديق ،بل يجب أن يكون الضرر الذي لحق بالموقع نتيجة لخطئه .بمعنى أن
تكون عالقة سببية بين الفعل والضرر.
ثانيا-المسؤولية التقصيرية:
تنص المادة  124من القانون المدني الجزائري بأن " كل فعل أيا كان
يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير ،يلزم من كان سببا في حدوثه
بالتعويض" من خالل هذه المادة فإن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني يكون
مسؤوال عن أي ضرر يلحق بالغير نتيجة خطئه ،كعدم الحفاظ على سرية
البيانات أو عدم صحتها ،أو عدم مراعاة واحترام للشروط الواجب إتباعها،
وغير ذلك من األخطاء التي يرتكبها تجاه الغيرأثناء القيام بمهامه.
مجلة صوت القانون
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الفرع الثاني :تحقق المسؤولية طبقا للقواعد الخاصة
طبقا للمادة  53من قانون  04-15فإن مؤدي خدمات التصديق يكون
مسؤوال عن الضرر الذي يلحق بأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي ،اعتمد
على شهادة التصديق ،وذلك فيما يخص صحة جميع المعلومات الواردة فيها في
التاريخ الذي منحت فيه ،ووجود جميع البيانات الواجب توافرها فيها .والتأكد
عند منح الشهادة أن الموقع الذي تم تحديد هويته ضمنها يحوز كل بيانات
التوقيع الموافقة لبيانات التحقق من التوقيع المقدمة أو المحددة في الشهادة،
والتأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع ،والتحقق منه بصفة متكاملة،
إال في حالة ما إذا قدم مؤدي الخدمات ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال .وطبقا
للمادة  45من نفس القانون فإنه يلغي مؤدي الخدمات شهادة التصديق في اآلجال
المحددة بناء على طلب صاحب الشهادة كما له أن يلغيها عندما يتبين أنه قد تم
انتهاك سرية البيانات ،أو أن هذه الشهادة لم تصبح مطابقة لسياسة التصديق
المعمول بها ،وفي حالة إلغاء شهادة التصديق أو في حالة انتهاء صالحيتها ،فإنه
يتعين على مؤدي خدمات التصديق إخطار صاحب الشهادة ،أو بانتهاء
صالحيتها في اآلجال المحددة في سياسة التصديق ،ويحتج باإللغاء اتجاه الغير
ابتداء من تاريخ النشر وفقا لسياسة التصديق اإللكتروني المعمول بها.
وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فإنه طبقا للمادة  70و 71من قانون  04-15فإنه
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئتي ألف دينار إلى
مليون دينار ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،كل مؤدي خدمات التصديق
اإللكتروني أخل بأحكام المادة  42من هذا القانون ،وبعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من مئتي ألف إلى مليون دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط ،كل مؤدي الخدمات أخل بأحكام المادة  43من هذا القانون.

الخاتمة:
تعد مبادرة المشرع الجزائري في صدوره لقانون  04-15المتعلق
بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ،والقانون  07-18المتعلق بحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي محاولة منه في مواكبة التطورات التقنية بصفة عامة،
وفي المعامالت التجارية التي تتم عبر الوسائط اإللكترونية وباالعتماد على هذه
مجلة صوت القانون
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التطورات التقنية بصفة خاصة ،باعتبارهما يشكالن إطارا قانونيا لهذه
المعامالت.
ومن أهم المسائل المشتر كة التي تم تنظيمها من خالل هذين النصين
التشريعيين ،حماية سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالتوقيع
اإللكتروني من طرف مؤدي خدمات التصديق ،وهي حماية تستوجبها استقرار
المعامالت التجارية اإللكترونية ،ودعم التجارة اإللكترونية وقطاع تقنية
تكنولوجيا االتصاالت الحديثة.ىحيث فرضت النصوص القانونية المادة 43 ،42
من قانون  ،04-15والمادة  42من قانون  07-18التزاما بحماية البيانات
الشخصية ،وهو التزام رئيسي ومحوري يقع على عاتق هذا األخير ،في حالة ما
إذا أخل به ترتب في جانبه مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية وتقصيرية طبقا
للقواعد العامة ،ومسؤولية طبقا للقواعد الخاصة تتمثل في جزاءات تترتب على
مخالفة النصوص القانونية.
ففي ضوء عصر أصبحت فيه المعلومات التقنية تلعب دورا أساسيا في
حركة المبادالت التجارية وسرعتها ،فإنه وفي المقابل أصبح إمكانية التعدي
على هذه المعلومات ليس باألمر ا لصعب ،سواء من طرف مؤدي خدمات
التصديق ،أو من طرف مؤدي الخدمات في المعالجة ،أو من طرف الغير ،ولهذا
تستوجب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المعاصرة تطور الوسائل الحمائية
التقنية والقانونية بصفة متزامنة مع تطور هذه التقنيات والتكنولوجيات.
وكخالصة لما سبق فإن اآلليات التشريعية التي تم استحداثها في القانونين
السالفين الذكر ،والتي من خاللها تحقق الحماية للمعطيات المتعلقة بالتوقيع
اإللكتروني ،من شأنها أن تعزز الموثوقية في هذه التوقيعات ،وبالتالي تدعيم
العقود اإللكترونية ،وهذا ما يؤدي إلى تثمين قطاع المعامالت التجارية
اإللكترونية.
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إال أنه من الواجب على المشرع الجزائري أن يصدر النصوص التنظيمية
والتطبيقية لكل من القانون  07-18والقانون  04-15لتعزيز ودعم تطبيق
األحكام المتضمن من خاللها ،والتي من بينها حماية البيانات الشخصية المرتبطة
بالتوقيع اإللكتروني.
ضع في خاتمة البحث تلخيصا لما ورد في مضمون البحث ،مع اإلشارة
إلى أبرز النتائج المتوصل اليها ،وتقديم اقتراحات ذات الصلة بموضوع البحث.
التهميش و اإلحاالت :
 1فيصل سعيد الغريب ،التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات ،المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة ،2005 ،ص .215
2خالد إبراهيم ممدوح ،إبرام العقد اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،دون سنة النشر ،ص.244
Kamel MAHDAOUI, La formation du contrat électronique international : le 3
formalisme au regard de la convention CNUDCI 2005, mémoire présenté
comme exigence partielle de la maitrise en droit international, université de
Québec à Montréal, 2010, p 24.

 4يوسف احمد النوافلة ،اإلثبات اإللكتروني في المواد المدنية والمصرفية ،دراسة مقارنة ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،2012 ،ص .79
Directive 1999/93 du parlement européen et du conseil, du 13 décembre 5
1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
Kamel MAHDAOUI, op.cit., p 25.6

 7أمير فرج يوسف ،الجديد في التوقيع اإللكتروني ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة األولى،
اإلسكندرية ،2011 ،ص .69-68
 8خالد ممدوح إبراهيم ،أمن المعلومات اإللكترونية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص
.117
 9عبد هللا أحمد عبد هللا غرايبة ،حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المعاصر ،الطبعة
األولى ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.156
 10عبد الفتاح بيومي حجازي ،ص .521
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Keira DARI BEKARIAP, Protection des données personnelles côté 11
utilisateur dans le e-commerce, économies et finances, thèse, Institut
Nationales des Télécommunications, Paris, 2012, p 45 ; disponible sur le site :
https://tel-archives-ouvertes.fr, vue le 18 janvier 2020 à 16 : 45h.

12اإلرشاد متوفر في الموقع اإللكتروني التالي.https://www.unescwa.org-files :
GDPR: General Data Protection Regulation.13
Nadège RISPOLI, l’audit de la protection des données personnelles à l’aune 14
du règlement Général sur la protection des données, Mémoire de Msc2 en
audit et gouvernance des organisations, Marseille Graduate school of
Management, Marseille université, 2016-2017, p 17 ; disponible sur le site :
https://www.ifaci.com-RISP, Vue le 12 janvier 2020 à 17 :37.

 15محمد بن صالح الطويرقي أمين بن سالم الحرثي ،تنظيم وإدارة المعلومات الشخصية،
مداخلة ضمن الم ؤتمر العلمي األكاديمي الدولي التاسع المعنون ب االتجاهات المعاصرة في
العلوم االجتماعية ،اإلنسانية والطبيعية ،إسطنبول ،تركيا ،كلية اآلداب ،جامعة الملك عبد
العزيز ،يومي  18-17جويلية  ،2018ص ص  ،2037-1993ص  ،2017شبكة
المؤتمرات العربة؛ متوفرة في الموقع اإللكتروني التاليproceedings.sriweb.org- :
 ،articleتاريخ االطالع يوم  29جانفي  2020على الساعة .15:02
Nathalie WALCZAK, la protection des données personnelles sur l’internet, 16
thèse de doctorat en sciences de lumière Lyon 2, p 16 ; disponible sur le site :
thèses.univ-lyon2.fr-lyon2. Vue le 12 janvier 2020 à 17 :05.

 17عبد الفتاح بيومي حجازي ،الحكومة اإللكترونية بين الواقع والطموح ،دراسة متأصلة في
شأن اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .525
Christiane FERALSCHUHL, le droit à l’épreuve de l’internet, 3 ème édition, 18
Dalloz, Dunod, Paris, 2002, p 204.

19رضوان قرواش ،هيئات التصديق اإللكتروني في ظل القانون  04-15المتعلق بالقواعد
العامة للتوقيع والتصديق اإللكترونيين (المفهوم وااللتزامات) ،مقال ،مجلة العلوم االجتماعية،
جامعة سطيف ،العدد  ،24جوان  ،2007ص ص  ،425-410ص 419؛ المقال منشور
في الموقع اإللكتروني التالي ،https://revues.univ-setif2.dz :تاريخ االطالع يوم
 29جانفي  2020على الساعة .14:29
 20محمد فواز المطالقة ،المرجع السابق ،ص .177
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21صبرينة جدي ،حماية المعطيات الشخصية في قانون  07-18تعزيز للثقة باإلدارة
اإللكترونية وضمان لفعاليتها ،مداخلة ضمن الملتقى الوطني المعنون بالنظام العام القانوني
للمرفق العام اإللكتروني واقع-تحديات-أفاق ،كلية الحقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة المسيلة،
يومي  26و 27نوفمبر  ،2018ص .8
 22سمير عبد السميع األودن ،العقد اإللكتروني ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،دون سنة النشر،
ص.217
23ناصر حمودي ،ا لنظام القانوني لعقد البيع الدولي اإللكتروني المبرم عبر االنترنيت ،رسالة
دكتوراه في العلوم ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،ص.226
 24سمير عبد السميع األودن ،المرجع السابق ،ص.217
25صالح شنين ،المرجع السابق ،ص .95-94
26علي فياللي ،االلتزامات ،الفعل المستحق للتعويض ،الطبعة الثانية ،موفم للنشر ،الجزائر،
 ،2010ص.283-282
 27مصطفى العوجي ،المسؤولية المدنية ،ج ،2منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان،2004 ،
ص.165

المراجع:
أوال-المراجع باللغة العربية:
-1االمؤلفات:
أمير فرج ،يوسف ،2011 ،الجديد في التوقيع اإللكتروني ،مصر ،مكتبة الوفاء القانونية.خالد إبراهيم ،ممدوح ،دون ذكر سنة النشر ،إبرام العقد اإللكتروني ،دراسةة مقارنةة ،امصةر،دار الفكر الجامعي.
 خالد إبراهيم ،ممدوح ،2008 ،أمن المعلومات اإللكترونية ،مصر ،الدار الجامعية.عبةةد الفتةةاح بيةةومي ،حجةةازي ،2007 ،الحكومةةة اإللكتروني ةة بةةين الواقةةع والطمةةوح ،دراسةةةمتأصلة في شأن اإلدارة اإللكترونية ،مصر ،دار الفكر الجامعي.
عبد هللا أحمد ،غرايبة ،2008 ،حجية التوقيع اإللكتروني في التشريع المعاصةر ،عمةان ،دارالراية للنشر والتوزيع.
علي فياللي ،2010 ،االلتزامات ،الفعل المستحق للتعويض ،الجزائر ،موفم للنشر. -سمير عبد السميع ،األودن ،دون ذكر سنة النشر ،العقد اإللكتروني ،مصر ،منشأة المعارف.
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فيصل سةعيد ،الغريةب ،2005 ،التوقيةع اإللكترونةي وحجيتةه فةي اإلثبةات ،القةاهرة ،المنظمةةالعربية للتنمية اإلدارية.
 محمةةةد صةةةبري ،السةةةعدي ،2009 ،الواضةةةح فةةةي شةةةرح القةةةانون المةةةدني ،النظريةةةة العامةةةةلاللتزامةةات ،مصةةادر االلتةةزام ،العقةةد واإلرادة المنفةةردة ،دراسةةة مقارنةةة فةةي القةةوانين العربيةةة،
الطبعة الرابعة ،الجزائر ،دار الهدى.
محمد فواز ،المطالقة ،2008 ،الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية ،دراسة مقارنةة ،الطبعةةاألولى ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
مصطفى ،العوجي ،2004 ،المسؤولية المدنية ،ج ،2لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية.يوسةف أحمةد ،النوافلةة ،2012 ،اإلثبةات اإللكترونةي فةي المةواد المدنيةة والمصةرفية ،دراسةةةمقارنة ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

-2األطروحات:
ناصةةةر ،حمةةةودي ،2009 ،النظةةةام القةةةانوني لعقةةةد البيةةةع الةةةدولي اإللكترونةةةي المبةةةرم عبةةةراالنترنيت ،رسالة دكتوراه في العلوم ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،الجزائر.

-3المقاالت:
رضةةوان ،قةةرواش ،2017 ،هيئةةات التصةةديق اإللكترونةةي فةةي ظةةل القةةانون  04-15المتعلةةقبالقواعةةةةد العامةةةةة للتوقيةةةةع والتصةةةةديق اإللكتةةةةرونيين (المفهةةةةوم وااللتزامةةةةات) ،مجلةةةةة العلةةةةوم
االجتماعية ،جامعة سطيف ،العدد  ،24ص ص .425-410

-4الندوات والمؤتمرات:
محمد بن صالح ،الطويرقي ،أمين بن سةالم ،الحرثةي ،يةومي  18-17جويليةة  ،2018تنظةيموإدارة المعلومات الشخصية ،مداخلة ضمن المؤتمر العلمي األكةاديمي الةدولي التاسةع المعنةون
باالتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعية ،اإلنسةانية والطبيعيةة ،كليةة اآلداب ،جامعةة الملةك
عبد العزيةز ،تركيةا ،ص ص  ،2037-1993شةبكة المةؤتمرات العربيةة؛ متةوفرة فةي الموقةع
اإللكتروني التالي ،www.proceedings.sriweb.org-article :تاريخ االطالع يةوم  29جةانفي
 2020على الساعة .15:02
صةةبرينة ،جةةدي ،يةةومي  26و 27نةةوفمبر  ،.2018حمايةةة المعطيةةات الشخصةةية فةةي قةةانون 07-18تعزيةةز للثقةةة بةةاإلدارة اإللكترونيةةة وضةةمان لفعاليتهةةا ،مداخلةةة ضةةمن الملتقةةى ال ةوطني
المعنةةون بالنظةةام العةةام القةةانوني للمرفةةق العةةام اإللكترونةةي واقةةع-تحةةديات-أفةةاق ،كليةةة الحقةةوق
والعلوم اإلنسانية ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
-6النصوص القانونية:
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القانون رقم  04-09المؤرخ في  5أوت  2009يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجةرائمالمتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها؛ جريدة رسمية عدد .47
القانون رقم  04-15المؤرخ في  1فيفري  2015الذي يحدد القواعةد العةام المتعلقةة بةالتوقيعوالتصديق اإللكترونيين؛ جريدة رسمية عدد .06
القانون رقم  07-18المؤرخ في  10جوان  2018المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيةين فةيمجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ جريدة رسمية عدد .34
القةانون النمةةوذجي للجنةةة القةةانون التجةةاري الةةدولي لمنظمةةة األمةةم المتحةةدة ) (Unistralلسةةنة ،2001المتعلق بالتوقيع اإللكتروني.
التوجيه األوربي رقم  1999/93/CEللبرلمان األوربي والمجلس األوربي المةؤرخ فةي 13ديسمبر  1999المتعلق باإلطار المشترك للتوقيعات اإللكترونية.
 إرشةةةاد اإلسةةةكوا للتشةةةريعات السةةةيبرانية المعنةةةون بمعالجةةةة وحمايةةةة البيانةةةات ذات الطةةةابعالشخصي؛ اإلرشاد متوفر في الموقع اإللكتروني التالي.https://www.unescwa.org-files :

ثانيا-باللغة األجنبية:
I-Ouvrages:
-Christiane FERALSCHUHL, le droit à l’épreuve de l’internet, 3 ème édition,
Dalloz, Dunod, Paris, 2002.
II-Thèses:
-Keira DARI BEKARIAP, Protection des données personnelles côté
utilisateur dans le e-commerce, économies et finances, thèse, Institut
Nationales des Télécommunications, Paris, 2012, p 45 ; disponible sur le site :
https://tel-archives-ouvertes.fr, vue le 18 janvier 2020 à 16 : 45h.
-Nathalie WALCZAK, la protection des données personnelles sur l’internet,
thèse de doctorat en sciences de lumière Lyon 2; disponible sur le site :
thèses.univ-lyon2.fr-lyon2. Vue le 12 janvier 2020 à 17 :05.
III-Mémoires:
-Kamel MAHDAOUI, La formation du contrat électronique international : le
formalisme au regard de la convention CNUDCI 2005, mémoire présenté
comme exigence partielle de la maitrise en droit international, université de
Québec à Montréal, 2010.
-Nadège RISPOLI, l’audit de la protection des données personnelles à l’aune
du règlement Général sur la protection des données, Mémoire de Msc2 en
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1244
audit et gouvernance des organisations, Marseille Graduate school of
Management, Marseille université, 2016-2017; disponible sur le site :
https://www.ifaci.com-RISP, Vue le 12 janvier 2020 à 17 :37.
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التدابير الوقائية من الفساد في الصفقات
بوكدرون يوسف/بشيشي وليد/فرحول ميلود.
العمومية حسب القانون  01-06والمرسوم الرئاسي .247-15
1245

التدابير القانونية الوقائية من الفساد في الصفقات العمومية حسب
القانون  01-06والمرسوم الرئاسي .247-15
Legal measures to prevent corruption in public tenders in
accordance with Law 06-10 and Presidential Decree 15-247.

3

د .بوكدرون يوسف ،1د .بشيشي وليد ،2د .فرحول ميلود
 1أستاذ محاضر قسم "أ" ،جامعة الجياللي بونعامةYoucef_mag2007@yahoo.fr ،
 2أستاذ محاضر قسم أ ،جامعة  08ماي  -1945قالمةBechichi1983@yahoo.fr ،
 3أستاذ بكلية العلوم االقتصادية ،جامعة الجياللي بونعامةferhoul90@gmail.com ،
تاريخ اإلرسال2020/06/23 :



تاريخ القبول2020/10/15 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
تهدف الورقة البحثية إلى التركيز على مختلف الجهود المبذولة من طرف الحكومة
الجزائرية لمكافحة الفساد من خالل الترسانة القانونية والتي من منظورها يمكن لها الحد أو
الوقاية من جرائم الفساد خاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي ،ولعل أهم هذه الجرائم ما تعلق
بالصفقات العمومية نظرا ألن آثارها تكون على المستوى االقتصادي والمالي بشكل خاص.
وتبرز أهمية هذه الورقة البحثية من خالل الصدى الكبير الذي عرفته جرائم الفساد
محليا ودوليا ،والذي من خالل هذه الورقة البحثية سوف يتبين لنا أنه ناتج عن التقصير في
استعمال القوانين الموجودة والتي تم سنها وتعديلها في كل مرة ،وليس قصرا أو نقصا في
القوانين والتشريعات ،كما تسعى الدراسة لتسليط الضوء على اآلليات القانونية لمكافحة الفساد
في الجزائر من خالل المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام  247/15و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .01/06
كلمات مفتاحية :فساد ،صفقات عمومية ،تدابير وقائية ،قانون  ،01/06مرسوم رئاسي
.247/15
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Abstract:
The research paper aims to focus on the various efforts exerted by
the Algerian government to combat corruption through the legal
arsenal, which from its perspective can reduce or prevent corruption
crimes, especially those related to financial corruption, and perhaps the
most important of these crimes are those related to public procurement
because the effects are on Economic and financial level in particular.
The importance of this research paper is highlighted by the
resonance of corruption crimes locally and internationally, Through
this paper, we will find that it is a failure to use existing laws that have
been enacted and amended every time, It is not a shortage of laws and
legislation, Through this study we will shed light on the legal
mechanisms to combat corruption in Algeria through the executive
decree which includes the organization of public procurements and the
mandates of the Presidential Decree 15/247 and the law on the
prevention and control of corruption 06/01.
Keywords: Public Transactions, Preventive Measures, Law 06-01,
Presidential Decree 15-247.
ferhoul90@gmail.com : اإليميل، فرحول ميلود: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
لقددد أصددبم مددن البددديهي والمعددروف لدددى الجميد أن الفسدداد ظدداهرة قديمددة
ارتبطت بوجود البشر علدى هدذا الكوكده وهدذا مدا بينتده اآليدة القرآنيدة فدي قولده
ض َخ ِليفَلةً ۖ قَلالووا ََتَجْ عَل ول فِي َهلا
ِ ﴿ َوإِ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم ََلئِ َك ِة إِنِي َجا ِعلل فِلي ْال َ ْر: تعالى
س لَكَ ۖ قَا َل ِإنِي َ َ ْعلَ وم َما
ِ س ِفكو
ْ َس ود فِي َها َوي
ِ َمن يو ْف
َ الد َما َء َونَحْ نو نو
س ِب وح ِب َح ْم ِدكَ َونوقَ ِد و
.) من سورة البقرة30(  اآلية،﴾ َََل ت َ ْعلَ ومون
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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كما أن هذه الظاهرة لم تستثن أيا من الدول سواء كانت متقدمة أم نامية،
خاصة وأن الفساد قد استفحل بدرجات متفاوتة في غالبية دول العالم بالرغم من
اختالف أنظمتها االقتصادية وحتى السياسية واالجتماعية ،لكن الواضم أن أكثر
الدول عرضة وأكثرها مساسا بالفساد بمختلف أنواعده ،هدي تلدك الددول المتخلفدة
أو السائرة في طريق النمو ،والتدي تشدترك فدي ظداهرة أخطدر مدن الفسداد والتدي
تعتبدر السدبه الدرئيس فددي تفشديه والمتمثلدة فدي ظدداهرة عددم سديادة حكدم القددانون
وتعطيل هذا المبدأ ،حيث أن عدم سيادة القانون وعدم تطبيقده أكدد وزاد مدن حددة
الفساد في الدول النامية نظرا لهشاشة أنظمتها االقتصادية والسياسية من جهة ،و
اعتبددارا لعدددم قدددرة هددذه الدددول تكددوين مددورد بشددري قددادر علددى الحددد مددن هددذه
الظاهرة الخطيرة والتكيف م مظاهرها ،خاصدة وأنهدا مدن الظدواهر التدي تزيدد
من ضعف الدولة واألجهزة التابعة لها.
هددذا وتعتبددر الصددفقات العموميددة مددن أهددم المجدداالت عرضددة و أكثرهددا
ارتباطا بالفساد ،ذلك أنها تمثل إحدى أبرز الوسائل والطرق التي من خاللها يدتم
إنفاق المال العام والتصرف فيده ،حيدث نجددها فدي أغلده الم سسدات وا دارات
الحكومية (الدول) ،الجماعات ا قليمية ( البلدية والوالية).
إن مصادقة الجزائر على االتفاقيات الدولية لمكافحدة الفسداد علدى غدرار
اتفاقية األمدم المتحددة لمكافحدة الفسداد المعتمددة مدن طدرف الجمعيدة العامدة ل مدم
المتحدددة بنيويددورك يددوم  31أكتددوبر مددن سددنة  2003والتددي صددادقت عليهددا
الجزائددر بددتحفظ حسدده المرسددوم الرئاسددي رقددم  ،1281-04وبعددد إشددارة بعد
التقارير الد ولية كتقرير البنك الدولي ،تقرير صندوق النقد الدولي والتدي أشدارت
إلددى عدددم كفايددة الجهددد المبددذول مددن طددرف الدولددة الجزائريددة فددي مجددال مكافحددة
الفسدداد ،األمددر الددذي دفد بالمشددر الجزائددري إلددى بددذل جهددد أكبددر لمكافحددة هددذه
الظاهرة وهذا من خالل سدن القدوانين والتشدريعات التدي تضدمن أو تحداول علدى
األقل الحد من الفساد والوقاية منه على جمي المستويات ومن أهم هذه القدوانين
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والتشدددريعات نجدددد القدددانون  01-06المتعلدددق بالوقايدددة مدددن الفسددداد ومكافحتددده،
والمرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العدام
.247-15
ومما سلف ذكره تبرز لنا معالم إشكالية دراستنا والتي يمكن بلورتها من
خالل طرح الس ال الجوهري التالي:
 ما هي التدابير القانونية الوقائية ملن الفسلاد فلي الصلفقات العموميلة اللواردة
في كل من قانون الوقاية من الفسلاد ومكافحتل  01-06والمرسلوم الرئاسلي
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15؟
وتنجر عن ا شكالية العامة السابقة التسا الت الفرعية التالية:
 ما المقصود بالفساد عامة والصفقات العمومية؟ ما هي أهم التعديالت التي طرأت على قانون الصفقات العمومية الجزائري؟ ما هي أهم التدابير الوقائية التي يمكن حصرها في كل من قانوني  01-06و247-15؟
هذا وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجهود التي المبذولة من طرف
السلطات العمومية الجزائرية في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه ،كما أنها
تعري عن المسعى الجزائري المبذول لمسايرة جل االتفاقيات العالمية المعتمدة
في سياق مكافحة الفساد بشتى أنواعه وذلك منم خالل الوقوف على تحديد أهم
التدابير الوقائية المتخذة لدرء ظاهرة الفساد ومظاهره من منظور المشر
الجزائري.
وفي سياق ا جابة على إشكالية دراستنا ومن أجل بلوغ أهداف هذا البحث
إرتأينا تقسيم عملنا إلى ثالث محاور رئيسية ،المحور األول تناولنا من خالله
كل المفاهيم النظرية المتعلقة بالفساد والصفقات العمومية ،أما المحور الثاني فقد
ركزنا من خالله توضيم التدابير الوقائية من الفساد في مجال الصفقات العمومية
الواردة في القانون  01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،بينما حاولنا
مجلة صوت القانون
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من خالل المحور الثالث واألخير تحديد مضمون المرسوم الرئاسي 247-15
والذي نص عن محتوى تنظيم الصفات العمومية وكذا تفويضات المرفق العام
والذي يعتبر من بين أهم ب ر ومواطن الفساد ا داري والمالي في الجزائر
انطالقا من بع الحاالت المشهودة داخل االدارات العمومية.
 .1اإلطار النظري للفساد والصفقات العمومية.
يستدعي الحديث عن التدابير الوقائية من الفساد في الصفاقات العمومية
الوقوف قبال على تحديد أهم المفاهيم النظرية المنسوبة لكل من الفساد والصفقات
االسهامات ا جرائية التي تنسه للمشر
العمومية خاصة من خالل عر
الجزائري في هذا السياق.
 .1.1مفهوم الفساد وَسباب .
سنحاول من خالل هذا الشق التعريج عن أهم التعاريف التي نسبت إلى
الفساد ،كما أننا سنتطرق إلى تحديد أهم األسباه التي تدف إلى بروز هذه
الظاهرة وتطورها داخل األوساط والمجتمعات على اختالفها.
فقد يصلم القول بأن الفساد بشكل عام يعبر في محتواه عن ظاهرة قديمة،
هذه الظاهرة التي اتخذت أشكاال مختلفة في مجاالت متعددة ،إذ ارتبط الفساد
بالجوانه االقتصادية وا جتماعية والسياسية والقانونية وحتى الدولية ،ليصبم
بذلك إحدى المعضالت العالمية التي تقف أمام نجاح غاله الدول سواء كانت
متقدمة أم نامية ،كما أن آثاره ترتبط بدرجات متفاوتة بإضعاف األمن
االقتصادي واالجتماعي ،فضال عن هز المركز المالي للدول وافشال أدائها
الحكومي ،وتختلف أسبابه تبعا الختالف النظم االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،فضال عن تباين المجتمعات في تحليل األسباه الم دية للفساد.2
فقد يطلق على الفساد في اللغة العربية على أنه جانه من إنهاء الرشاد أو
انقضاء الصالح ،كما يستعمل للداللة على التغير ،إذ يقال فسد الشيء أي بطل
واضمحل ،كما اختلفت المعاني التي نسبت للفساد لغة ،إذ منها ما كانت تحدد بأن
مجلة صوت القانون
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الفساد وجه من أوجه النهه واللهو ،3كما أن االجتهادات اللغوية قرنت مدلول
الفساد باالستالء على المال المنسوه إلى مالك واضم ومعلوم ضلما من دون
وجه حق.
هذا وقد اختلفت االجتهادات الفقهية كذلك والتشريعات المقارنة في إعطاء
تعريف جام للفساد بشكل عام ،فمنها من أكدت بأن الفساد مرتبط بالبعد
الحضاري ،وما يحتويه من قيم وسلوكيات عقائدية ووجدانية ،ومنها من كانت
ت كد بأنه ناب من التسيه ا داري والفوضى في أداء األعمال والمهام الموكلة
لشخص ما.
ولو راجعنا تاريخ ظاهرة الفساد لوجدنا أنها اقترنت بوجود البشر ،حيث
أن ا نسان هو بشر قبل أن تنفخ فيه الروح ليصبم إنسان ،ولعل ما الحظته
المالئكة اتجاه سلوك البشر كان دليال قاطعا يصور مدى ارتباط الفساط بحياة
البشر إذ يتجلى ذلك في قوله تعالى في اآلية  30من سورة البقرة ﴿َ َ...تَجْ عَ ول فِي َها
ِس لَكَ .﴾...
س ِفكو ِ
س ود فِي َها َويَ ْ
َم ْن يو ْف ِ
الد َما َء َونَحْ نو نو َ
س ِب وح ِب َح ْم ِدكَ َونوقَد و
فالمفهوم الشرعي للفساد والذي دل على أن الفساد صفة تنسه إلى كل من
تعدى على حرمات هللا في أصول عباده بدون حق هو نفسه المدلول الذي يحدد
مفهوم الفساد اصطالحا ،حيث ارتبط الفساد بكل سلوك غير سوي خاصة لما
يستغل شخص ما مركزه وسلطاته في مكافحة القوانين واللوائم والتعليمات
لتحقيق منفعة لنفسه أو ألقاربه وأصدقائه وذلك على حساه المصلحة العامة.4
أما من الناحية القانونية فقد يعرف الفساد بأنه "السلوك الذي ينتهك القواعد
القانونية الرسمية التي يفرضها النظام السياسي القائم على مواطنه" ،5كما أكد
ذلك القاموس الجام والذي يرى بأن الفساد " هو سلوك التحري على الخطأ
بوسائل غير الئقة أو غير قانونية كالرشورة".6
هذا ويرج بروز الفساد كظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى عدة
أسباه لها صلة بكل هذه الجوانه ،7فالجدير بالذكر أن من بين األسباه
مجلة صوت القانون
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السياسية التي تساهم في انتشار ظاهرة الفساد المالي في المجتمعات التي تتصف
بضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة في إدارة ش ونها العامة ،كما
أنها قد استفحلت في تلك الدول التي تتسم حكوماتها باالستبداد السياسي
والدكتاتورية ،إذ تشتد م غياه دولة الم سسات السياسية والقانونية والدستورية
وضعف الحكومة وغياه عناصر الحكم الصالم وضعف الدور الرقابي ،أما
األسباه االقتصادية فقد تتعلق بالضعف في األداء االقتصادي للم سسات
الرواته
الحكومية وعدم التوزي العادل للثروة بين أفراد المجتم وانخفا
واألجور خاصة في ظل ارتفا األسعار وانتشار الفقر وارتفا معدالت البطالة
ومحدودية فرص التوظيف وسوء التخطيط باستخدام الموارد ،كل ذلك ي دي إلى
تسهيل انتشار ظاهرة منم الرشوة للمسئولين لتخطي القواعد والنظم وا جراءات
العامة والمساءلة ،وانتهاك القوانين واألنظمة والقواعد والتعليمات المالية النافذة
التي تنظم وتحكم سير النشاط ا داري والمالي في الم سسات ا دارية.
هذا وت دي المنظومة القيمية والموروثات االجتماعية والثقافية بما
تتضمنه من معتقدات مشتركة بين أفراد المجتم دورا ً كبيرا ً في بناء العالقات
االجتماعية وتنظيمها على أسس صحيحة ،فالوالء العائلي والقبلي أو الحزبي،
وارتفا مستويات الجهل وقلة الوعي الثقافي وضعف الشعور الوطني كلها
عوامل ت دي إلى انتشار ظاهرة الفساد.
 .2.1مفهوم الصفقات العمومية:
تعتبر الصفقات العمومية من أخصه المجاالت التي يمكن أن يمسها
الفساد نظرا الرتباطها الوثيق بالمال العام ،هذا وقد تعرف الصفقة العمومية
حسه المرسوم الرئاسي  247-15وذلك ما أكدته المادة الثانية من المرسوم
بأنها "عقود مكتوبة في مفهوم التشري المعمول به ،تبرم بمقابل م متعاملين
اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات
المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال واللوازم والخدمات والدراسات".8
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

التدابير الوقائية من الفساد في الصفقات
بوكدرون يوسف/بشيشي وليد/فرحول ميلود.
العمومية حسب القانون  01-06والمرسوم الرئاسي .247-15
1252

 .2التدابير الوقائية من الفساد في الصفقات العمومية الواردة في القانون
' '01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت .
لقددد عمددد المشددر الجزائددري إلددى تكددريس أحكددام مكافحددة الفسدداد فددي ظدل
القانون  01-06المتعلدق بالوقايدة مدن الفسداد ومكافحتده فدي كثيدر مدن المجداالت
وعلى وجه الخصوص مجال الصدفقات العموميدة وهدذا نظدرا لخصدابتها للفسداد
وقوة ا نفاق العام فيها كما سلف الذكر ،وقد وض المشر مجموعة من التدابير
الوقائية سوف نلخصها فيما يلي:
 .1.2التدابير الوقائية الخاصة بالتوظيف:
نص المشر الجزائدري علدى هدذا فدي البداه الثداني مدن القدانون 01-06
بددنص المددادة  ،03حيددث نددص علددى القواعددد التددي يجدده أن تراعددى فددي توظيددف
مستخدمي القطا العام وفي تسيير حياتهم المهنية وهذه القواعد حسه هذه المادة
9
هي:
 مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية ،مثل الجدارة وا نصافوالكفاءة؛
 ا جراءات المناسبة الختيار وتكوين األفراد المرشحين لتولي المناصه األكثرعرضة للفساد؛
 أجر مالئم با ضافة إلى تعويضات كافية؛ إعداد برامج تعليمية وتكوينية لتمكينهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه؛ما يجه التنويه إليه أن هذه المادة جاءت لتكرس ما جاءت به اتفاقية األمم
المتحدة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته التي اعتمدتها الجمعية العامة ل مم
المتحدة بنيويورك بتاريخ  31أكتوبر  2003والتي نصت في المادة  07منها
على نفس ما نصت عليه المادة  06من القانون .1001-06
تساهم هذه التدابير الوقائية فيما يخص التوظيف في تعزيز األمن الوظيفي
للموظف ،فإذا كان الموظف ما يحصل عليه من مرته ال يكفيه لسداد الحد
مجلة صوت القانون
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األدنى للمعيشة ،وال يشب حاجاته األسرية ومتطلباته ،فهذا سوف ي ثر حتما
على استقراره الوظيفي والتزامه بواجباته الوظيفية ،ليصبم الموظف مجبرا
للبحث عن عوائد مالية إضافية خارج نطاق وظيفته ،مستخدما الوسائل غير
الشرعية ،فيجد الموظف نفسه فاسدا بتقاضي الرشوة أو يلجأ إلى وسائل الفساد
األخرى.
 .2.2اَللتزامات المفروضة على الموظفين العموميين:
المشر الجزائري على الموظف العمومي ،مجموعة من
فر
االلتزامات كرسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،وذلك قصد ضمان السير
الحسن للمرافق وا دارة العامة وحسن سير المال العام وحمايته من كل أشكال
الفساد ،تتمثل هذه االلتزامات أساسا في واجه التصريم بالممتلكات إلى جانه
ذلك إلتزامه بإخبار السلطة الرئاسية التي يخض لها في حالة وجوده في وضعية
مصالحه الخاصة بالمصلحة العامة.
تعار
 .1.2.2التصريح بالممتلكات:
ألزم المشر الجزائري بموجه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الموظف العمومي بالتصريم بممتلكاته ،وذلك قصد ضمان الشفافية في الحياة
السياسية والش ون العمومية ،وحماية الممتلكات العمومية ،وصون نزاهة
األشخاص المكلفين بخدمة عمومية.
يقوم الموظف العمومي بالتصريم بالممتلكات خالل الشهر الذي يعقه
تنصيبه في وظيفته ،أو بداية عهدته االنتخابية ،على أن يجدد التصريم فور كل
زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي.
يشمل التصريم بالممتلكات جرد األمالك العقارية والمنقولة التي يحوزها
المكتته أو أوالده القصر ولو في الشيو في الجزائر و/أو في الخارج ،11هذا
ويكون التصريم بممتلكات ر ساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
مجلة صوت القانون
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أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ،12وقد أشار قانون مكافحة الفساد إلى أنه
سيحدد كيفية تصريم بقية الموظفين العموميين بممتلكاتهم عن طريق التنظيم.13
 .2.2.2التزام الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسية بحالة وجوده في
وضعية تعارض المصالح:
من أشكال الفساد الخطيرة التي وردت باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد نجد جريمة تضاره المصالم ،أين يكون الموظف العمومي لدى هيئة
معينة في وض يختار بين مصلحته الخاصة أو التضحية بها في سبيل المصلحة
العامة ،وهو ما ال يحدث في غاله األحيان ،حيث يتعمد التواجد والحضور في
المعاملة أو الصفقة التي تنطوي على تعار م مصالحه ،فيوجهها التوجيه
14
الذي يخدم أهدافه ومطامعه.
قد أشارت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تعار المصالم وإن
لم تجرمه ،حيث نصت المادة  8و 5منها على " تسعى كل دولة طرف ،عند
االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ،إلى وض تدابير ونظم تلزم
الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من
أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو مناف كبيرة،
قد تفضي إلى تضاره في المصالم م مهامهم كموظفين عموميين".15
لذلك قام المشر الجزائري وتماشيا م أحكام اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ،بتجريم تعار المصالم  conflit d’intérêtبموجه المادة 34
من القانون  01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تنص على
"يعاقه بالحبس ستة ( )06أشهر إلى سنتين ( )02وبغرامة مالية من
50000دج إلى 200000دج كل موظف خالف أحكام المادة  09من هذا
القانون".16
لكن إذا رجعنا إلى المادة  09المحال إليها لتحديد مجمو االلتزامات
المصالم إذا
والواجبات التي يعد الموظف العمومي مرتكبا لجريمة تعار
مجلة صوت القانون
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ارتكبها ،نجدها تتنازل ا جراءات المعمول بها أو أسس إبرام الصفقات
العمومية وعليه فإن النص المقصود با حالة هو نص المادة  08التي يتفق
معناها م المادة  34من القانون  01-06وليس المادة .09
 .3التدابير الوقائية من الفساد الواردة في المرسوم الرئاسي المنظم الصفقات
العمومية وتفويضات المرفق العام .247-15
للمرة الثامنة منذ االستقالل يتم تعديل قانون الصفقات العمومية من طرف
السلطة العمومية وهذا أمال منها للوصول إلى سد الثغرات التي تم حصرها في
مختلف قوانين الصفقات العمومية السابقة ،فقد جاء المرسوم الرئاسي 247-15
متضمنا تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،من أجل سد
الفراغات القانونية التي وجدت في القانون الذي سبقه  ،236-10وأهم ما ركز
عليه المرسوم الجديد هو تكريس مبدأ المحافظة على المال العام ومبدأ الوقاية
من الفساد من خالل جملة من التدابير الوقائية التي يجه مراعاتها و فيما يلي
سنحاول أن نوجزها:
 .1.3التدابير الوقائية عند إبرام وتنفيذ الصفقة.
 .1.1.3اإلعداد المسبق لدفتر الشروط:
تقوم ا دارة بإعداد الشروط واألحكام المتعلقة بالصفقة وفق ما يسمى
بدفتر الشروط ،والذي يعد بمثابة عقد ملزم لإلدارة والمتعامل المتعاقد معها في
حالة منحه الصفقة ،وهو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة القواعد واألحكام
التي تضعها ا دارة مسبقا وبإرادتها المنفردة ،17بما لها من امتيازات السلطة
العامة  ،م مراعاة التشري والتنظيم المعمول بهما حفاظا على المال العام
وشفافية ونزاهة انتقاء المتعاملين م ا دارة وتحقيق المصلحة العامة.
وتنص المادة  1826من المرسوم الرئاسي  247-15المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على إجبارية وض دفتر شروط
مسبقا م نصها على ما يجه أن يوضحه دفتر الشروط ،وقد كان أكد عليها
مجلة صوت القانون
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المشر الجزائري ضمن القانون  01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
في المادة 19 09منه" ،يجه أن ت سس ا جراءات المعمول بها في مجال
الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير
موضوعية ويجه أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص ....ا عداد
المسبق لشروط المشاركة واالنتقاء".
ويتضمن دفتر الشروط حسه المادة  26من المرسوم الرئاسي 247-15
السالف الذكر ما يلي:
 دفتر البنود ا دارية العامة. دفتر التعليمات التقنية المشتركة. دفتر التعليمات الخاصة. .2.1.3تحديد طريقة اختيار المتعامل المتعاقد.
لقد قيد المشر الجزائري حرية المصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل
الذي سوف تمنم له الصفقة ،حيث يتم اختيار المتعامل في مجال الصفقات
وهو المبدأ الذي تمنم به الصفقات أو
العمومية على أساس طله العرو
اختيار المتعاملين لكن االستثناء الوارد في هذا المبدأ هو طريقة اختيار المتعامل
عن طريق التراضي ،وقد أوجد المشر هذه األساليه في قانون الصفقات
العمومية وتفويضات المرفق العام حفاظا منه على المال العام ،وحماية منه على
حقوق األفراد من تعسف ا دارة.
وقد نصت المادة  39من المرسوم الرئاسي على المبدأين السابقين حيث
جاء نصها "تبرم الصفقات العمومية وفقا جراء طله العرو الذي يشكل
القاعدة العامة ،أو وفق إجراء التراضي" ،وجاءت المادة  42من ذات المرسوم
لتبين وتفصل في طريقة اختيار المتعاملين عن طريق طله العرو وهي 4
أنوا كما يلي:
 طله العر المفتوح.مجلة صوت القانون
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 طله العر المفتوح م اشتراط قدرات دنيا. طله العرو المحدود. المسابقة.أما التراضي فهو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة
الشكلية إلى المنافسة ،ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو
شكل التراضي بعد االستشارة ،وتنظم هذه االستشارة بكل الوسائل المكتوبة
المالئمة ،20ويقيد اختيار المتعامل بهذه الطريقة وال يمكن اعتمادها إال في
الحاالت الواردة في المادة .49
 .3.1.3اإلعَلن عن الرغبة في التعاقد:
يقصد با عالن عن المناقصة إيصال العلم إلى عن جمي الراغبين
بالتعاقد وإبالغهم كيفية الحصول على شروط التعاقد ونوعية المواصفات
المطلوبة ،ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال المناقصة ،ويعد مبدأ
العالنية أحد المبادئ الهامة والرئيسية الحاكمة للمناقصة العامة ،تض المنافسة
الحرة موض التطبيق الفعلي ،ألنها هي التي ت دي إلى إثارة المنافسة ضمن
مناخ المساواة والشفافية.21
وقد ألزم المشر المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى ا شهار الصحفي بنص المادة
 61من المرسوم الرئاسي  247-15في جمي أنوا طله العرو األربعة
با ضافة إلى التراضي البسيط بعد االستشارة عند االقتضاء ،22ثم فصلت المادة
 65من ذات المرسوم كيفية ا عالن ومكانه.23

.2.3الرقابة على مشروعية إبرام الصفقة العمومية:
إن المبالغ المرصودة للصفقات العمومية من المال العام جعلها المشر
الجزائري محل متابعة من طرفه بمختلف التدابير الوقائية والعالجية والتي
مجلة صوت القانون
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ترافق عملية إبرام الصفقة بمجموعة مختلفة من أنوا الرقابة عليها قبل وأثناء
وحتى بعد إجرائها ،وهذا بغر حماية المال العام وتحقيق األهداف المرجوة
من التعاقد.
يقصد بالرقابة على الصفقة العمومية أن تقوم ا دارة بمراقبة حدوث
الصفقة بصفة كاملة ،وهذا قبل دخولها حيز التنفيذ ،وتشمل هذه الرقابة الفحص
القبلي والبعدي للصفقة ،بمعنى أن المصلحة المتعاقدة تقوم باحترام إجراءات
الرقابة المفروضة على صفقاتها منذ التفكير في إبرامها إلى حين التوقي عليها،
24
بل وتستمر هذه الرقابة حتى بعد إبرامها والشرو في تنفيذها.
وأقر المشر وجوه هذه الرقابة بمقتضى المادة  156من المرسوم
الرئاسي  ،247-15وتصنف الرقابة حسبه على الصفقات العمومية كما يلي:
 .1.2.3الرقابة القبلية على الصفقة العمومية:
تندرج ضمن الرقابة القبلية للصفقات العمومية كل من الرقابة الداخلية
والرقابة الخارجية ورقابة الوصاية ورقابة المراقه المالي ورقابة المحاسه
العمومي.
25
أ -الرقابة الداخلية :يتبين لنا من خالل نص المادة  159من المرسوم
الرئاسي رقم  247-15الرقابة أن الداخلية تقوم بها المصلحة المتعاقدة
بنفسها وذلك بإنشاء هيئات رقابة و فق قانونها األساسي ،ثم تبين المادة
 26160من ذات المرسوم أن هيئة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
للمصلحة المتعاقدة تتمثل في لجنة فتم األظرفة وتقييم العرو حيث يمكن
للمصلحة المتعاقدة إنشاء لجنة دائمة واحدة أو أكثر.
ه -الرقابة الخارجية :تتمثل الغاية من الرقابة الخارجية ،في مفهوم هذا
المرسوم وفي إطار العمل الحكومي ،في الـتـحـقـق مـن مـطـابـقـة
الـصـفـقـات العمومية المعروضة على الهيئات الخارجية المذكورة للتشري
والتنظيم المعمول بهما ،وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من
مجلة صوت القانون
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مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية ،وتخض
الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية ،طبقا
ل حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،27هذا وقد وز المشر
الجزائري الرقابة الخارجية على الصفقات على لجان متعددة تطبيقا لمبدأ
الالمركزية ،حيث أنه لم يجعل هذه الرقابة ضمن اختصاص لجنة أو جهة
واحدة ،وذلك بهدف ضمان الفعالية والنجاعة في قيام اللجان التي أسند لها
القانون مهمة الرقابة على مدى تطبيق المصالم القانونية للنصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ،وتتمثل لجان الرقابة
الخارجية على الصفقات العمومية في:
 لجنة الصفقات العمومية للمصالم المتعاقدة. اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.ج -رقابة الوصاية :تعرف الوصاية ا دارية على أنها مجموعة من السلطات
التي قررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات الالمركزية وأعمالهم
بقصد حماية المصلحة العامة ،هذه الهيئات تملك استقاللية عضوية ووظيفية
يجه احترامها من طرف سلطة الرقابة ،هذا وتمارس رقابة الوصاية قبل
البدء في تنفيذ الصفقة وأثناء تنفيذها.
د -رقابة المراقب المالي :تخض الصفقة للتأشيرة المسبقة للمراقه المال ،وذلك
بعد رف التحفظات المعبر عنها من قبل لجنة الصفقات المختصة وقبل موافقة
السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها ،وتشير المادة  195من المرسوم
الرئاسي  247-15السالف الذكر إلى وجوه حصول المصلحة المتعاقدة
على تأشيرة المراقه المالي على الصفقة لتصبم سارية المفعول ،وفي حالة
الرف يجه أن يكون هذا الرف معلال.
ه -رقابة المحاسب العمومي :يمارس المحاسه العمومي الرقابة من خالل
التأكد من مدى احترام قواعد المحاسبة العمومية ،وهي رقابة تهتم في الغاله
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بشرعية ا نفاق التي تقتضي مطابقة النفقة لالعتماد المالي المخصص ،وفقا
لما نصت عليه قواعد المحاسبة العمومية المحتواة في القانون رقم 21-90
الم رخ في  ،1990/08/15وينتج عن ممارسة المحاسه العمومي للرقابة
على النفقة ،إما تمريرها وأدائها أو رفضها م تبرير الرف  ،والذي غالبا
ما يرتكز على أسباه مثل:
 عدم توفير االعتمادات وفق السقف الالزم. غياه إشهاد أداء الخدمة. غياه التأشيرات الالزمة. .2.2.3الرقابة البعدية على الصفقة العمومية:
هي رقابة الحقة لعملية التنفيذ وال تكون إال بعد استيفاء ا جراءات القانونية
الالزمة ،وتمارس من طرف مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
َ -رقابة مجلس المحاسبة :يستمد مجلس المحاسبة مشروعية رقابته على
الصفقة العمومية من الدستور ،حيث أشار الدستور في المادة  170على
أنه "ي سس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات
ا قليمية والمرافق العمومية".
ه -رقابة المفتشية العامة للمالية :تتبلور مهمة المفتشية العامة للمالية في
مكافحة الفساد عن طريق قيامها بدور رقابي على إبرام وتنفيذ الصفقة
28
العمومية ،ومن بين أهم المهام الموكلة إلى هذه المفتشية نجد ما يلي:
 مراقبة الشروط الشكلية للصفقة العمومية:
 جم المعلومات عن الصفقة العمومية واالستفسار عن الطريقة التي حددت بهاالحاجات العامة؛
 البحث في طريقة إبرام الصفقة ،فإذا أبرمت عن طريق التراضي يجه تطابقهام الحاالت القانونية واالستثنائية والتي تجعل اآلمر بالصرف يتجنبها عدى
مجلة صوت القانون
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في الحاالت التي نص عليها القانون نظرا لما يترته عليها من نتائج سلبية
كالمحاباة واستغالل النفوذ والرشوة وا ضرار بالمصلحة العامة؛
 تحديد األهداف المتوخاة من الصفقة حتى ال ترصد إعتمادات مالية ضخمةلصفقة ال تعود بالفائدة على المواطنين؛
 ا طال على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها م القوانين والتنظيماتالسارية المفعول.
 مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية:
 التأكد من شرعية تشكيلة لجنة فتم األظرفة وتقييم العرو ؛ التأكد من مراعاة هامش األفضلية للمنتج ذي األصل الجزائري؛ معاينة محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعيين هذه اللجنةوشرعية اجتماعاتها.
الخاتمة:
لقد تبين من خالل دراستنا لموضو التدابير الوقائية من الفساد في
الصفقات العمومية من خالل عر وتحليل القانون  01-06المتعلق بالوقاية
من الفساد ومكافحته وكذا المرسوم الرئاسي  247-15المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بأن الحكومة الجزائرية تملك النية
الكاملة في االجتهاد لتدعيم منظومتها القانونية بكافة ا جراءات القضائية والتي
من شأنها التقليل من حدة ظاهرة الفساد خاصة في شقه المالي وما تعلق بالمال
العام ،كما أنها تسعى جاهدة لسد الفراغات التي تحول دون تحقيق منظومة غير
فاسدة ،وأظهر المرسوم الرئاسي  247-15دوره في التخفي من حدة الفساد
مقارنة بسابقيه ،وتبقى كل القوانين التي جاءت بها السلطة العمومية تماشيا م
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وبا ضافة إلى هذه التدابير الوقائية فإن
جهد السلطة العمومية لم يقتصر على إحداث قوانين وقائية وفقط وإنما هيئات
رقابية كذلك ،ويبقى الفساد ظاهرة عالمية تستدعي تكامل اجتماعي ،سياسي،
مجلة صوت القانون
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اقتصادي وديني من أجل القضاء عليها ،هذا وقد نسعى من خالل هذه الدراسة
تقديم جملة من االقتراحات والتي نجدها داعمة ثراء المنظومة القانونية في هذا
الشأن المتعلق باالعتداء على المال العام:
 على المشر الجزائري أن يأخذ بعين االعتبار ديناميكية البيئة المحيطةباألنشطة ذات الطاب المالي خاصة في المجال العمومي ،ولذلك يتوجه عليه
دائما تحيين ا جراءات والتدابير القضائية في سياق تسيير المال العام ،وكذا
إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.
 نقترح ضرورة اعادة النظر في شروط الرشم لعضوية المجلس الشعبي البلديوالوالئي حتى يشرف على إبرام الصفقات العمومية على مستوى كل من
البلدية والوالية منتخبون يتمتعون بالكفاءة الالزمة واألداء المتميز.
 العمل على رقمنة القطا ا داري العمومي وذلك على المستوى الوطني،خاصة في مجال طرح المناقصات العمومية والمزايدات ا لكترونية.
التهميش و اإلحاَلت :
 -1مرسوم رئاسي رقم  ،128-04م رخ في  19أبريل سنة  ،2004يتضمن التصديق بتحفظ
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة ل مم المتحدة
بنيويورك يوم  31أكتوبر  ،2003ج .ج.ر .ج عدد  ،26الصادر بتاريخ  25أبريل .2004
 -2معارفي فريدة ،مفتاح صالم ،الفساد اإلداري والماليَ ،سباب  ،مظاهره ،ومؤشرات
قياس  ،مداخله مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي
وا داري ،يومي  06و 07ماي  ،2012جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص .02
 -3أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ،المصباح المنير معجم عربي عربي دار الحديث،
القاهرة ،2004 ،ص.280
 -4حسين المحمدي بوادي ،الفساد في اإلدارة لغة المصالح ،دار المطبوعات الجامعية،
مصر ،2008 ،ص.10
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 -5علي بدر الدين الحاج ،جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري ،الطبعة
األولى ،دار األيام للنشر والتوزي  ،عمان ،2015 ،ص .31
6

- Asian développement Bank, anticorruption and integrity, Mandaluyong

city, second edition ,Philipine , 2010,p31

 -7قاسم علوان سعيد ،سعاد عادل احمد ،الفساد اإلداري و المالي ،مجلة الدراسات التاريخية
والحضارية ،2014 ،ص.05
 -8المـادة الثانيـة مـن المرسـوم الرئاسـي  247-15المـ رخ فـي  2ذي الحجـة عـام 1436
المرفق العام ،الجريدة
الموافـق لـ  16سـبتمبر  ،2015يتضـمن تنظـيم الصـفقات تفوي
الرسمية العدد  50الم رخة في  30سبتمبر .2015
 -9أنظر إلى المادة  03في الباه الثاني من القانون  01-06المتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته.
 -10المادة  07من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجه قرار  4/58في
الدورة  58بنيويورك بتاريخ .2003/10/31
 -11أنظر المادة  4الفقرة 3و  ،2والمادة  5من القانون  01- 06المتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،السالف ذكره.
 -12أنظر المادة  06من القانون ، 01-06السالف ذكره.
 -13أنظر المرسوم الرئاسي رقم  415-06الم رخ في  22نوفمبر  ،2006والذي حدد
كيفيات التصريم بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة
 06من القانون المتعلق بالوقابة من الفساد ومكافحته ،ج .ج.ر .ج عدد ، 74الم رخة في 22
نوفمبر .2006
 -14جمال الدين عنان ،مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية -جريمة تعارض المصالح
نموذجا ،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية والقانون الجنائي
المنظم بكلية الحقوق العلوم السياسية بجامعة  20أوت  1995سكيكدة يوم 26/25
نوفمبر ،2017ص.05
 - 15نفس المرج السابق ،ص.03
 - 16أنظر المادة  34من القنون  01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،السالف ذكره.
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 -17محمد الصغير بعلي ،العقود اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزي  ،الجزائر،2005 ،
ص.48
 -18أنظر المادة  26من مرسوم رئاسي رقم  247- 15الم رخ في  2ذي الحجة عام 1436
الموافق لـ  16سبتمبر سنة  2015والمتضمن لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق
العام.
 - 19أنظر المادة  09من القانون  ،01-06السالف ذكره.
 - 20المادة  41من المرسوم الرئاسي  ،247-15السالف ذكره.
 -21ريم علي إحسان محمد العزاوي ،وسائل إبرام العقود اإلدارية -دراسة مقارنة ،الطبعة
األولى ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر ،2014،ص ص.37 36
 -22أنظر المادة  61من المرسوم الرئاسي .247-15
 -23أنظر المادة  65من المرسوم الرئاسي .247-15
 -24عبد اللطيف مان  ،طرق إبرام الصفقات العمومية ،رسالة ماجستير في القانون العام،
جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان،2008/2007 ،الجزائر ،ص .95
 -25أنظر المادة  159من المرسوم الرئاسي .247-15
 -26أنظر المادة  160من المرسوم الرئاسي .247-15
 -27حمزة خضري ،آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية ،أطروحة دكتوراه
في الحقوق ،تخصص قانون عام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،2015/2014 ،1
ص.164
 -28حمزة خضري ،مرج سبق ذكره ،ص.181

قائمة المراجع:
 المؤلفات:
 أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ،)2004( ،المصباح المنير معجم عربي عربيدار الحديث ،القاهرة.
 حسين المحمدي بوادي ،)2008( ،الفساد في اإلدارة لغة المصالح ،دار المطبوعاتالجامعية ،مصر.
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 علي بدر الدين الحاج ،)2015( ،جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري،الطبعة األولى ،دار األيام للنشر والتوزي  ،عمان.
 ريم علي إحسان محمد العزاوي ،)2014( ،وسائل إبرام العقود اإلدارية -دراسة مقارنة،الطبعة األولى ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر.
 محمد الصغير بعلي ،)2005( ،العقود اإلدارية ،دار العلوم للنشر والتوزي  ،الجزائر. الطروحات:
 حمزة خضري ،آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية ،أطروحة دكتوراه فيالحقوق ،تخصص قانون عام ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،1الجزائر.2015/2014 ،
 عبد اللطيف مان  ،طرق إبرام الصفقات العمومية ،رسالة ماجستير في القانون العام ،جامعةأبو بكر بلقايد  -تلمسان،2008/2007 ،الجزائر.
 المقاَلت:
 قاسم علوان سعيد ،سعاد عادل أحمد ،)2014( ،الفساد اإلداري و المالي ،مجلة الدراساتالتاريخية والحضارية.
 المداخَلت:
 جمال الدين عنان ،مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية -جريمة تعارض المصالحنموذجا ،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية والقانون الجنائي
المنظم بكلية الحقوق العلوم السياسية بجامعة  20أوت  1995سكيكدة يومي 26/25
نوفمبر.2017
 معارفي فريدة ،مفتاح صالم ،الفساد اإلداري والماليَ ،سباب  ،مظاهره ،ومؤشرات قياس ،مداخله مقدمة للملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي وا داري،
بجامعة محمد خيضر بسكرة يومي  07/06ماي .2012
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البالجيا وسبل مكافحتها
plagiarism and ways of compating it

مقايل نورة  -هاروتكد ةبلاط  -تخصص حقوق
 1جامعة وهران  2محمد بن احمد كلية الحقوق والعلوم السياسية
mekailnora@gmail.com
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تاريخ اإلرسال2020/04/17 :

تاريخ القبول 2020/05/21 :تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
تعد ايجالبلا أو السرقة العلمية جريمة أخالقية قبل أن تكون جريمة علمية فهي كل
شكل من أشكال النقل غير القانوني في المنشورات و البحوث العلمية والمذكرات الجامعية
وإذ أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الراهن اشد منها في أي وقت مضى .فقد
أ صبح العالم في سباق محموم للوصول إلى اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي
تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان .إال انه في اآلونة األخيرة بدأت السرقات العلمية في االنتشار
بكثرة مما سيقودنا الحديث عنها لتبيان مفهومها وإليجاد طرق الحد منها .وذلك للوصول
لل نتيجة المرجوة وهي مجتمع علمي خالي من الشوائب الفكرية أهمها السرقات العلمية وبتالي
الوصول إلى الحقيقة المؤكدة وهي جودة مصنف البحث العلمي.
كلمات مفتاحية˸ البحث العلمي ،البالجيا،.االمانة العلمية  ،النزاهة االكاديمية،الباحث.
Abstract:
Scientific theft or plagiarism is a moral crime before it is a scientific
one. It is every form of unlawful transfer in scientific research and
university notes where the need for scientific research has become more
insistent today than ever before
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The world is knowing a feverish race to reach to the greatest
possible degree of accurate fruitful knowledge that guarantees the
comfort and well-being of man . however recently scientific thefts
began to spread which will lead us to talk about them to clarify their
concept and to find ways to reduce them in order to reach the desired
result. Which is a scientific society free of intellectual impurities that
plagiarism is the most important one and then access to quality
scientific research workbook.
; Keywords: scientific research ; plagiarism ; scientific honesty
academic Integrity; researcher.

 -1المرسل :مقايل نورة ،طالبة دكتوراه ،اإليميلmekailnora@gmail.com :
مقدمة :

تعد السرقة العلمية أو البالجيا جريمة اخالقية قبل أن تكون جريمة علمية ،إذ
يتجرد الطالب أو الباحث أو األستاذ من أخالقه ويسطو على مجهودات غيره
دون الشعور بالخجل أو تأنيب الضمير وهو ما يؤدي في النهاية إلى انتهاك مبدأ
األمانة العلمية والنزاهة األكاديمية التي يجب أن يتحلى بها كل طالب أو أستاذ
في بحوثه العلمية  .إال أن البالجيا باعتبارها جريمة علمية تتنافى مع مبدآ
األمانة العلمية الذي يجب أن تتسم به البحوث العلمية والوسائل واألطروحات
ا ألكاديمية تفضي بنا إلى معالجتها وذلك بوجوب التعريف بها لعدم الوقوع فيها
وتبيان كيفية مكافحتها لدى كل مؤسسات التعليم العالي و مؤسسات البحث وذلك
1
جراء تفشها في الوسط األكاديمي الجزائري مؤخرا .
وبتالي فان السرقات العلمية تمثل تهديد حقيقي على المجتمع العلمي مما
تحققه من إجرام وفساد اجتماعي إذ تعتبر موضوع الساعة بسبب التطاوالت
التي وقعت والزالت تقع على البحوث العلمية .2وألجل المحافظة على الحقوق
مجلة صوت القانون
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الفكرية للغير إال والبد من إيجاد حل للخطورة المحدقة بالمجتمع األكاديمي
والتي سببها البالجيا ولهذا سنكون بصدد معالجة اإلشكالية التالية ˸
ما المقصود بالبالجيا وما السبيل للحد منها؟
متبعينا في ذلك المنهج التحليلي التفسيري والوصفي لمفهوم البالجيا ومختلف
النصوص المتعلقة بها وذلك لتبيان كيفية مكافحة ومعالجة هذه االخيرة.
ومن هنا يمكن ترجمة الخطة وتقسيمها إلى عنوانين رئيسيين˸ األول
والمتمثل في مفهوم البالجيا واما العنوان الثاني فيتمثل في كيفية الحد من
البالجيا ومعالجتها.
 .1مفهوم البالجيا
 .1.1العنوان الفرعي االول ˸ التعريف بالبالجيا لغويا واصطالحيا

من المؤكد أن هناك العديد من الممارسات و السلوكيات المنافية ألخالقيات
البحث العلمي المنتشرة بكثرة في مؤسساتنا الجامعية إال انه من بين كل هذه
المخالفات تعتبر البالجيا األكثر سوءا و األشد ضرار ، 3لما فيها من انتهاكات
للفكر و الجهد اإلنساني با اعتبارها تتعدى على حق مقدس وهو حق اإلبداع و
الفكر اللذان يعتبران من حق المبدع وحده مما يؤثر سلبا على المجتمع .لذلك
سنسلط الضوء على هذا الجرم الغير األخالقي و المتمثل في البالجيا او السرقة
العلمية.وبالتالي ارتأينا أن نحلل مفهوم البالجيا من الناحية اللغوية
4
واالصطالحية .وهذا ما سنالحظه من خالل تعريفنا لها.
•البالجيا لغويا ˸

إلجالء الغموض عن مفهوم البالجيا ،يكون إال من خالل التعرض للتعريف
اللغوي حيث ان
 Plagiar-plagiarismكلمة التينية مشتقة من  plagiarusومعناها مختطف.
ولقد استعملت بمعنى االنتحال –في حين الترجمة من اللغة الالتينية إلى
العربية-وهو سرقة أفكار الغير  ،أو كلماتهم ،أو مخترعاتهم  ،أو مؤلفاتهم،
واالنتحال هو ادعاء ما ال أصل له أي ادعاء ما لغيره بمعنى ادعاه لنفسه وادعى
مجلة صوت القانون
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انه قائله وتنحله وادعاه لغيره ونحلهﹸ أي نسبهﹸ إليه وبتالي تؤدي الى مصطلح
السرقة العلمية.
•البالجيا اصطالحا ˸

عند تحدثنا حول هذه الجريمة نجد أنفسنا امام عدة مصطلحات تؤدي لمفهوم
واحد وهو انتهاك الفكر االنساني خلسة ودون رضا المجني عليه سواء اطلق
عليها اسم البالجيا اوالقرصنة الفكرية او االنتحال العلمي او السرقة العلمية واذ
لها رابطين مهمين أوال -السرقة و التي "تعتبر أنها استيالء الجاني على ملكية
المال المسروق أو منفعته أو حيازته" .5والتي تعتبر المحرك الرئيسي لهذا
الجرم و ثاني رابط وهو مصطلح العلمية.
إال أن هنا األمر يختلف باعتبار أنها مستنبطة من مفهوم أو مدلول العلم
فعموما يعتبر العلم محل جريمة البالجيا ولكن مؤطر في شكل مصنف كالبحث
وبتالي أطلق عليها بالسرقة العلمية  6او البالجيا والتي حتميا ستؤثر على هذا
األخير باعتبارها جريمة أخالقية و قانونية ولدى يمكن تلخيص مفهومها في
نقطتين أساسيتين أولها انتهاك لحق المؤلف و ثانيا انتهاك لألمانة العلمية.7
ولكن يمكن ترجمة تعريفها بصيغة أخرى بحيث يمكن القول بان السرقة
العلمية هي شكل من أشكال النقل غير القانوني وتعني أن تأخذ عمل شخص أخر
وتدعي انه عملك  ،والبالجيا هي "ادعاء ملكية أفكار اآلخرين واستخدام ما
توصل إليه اآلخرون من إنتاج فكري على انه إنتاجهم دون توثيق المصدر
األساسي".8
ومن هنا يترجم المعنى بان اإلنتاج الفكري هو المنتهك من قبل الجاني أي
الفكرة الخاصة للشخص األصلي الباحث فيقوم السارق العلمي بسرقة األفكار
ونسبتها إلى نفسه على أنها له.
هنا يظهر االختالف بان السرقة العلمية هي سرقة شيء غير ملموس أي
معنوي على غرار السرقة العادية الذي يعتبر محلها شيء ملموس .وبتالي فان
االنتحال األكاديمي أو السرقة الفكرية أو الغش األكاديمي او كل هذه المسميات
مجلة صوت القانون
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مترادفات وأوجه لعملة واحدة اال وهي البالجيا او السرقة العلمية والتي تعطي
الحق للطالب أو الباحث أو األستاذ باالستيالء والسطو على مجهودات غيره
دون مراعاة لقواعد وأساسيات البحث العلمي خصوصا والمصنفات الفكرية
عموما.
.2.1العنوان الفرعي الثاني˸ التعريف القانوني للبالجيا(تحليل للقرار )933

عرفت السرقة العلمية ضمن الفصل الثاني من المادة رقم  03فقرة  1من
القرار رقم  933المؤرخ في  28جويلية  2016المتعلق بالسرقة العلمية على
أنها " كل عمل يقوم بيه الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث
أالستشفائي الجامعي آو الباحث الدائم آو كل من يشارك في عمل ثابت لالنتحال
و تزوير النتائج أو الغش في األعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات
علمية آو بيداغوجية أخرى". 9
وبتالي يمكن القول أن البالجيا او السرقة العلمية ومن خالل الفقرة األول ى
من المادة  3يتضح لنا من هم األشخاص المعنيين من (طالب وأستاذ و الباحث)
بهذا الجرم العلمي و األعمال الثابتة للعمل ألجرمي كالتزوير و الغش كونها
تنطوي على تقديم مشوه ألعمال اآلخرين و ادعاء ملكيتها.
كما تعرض القرار إلى البالجيا على أنها˸
•-اقتباس كلي آو جزئي ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال
منشور أو من كتب أو مجالت أو دراسات أو تقارير آو من مواقع الكترونية أو
إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها األصليين.
•-اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين ودون ذكر مصدرها و
أصحابها األصليين.
•-استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها األصليين.
•-استعمال براهين أو استدالل معين دون ذكر مصدره و أصحابها ألصليين.
•-نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة و
اعتباره عمال شخصيا.
مجلة صوت القانون
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•-استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو
جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون اإلشارة إلى مصدرها و
أصحابها األصليين.
كما ذكر هذا القرار كذلك أن استعمال الترجمة دون ذكر المترجم أو المصدر
تعتبر سرقة علمية  .وقيام كذلك األشخاص المذكورة في الفقرة األولى بإدراج
اسم في بحث دون المشاركة في أعداده أو إدراج اسمه نسبة لسمعته العلمية
سواء كان بإذنه أو دون إذنه أو تكليف أشخاص أخرى للقيام بأعمال بيداغوجية
و إدراج أسماء خبراء محكمين كعضو في الجان العلمية من اجل كسب مصداقية
10
دون علمه و موافقته.
ومن خالل هذا القرار وتعريفه للبالجيا يتضح أن هذه الجريمة تقوم في حالة
عدم نسبة العمل لصاحبه األصلي و هذا واضح في القرار 933حين كرر هذه
العبارة في كل شكل من أشكال السرقة العلمية سواء كان العمل كتابات او رسوم
او برامج ...الخ.
كما تصنف حسب األمر  05-03المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
البحوث العلمية من مصنفات األدبية المحمية و هذا ما نصت عليه المادة 4
بأنها˸ " تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي
المصنفات األدبية المكتوبة مثل ˸ المحاوالت األدبية و البحوث العلمية و
التقنية...الخ" 11.و التي تعتبر هذه األخيرة من أكثر المصنفات استهدافا باعتبار
أن البالجيا تمارس أكثر في األوساط األكاديمية.
وبتالي يمكن القول أن البالجيا تمثل انتهاك خطيرا لحقوق الملكية الفكرية
واألمانة العلمية مما يزيد فرص النفاد الثقافة و المعرفة وفساد المجتمع.
إذن البد من الحاجة الملحة لإلبداع الذهني و العلمي و األدبي و الفني
كوسيلة لتحقيق األهداف المنشودة للوصول إلى المبتغى وهو علم خالي من
الخروق األخالقية ، 12وال يتحقق هذا إال بمحاربة البالجيا بمختلف الطرق
مجلة صوت القانون
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األخالقية و القانونية لتجنب اآلثار السلبية التي تقع على المصنفات العلمية
وبتالي يمكن القول أن البالجيا هي ˸
•-شكل من أشكال النقل الغير القانوني بقصد أو من غير قصد.
•-نسبة العمل لغير أصحابها ألصليين.
•-تتنوع السرقات العلمية بتنوع أوجهها.
إذن فاالبالجيا هي سرقة مجهود العلمي لآلخرين مهما كانت نوعية هذا
ال مجهود ،سواء كان على شكل فكرة أو فقرة  ...بشرط عدم نسبتها ألصحابها
األصليين.
 .2الية مكافحة البالجيا
 .2.1العنوان الفرعي األول :البالجيا وتدابير الوقاية منها

لقد استفحلت في اآلونة األخيرة ظاهرة البالجيا وتفاقمت في األوساط
الجامعية الجزائرية وإذ لم تقتصر على المداخالت العلمية والمقاالت فحسب بل
امتدت إلى أبحاث التخرج والمؤلفات مما أساء للبحث العلمي بشكل ملحوظ
وعلى مصداقية المؤسسات البحثية الجزائرية على وجه التحديد.ولذلك بات من
المؤكد على ضرورة التشديد على االنحرافات التي تقع على البحوث العلمية
ومحاربتها بشتى أنواعها والتعامل معها بكل صرامة وذلك من خالل قراءة
بسيطة للقرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجزائري( )933فسنتوقف عند أهم المواد الواردة بهذا القرار والتي حددت
مجموعة من التدابير الوقائية والردعية للسرقة العلمية  .عالوة على ذلك
التطرق الى كل من االمر  05-03المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
باالضافة الى قانون العقوبات الجزائري.
•السرقة العلمية وتدابير الوقاية منها(وفق القرار˸ )933

إن نجاح أي إستراتيجية للحد من ظاهرة السرقة العلمية ال يجب أن تعتمد
على التدابير الردعية فقط مهما بلغت درجة شدتها بل يجب اتخاذ إجراءات
وقائية بالموازاة مع تلك التدابير الردعية والتي يمكن تلخيصها فيما ياتي ˸
مجلة صوت القانون
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اوال-تدابير التحسيس والتوعية˸
حيث تلزم المادة الرابعة من القرار المذكور أعاله مؤسسات التعليم العالي و
البحث العلمي باتخاذ تدابير التحسيس و التوعية تخص السيما˸
تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين حولقواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب السرقات العلمية.
 تنظيم دورات وأيام دراسية لفائدة الطلبة واألساتذة الباحثين والباحثين الدائمينالذين يحضرون أطروحات الدكتوراه.
إدراج مقياس اخالقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي.إعداد أدلة إعالمية تدعيميه حول مناهج التوثيق وتجنب السرقات العلمية فيالبحث العلمي.
إدراج عبارة التعهد بااللتزام بالنزاهة العلمية والتذكير باإلجراءات القانونية فيحالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي.
ثانيا˸تدابير الرقابة
حيث تلزم المادة السادسة من القرار السالف الذكر مؤسسات التعليم العالي
ومؤسسات البحث باتخاذ تدابير الرقابة التالية˸
تأسيس على مستوى موقع كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قاعدةبيانات لكل األعمال المنجزة من قبل الطلبة واألساتذة الباحثين االستشفائيين
الجامعيين والباحثين الدائمين يشمل ال سيما مذكرات التخرج ومذكرات الماستر
و الماجستير وأطروحات الدكتوراه  .تقارير التربصات الميدانية  .مشاريع
البحث والمطبوعات البيداغوجية.
 تأسيس لدى كل المؤس سات التعليم العالي ومؤسسات البحث قاعدة بياناترقمية ألسماء األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين االستشفائيين الجامعيين
والباحثين الدائمين حسب شعبهم وتخصصاتهم وسيرتهم الذاتية ومجاالت
اهتماماتهم العلمية والبحثية لالستعانة بخبرتهم من اجل تقييم إعمال وأنشطة
البحث العلمي.
مجلة صوت القانون
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 شراء حقوق استعمال مبرمجات معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربيةواللغات األجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة االنترنت
وغيرها من البرمجيات المتوفرة أو إنشاء مبرمج معلوماتي جزائري كاشف
13
للسرقة العلمية.
ثالثا˸استحداث مجلس آداب وأخالقيات المهنة الجامعية
يكلف مجلس آداب وأخالقيات المهنة الجامعية للمؤسسة إضافة إلى الصالحية
المخولة له بموجب المرسوم التنفيدي180/04و المتمثل في اقتراح تدابير تتعلق
وتكفل احترام قواعد آداب وأخالقيات المهنة الجامعية والتي تنصب على المبادئ
والقواعد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة األستاذ التعلم و التكوين العاليين
وكذا المبادئ و القواعد التي يجب أن تسير العالقات بين األساتذة ومكونات
األسرة الجامعية األخرى التدابير المطبقة في حال اإلخالل بآداب وأخالقيات
المهنة الجامعية مجمل التدابير الكفيلة بضمان حريات األساتذة في إطار الحرم
الجامعي إعداد تقرير سنوي مرفق بالتوصيات واختيار أعضاء مجلس آداب
14
اخالقيات المهنة الجامعية للمؤسسات.
ويكلف عالوة على هذه المهام وفقا لنص المادة  13من القرار المتعلق بالوقاية
من السرقة ومكافحتها بما ياتي˸
 دراسة كل إخطار بالسرقة العلمية وإجراء التحقيقات والتحريات الالزمةبشأنها.
 تقدير درج ة عدم االلتزام بقواعد األخالقيات المهنية والنزاهة العلمية لكلحالة تعرض عليه.
 تقدير درجة الضرر الالحق بسمعة المؤسسة وهيئاتها العلمية.إحالة كل حالة تتعلق بالسرقة العلمية على الجهات اإلدارية المختصة في
المؤسسة مشفوعة بتقرير مفصل يبين حاالت االنتحال و السرقة العلمية في
العمل موضوع اإلحالة .
رابعا˸تنظيم تاطير التكوين في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي
مجلة صوت القانون
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حيث تنص المادة  5من القرار السالف الذكر مراعاة األحكام التنظيمية
المتعلقة بالتكوين في الدكتوراه وتنظيم نشاطات البحث تتولى المجالس العلمية
في المؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ما ياتي˸
 مراعاة قدرات التاطير في المؤسسة. احترام تخصص كل أستاذ باحث أو باحث دائم عند تكليفهم باإلشراف علىنشاطات وأعمال البحث.
 إلزام طالب الدكتوراه باإلمضاء على ميثاق األطروحة .إلزام الطالب واألستاذ الباحث والباحث الدائم بتقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم
أعمال البحث أمام الهيئات العلمية من اجل المتابعة والتقييم حسب الكيفيات
15
المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
•التدابير التقنية للكشف عن السرقات العلمية˸

هناك مجموعة من البرامج التي لها اهمية كبيرة في محاربة البالجيا او السرقة
العلمية من بينها ˸
•برنامج  aplagوهو اختصار ل  plagiarismarabicويعتبر احد برمجيات
كشف انتحال النصوص عربية المنشا حيث صدر بقسم علوم الحاسب بجامعة
الملك سعود عام  2011حيث يعتمد على التمثيل المنطقي للنصوص كفقرات
وجمل وكلمات بحيث تاخد كل عبارة وكل كلمة اعداد صحيحة تعبر عنها
بترتيب ورودها في النص وقد ثم اختيار البرنامج مع اثنى عشر نص باللغة
العربية ولتقييم النتائج ثم االعتماد على االستبيان والتحقيق كمقياسين لتقسيم دقة
وصحة مخرجات البرنامج.
•نظام قارنت ˸ garnetوقارنت نظام حاسوبي متقدم يساعد المعلمين والباحثين
والكتاب والجهات التعليمية من خالل تحديد اصالة محتوى االنتاج الفكري
المكتوب وكشف غير اصلي والسماح لهم بتجنب بعض االخطاء التي هي عادة
تقع عندما يقدموا اعمالهم ثم تطوير قارنت بتعاون مشترك بين الموجهين
التربويين واالكاديميين ممن لهم خبرة طويلة في الخدمات البحثية واالكاديمية
مجلة صوت القانون
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لمساعدة الكتاب على التعرف على اخطاء كتابة بطريقة تعليمية ارشادية وعلى
الرغم من انه يتم توفير هذه ال خدمة بعدة لغات اال ان اللغة العربية تاخرت عن
مثل هذه الخدمات بسبب صعوبة هيكلتها و الموارد المحدودة.
وغير ذلك من البرامج واالنظمة المساعدة على اكتشاف البالجيا ومن هنا يمكن
القول ان البرامج واالنظمة الكشف عن البالجيا من التدابير التقنية المساعدة
16
على الحد منها .
 2.2العنوان الفرعي الثاني ˸التدابير الردعية للبالجيا

في إطار القرار  933المتضمن القواعد المتعلقة بالبالجيا ومكافحتها فهذه
أهم تطبيقات القواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها الواجبة على كل من
الطالب واألستاذ الباحث واألستاذ الباحث أالستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم.
أوال˸العقوبات التأديبية ضد الطالب
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
في القرار رقم  371المؤرخ في  11جوان  2014يتعرض الطالب قبل أو بعد
مناقشته مذكرة التخرج ماستر .ماجستير.دكتوراه إلى إبطال المناقشة وسحب
اللقب الحائز عليه على انه يمكن مطالبة الطعن في القرار الذي يتخذه مجلس
تأديب وحدة التعلم و البحث أمام مجلس تأديب المؤسسة وفقا للمادة  35من
17
القرار السالف الذكر.
ثانيا˸ العقوبات التأديبية ضد األستاذ الباحث آو األستاذ الباحث أالستشفائي
الجامعي أو الباحث الدائم.
حيث تتضمن نص المادة  36من القرار المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية
ومكافحتها العقوبات التي يمكن توقيعها على األستاذ الباحث و األستاذ الباحث
أالستشفائي الجامعي والباحث الدائم في حالة ثبوت السرقة العلمية في نشاطاتهم
البيداغوجية والعلمية وفي مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومشاريع
البحث األخرى أو أعمال التأهيل الجامعي أو أية منشورات علمية أو بيداغوجية
أخرى أثناء آو بعد مناق شتها آو نشرها آو عرضها للتقييم تعرض صاحبها إلى
مجلة صوت القانون
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إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك األعمال أو سحبها
من النشر وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في األمر 03/06
كما تنص المادة  37من نفس القرار على انه تتوقف جميع المتابعات التأديبية
ضد كل شخص لعدم كفاية األدلة أو بسبب وقائع غير واردة في نص المادة 3
من هذا القرار.
•التدابير الردعية وفق االمر  05-03المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أما المادة  38فتنص على انه طبقا ألحكام اآلمر رقم  05-03المؤرخ في 19
جمادى األولى عام  1424الموافق ل  19يوليو سنة  2003و يمكن الرجوع
إلى محتوى األمر  05 -03فيما يخص العقوبات الجزائية وذلك بالرجوع
ألحكام التقليد طبقا للمادتين  152و 153حيث تنص المادة  153انه يعاقب
مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في ةداملا 152
بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى
18
مليون دينار سواء كان النشر حصل في الجزائر آو في الخارج.
ومن هنا يمكن القول بان البالجيا تنطوي تحث مضمون أساسي وهو عدم
نسبة العلم لصاحبه األصلي مع التنديد بمجموعة من السلوكيات المنافية للنزاهة
19
األكاديمية وانتهاك للملكية الفكرية ومن بينها˸
*-الغش˸ويقصد به المساس بسالمة البيانات ودقتها وتزييفها.
*-الخداع والتظليل ˸ويقصد به تعمد انتهاك قواعد البحث العلمي وعدم اإلشارة
إلى التهميش واإلحاالت واالقتباس آو الترجمة.
*-التعدي على حقوق الملكية الفكرية˸ 20ويقصد بها انتهاك حق المؤلف
واالستيالء على جهده الفكري باالنتحال آو السرقة.
اما قانون العقوبات الجزائري لم ياتي بنص تجريمي صريح وواضح المتعلق
بجرم البالجيا او السرقة العلمية وانما اكتفى باسقاط النصوص القانونية المتعلقة
بجريمة السرقة على المعلومة.
مجلة صوت القانون
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ولذلك البد من مواجهة هذه الجريمة األخالقية وذلك بمجابهتها بتوعية
األخالقية والقانونية بتحلي بمجموعة من السلوكيات األخالقية وإتباع اإلجراءات
والتدابير القانونية التي والى حد ما تحد من هذه الجريمة في حالة التطبيق
الصحيح وإال سيجد الجاني نفسه أمام عقوبات تأديبية وجزائية.21
الخاتمة:
صحيح أن هناك العديد من الممارسات و السلوكيات المنافية ألخالقيات
البحث العلمي المنتشرة بكثرة في مؤسساتنا الجامعية .إال أن من بين كل هذه
المخالفات تعتبر البالجيا األكثر سوءا واألشد ضررا ذلك أنها أصبحت من بين
أكثر الظواهر السلبية التي تهدد مستقبل المجتمع العلمي الجزائري وفيما يلي
بعض النتائج واالقتراحات التي تم التوصل إليها بصدد هذا البحث˸
من النتائج مايلي˸•-تعتبر البالجيا من المسائل األخالقية والقانونية متعددة األوجه في البيئة
الجامعية.
•-استحداث وزارة التعليم الجزائري قرار  933فيما يتعلق بتجريم فعل السرقة
العلمية.
•-أسباب تفشي هذه الظاهرة مرده غياب األخالق و القيم في البحث العلمي.
ومن استقراء النتائج ستتبين مجموعة من االقتراحات والتي تتبين فيما يلي˸22
• -تلقين الطلبة أخالق وآداب التحصيل العلمي ومحاربة قيم الشر والفساد.
•-ضرورة عدم التساهل مع أية انتهاكات لألمانة العلمية.
•-توعية جمهور المؤلفين بحقهم في مقاضاة المعتدين على مصنفاتهم.
•-الصرامة األكاديمية بحيث البد من تشديد العقوبات التي تقرها الجامعات على
مقترفي السرقات العلمية.
•-دعم مبادرات التعاون المشترك بين الجامعات الوطنية من اجل توحيد
المقاييس العلمية في المنهجية.
•-تكريس األمانة العلمية وتلقين أبجديات البحث العلمي.
مجلة صوت القانون
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•-استخدام برمجيات كشف السرقة العلمية في المؤسسات الجامعية
•-رصد الميزانيات الالزمة لتحقيق الحماية الفكرية.
•-تدريب الطالب على استخدام البرمجيات عند إجراء البحوث للتأكد من سالمة
النص المراد استخدامه.
التهميش و اإلحاالت :
 1جماعةعبد هللا أمين  ،األصول العلمية إلعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير
والدكتوراه  ،مصر  ،ص.15
 2فرحاتي العربي بلقاسم (،سنة  ،)2012البحث الجامعي بين التحرير والتصميم و التقنيات
 ،االردن  ،دار أسامة للنشر و التوزيع  ،ص .208
 3داحي محمد ( ،سنة ،)2006جرمتا السرقة واالبتزاز (دراسة مقارنة)  ،الجزائر ،دار
الهدى  ،ص .7
 4الجياللي عجة (،سنة  ،)2015الملكية الفكرية مفهومها وطبيعتها وأقسامها  ،لبنان،
منشورات زين الحقوقية  ،ص .16
5تقوم جريمة السرقة با اختالس ال شيء الغير المملوك لشخص السارق نفس االنتهاك مكون
لجريمة السرقة العلمية إال أن األمر يختلف ما بين الملموس والغير الملموس  ،وذلك ما
يعتبر نقطة التفرقة عن السرقة العادية.
 6نصر الدين عاشور (،سنة ،)2006جريمة السرقة "في ظل التعديالت قانون العقوبات
 ، " 2006مجلة المنتدى القانوني  ،العدد الخامس ،ص .226
 7جعود سعاد (،سنة،)2017السرقة العلمية وكيفية الحد منها،مجلة االستاذ الباحث
للدراسات القانونية والسياسية  ،العدد الثامن  ،ص .196
 8ابراهيم محمد منصورالشحات (،سنة ،)2015الجرائم االلكترونية في الشريعة اإلسالمية
و القوانين الوضعية (بحث فقهي مقارن) ،مصر  ،دار الفكر الجامعي  ،ص.5
 9جعود سعاد  ،المرجع السابق ،ص .197
 10راجع القرار الوزاري رقم  933المؤرخ في  28جويلية سنة  ، 2016المحدد للقواعد
المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها.
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11راجع األمر  05-03المؤرخ في  19جمادى األولى عام  1424الموافق ل  12يوليو
، 2003والمتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الجريدة الرسمية العدد ، 44
ص .4
12المادة  3فقرة  2من القرار ، 933المرجع السابق  ،ص.4
 13جعود سعاد  ،المرجع السابق  ،ص .199
 14كنعان نواف( ،سنة ،)2004حق المؤلف(النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل
حمايته) ،االردن  ،دار التقافة للنشر والتوزيع  ،ص .4
 15راجع القرار الوزاري  ، 933المرجع السابق  ،ص.11
 16التونجي محمد (،سنة ،)2017كيف تصنع بحثا  ،الجزائر ،دار العزة والكرامة للكتاب ،
ص.97
 17راجع القرار الوزاري ، 933المرجع السابق  ،ص.11
18االمر  ، 05-03المرجع السابق  ،ص.21
19البداينة ذياب(،سنة ، )2012التوثيق العلمي (دليل النشر العلمي)  ،االردن  ،دار
المناهج للنشر والتوزيع ،ص.144
20عجة الجياللي  ،المرجع السابق ،ص.16
 21محمد نصر محمد( ،سنة  ،)2012المسئولية الجنائية النتهاك الخصوصية المعلوماتية
(دراسة مقارنة) ،مصر،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،ص.10
 22محمد عبد القادر مشرف ميسون (،سنة ،)2012التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤولية
االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمية  ،قسم العلوم االسالمية ،كلية
العلوم اإلسالمية  ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فلسطين  ،ص.10

قائمة المراجع:
 المؤلفات:
• فرحاتي العربي بلقاسم (،سنة  ،)2012البحث الجامعي بين التحرير والتصميم و التقنيات
 ،االردن  ،دار أسامة للنشر و التوزيع .
• داحي محمد ( ،سنة ،)2006جرمتا السرقة واالبتزاز (دراسة مقارنة)  ،الجزائر ،دار
الهدى.
• الجياللي عجة (،سنة  ،)2015الملكية الفكرية مفهومها وطبيعتها وأقسامها  ،لبنان،
منشورات زين الحقوقية.
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• ابراهيم محمد منصورالشحات (،سنة ،)2015الجرائم االلكترونية في الشريعة اإلسالمية
و القوانين الوضعية (بحث فقهي مقارن) ،مصر  ،دار الفكر الجامعي.
• كنعان نواف( ،سنة ،)2004حق المؤلف(النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)
،االردن  ،دار التقافة للنشر والتوزيع.
• التونجي محمد (،سنة ،)2017كيف تصنع بحثا  ،الجزائر ،دار العزة والكرامة للكتاب.
• البداينة ذياب(،سنة ، )2012التوثيق العلمي (دليل النشر العلمي)  ،االردن  ،دار المناهج
للنشر والتوزيع.
• محمد نصر محمد( ،سنة  ،)2012المسئولية الجنائية النتهاك الخصوصية المعلوماتية
(دراسة مقارنة) ،مصر،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.
• جماعة عبد هللا امين ،األصول العلمية إلعداد البحوث الجامعية ورسائل الماجستير
والدكتوراه  ،مصر.
 األطروحات:
 محمد عبد القادر مشرف ميسون (،سنة ،)2012التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤولية
االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ،قسم العلوم االسالمية ،كلية
العلوم اإلسالمية  ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فلسطين.
 المقاالت:
 نصرالدين عاشور(،سنة ،)2006جريمةالسرقة "في ظالل تعديالت قانون العقوبات"،
مجلة المنتدى القانوني  ،العدد الخامس.
 جعود سعاد (،سنة،)2017السرقة العلمية وطرق مكافحتها،مجلة االستاذ الباحث
للدراسات القانونية والسياسية  ،العدد الثامن.
 االوامر والقرارات:
 القرار الوزاري رقم  933المؤرخ في  28جويلية سنة  ، 2016المحدد للقواعد
المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها .
 األمر  05-03المؤرخ في  19جمادى األولى عام  1424الموافق ل  12يوليو
 ، 2003والمتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الجريدة الرسمية العدد ،44ص.4
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ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمال األجانب التي أقرتها منظمة العمل
العربية وذلك في حصر هذه الشريحة من العمال في ثالثة اتفاقيات رئيسية ،االتفاقية رقم( )2بشأن تنقل األيدي العاملة عام
1967واالتفاقية العربية رقم ( )4بشأن تنقل األيدي العاملة(معدلة) عام  1975واالتفاقية العربية رقم( )14بشأن حق العامل
العربي في التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد األقطار العربية عام  ،1981فرغم أهمية هذه االتفاقيات التي كرست
جملة من األحكام وتبنيها مبدأ األولوية للعمال العرب على حساب العمال األجانب إال أنها قوبلت بضالة عدد التصديقات لكثير من
الدول األعضاء.
وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الذي يالئم هذه الدراسة ،من خالل الوصول الى تحليل شامل لنصوص هذه
االتفاقيات التي تنظم عمل األجانب وإبراز أهميتها ودورها في تكريس الحماية الفعالة لهذه الشريحة.
حيث توصلنا الى ضرورة تفعيل االتفاقيات الخاصة بتنقل األيدي العاملة (الج ماعية والثنائية) من خالل التصديق عليها وإعطاءها
الصبغة اإللزامية ،وخلق اآلليات لمتابعة تطبيق أحكام هذه االتفاقيات من اجل الوصول الى تحقيق الوحدة الشاملة للوطن العربي
في المجالين االجتماعي واالقتصادي ،مع تبني سياسة مشتركة بين الدول العربية إلحالل العمالة الوطنية والعربية.
كلمات مفتاحية :العمال األجانب ،منظمة العمل العربية ،االتفاقيات الجماعية ،تنقل العمال.
Abstract:
This researchpaperaims to identify the legislative system concerningforeignworkersapproved
by the Arab Labor Organization, in limitingthis segment of workers to three main conventions,
Convention No. 2 on labormobilityin 1967, Arab Convention No. 4 on labormobilityin 1975, and
Arab Convention No. 14 on the right of Arabworkers to social insurancewhenthey move to one of
the Arab countries in 1981.Despite the importance of theseagreements, which have devoted a
number of provisions and adopted the principle of priority for Arabworkersat the expense of
foreignworkers, they have received a lot of ratifications from the member states.
In ourstudy, werelied on the analyticalapproachthatfitsintothisstudy, through a
comprehensiveanalysis of the texts of these conventions, whichgovern the work of foreigners and
highlighttheir importance and role in establishing effective protection for this segment.
We have founditnecessary to activate the agreementsonlabormovement (both collective and
bilateral) by ratifyingthem and creatingmechanisms to follow up on the implementation of the
provisions of theseagreements in order to achievecomprehensiveunity of the Arab world in the
social and economicfields, whileadopting a joint policyamongArab countries to establish national
and Arablabor.
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مقدمة:
تعتبر الهجرة عملية االنتقال من مجال جغرافي الى اخر ،فاذا كانت من الريف الى المدينة نكون اما
هجرة داخلية اما إذا تجاوزت حدود دولة أخرى نكون امام هجرة دولية ،حيث يجد الشخص نفسه مضطرا في
بعض األحيان الى البحث عن مكان اخر وهذا لعدة دوافع وأسباب قد تكون سياسية او اجتماعية او اقتصادية.
وتعد الهجرة)(1من أجل البحث عن العمل من بين اهم الهجرات في الوقت الحالي ،وهذا ما جعل
الموضوع يحظى بأهمية كبيرة حيث خصصت له الكثير من الدراسات واألبحاث ،على المستوى الدولي
واإلقليمي ،وحتى على المستوى الوطني حيث عمل المشرع الوطني على سن العديد من التشريعات لتأطيره
وتنظيمه.
ولقد عرفت البل دان العربية الهجرة من أجل العمل منذ زمن ،وهذا لتدني الوضع االقتصادي في بلدان
اإلرسال للعمال األجانب وقلة فرص العمل زيادة على دافع االغراء من دول االستقبال للحصول على عمل جيد
بأجر مرتفع للعامل األجنبي.
و تعتبر بهذا الخصوص دول الخليج من اهم بلدان االستقبال بامتياز ،وهذا منذ بدء االنتاج النفطي وما
تاله من بداية التنمية االقتصادية ،حيث شهدت حركة انتقال كبيرة للعمال األجانب ،أتت من مختلف البلدان
ومعظمهم من مختلف البلدان العربية والهند والباكستان والبنغالدش ،ومختلف البلدان من افريقيا وأوروبا
وأمريكا مما جعل حرك ة العمالة على الصعيد العربي أحد الظواهر االقتصادية واالجتماعية في الوقت الراهن،
ولما لهذه الحركة من تأثيرات سلبية وإيجابية على البلدان المستقبلة والمرسلة ،مما دفع ذلك بالتفكير الجدي في
تأطير هذه العمالة وتكريس الحماية لها وتنظيم تنقلها من خالل المؤتمر األول لوزراء العمل العرب الذي انعقد
ببغداد عام 1965والذي تمخض عنه مشروع دستور وميالد منظمة العمل العربية ،و كان من اهم قراراته
تسهيل تنقل العمالة العربية وان تتضمن تشريعات كل دولة عربية احكاما تكرس األولوية لتشغيل العمال العرب
على حساب العمال الغربيين ،وبالضبط في  08جانفي عام  1970أصدر المؤتمر الخامس لوزراء العمل
العرب المنعقد في القاهرة قراره بقيام منظمة العمل العربية بعد اكتمال العدد االزم من تصديقات الدول
()2
األعضاء.
وعلى هذا األساس تطرح اإلشكالية التالية :كيف نظمت االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية
مسألة تشغيل األجانب؟ وهل استطاعت هذه االحكام ان تكون كافية لحمايتهم؟
لإلجابة على اإلشكالية قسمنا دراستنا الى مبحثين اثنين :حيث تم التطرق في (المبحث األول) لمفهوم
العامل األجنبي وعوامل جذبه.اما (المبحث الثاني) فتم التطرق لألحكام القانونية المنظمة للعمال األجانب في
اتفاقيات منظمة العمل العربية.
 .1مفهوم العامل األجنبي وعوامل جذبه:
إن انتقال العامل من دولة المنشأ إلى دولة المقصد ،له عدة اسباب فمعظم العمال األجانب في الدول
العربية يسعون للعمل في هذه الدول لوقت محدد قد يطول أو يقصر ،وهذا يعتمد على ظروف وطبيعة العمل.
فما المقصود بالعامل األجنبي ،وفيما تكمن أهم العوامل التي تجذب هذا العامل إلى دول المقصد ،هذا ما
سيتم توضيحه من خالل مطلبين ،في المطلب األول نعرف العامل األجنبي ،وفي المطلب الثاني يتم تناول أهم
عوامل جذب العمال األجانب.
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 .1.1تعريف العامل األجنبي
سنحاول من خالل هذا المطلب التطرق الى تعريف العامل األجنبي وفقا للقانون الدولي أوال ثم وفقا
لمنظمة العمل العربية ثانيا.
 .1.1.1تعريف العامل األجنبي وفقا للقانون الدولي
لقد ورد تعريف العامل األجنبي من خالل نص المادة الحادية عشر من االتفاقية رقم 97بشأن العمال
المهاجرين بنصها تعني عبارة " العامل المهاجر" شخصا يهاجر من بلد إلى بلد أخر بغية شغل وظيفة بخالف
عمل ال يكون لحسابه الخاص ،وتشمل أي شخص يقبل قانونا بوصفه عامال مهاجرا( .)3وهو نفس التعريف
الذي جاءت به المادة الحادية عشر من االتفاقية رقم  143بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ
الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين لسنة  ، 1975كما جاء التعريف في التوصية رقم  86لسنة  1949في
المادة األولى فقرة أ تعني عبارة " العامل المهاجر" شخصا يهاجر من بلد إلى آخر للعمل بأي شكل غير العمل
)(5
لحسابه الخاص وتشمل أي شخص يقبل نظاميا بوصفه عامال مهاجرا) .(4كما أنها استثنت نوع من العمال
في حين أن االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة  ،(6)1990فقد جاء
تعريفها دقيقا وشامال على غرار التعريفات التي وردت في الصكوك الدولية ،حيث تقدم االتفاقية تعريفا يتمحور
حو ل مزاولة نشاط مقابل أجر ،وتوسع التعريف ليشمل حماية فئات أخرى من العمال) ،(7فتطبق أحكام هذه
االتفاقية على مراحل هجرة العمال وافراد اسرهم ،من مرحلة التحضير للهجرة الى المغادرة الفعلية وكذلك
)(8
العبور ،ومدة اإلقامة ومزاولة النشاط مقابل أجر في دولة المقصد ،والرجوع الى دولة المنشأ.
كما أن التعريف لم يشترط وجود األداء الفعلي للعمل ،إذ يكتفي مجرد إبداء العامل استعداده للعملفلم يلزم
العامل وصاحب العمل بضرورة االتفاق المسبق بينهما ،بينما يتعلق بشرط أداء العامل للعمل مقابل أجر فمفاده
عدم وصف العامل المهاجر على العامل الذي يقوم بمزاولة العمل بدون أجر وال تنطبق عليه احكام االتفاقية).(9
من خالل التعاريف التي جاءت بها االتفاقيات والتوصيات التي تخص العمال األجانب (المهاجرين) نجد
أن معظمها أوردت تعاريف مختلفة ولكنها تجتمع على مصطلح واحد "العامل المهاجر".
.2.1.1تعريف العامل األجنبي وفقا لمنظمة العمل العربية
لم تتبنى منظمة العمل العربية تعريفا دقيقا للعامل األجنبي حيث جاء في االتفاقية العربية رقم  04لسنة
 1975بشأن تنقل األيدي العاملة (معدلة) في المادة األولى فقرة أ ،يقصد بعبارة "العمال الوافدين" العمال
العرب الذين ينتقلون للع مل إلى قطر عربي من قطر عربي آخر ،أو من دولة أجنبية.فيتبين لنا ان مصطلح
العمالة الوافدة يشمل نوعين من العمالة(العمال العرب ،العمال األجانب غير العرب).
ولهذا برزت في الدول العربية تسميات مختلفة للعمال المهاجرين عما يتم تداولها في الدول االخرى
المستقبلة للعمالة المهاجرة ،بحيث أن هذه العمالة ليست مهاجرة وإنما وافدة أو مؤقتة).(10فالمعيار الذي يفرق
بين العمالة الوافدة المؤقتة عما يشابهه من مصطلح العمال المهاجرين هو معيار " التأقيت" ،حيث ان المصطلح
األخير يشير الى الذين يهاجرون من بلد الى اخر ويستقرون به بشكل دائم ما ينجم عنه اختالف في الحماية
التي تقرها دول المجلس الخليجي للعمالة المؤقتة ،ومن ثم ال تعد عمالة مهاجرة في المفهوم المعاصر).(11بينما
واقع العمل مرتكز على االستدامة العتماده على العمال األجانب خاصة غير مؤهلين منهم ،فبلغ مثال عدد
األجانب الذين يقيمون لفترة  6سنوات وأكثر  43بالمئة في مملكة البحرين ،وتبلغ نسبة األجانب الذين يقيمون
)(12
 6سنوات وأكثر في دولة االمارات العربية المتحدة حسب بيانات تعداد  1995حوالي  48بالمئة.
فنجد الدول العربية تستعمل مصطلح " العمال الوافدين" بدال من العمال المهاجرين ،مع ان معظم هذه
الدول هي دول منشأ وفي بعض األحيان دول عبور مثل دول المشرق)(13ودول المغرب العربي) (14وقد يكون
التخوف من التوطين)(15مبرر هذه الدول في استعمال هذا المصطلح).(16
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كما أن المادة األولى من االتفاقية العربية رقم  14لسنة  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات
االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد االقطار العربية تبنت نفس المصطلح " العمال الوافدين" مع إضافة العمال
الفلسطينيين في الفقرة الثانية).(17

 .2.1عوامل جذب العمال االجانب
يعتبر الخليج ببلدانه الستة :اإلمارات ،البحرين ،عمان ،السعودية ،قطر ،الكويت ،من بين أهم األقاليم
الجاذبة للهجرة الدولية على مستوى الوطن العربي والعالم على حد سواء.
ان جميع االحصائيات الصادرة عن الهيئات ،والمنظمات او تلك الصادرة عن مختلف الدراسات المتعلقة
بموضوع هيمنة العمالة األجنبية على أسواق العمل في بلدان الخليج بنسبة تفوق ما هو معمول به دوليا حيث
يتبين وجود عدد من الجنسيات واللغات في تركيبة المهاجرين المقدر عددهم حوالي  130جنسية في تلك
)(18
المنطقة
حيث تحتضن دول الخليج نحو  62بالمئة من اجمالي عدد المهاجرين الدوليين في الوطن العربي لعام
 2000وتأتي السعودية في المرتبة األولى حيث يقيم فيها أكبر عدد من المهاجرين الدوليين ،وقد وصل عددهم
9.06مليون عام  ،2013واإلمارات في المرتبة الثانية ب7.83مليون مهاجر ،والكويت ب  2.03مليون
وقطر ب  1.6مليون ،أما عمان ب  1.11مليون والبحرين ب  730ألف مهاجر.
في حين أن اعداد المهاجرين العرب الى دول الخليج ارتفعت ما بين  2013-2000حيث تأتي مصر
في المرتبة األولى حيث بلغ عددهم سنة  2013حوالي  2.5مليون مهاجر ،ثم اليمن في المرتبة الثانية ب
 773ألف ويليهم السودان ب  ،483واألردن ب  400ألف ثم سوريا ب  234ألف ،وفلسطين ب  202ألف
ولبنان  96ألف مهاجر ،ثم تليهم الصومال ب  45ألف والمغرب ب  34ألف ،واخيرا تونس ب  21ألف
مهاجر). (19فتعتبر دول الخليج العربي احدى اهم المناطق في المنطقة العربية ،والعالم في حجم العمال األجانب
فيها ،فهي تمثل 29بالمئة من اجمالي سكان سلطنة عمان ،و 39بالمئة من سكان السعودية ،و45بالمئة من
)(20
سكان البحرين ،وتمثل األغلبية في باقي دول الخليج.
شهدت منطقة الخليج العربي نشاطا ملحوظا في اعداد العمال الوافدين من الدول العربية واألجنبية في
االربعينيات والخمسينات ،ويعود ذلك بسبب تدفق العو ائد النفطية في اقتصاديات هذه البلدان وارتفا ع أسعاره
والذي صاحبه تنفيذ الخطط اإلنمائية ،مما اضطر هذه الدول الى فتح باب العمل امام االيدي العاملة نظرا لقلة
)(21
عدد سكانها األصليين.
ان تدفق العمال األجانب الى دول الخليج العربي هو محصلة لسياسات التي حكمت حركة انتقال القوى
العاملة وتشغيلها منذ بدء اإلنتاج النفطي ،وما تاله من حركة عمرانية لتحديث مجتمعاتها ،وبداية التنمية بعد
()22
تصحيح أسعار النفط سنة .1974
حيث أصبحت منطقة الخليج العربي منطقة استراتيجية ،وسوقا مهما للسلع ومختلف الخدمات المصدرة
من طرف الدول الصناعية اليها ،فحركت التنمية التي شهدتها المنطقة حركت معها االالف من العمال العرب
واألجانب الستغالل هذه القوة البشرية في صناعاتهم ومزارعهم وخدمة المنازل).(23وتتميز دول الخليج بقلة
سكانها مقارنة بمواردها المالية الهائلة الناتجة عن زيادة انتاج النفط ،وارتفاع أسعاره الى جانب التأخر العلمي
و الثقافي لهذه الدول ،أدى الى استخدام اعداد كبيرة من العمال األجانب من اجل تحديث هياكلها االقتصادية
وإقامة البنية التحتية لعملية التنمية االقتصادية).(24
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كما يعتبر عامل إنشار المد الديني له أثر في جذب العمال األجانب خاصة في السبعينات ،وبداية
الثمانينات فقد شجع االتجاه نحو االعتماد على األيدي العاملة األسيوية المسلمة لدوافع دينية ،وهذا التوجه في
تشغيلهم شجع الكثير منهم إلى الهجرة إلى منطقة الخليج.
وشهدت المنطقة تطورا اقتصاديا كبيرا نتيجة لعائدات النفط الضخمة ،أدى إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة
التي تتطلب األيدي العاملة الفنية وهي غير متوفرة محليا ،فكان التوجه نحو استقدام اليد العاملة خصوصا
األسيوية بشكل كبير وفي كل المستويات حتى الخدمة المنزلية والعمال غير الفنيين.
ومن الجانب االخر تدهور األحوال االقتصادية في الدول األسيوية القريبة من الخليج العربي هي بدورها
دفعت المهاجرين من أبناء تلك الدول إلى السعي والهجرة من أجل البحث عن العمل على أمل تحسين
أوضاعهم باإلضافة الى اعتماد الشركات التجارية األجنبية على هؤالء العمال األجانب وهذا لقلة أجرهم مقارنة
مع العمال الوطنيين باإلضافة الى اعتماد الشركات الهندية والباكستانية واإليرانية والكورية على األيدي العامل ة
من أبناء وطنها التي تجلبهم معها في إطار االستثمار.
من أهم األسباب الرئيسية في زيادة العمال األجانب في المنطقة ضعف وعدم تأهيل العمالة الوطنية وهذا
)(25
راجع لعدم فتح المعاهد الفنية الكافية لتأهيلهم ،وعزوف اليد العاملة الوطنية عن االعمال اليدوية.
كما نشير الى ان التعليم يلعب دورا بارزا في استراتيجية حركة الناس في جميع انحاء العالم ،ويرى
االفراد أن التعليم هو قوة تعزز في الحصول على مهنة داخل سوق العمل ،ورغبة الدول في تشجيع التبادل
الجامعي وحاجة االقتصاديات النامية الى الحصول على قوة عاملة افضل تعليما ،فيختار عدد كبير من الطالب
من الدول العربية وغيرها من الدول النامية منطقة الشرق األوسط ،وخاصة دول الخليج العربي والتي انشأت
مؤسسات أجنبية ذات مستوى عالي) (26اذ ما يأتي غالبا المعلمون من أقطار عربية الى الخليج من أجل كسب
المال ،كما يعد التطور المهني والفرص الوظيفية عامالن مهمان للجذب ،فحوالي 28بالمئة من معلمي
اإلمارات و 33في قطر يعتبرون التطور المهني جاذبا للمدرسين في البلدين ،وان غالبية المعلمين الوافدين
)(27
العرب يأتون الى الخليج بهدف العيش والعمل لفترات طويلة من الزمن.
كذلك نجد من عوامل الجذب للعمال األجانب زيادة حجم تحويالت الكتلة المالية للعمال األجانب ففي دول
مجلس الخليج اكثر من 24مليار دوالر سنويا مقسمة على السعودية بنسبة  63بالمئة ،واالمارات العربية
المتحدة ب 15بالمئة ،وتتوزع بنسبة  22بالمئة على باقي دول مجلس التعاون الخليجي األخرى خالل الفترة
() 2000-1975حيث تشكل هذه التحويالت الضخمة من الكتلة المالية مكسبا لدول المنشأ للعمال األجانب،
فمن أهم األسباب التي ادت الى زيادة تحويالت العمال األجانب لدول المنشأ ارتفاع مستوى األجور التي
يتقاضاها هؤالء العمال مقارنة ببلدهم االمر الذي يوفر سيولة مالية فائضة تمكنها من ارسالها الى بلدانها
()28
بغرض االدخار او االلتزامات األسرية.
هناك أسباب تنظيمية جعلت من استقدام العمال األسيويين أسهل في مختلف المهن بحيث ترك موضوع
استقدام العمالة للقطاع الخاص الذي يسير وفق آلية السوق التي تشمل األجر وتوافد العمال ،وسرعة استقدامهم،
كما توجد وكاالت التشغيل في الدول األسيوية المرسلة للعمالة مثل الهند وباكستان والفليبين وسيريالنكا ،كانت
حكومية أو خاصة ساعد تشغيل آالف من العمال) ،(29فلم يكن هناك ضوابط للقطاع الخاص سوى تحقيق
وزيادة الربح من خالل انخفاض أجور العمال الوافدين ،خاصة األسيويين منهم وكذلك غياب التخطيط
االقتصادي جعل القطاع الخاص يتجه نحو البناء ،والخدمات والتجارة التي جذبت النسبة الكبرى من هذا القطاع
ومن العمال األجانب).(30
 .2االحكام القانونية المنظمة للعمال األجانب في اتفاقيات منظمة العمل العربية:
مجلة صوت القانون
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يعتبر تنقل وهجرة العمال األجانب في الدول العربية ذا أهمية كبيرة ،وذلك من خالل كثافة هذه الشريحة
ومدى تأثيرها على دول االرسال واالستقبال ،وان موضوع تنقل العمال في الوطن العربي يعتبر من العناصر
األساسية للوحدة االقتصادية العربية ،فقد أسست منظمة العمل العربية معايير لحرية تنقل االيدي العاملة وفقا
ألحكام هذه االتفاقيات الجماعية والثنائية ،وهذا ما سيتم توضيحه من خالل االحكام القانونية لحرية تنقل االيدي
العاملة في المطلب األول ،واالحكام المتعلقة بالتأمينات االجتماعية في المطلب الثاني.
 .1.2االحكام القانونية لحرية تنقل االيدي العاملة
ما دام ت التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي هدفا أساسيا للدول العربية ،واعتبار العمل عامل أساسي
في هذه التنمية ومرا عاة هذه الدول لمبادئ اإلنسانية التي تعتبر المنطلق األول لتحسين ظروف العمل داخل
الوطن العربي) (31اقرت منظمة العمل العربية في مواثيقها مبدأ حرية تنقل االيدي العاملة نظرا ألهميتها فقد
ابرمت مجموعة من االتفاقيات ذات صلة منظمة لها).(32فتعتبر االتفاقية العربية رقم( )1لعام  1966بشأن
مستويات العمل المعدلة بموجب االتفاقية العربية رقم( )6لعام  1976بشأن مستويات العمل(معدلة) السباقة في
اإلشارة الى فئة العمال المهاجرين) ، (33من خالل نص المادة الثامنة من االتفاقية) ،(34فرغم أهمية االتفاقيتين
بالنسبة للتنمية وتكريس الحماي ة للعامل الى انها قوبلت بضآلة التصديقات من طرف الدول االعضاء حيث لم
تصادق على االتفاقية رقم( )1سوى تسعة دول) ،(35اما االتفاقية رقم( )6فلم تصادق عليها سوى أربع دول).(36
 .1.1.2االتفاقية العربية رقم  2لعام  1967بشأن تنقل االيدي العاملة.
تم توقيع االتفاقية في المؤتمر الثالث لوزراء العمل العربي بالكويت سنة  ،1967حيث تم اصدار اتفاقية
معدلة لها الحقا وتضمنت هذه االتفاقية العديد من االحكام ،واإلجراءات الواجب اتخاذها بخصوص تنظيم
وتسهيل تنقل االيدي العاملة العربية.
من خاللها تتعهد األطراف المتعاقدة(الدول) بتسهيل تنقل االيدي العاملة فيما بينها ،والعمل على تيسير
اإلجراءات الرسمية مع تحديد كل طرف من أطراف السلطة التي تتولى تنفيذ احكام هذه االتفاقية ،وتعاون هذه
األخيرة مع السلطات األخرى من الدول األعضاء ،بحيث تتولى تنظيم تنقل االيدي العاملة واالشراف عليها
بدون اقتضاء أي رسوم او أجور ،وتتبادل األطراف المتعاقدة مرة كل سنة على األقل جميع البيانات
والمعلومات لتيسير تنقل االيدي العاملة تشمل هذه البيانات):(37
ظروف العمل وأحوال المعيشة.األنظمة القانونية واإلجراءات اإلدارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل او دخوله اليها بقصدالعمل.
االتفاقيات الدولية المرتبطة بها في شان تنقل االيدي العاملة. عدد االيدي العاملة التي تطلبها الدولة او المتوفرة لديها موزعة على حسب المجموعات المهنيةوالمؤهالت والخبرات.
اكدت االتفاقية على أولوية العمال العرب في التشغيل مع االخذ بعين االعتبار حاجة كل طرف ،مع تمتع
العمال الذين ينتقلون بنفس حقوق ومزايا عمال الدولة التي ينتقلون اليها ،خاصة فيما يتعلق باألجور وساعات
العمل والراحة األسبوعية ،واالجازات بأجر ،والتأمينات االجتماعيةوالخدمات التعليميةوالصحية).(38
يتبين من احكام هذه المواد التأكيد على ضرورة تحقيق تكامل عربي في مجال اليد العاملة من خالل
تقديم التسهيالت الالزمة لتنقلها وتمتعها بنفس حقوق ومزايا مواطني الدولة العربية المستقبلة ،كما اكدت على
أهمية تبادل جميع البيانات والمعلومات التي تسمح بتسهيل تنقل العمال بين الدول ،وهذا من أجل التقييم
والمتابعة مع تفعيل عملية العرض والطلب على اليد العاملة من أصحاب الكفاءات والمهارات من اجل تلبية
مجلة صوت القانون
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حاجة سوق العمل للبلدان المتعاقدة ،كما تم ارفاق نموذج اتفاقية ثنائية لألطراف المتعاقدة من اجل االسترشاد
به).(39
جاءت احكام هذه االتفاقية واضحة بحيث اكدت على ضمان حرية تنقل العمال في الوطن العربي
وتسهيل هذا التنقل والتمتع بالحقوق والمزايا في الدول المستقبلة من اجل توثيق الصالت بين الدول العربية
وتحقيق التعاون في شتى المجاالت خاصة المجالين االجتماعي واالقتصادي ،والذي يساهم فيها العمال الوافدين
من الدول العربية كما ان هذه االتفاقية رسمت أول إطار تشريعي يسعى الى تحقيق األهداف القومية في مجال
الهجرة من اجل العمل داخل الوطن العربي) ، (40في حين لم تصادق على هذه االتفاقية سوى سبعة
دول)(41حتى تاريخ  ،2018/10/01فرغم جملة الحقوق التي اقرتها االتفاقية في احكامها اال انها اغفلت بعض
منها كالحق النقابي للعامل ،وحق اصطحاب العامل ألسرته(لم شمل االسرة).
.2.1.2االتفاقية العربية رقم  4لعام  1975بشأن تنقل االيدي العاملة(معدلة)
تواصلت جهود منظمة العمل العربية مع االخذ بعين االعتبار التطورات و االحداث االقتصادية
واالجتماعية التي يمر بها العالم العربي مما تطلب إعادة النظر في اتفاقية العمل العربية رقم  2لعام 1967
بشأن تنقل االيدي العاملة ،فعقد مؤتمر العمل العربي دورته الرابعة بطرابلس بليبيا سنة  1975ليتم إقرار
االتفاقية العربية رقم  4بشان تنقل االيدي العاملة (معدلة) ،ونالحظ في ديباجة االتفاقية اهم المبررات التي
جاءت من اجلها من اجل تعديل االتفاقية السابقة ،منها االحداث االقتصادية واالجتماعية التي طرأت على
الوطن العربي بحيث نتجت عنه أوضاع جديدة مع االخذ بعين االعتبار خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
العربية الذي يتطلب االستفادة القصوى من القوى البشرية وضرورة تمتع العمال الذين ينتقلون في األقطار
العربية بنفس حقوق ومزايا عمال الدولة المستقبلة) ،(42حيث تضمنت االتفاقية احكاما أكثر شمولية من حيث
إجراءات تنظيم واستخدام العمال الوافدين مع إعطاء أولوية خاصة للعمال الفلسطينيين فنجد من اهم
)(43
احكامها:
تشجيع حركة تنقل االيدي العاملة في البلدان العربية وذلك من خالل ابرام اتفاقيات جماعية وثنائية لتنقلااليدي العاملة.
إعطاء األولوية الحتياجات الدول العربية من القوى العاملةالعمل على جذب العرب المهاجرين الى دول اجنبية وتشجيع عودتهم الى اوطانهم االصليةالعمل تدريجيا على تعويض العمال األجانب بالعمال العرب في الدول العربية.منح األولوية لتشغيل العمال الفلسطينيين وذلك بما يتفق وحاجة كل دولة.كما تضمنت العديد من االحكام التي اغفلتها االتفاقية السابقة مثل إقرار حق العامل األجنبي في
اصطحاب افراد اسرته ،وتمتعهم بنفس الحقوق والمزايا لعمال الدولة المستقبلة ،والتمتع بالحقوق النقابية في
إطار تشريعات الدول المستقبلة ،كما اوجبت الدول في اتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنظيمية لشروط ابعاد
)(44
الوافدين من الدول المستقبلة مع ضمان عدم تعرضهم لالضطهاد والتعسف
كما حددت االتفاقية مهام مكتب العمل العربي وااللتزام بإرسال بيانات ومعلومات لتيسير تنقل االيدي
العاملة والتعهد بإنشاء أجهزة ثالثية التكوين تختص بسياسة الهجرة والتنقل ،مع فرض عقوبات على وسطاء
التشغيل وتشجيع استثمار األموال العربية).(45
فقد حصلت االتفاقية على ثمانية )(46تصديقات الى غاية تاريخ  2018/10/01من الدول األعضاء.
هناك ضعف في اقبال الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة على التصديق على االتفاقية ،فان كانت حجة
الدول المستقبلة ان العمالة تسير وفق حاجات سوق العمل اليها ،فماهي حجة الدول المصدرة للعمالة على عدم
مصداقتها على االتفاقية ،رغم تبني االتفاقيتين مبدا األفضلية في استخدام العمال العرب على حساب العمال
مجلة صوت القانون
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األجانب ،حيث وضعت أسس لنظام عربي للمعلومات لسوق العمل لمواجهة احتياجات البلدان العربية من القوى
العاملة ،فقد اعتبر هذا الطرح سمة فخر امتد من منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيات ،و كادت ان
تتحول الى سياسات ثابتة للدول العربية(المصدرة والمستقبلة) للعمال ،ولكن أصابها الفشل في مواجهة آلية
السوق ،باإلضافة الى ترويج الدوائر المعادية فكرة تفاقم العمال العرب و هذا ما يفسر عزوف و تردد بلدان
الخليج( دول االستقبال) على التصديق على هذه االتفاقيات و عدم االلتزام بمعظم احكامها القانونية).(47
 .3.2االتفاقيات الثنائية العربية لتنقل االيدي العاملة:
من اجل تحقيق التعاون الثنائي لتيسير إجراءات تنقل العمال بين الدول وحماية حقوق العمال تعتبر
االتفاقيات الثنائية أداة فعالة لتنفيذ احكام االتفاقيتين رقم ( )2و ( )4بشأن تنقل االيدي العاملة،الموجهة الى
الدول المصدقة على هذه االتفاقيتان ،وهذا طبقا لنص المادة  8من االتفاقية رقم ( ،)2والمادة  1فقرة  5من
االتفاقية رقم ( ، (48))4حيث يختلف الدافع وراء ابرام هذه االتفاقيات الثنائية فالنسبة لدول االرسال تسعى الى
تحقيق الحماية الفعلية لعمالها المهاجرين ،بعد فشل تكريس هذه الحماية في االتفاقيات الجماعية ،اما دول
االستقبال فيكون اما إيديولوجي او الظروف الخاصة للدول على حسب كل دولة)،(49واما الى اعتبارات
اقتصادية للدول كالحاجة الملحة الى توفير العمالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية مثل ما انتهجته الكويت
واالمارات المتحدة).(50
عرض نموذجين من بعض الدول العربية التي تبنت االتفاقيات الثنائية في مجال تنقل االيدي العاملة:
.1.3.2جمهورية السودان.

ابرمت جمهورية السودان عدة اتفاقيات مع دول عربية متعلقة بتبادل االيدي العاملة وتبادل
الخبرات)(51مع كل من:
 االتفاقية الثنائية بين السودان ومصر في مجال تبادل االيدي العاملة الموقعة عام  ،1977وجددت هذهاالتفاقية في يونيو .2002
 االتفاقية الثنائية بين السودان وسلطنة عمان لتبادل االيدي العاملة وقعت عام .1981 االتفاقية الثنائية بين السودان وقطر لتبادل االيدي العاملة وقعت عام .1981 االتفاقية الثنائية بين السودان واالمارات العربية المتحدة لتبادل االيدي العاملة وقعت عام .1981 االتفاقية الثنائية بين السودان واألردن وقعت عام .2003حيث حرصت السودان في تشريعها على ان الهجرة من دولة عربية الى اقليمها مع وجود اتفاقية ثنائية
بينهما فان اإلجراءات الخاصة بالعمل تخضع ألحكام نصوص االتفاقية الثنائية التي تنظم حركة تنقل العمالة،
اما إذا لم توجد اتفاقية ثنائية فان اإلجراءات الخاصة بالعمل تخضع لقانون تنظيم استخدام غير السودانيين
الصادر سنة .(52)2000
.2.3.2جمهورية مصر.
باعتبار مصر أكبر دولة عربية مصدرة للعمال ،فقد ابرمت اتفاقيات ثنائية مع  14دولة عربية حيث
أطلق على معظمها تسمية مذكرة تفاهم او بروتوكول ،فهو ليس مرادفا لمصطلح االتفاقية وهو مجرد تفاهم ال
يكتسي طابع االلزام ،اال ان بعض من هذه االتفاقيات كانت لها صلة بتنقل االيدي العاملة التي تكون األقرب الى
المعايير العربية بشأن تنقل االيدي العاملة) ، (53فمن اهم االتفاقيات الثنائية اتفاقيتين مع ليبيا)(54حيث اكدت
االتفاقية األولى على حق مواطني البلدين التنقل بينهما ،كما يحق لهم اإلقامة في كليهما إقامة دائمة او مؤقتة
بحرية تامة ،كما يحق لطرفين الدخول والخروج من البلدين بالبطاقة الشخصية ،ويتمتع مواطنو كال البلدين
مجلة صوت القانون
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بحق العمل ومزاولة المهن ،اما االتفاقية الثانية فإنها اكدت على التعاون الفني بين البلدين في عدة مجاالت منها
تخطي ط القوى العاملة ومعلومات سوق العمل ،وتبادل الخبرات في مجاالت القوى العاملة).(55
فقد جاءت االتفاقيات الثنائية بجملة من االحكام منها:
 تبسيط وتسهيل إجراءات التنقل حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة لعمال الدولة المستقبلة. حق العامل الوافد بتحويل كل مدخراته الى خارج دولة العمل. اتاحة فرصة للعامل بعد انتهاء مدة عمله للمكوث في دولة العمل لمدة محددة من اجل البحث عنفرصة عمل جديدة.
رغم ما جاءت به االتفاقيات الثنائية من احكام لتنقل االيدي العاملة ،ومحاولة تكريس معايير العمل
العربية .اال انها اغفلت اإلشارة الى المساواة بين العامل الوافد والعامل الوطني فما عدا االتفاقيات التي ابرمتها
ليبيا واتفاقية العراق مع تونس ،ومصر مع األردن التي تعرضت الى موضوع المساواة كذلك اغفلت اغلب
االتفاقيات اإلشارة الى لم شمل أسرة العامل الوافد ما عدا اتفاقية الكويت ومصر ،واتفاقية العراق وتونس ،تجدر
اإلشارة الى قلة االتفاقيات الثنائية رغم احتوائها على احكام ال تعدو ان تضمن الحد األدنى للعامل الوافد ،فهي
ال تحكم اال حجما ضئيال من حجم التبادالت في مجال تنقل االيدي العاملة).(56كما ان تجسيد دولة او أكثر
التفاقية الثنائية يسمح لها بتنفيذ مضمون المعايير التيتعجز الدولة لوحدها من تنفيذها (تعاون بين دولة مرسلة
ودولة مستقبلة للعمال في مجاالت اجراءات تنظيم الرسوم واألجور وشروط العمل وتصاريح العمل ،واإلقامة
ومختلف الحقوق).

 .2.2االحكام القانونية المتعلقة بالتأمينات االجتماعية:
كانت األقطار العربية تسعى الى تحقيق الوحدة الشاملة من اجل جعل الوطن العربي وحدة اجتماعية
واقتصادية متكاملة ،بحيث تعتبر احكام الضمان االجتماعي آلية فعالة لحماية االيدي العاملة المتنقلة.
عملت منظمة العمل العربية على دعم أنظمة التأمينات االجتماعية ،وتحقيق مبادئ االنصاف للطبقة
العاملة المتنقلة في الوطن العربي ،فقد اشارت اليه من خالل المادة السادسة) (57من االتفاقية رقم  3لعام
 1971بشان المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية التي اقرها المؤتمر العربي في دورته األولى بالقاهرة في
مارس 1971الى عدم التفرقة بين الرعايا العرب وكذلك الوطنيين واألجانب على شرط المعاملة بالمثل
فيتبينإقرارها الى مبدا المساواة في التغطية التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن.
.1.2.2اتفاقية العمل العربية رقم  14لعام  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية
عند تنقله للعمل في أحد األقطار العربية.
اقر مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته التاسعة ببنغازي بليبيا في مارس  1981االتفاقية الخاصة
بالتأميناتاالجتماعية ،فهي تعتبر من اهم االتفاقيات العربية من الناحية القانونية)(58حيث ان احكامها تعتبر عامل
رئيسي لحماية العمالة العربية التي تعتبر الركيزة األساسية لبناء وحدة المجتمع ،ودورها في المساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول العربية كما ان ضمان حرية التنقل للعمال العرب وتمتعهم بنفس حقوق
المواطن في بلده هو مقرون بإيجاد تشريع عربي موحد يخص نظام التأمينات االجتماعية).(59
وقد وردت العديد من االحكام في هذه االتفاقية:

مجلة صوت القانون
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تسري هذه االتفاقية على العمال العرب الوافدين للعمل الى قطر عربي من قطر عربي اخر ،او من دولة
اجنبية وكذلك العمال الفلسطينيين ،كما ان ال تسري على من يستثنيهم التشريع الوطني والمعاهدات ،واالتفاقيات
)(61
الدولية) (60كما يؤمن تشريع كل دولة الى العمال العرب الوافدين على:
االستفادة من الرعاية الطبية في حاالت العمل والوالدة والتأهيل المهني.االستفادة من المعونة المالية في حاالت العجز المؤقت والمرض ،واإلصابة والحمل ،والوالدة والبطالة.االستفادة من المعاش في حاالت العجز والوفاة الناتجة عن إصابات العمل واالمراض المهنية ،وحاالتالشيخوخة والعجز ،والوفاة.
 االستفادة من تعويض الدفعة الواحدة(المكافأة) في حاالت إصابة العمل واالمراض المهنية ،والشيخوخةوالعجز والوفاة ،وهذا في حالة عدم توفر شروط استحقاق المعاش.
)(62
كما يكفل تشريع كل دولة للعمال العرب الوافدين الحقوق التالية:
الحق في تحويل المعاش المستحق من العامل ألسرته في حالة مغادرته التي يعمل فيها.الحق في تحويل اشتراكات التامين (شيخوخة ،العجز ،الوفاة) الى جهاز الضمان االجتماعي في دولتهاو أي دولة يقرر اإلقامة بها.
)(63
كما تلتزم الدولة بان يتضمن تشريعها على االحكام التالية:
 احتساب مدة الخدمة الفعلية التي يؤديها المؤمن(العامل) خارج دولته في الوطن العربي بغرض مددالخدمة المؤمن عليها ،سوآءا في بلده األصلي او الذي سيستقر فيه بصفة نهائية.
حق اختيار في احتساب المعاش بين النظام التأمين المطبق في بلد العمل الذي انتهت مدة عمله ،او نظامالتأمين في بلده األصلي.
 احتساب مدة العمل في أي قطر لم يأخذ بنظام التامين االجتماعي ،واحتسابها لغرض الحصول علىالمعاش المستحق بشرط تسديد االشتراكات المستحقة وفق التشريع المعمول به.
يتبن من خالل احكام االتفاقية رقم ( )14انها تبنت عدة حقوق للعامل المتنقل في أحد الدول العربية .فهي
تتبنى نظام تأمينات يوفر الحماية للعامل العربي يكفي لتحقيق مصلحة العامل ،ويحفز انتقاله للعمل في كل
األقطار العربية حين تتاح له فرصة العمل فيه ،بحيث ان هذا النظام التأميني مرهون بآلية تنفيذ مالئمة وهو ما
)(64
افتقرت إليه االتفاقية ما أدى الى عجزها عن تحقيق هدفها الذي انشات من اجله
 .2.2.2االتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتأمينات االجتماعية:
لقد اخذت االتفاقية رقم( )14نفس المسار الذي انتهجته االتفاقيتين رقم ( )2و( )4من حيث اعتمادها على
آلية االتفاقيات الثنائية في تنفيذ احكامها الموجهة للدول العربية من خالل نصها صراحة في المادة السابعة:
تعقد الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم األمور التالية:
تحويل االحتياطات والمعاشات واالشتراكات ،والمسائل المتعلقة بها. التنسيق في اإلجراءات اإلدارية وتبادل المستندات ،والمعلومات والبيانات. تصفية أي حقوق مكتسبة.عرض نموذجين من بعض الدول العربية التي تبنت االتفاقيات الثنائية في مجال التأمينات االجتماعية:
أ-جمهورية تونس.
ابرمت تونس عدة اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان االجتماعي مع بلدان عربية قصد توفير الحماية
)(65
لعمالها في إطار تنقلهم للعمل(تبادل االيدي العاملة) ومن اهم االتفاقيات العربية الثنائية
اتفاقية تونس مع ليبيا ابرمت عام .1974 اتفاقية تونس مع الجزائر ابرمت عام .1974مجلة صوت القانون
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 اتفاقية تونس مع مصر ابرمت عام .2000حيث تكمن اهم احكامها في المساواة في المعاملة لمواطني البلدين ،والعالج الصحي ألفراد العائلة الباقين
ببلد الموطن وللعاملين أنفسهم عند اإلقامة المؤقتة.
كما حثت تونس البلدان المعنية باالتفاقيات الثنائية الى مراجعة هذه االتفاقيات ،اما بصورة كلية او جزئية
وهذا استجابة لتطور التشريعات في مجال الضما ن االجتماعي ،وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تطبيق هذه
االتفاقيات.
ب -المغرب.
بالنظر الى العدد المتزايد للمغاربة خارج إقليم الدولة ،والذي يقدر بأكثر من أربع ماليين شخص فقد
ابرمت المغرب اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان االجتماعي مع عدد من البلدان األجنبية والعربية تضمن من
خاللها لمواطني األطراف الموقعة الحقوق المتعلقة بالضمان االجتماعي ،على أراضي البلد المضيف اثناء
)(66
اقامتهم بها او عودتهم المؤقتة او النهائية الى بلدانهم االصلية ،ومن اهم االتفاقيات العربية
اتفاقية المغرب مع ليبيا ابرمت عام .1983 اتفاقية المغرب مع تونس ابرمت عام .1987 اتفاقية المغرب مع مصر ابرمت عام.)67(2006حيث جاءت هذه االتفاقيات الثنائية بمبادئ أساسية أهمها:
 المساواة في المعاملة بين رعايا البلدين فيما يخص تطبيق تشريعات التامين االجتماعي لكل منهما. المعاملة والحفاظ على الحقوق المكتسبة ،وتجميع فترات التأمين. الحق في تحويل التعويضات والحقوق الى مكان إقامة المستفيد.واجهت الدول الخمسة المصادقة على االتفاقية رقم ()68()14صعوبات كبيرة في تطبيق احكام المادة
السابعة والتي يتم من خاللها ابرام االتفاقيات الثنائية ،الن هذا النوع من االتفاقيات يتطلب تطابق إرادة دولتين
إلبرامها من اجل تحقيق االهداف والغايات التي جاءت بها احكام هذه المادة( ،)69فعدد هذه االتفاقيات محدود
على الصعيد العملي بالرغم ان الحق في التامين االجتماعي من الحقوق اللصيقة بالعامل.

الخاتمة:
لقد عملت منظمة العمل العربية منذ نشأتها على تكريس الحماية للعمال األجانب و بوجه خاص العمال
العرب حيث أكدت في اتفاقياتها الثالثة الرئيسة على مبدأ األولوية في التشغيل للعمال العرب وتسهيل انتقالهم
وتيسير اإلجراءات ومختلف الحقوق اللصيقة بالعمال مثل حماية األجور والحق في الضمان االجتماعي ،اال
أن جهودها غير كافية وهذا راجع لعدة أسباب منها عدم مصادقة دول االستقبال( دول الخليج) ،و الدول
المرسلة على االتفاقيات التي ترسم اإلطار القانوني للعمال األجانب ،وغياب عنصر االلزام في قرارتها مع
وجود عدة انتهاكات وقيود على حقوقهم ،والعمل بنظام الكفالة الذي تعتمد علية معظم دول االستقبال في
التشغيل ،وقد استفحل وجود العمال األجانب في دول الخليج على الرغم من وجود شروط تفضيلية للعمال
العرب  ،حيث برزت االثار السلبية للعمالة االجنبية على الثقافة العربية ،والعادات والتقاليد والقيم االجتماعية
وانتشار البطالة لدى الوطنيين( مواطني دول الخليج) ،حيث تعتبر من اهم التحديات والمشاكل لهذه الدول في
الوقت الراهن.
وعليه توصلنا في نهاية دراستنا الى النتائج االتية:
مجلة صوت القانون
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 يتوجب على جميع الدول العربية تفعيل االتفاق يات الخاصة بتنقل االيدي العاملة( )14( ،)4( ،)2منخالل التصديق عليها ،واعطاءها الصبغة اإللزامية من اجل تنفيذ احكامها بما يخدم مصلحة الدول المستقبلة
ودول االرسال.
تمثل العمالة األجنبية احدى التحديات الكبرى التي تواجه العمالة العربية ،مما يستوجب تبني سياسةمشتركة بين الدول العربية إلحالل العمالة الوطنية والعربية.
 العمل على ابرام االتفاقيات الثنائية بين الدول العربية المتعلقة بتنقل االيدي العاملة والتأميناتاالجتماعية تتماشى وفق التطورات االقتصادية واالجتماعية على حسب كل دولة وااللتزام بأحكامها للحفاظ
على حقوق العمال.
 إنشاء آليات المتابعة لتطبيق احكام االتفاقيات الجماعية والثنائية التي يتم إقرارها على مستوى منظمةالعمل العربية.
العمل على إيجاد صيغة لعقد عمل موحد للدول العربية يتم التعاقد بين الدول األعضاء على أساسه ،وانشاء محكمة اجتماعية عربية تنظر في جميع النزاعات التي تثور حول عقد العمل الموحد.
 التعاون الجاد بين الدول العربية على تنسيق الجهود في اعداد تقارير ومعلومات عن فرص العمل فيدول االستقبال والى مورد هذه العمالة في دول االرسال حسب كل تخصص ومستوى مهني.
التهميش واالحاالت:
-1حيث تفيد التقديرات الحالية للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من  272مليون مهاجر في العالم في عام  2019تمثل نسبة
( 3.5بالمئة من سكان العالم) ويشكل العمال المهاجرين غالبية كبيرة من المهاجرين الدوليين في العالم .اطلع أكثر من خالل
الموقعhttps://www.iom.int :
-2منظمة العمل العربية متاح على الموقعhttps://alolabor.org :
-3انظر المادة  11من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  97متاح علىhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html :
-4المادة األولى من التوصية رقم  86لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) لسنة  ،1949متاحة على نفس
الموقع.
-5تستثني التوصية  : 86عمال الحدود ،أصحاب االعمال الحرة ،الفنانين إذا كان دخولهم البلد قصير االجل ،البحارة.
-6انظر المادة  2من االتفاقية الدولية لح ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لسنة .1990
-7كذلك تدرج االتفاقية فئات خاصة مثل :عامل الحدود ،العامل الموسمي ،المالح ،العامل على منشاة بحرية ،العامل المتجول،
العامل المرتبط بمشروع ،عامل االستخدام المحدد ،العامل لحسابه الخاص.
-8احمد حسن البرعي07/04،جويلية  ، 2007االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم ،الحلقة العلمية
(اللجوء والهجرة :المشكالت والحلول) ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،تونس ،ص .27
-9مصدق عادل طالب ،2001 ،الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين ،مجلة الحقوق ،المجلد ،4اإلصدار
 ،15ص.368
-10سليماناحمية ، 2016 ،تشغيل اليد العاملة األجنبية في دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي ،مجلة قانون العمل
والتشغيل ،العدد االول ص .13
-11المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مفهوم
وحقوق العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التطورات التشريعية والتنفيذية،
سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية ،الطبعة األولى ،العدد  ،64البحرين ،2011 ،ص .11
-12محمدديتو 17/15 ،ماي  ، 2006إدارة سياسات العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي'' مخاطر وفرص''،
اجتماع الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا اإلسكوا ،بيروت،
ص .14
-13تضم دول المشرق كل من :فلسطين ،مصر ،لبنان ،سوريا ،األردن ،العراق ،اليمن
14يضم المغرب العربي كل من :الجزائر ،ليبيا ،تونس ،المغرب ،موريتانيا.
 15التوطين :هو عبارة عن عملية التوظيف ،او هو إحالل العامل المواطن في مكان العامل الوافد او األجنبي.
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-16لندا مصطفى حسين الكلش ، 2018 ،الحريات والحقوق األساسية الدولية والوطنية للعمال المهاجرين (األردن-دراسة حالة)،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،ص .22
-17انظر المادة األولى من االتفاقية العربية رقم  14لعام  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية عند تنقله
للعمل في أحد األقطار العربية.
-18سليماناحمية ،نفس المرجع ،ص .13
-19علي الصاوي 21/19،نوفمبر ، 2014األطر القانونية لحماية العمالة المهاجرة على المستويات العربية واإلقليمية والدولية،
ورقة عمل لمناقشة اعمال الندوة القومية حول '' هجرة وتنقل العمالة العربية لدعم فرص التشغيل'' التي تنظمها منظمة العمل
العربية ،تونس ،ص ص.26-21-20
-20باقر النجار ، 2013،العمالة األجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي ،مجلة عمران ،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،عدد  ،3ص .7
-21إسماعيل محمد صادق ، 2010 ،العمالة األجنبية في الخليج العربي ،القاهرة ،مصر ،دار العربي للنشر والتوزيع ،الطبعة
االولى ،ص .11
-22عز الدين امين ، 1983 ،تنظيم استخدام العمالة األجنبية ،بيروت ،لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الجزء األول،
الطبعة األولى ،ص .50
-23صالح احمد سالم هويمل العامري ،2008،التغطية الصحفية لقضية العمالة الوافدة في صحافة االمارات (دراسة تحليلية)،
رسالة ماجستير ،قسم االعالم ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا عمان ،األردن ،ص .28
-24أمجد صباح االسدي وهيثم عبد هللا سلمان الموصلي ،2005 ،االثار االقتصادية للعمالة األجنبية الوافدة على دول المجلس
الخليجي ،مجلة العلوم االقتصادية ،العدد  ،16ص ص .27-26
-25عبد المالك خلف التميمي ، 1983 ،االستيطان األجنبي في الوطن العربي (دراسة تاريخية مقارنة) ،الكويت ،سلسلة كتب
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ص ص .157-156
-26منظمة العمل العربية ،منظمة الهجرة الدولية ،دراسة حول تنقل العمالة بين البلدان في العالم العربي ،ص ص .46-45
-27ناتاشا ريدج ،سهى شامي ،سوزان كيبيلز ،2016 ،المعلمون الوافدون العرب في قطر واالمارات العربية المتحدة (التحديات
و الفرص) ،تقرير حول الجاليات العربية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي ،مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،جامعة
جورجتاون ،قطر ،ص .16
-28محمد غربي ،االنعكاسات السلبية للعمالة األجنبية على دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات المتبعة للحد منها ،مجلة
المفكر ،العدد العاشر ،ص ص .116-114
-29صالح احمد سالم هويمل العامري ،مرجع سابق ،ص .44
-30عبد الرزاق فارس الفارس ، 1983،دور القطاع الخاص في انتشار العمالة األجنبية في دولة االمارات ،بيروت ،لبنان،
(مركز دراسات الوحدة العربية) ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،ص .152
-31صالح على على حسن ، 2013 ،الوساطة في ابرام عقد العمل بين التشريعات العربية والمستويات الدولية (دراسة مقارنة)،
اإلسكندرية ،مصر ،دار الجامعة الجديدة ،ص .110
-32اتفاقية العمل العربية رقم  2لعام  1967بشأن تنقل االيدي العاملة
اتفاقية العمل العربية رقم  4لعام  1975بشأن تنقل االيدي العاملة (معدلة)اتفاقية العمل العربية رقم  14لعام  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد األقطارالعربية
-33احمد حسن البرعي ،مرجع سابق ،ص .17
-34تنص المادة الثامنة'' -1يجب ان تكون الحماية التي تقررها مستويات العمل واحدة ،واال تنطوي على اية تفرقة بين العمال
كالتفرقة بسبب الجنس ،او األصل العنصري ،او اللون ،او الدين ،او الراي السياسي.
-2ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدولة ومواطني البالد العربية''....
-35قد حصلت على تصديق تسعة دول حتى تاريخ  2018/10/01وهي :األردن عام  ،1970السودان عام  ،1972سوريا عام
 ،1967العراق عام  ،1970فلسطين عام  ،1976لبنان عام  ،2003ليبيا عام  ،1974مصر عام  ،1979المغرب عام
 .1969طالع موقعhttps://alolabor.org/wp-content/uploads/2018/10/Approvals_Table_01-10- :
2018.pdf
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-36قد حصلت على تصديق أربع دول حتى تاريخ  2018/10/01وهي :السودان عام  ،2011سوريا عام  ،1982فلسطين
 ،1976مصر عام .1977
-37انظر المواد  3-2-1من اتفاقية العمل العربية رقم  2لعام  1967بشأن تنقل االيدي العاملة
-38انظر المواد  6-4من نفس االتفاقية
-39رضا قيسومة 18/16 ،جويلية ،2006 ،تنشيط االستخدام الخارجي ،ورقة عمل مقدمة لمنظمة العمل العربية بشأن تكاتف
القوى العاملة العربية ،القاهرة ،ص .13
-40بشير بني ،2018/2017،تشغيل األجانب على ضوء قواعد القانون الدولي للعمل ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مستغانم ،الجزائر ،ص .227
-41قد حصلت على تصديق سبعة دول حتى تاريخ  2018/10/01وهي :األردن عام  ،1970السودان عام  ،1972سوريا
عام ،1969فلسطين عام  ،1976ليبيا عام  ،1974مصر عام  ،1969المغرب عام  .1995طالع على موقع:
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2018/10/Approvals_Table_01-10-2018.pdf
-42انظر دباجة االتفاقية رقم  4لعام  1975بشأن تنقل االيدي العاملة (معدلة)
-43رضا قيسومة ،نفس الرجع ،ص .13
-44بشير بني ،مرجع سابق ،ص 235
-45منظمة العمل العربية ،نحو استراتيجية عربية للتشغيل ،دار المعارف ،بدون سنة ،ص 52
-46قد حصلت على تصديق ثمانية دول حتى تاريخ  2018/10/01وهي :األردن عام  ،1975جيبوتي عام  ،2012سورية
 ،2001الصومال عام  ،1976العراق عام  ،1977فلسطين عام  ،1976مصر عام  ،1976اليمن عام .1988طالع موقع:
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2018/10/Approvals_Table_01-10-2018.pdf
-47امين عز الدين ،مرجع سابق ،ص ص .52-51
-48نصت المادة  8من االتفاقية رقم ( :)2يجوز لطرفين من األطراف المتعاقدة ان يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل
االيدي العاملة ،إذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما ،وللطرفين المتعاقدين ان يسترشد بنموذج االتفاقية الثنائية الملحق بهذه
االتفاقية.
نصت المادة  1فقرة  5من االتفاقية رقم ( :)4للدول األطراف في هذه االتفاقية ان تعقد في بينها اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقلااليدي العاملة ،ولها ان تسترشد بنموذج االتفاقية الثنائية الملحق بهذه االتفاقية.
-49احمد حسن البرعي ،االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم ،مرجع سابق ،ص .23
-50بني بشير ،نفس المرجع ،ص .240
-51منظمة العمل العربية ،دراسة حول واقع وافاق تنقل االيدي العاملة العربية 20 ،جوان  ،2015ص .67
-52منظمة العمل العربية ،دراسة حول واقع وافاق تنقل االيدي العاملة العربية ،نفس المرجع ،ص .69
-53منظمة العمل العربية ،التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي (قضايا ملحة) ،2010،ص .21
-54اتفاقية بين الجماهيرية الليبية وجمهورية مصر بشأن التنقل واإلقامة والعمل عام .1991
 اتفاقية التعاون الفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية في مجال العمل عام.2001
-55منظمة العمل العربية ،دراسة حول واقع وافاق تنقل االيدي العاملة العربية ،نفس المرجع ،ص .74
-56احمد حسن البرعي ،مرجع سابق ،ص .25
-57تنص المادة السادسة من االتفاقية انه " يجب عند تغطية اية فئة عدم التفرقة بين :ا-الرعايا العرب ،ب-الوطنيين ،واألجانب،
بشرط المعاملة بالمثل".
-58احمد حسن البرعي ،نفس المرجع ،ص .18
-59ديباجة االتفاقية العربية رقم  14لعام  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد
األقطار العربية.
-60المادة  2-1من نفس االتفاقية
-61المادة  3من االتفاقية
-62المادة  4من نفس االتفاقية
-63المادة  5من نفس االتفاقية
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-64منظمة العمل العربية ،التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص .101
-65منظمة العمل العربية ،دراسة حول واقع وافاق تنقل االيدي العاملة العربية ،مرجع سابق ،ص .63
-66وزارة الشغل و االدماج المهني ،المملكة المغربية ،متاح على الموقعhttp://www.emploi.gov.ma/index.php/ar-
-67منشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية ،عدد  ،6233بتاريخ  24فبراير ،2014ص ص.2872 -2864
-68قد حصلت على تصديق خمسة دول حتى تاريخ  2018/10/01وهي :السودان عام  ،2011العراق عام  ،1982فلسطين
عام  ،1981مصر عام  ،1996المغرب عام .1992
-69منظمة العمل العربية ،التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الوطن العربي (قضايا ملحة) ،مرجع سابق،
ص.102
قائمة المصادر والمراجع:
أوال /الكتب:
-1صالح على على حسن ،2013،الوساطة في ابرام عقد العمل بين التشريعات العربية والمستويات الدولية (دراسة مقارنة،
اإلسكندرية ،مصر) ،دار الجامعة الجديدة.
-2محمد صادق إسماعيل ، 2010 ،العمالة األجنبية في الخليج العربي ،القاهرة ،دار العربي للنشر والتوزيع.
-3عبد المالك خلف التميمي ،1983 ،االستيطان األجنبي في الوطن العربي (دراسة تاريخية مقارنة) ،الكويت ،سلسلة كتب
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
-4عزالدين امين ، 1983 ،تنظيم استخدام العمالة األجنبية ،بيروت ،لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الجزء األول.
-5عبد الرزاق فارس الفارس ،1983 ،دور القطاع الخاص في انتشار العمالة األجنبية في دولة االمارات ،بيروت ،لبنان ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،الجزء األول.
ثانيا /الرسائل والمذكرات:
-1بني بشير ، 2018 ،تشغيل األجانب على ضوء قواعد القانون الدولي للعمل ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة مستغانم ،الجزائر.
-2لندا مصطفى حسين الكلش ، 2018 ،الحريات والحقوق األساسية الدولية والوطنية للعمال المهاجرين (األردن-دراسة حالة)،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
-3صالح احمد سالم هويمل العامري ،2008 ،التغطية الصحفية لقضية العمالة الوافدة في صحافة االمارات (دراسة تحليلية)،
رسالة ماجستير ،قسم االعالم ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا عمان ،األردن.
ثالثا /المقاالت والمداخالت:
-1سليمان احمية ، 2016 ،تشغيل اليد العاملة األجنبية في دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي ،مجلة قانون العمل
والتشغيل ،العدد االول.
-2احمد حسن البرعي 07/04 ،جويلية ،2007 ،االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم ،الحلقة العلمية
اللجوء والهجرة :المشكالت والحلول ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،تونس.
-3أمجد صباح االسدي وهيثم عبد هللا سلمان الموصلي ،2005 ،االثار االقتصادية للعمالة األجنبية الوافدة على دول المجلس
الخليجي ،مجلة العلوم االقتصادية ،العدد .16
-4باقر النجار ، 2013 ،العمالة األجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي ،مجلة عمران ،عدد .3
-5علي الصاوي 21/19 ،نوفمبر ، 2014 ،األطر القانونية لحماية العمالة المهاجرة على المستويات العربية واإلقليمية والدولية،
ورقة عمل لمناقشة اعمال الندوة القومية حول '' هجرة وتنقل العمالة العربية لدعم فرص التشغيل'' التي تنظمها منظمة العمل
العربية ،تونس.
-6محمد غربي ،بدون سنة ،االنعكاسات السلبية للعمالة األجنبية على دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات المتبعة للحد منها،
مجلة المفكر ،العدد العاشر.
-7رضا قيسومة 18-16 ،جويلية ، 2006،تنشيط االستخدام الخارجي ،ورقة عمل مقدمة لمنظمة العمل العربية بشأن تكاتف
القوى العاملة العربية ،القاهرة.
-8مصدق عادل طالب ، 2001 ،الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين ،مجلة الحقوق ،المجلد ،4اإلصدار
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ط.د .بن عمر عبد المنير

اإلطار القانوني لحماية العمال األجانب على مستوى منظمة العمل العربية

-9محمد ديتو 17/15،ماي ، 2006 ،إدارة سياسات العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي'' مخاطر وفرص''،
اجتماع الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا اإلسكوا ،بيروت.
-10ناتاشا ريدج ،سهى شامي ،سوزان كيبيلز 2016 ،المعلمون الوافدون العرب في قطر واالمارات العربية المتحدة (التحديات
والفرص) ،تقرير حول الجاليات العربية الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي ،مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،جامعة
جورجتاون ،قطر.
رابعا /االتفاقيات:
-1االتفاقية الدولية رقم  97لسنة  1949بشأن الهجرة من اجل العمل.
-2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لعام .1990
-3االتفاقية العربية رقم( )1لعام  1966بشأن مستويات العمل.
-4االتفاقية العربية رقم( )6لعام  1976بشأن مستويات العمل(معدلة).
-5اتفاقية العمل العربية رقم  2لعام  1967بشأن تنقل االيدي العاملة
-6اتفاقية العمل العربية رقم  4لعام  1975بشأن تنقل االيدي العاملة (معدلة)
-7اتفاقية العمل العربية رقم  14لعام  1981بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية عند تنقله للعمل في أحد األقطار
العربية.
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اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر
E-management as a mechanism to improve the performance
of local groups in Algeria

2

ط د .بهلول خيرة ،1د .سماعيل عيسى
 1المركز الجامعي تيسمسيلتaa2713668@gmail.com ،
 2المركز الجامعي تيسمسيلتsmaissa.doc@gmail.com ،
تاريخ اإلرسال2020/04/06 :



تاريخ القبول2020/05/20:

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
في ظل التطورات التكنولوجية المتالحقة والمتجددة والتي تزامنت والجهود المبذولة
من طرف الدولة الجزائرية لتحسين أداء الجماعات المحلية وتطوير الخدمة العمومية والمرفق
العام ،اتجهت جهود الجزائر إلى االهتمام بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ودمجها في
المؤسسات العمومية واإلدارة المحلية بهدف تطوير الوظائف اإلدارية كالقضاء على
البيروقراطية كتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
لقد سعت الحكومة الجزائرية إلى ذلك بجملة من اإلصالحات سواء كانت في الجانب
الفكري أو في الجانب الممارساتي ،ولقد تمت هذه اإلصالحات في القوانبن والتشريعات بما
يخدم بنية التغيير ،ومست هذه اإلصالحات عدة قطاعات وأخذ قطاع وزارة الداخلية
والجماعات المحلية حصة أكبر من جملة اإلصالحات اإلدارية في الجزائر.
كلمات مفتاحية :اإلدارة اإللكترونية ،الرقمنة ،اإلدارة المحلية ،تطوير األداء.

Abstract:
The Algerian state is making efforts to improve the performance of
local groups and develop the public service and public utility in light of
the successive and renewable technological developments, Algeria is
also working to focus on information and communication technologies
and integrate them into public institutions and local administration,
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With the aim of developing administrative functions such as eliminating
bureaucracy, such as improving services provided to citizens.
The Algerian government has sought this with a set of reforms, whether
on the intellectual side or on the practice side, these reforms were
implemented in both aspects and legislations to serve the intention of
change. These reforms affected several sectors, and the Ministry of
Interior and local groups took a larger share of all administrative
reforms in Algeria.
Keywords: Electronic Management, Digitization, Local Management,
Performance Development.
 -1المؤلف المرسل :د .سماعيل عيسى ،اإليميلsmaissa.doc@gmail.com :

مقدمة :
يشهد القرن الحادي والعشرون ثورة علمية هائلة في جميع المجاالت ،هذه
الثورة العلمية تحمل في طياتها متغيرات عديدة من أهمها الثورة التكنولوجية،
وخاصة في مجال التقني الرقمي وتقنية االتصاالت والمعلومات.
وفي ظل هذا التقدم العلمي وظهور ما يسمى التقنية الرقمية
أو اإللكترونية ،كان ال بد لدول العالم أن تتجه نحو االستفادة من هذه التقنية في
كافة المجاالت ،بما في ذلك المجاالت اإلدارية ،فأدخلت هذه التقنية الرقمية في
مختلف المجاالت وأبرزها اإلدارة المحلية.
ولقد سعت الحكومة الجزائرية إلى الولوج إلى العالم اإللكتروني بهدف
تقديم وإيصال المعلومات والخدمات إلكترونيا للمستفيدين في كافة المجاالت،
وإعادة تعريف العالقة بين اإلدارة والمواطن وهي حتمية تفرضها المتغيرات
العالمية لتحقيق العصرنة اإلدارية ،وتحسين الخدمة العمومية ،ولكون الجزائر
جزء من العالم فهي معنية كغيرها بمواكبة المتغيرات المتسارعة التي أفرزتها
العولمة ،فهي مطالبة بعصرنة خدماتها ومرافقها العمومية ،وإيجاد حكومة
إلكترونية تبنت مشروع اإلدارة اإللكترونية.
مجلة صوت القانون

المجلد  ، ......العدد)2019(/ ....

ط د.بهلول خيرة/د.سماعيل عيسى اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

1300

وهذه الورقة البحثية تهدف إلى تسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق
اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية في الجزائر ،والمساعي التي بذلت في
هذا المجال ،والمعيقات التي تحول دون تطوير هذا التطبيق ،وعليه كانت
إشكالية هذه الدراسة كاآلتي:
كيف تس اهم اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر؟
ولدراسة مختلف النقاط السابقة تم إتباع المنهج الوصفي والذي يعتمد على
وصف المفاهيم الواردة في الدراسة بهدف تحديد مالمحها وتحليلها ومن ثم
الخروج بعالقة بين المفاهيم األساسية في هذا البحث.
ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية:
المحور األول :أساسيات حول اإلدارة اإللكترونية.
المحور الثاني :رقمنة اإلدارة الجزائرية.
المحور الثالث :تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بالجماعات المحلية بالجزائر.
 .1أساسيات حول اإلدارة اإللكترونية.
 .1.1تعريف اإلدارة اإللكترونية:
تعرف اإلدارة اإللكترونية على أنها تحويل األعمال والخدمات اإلدارية
التقليدية كافة (اإلجراءات الطويلة باستخدام األوراق) إلى أعمال وخدمات
إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية ،باستخدام تقنيات اإلدارة وهو ما
يطلق عليه إدارة بال أوراق ،وهي اإلدارة التي تقوم على استخدام االنترنيت
وشبكات األعمال في إنجاز وظائف اإلدارة من (تخطيط إلكتروني ،تنظيم
1
إلكتروني ،قيادة إلكترونية ،رقابة إلكترونية).
وهي كذلك عملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة هياكل
اإلدارة بالمنظمة لتنفيذ األعمال فيها إلكترونيا ،باستخدام مختلف التقنيات
اإللكترونية مثل :األرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني ،واألدلة ،والمفكرات
2
اإللكترونية والرسائل الصوتية .)...
أو هي عبارة عن عملية إعادة هندسة لألعمال والعالقات الحكومية وذلك
بتفعيل تقنية المعلومات واالتصال لتحويلها إلى صيغة إلكترونية ،لتقديم الخدمات
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الحكومية إلى األفراد وقطاع األعمال بكفاءة عالية ،كما أنها تهدف إلى جعل
الحصول على الخدمات أكثر شفافية وسرعة ومسؤولية لتوفير احتياجات
المجتمع وتحقيق طموحاته ،وذلك من خالل تقديم خدمات عامة فاعلة ومتقنة،
3
وخلق تفاعل رقمي بين األفراد وقطاع األعمال والوحدات الحكومية.
ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية على أنها
تحويل كافة األعمال والخدمات اإلدارية من شكلها التقليدي إلى أعمال وخدمات
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وذلك لتعزيز الطريقة التي
يت فاعل من خاللها المواطنين والمؤسسات مع الحكومة واإلدارات ،وذلك
باستخدام تقنيات االنترنيت وشبكات األعمال في إنجاز وظائف اإلدارة،
ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ،وزيادة الشفافية.
 .2.1مبررات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يوجد عدة
4
مبررات تتمثل في:
 اإلجراءات والعمليات المعقدة واألثر الذي تتركه على زيادة كلفة األعمال؛
 ارتجالية القرارات والتوصيات الفورية التي من شأنها إحداث حالة عدم
التوازن عند تطبيق تلك القرارات؛
 ضرورة قيام اإلدارة بتوحيد البيانات ولكل المستويات؛
 العمل على توظيف استعمال تقنية تطور المعلومات واالعتماد عليها في اتخاذ
القرارات؛
 توفير البيانات وجعلها في متناول عموم الموظفين؛
 توفير التواصل المستمر بين الموظفين للتعرف على نطاق العمل واتساعه؛
 ازدياد المنافسة بين اإلدارة ،وضرورة وجود آلية للتمييز داخل كل المؤسسات
الساعية للتنافس في مجال العمل اإلداري.
 . 3.1خصائص اإلدارة اإللكترونية :يمكن حصر أهم الخصائص التي تميز
5
اإلدارة اإللكترونية في النقاط التالية:
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 إنها عملية إدارية وهذا يعني ألنها ال تخرج عن نطاق خبرتنا الواسعة في
اإلدارة ،سواء في تحديد أو رسم السياسات وتوجيه الموارد وفق خيارات
إستراتيجية وعملية الرقابة عليها؛
 اإلمكانيات المتميزة لالنترنيت والشبكات واألعمال التي تفسر البعد اإللكتروني
في مصطلح اإلدارة اإللكترونية؛
 تتميز أعمال اإلدارة اإللكترونية ،بانتفاء وعدم وجود العالقة المباشرة بين
أطراف التعامل حيث توجد هذه األخيرة معا وفي نفس الوقت في شبكات
االتصاالت اإللكترونية؛
 ممارسات اإلدارة اإللكترونية تشير إلى إنجاز كل األعمال والمعامالت بين
أطراف التعامل ،من خالل وسيط إلكتروني؛
 يستطيع أحد أطراف التعامل في اإلدارة اإللكترونية إرسال رسالة إلكترونية
إلى عدد ال نهائي من المستقبلين لها في نفس الوقت دون الحاجة إلى إعادة
إرسالها في كل مرة ،مما يؤدي إلى تحقيق التفاعل الجماعي المتوازي بين
فرد ومجموعة ما؛
 تسليم المنتجات غير المادية في اإلدارة اإللكترونية يمكن أن يتحقق من خالل
شبكات االتصاالت اإللكترونية (مثال الفاكس)؛
 تتم عملية معالجة المشاكل في اإلدارة اإللكترونية باستخدام الكمبيوتر عبر
المسافات البعيدة مما يؤدي إلى استبعاد الكثير من األحوال المادية والبشرية
أو التقليل من استخدامها إلى أقل قدر ممكن؛
 هي إدارة بال أوراق حيث تتكون من األرشيف ،البريد ،المفكرات اإللكترونية
والرسائل الصوتية؛
 هي إدارة بال مكان تعتمد على الهاتف المحمول والمؤتمرات اإللكترونية
والعمل عن بعد؛
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 هي إدارة بال زمان تعمل  24ساعة على  24ساعة و  7أيام على  7أيام
فنحن ننام وشعوب أخرى تعمل ،لذلك يجب العمل المتواصل لمدة 24
ساعة؛
 ه ي إدارة بال تنظيمات جامدة فهي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية والذكية
التي تعتمد على صناعة المعرفة.
6
 .4.1معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :هناك عدة معوقات نوجزها في:
 الرؤية الضبابية لإلدارة اإللكترونية وعدم استيعاب أهدافها؛
 عدم وجود أنظمة وتشريعات أمنية أو التساهل في تطبيقها؛
 قلة الموارد المالية وصعوبة توفير السيولة النقدية؛
 التمسك بالمركزية وعدم الرضى بالتغيير اإلداري؛
 النظرة السلبية لمفهوم اإلدارة اإللكترونية من حيث تقليلها للعنصر البشري؛
 وجود الفجوة الرقمية بين الناس متخصصين في مجال التقنية وآخرين ال
يفقهون شيئا من إيجابياتها؛
 أمن المعلومات في تأمين الحماية من المخاطر التي تهدد المعلومات واألجهزة
وتشريع األنظمة وسن القوانين السالمة ووصول المعلومات للمستفيدين.
 .2رقمنة اإلدارة الجزائرية.
توجهت الجزائر ،مع بداية األلفية الثالثة ،في إطار اإلصالحات اإلدارية،
إلى السعي لمواكبة التطور اإللكتروني الذي يشهده العالم ،حيث ركزت على
تطبيق الرقمنة على مستوى جميع هياكل وأجهزة الدولة ،وذلك عن طريق
إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على القطاعات المستهدفة ،وذلك بغية
التجسيد الفعلي للتحول نحو مفهوم اإلدارة اإللكترونية في سبيل ترشيد الخدمة
العمومية.
وفي هذا السياق ،حاولت العديد من القطاعات العمومية الشروع في تطبيق
اإلدارة اإللكترونية وذلك من أجل توفير خدمة إلكترونية بمستوى جيدة
وبسرعة ،وأهم هذه القطاعات سوف نتناولها وفق اآلتي:
مجلة صوت القانون

المجلد  ، ......العدد)2019(/ ....

ط د.بهلول خيرة/د.سماعيل عيسى اإلدارة اإللكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر

1304

 . 1.2قطاع البريد والمواصالت :كان قطاع الربد والمواصالت يخضع إلى
غاية  2000ألمر رقم  89-75المؤرخ في  30ديسمبر  1975الذي يمنح
وزارة البريد والمواصالت مهمة تحديد سياسة القطاع ويعطيها دور المنظم
والمتعامل .بحيث كانت الخدمات البريدية واالتصالية من صالحيات الوزارة ال
غير.
وفي عام  2000وافقت الحكومة على إجراء إصالحات معمقة لقطاع
البريد والمواصالت من أجل مواكبة تحديات القرن  21وضم الجزائر لمجتمع
المعلومات ،جاءت هذه اإلصالحات نتيجة لضرورة ضمان التنافسية والتنوع
داخل االقتصاد الجزائري بمؤسساته وكذا إعطاء األولوية لتطوير قطاع
االتصاالت الموسوم بالت نافسية والحيوية ،وقد أخذت لنفسها موقعا ضمن سياق
العولمة المتنامية والتحضير النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وكذا
التفاوض من أجل اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي.7
كما جاء تحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية
8
في قانون رقم  ،04-18إلى ما يأتي:
 تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد واالتصاالت
اإللكترونية ذات النوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفافة وغير
تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة؛
 ترقية تطوير االتصاالت اإللكترونية واستعمالها؛
 تحديد الشروط ا لعامة لالستغالل نشاطات البريد واالتصاالت اإللكترونية من
طرف المتعاملين؛
 تحديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالبريد واالتصاالت
اإللكترونية؛
 تحديد اإلطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة؛
 ضمان توفير الخدمة الشاملة.
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 .2.2قطاع البنوك :إن تطوير الخدمة المصرفية في الجزائر له أثر كبير على
االقتصاد الجزائري كما أن له أهمية بالغة على الجهاز المصرفي تبرز فيما
9
يلي:
 محاربة االقتصاد الموازي؛
 إيجاد وتطوير التجارة اإللكترونية في الجزائر؛
 المساهمة في نجاح الحكومة اإللكترونية؛
 بناء االقتصاد الرقمي في الجزائر؛
 تعزيز الشفافية من خالل استعمال شبكة االنترنيت؛
 تفعيل بورصة القيم المنقولة من خالل إقامة سوق مالية إلكترونية وإقامة أنظمة
دفع إلكترونية.
 .3.2قطاع العدالة :يعتبر تحديث قطاع العدالة بمثابة المحرك األساسي لتحقي
أي تنمية اقتصادية واجتماعية في البالد ،نظرا لحيوية وأهمية قطاع العدالة
ومساسه بمختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية ،من أهم األهداف
واألولويات التي تستلزمها ضروريات تحديث وعصرنة هذا القطاع ،اعتبارا لما
يقدمه استعمال التكنولوجيا الحديثة من قيمة مضافة ألداء المرفق القضائي سواء
على مستوى الفعالية ،أو النجاعة أو الشفافية ،أو تحسين جودة الخدمات
القضائية ،وتدخل هذه الجهود في إطار سعي وزارة العدل إلى االرتقاء ألعلى
مستويات التواصل والتفاعل مع المواطنين والمرتفقين.
ويعتبر إصالح العدالة أحد المحاور الكبرى لإلصالحات الوطنية التي
التزم بها وباشرها رئيس الجمهورية السابق ،وكانت أول خطوات اإلصالح
تنصيبه للجنة الوطنية إلصالح قطاع العدالة بتاريخ  20أكتوبر 1999وبعد
ثمانية أشهر من العمل قدمت هذه اللجنة بتاريخ  11جوان  2000تقريرا قدمت
فيه العديد من االقتراحات قصد القيام بإصالح فعلي لهذا القطاع ،ومن بين
المقترحات التي قدمتها اللجنة ضرورة استحداث مديرية عامة جديدة مكلفة
10
بتحديث قطاع العدالة.
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 . 4.2قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :إن المنافسة في عالم اليوم يقف
على من لديه الرقمنة ،حيث تتطلب قوة عالية التأهيل ومتنوعة المعارف ،وهذا
بدوره يتطلب نسقا للتعليم العالي على قدر عال من الجودة يرسي دعائم النقد
واإلبداع ،ويزود اإلدارات بالمهارات والمعارف ،لكن حال التعليم العالي
الجزائري ،مازال بعيدا على تلك المساهمة الفاعلة المنتظرة منه على صعيد
تمويل عملية الرقمنة والتطور ،وبناءا عليه فقد بات ملحا على الجزائر أن
تمنح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية رؤيا جادة إلصالح جذري وشامل
للتعليم العالي بما يضمن تسهيل عملية تفعيل اإلدارة اإللكترونية ،ألن التعليم
الرقمي أسلوب يستخدم إليصال المعلومة للمتعلم ويتم فيه استخدام آليات
االتصال الحديثة واستخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم
بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة11،ولقد لجأت الجزائر إلى هذا النوع من
التعليم في السنوات األخيرة وذلك تزامنا للتطور الحاصل في مجال الرقمنة في
العالم ،وعليه كان المرسوم التنفيذي رقم  198 – 19إلى تحويل المدرسة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا
للتسيير واالقتصاد الرقمي 12،إضافة إلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24
أكتوبر سنة  2018والذي يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز
13
البحث في اإلعالم العلمي والتقني.
 .5.2قطاع التربية :سجل قطاع التربية الوطنية في الجزائر انفتاحا على
تكنولوجيا ال معلومات واالتصال كغيره من القطاعات األخرى ،وإلبراز ما قام
به هذا القطاع من مبادرات الخدمة العامة اإللكترونية كمدخل لترقية ما يقدمه
14
للطلبة ،ويمكن رصد أهم هذه الخدمات على مستويين:
 مستوى التعليم النظامي :هنا تسجل مبادرات محتشمة ال تتعدى شكل الخدمات
الظرفية مثل ما يتعلق األمر باإلعالن عن نتائج شهادة التعليم األساسي،
وشهادة البكالوريا على شبكة الهاتف النقال موبيليس ،أو على شبكة
االنترنت؛
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 مستوى التعليم عن بعد :يقدم هذا المستوى خدمات عامة إلكترونية للطلبة
الذين يتلقون دروس التعليم عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
(التعليم بالمراسلة) ،إذ يتيح الموقع اإللكتروني الخاص بالديوان الوطني
للتعليم والتكوين عن بعد خدمات إلكترونية للمسجلين بالمركز ،تتعلق بإمكانية
التسجيل وسحب االستمارة اإللكترونية ،إضافة إلى التعريف بالمركز ،وفتح
فضاء إلكتروني لالتصال به واالستعالم ،مع توفير خدمات الدروس المقررة
وفق المنهاج التربوي ،وغيرها من خدمات تعلم اإلعالم اآللي واللغات
األجنبية ،كما يقدم الموقع جملة من الفروض واالمتحانات للتحميل إلكترونيا،
وغيرها من الخدمات.
 .3تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية بالجزائر.
اإل دارة المحلية هي تلك المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي
بواسطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة
المركزية 15.وفي اآلونة األخيرة شهدت اإلدارة المحلية في الجزائر فكرا
وممارسة سلسلة من التطورات خاصة بعد حتمية الولوج إلى عالم التقنيات
الحديثة في مجال االتصاالت والمعلومات ،وضمن مبادرة التحول الرقمي ودفعا
لمخططات التحول لخدمة محلية إلكترونية وبالتالي تحسين نوعية وجودة
الخدمات المقدمة للمواطن في ظل تحسين وتطوير المرفق العام ،فلقد تبنت
وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر وبالتنسيق مع إداراتها اإلقليمية
ووزارة البريد واالتصال وعبر الوطن جملة من اإلصالحات واإلجراءات التي
بإمكانها تسريع تطبيق تقنية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في هذا الجزء المهم
16
من اإلدارة العمومية في الجزائر باعتبارها تمثل اإلدارة األقرب للمواطن.
 .1.3مساعي الجماعات المحلية من أجل تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
تحقيقا للمساعي التي سعت إليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية العديد
17
من اإلنجازات الرامية لعصرنة الجماعات المحلية ومرافقها العمومية أهمها:
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 رقمنة سجالت الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث سجل وطني آلي
للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها اإلدارية وكذا البعثات الدبلوماسية
والدوائر القنصلية به؛
 إنشاء سجل وطني آلي لترقيم المركبات والذي مكن المواطنين من الحصول
على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية دون تكبد عناء التنقل إلى والية
التسجيل؛
 إدراج العديد من الخدمات اإللكترونية عبر االنترنت على غرار طلب بطاقة
التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري عبر االنترنت ومتابعة
مراحل اإلجراءات دون تحمل عناء التنقل؛
 إنشاء مرصد وطني للمرفق العام لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات
المحلية والذي يضطلع بجملة من المهام أهمها تلك المتعلقة بعصرنة المرفق
العام ويكلف في هذا المجال بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في
قيام اإلدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص
بعصرنة المرفق العام بهذه الصفة كل تدبير من شأنه:
 تحفيز وتطوير اإلدارة اإللكترونية بإدخال التكنولوجيا الحديثة لإلعالمواالتصال؛
 تحفيز وضع أنظمة وإجراءات فعالة لالتصال قصد ضمان إعالم المواطنينحول خدمات المرفق العام ،وتحسين حصول المستعملين على المعلومة
وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
 .2.3بوادر اإلنتقال إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية في
الجزائر:
أخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على عاتقها مسألة النهوض
باإلدارة المحلية بالجزائر ،إذ يعد البرنامج الخماسي ()2014 – 2010
برنامجا طموحا ،حيث رصد له مبلغ  682مليار دوالر ،وقد شمل مختلف
18
المجاالت ،وكان لإلدارة قسط منه ،ويهدف إلى مايلي:
 استكمال اإلصالحات المؤسساتية مع مراجعة قانون البلدية والوالية؛
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 تحسين وعصرنة المصالح العمومية من خالل إدخال اإلدارة اإللكترونية؛
 تاهيل الموارد البشرية ،حيث تم تكوين العديد منهم ليسهل عليهم التأقلم مع
اإلجراءات الجديدة الخاصة بتطبيقات اإلدارة اإللكترونية؛
 تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بعصرنة استخراج الوثائق اإلدارية وتحديث بطاقات
الهوية اإللكترونية والبيومترية؛
 تقريب اإلدارة من المواطن من خالل استخراج الوثائق اإلدارية وتحديث
بطاقات الهوية اإللكترونية والبيومترية؛
 تقريب اإلدارة من المواطن من خالل استخراج الوثائق آليا كشهادة الميالد،
عقد الزواج...،ويمكن استخراجهم من جميع أنحاء القطر الجزائري؛
 ائتمان وثائق البطاقة الرمادية ( )Carte Griseحيث كانت سابقا بنظام
( )HPأما حاليا فتستعمل شبكة قواعد مبنية على قواعد البيانات؛
 التراسل اإللكتروني والفضاء اإلعالمي المفتوح؛
 مجال االنتخابات إذ أصبح يتم صب المعلومات واإلحصائيات بين البلديات
على مستوى الوالية ثم على المستوى الوطني.
والهدف من كل هذه اإلجراءات أيضا هو الوصول إلى تحقيق البلدية
اإللكترونية ،حيث بلغت نسبة معتبرة بتغطية البلديات المقدرة بــ ( )1541بلدية
بالوسائل التكنولوجية ،إذ بلغت لنسبة  %90في البلديات الكبرى كالعاصمة .في
حين تبقى البلديات النائية تعرف نقصا كبيرا بسبب ضعف توصيله بشبكة
االنترنيت.
 .3.3بعض تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية:
بادرت الحكومة بفضل استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في
19
الجماعات المحلية إلى:
 إزالة شهادة الميالد الخاصة من ملف الحيازة على بطاقة التعريف الوطنية،
واستبدالها بشهادة الميالد العادية رقم 12؛
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 التقليص من مدة دراسة ملفات الحيازة على البطاقة الرمادية إلى يوم واحد في
الحاالت العادية ،وإلى  21يوما في حاالت بيع السيارات ما بين الواليات؛
 حذف شهادة الجنسية الجزائرية من ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية
وجواز السفر؛
 تخفيف ملف تجديد رخصة الس ياقة إلى صورتين شمسيتين ،شهادة طبية ،طابع
ضريبي ورخصة السياقة القديمة؛
 ألول مرة في الجزائر ،التسجيالت الخاصة بقرعة الحج لموسم  2016غير
موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريق االنترنت ،وستعقب
عملية التسجيل اإللكتروني في الموسم الموالي القرعة اإللكترونية عبر جميع
البلديات؛
 تسليم أولى بطاقات التعريف الوطنية البيومترية اإللكترونية ،يوم السبت 30
جانفي  ، 2016بالجزائر العاصمة لمجموعة رمزية من الصحافيين واألئمة
والفنانين والتالميذ المترشحين المتحان البكالوريا  2016قبل أن توسع
العملية إلى بقية المواطنين.
 .4.3عوائق نجاح مشروع البلديات اإللكترونية بالجزائر :يتطلب تنفيذ
مشروع البلديات اإللكترونية عدة عوامل للنجاح منها توفر البنية التحتية ،تأهيل
الكوادر البشرية إلى أن الواقع كشف عدة صعوبات حالت دون تقديم خدمة ذات
20
جودة ولعلى أهم هذه العوائق:
 توفير بنية تحتية :تشمل البنية التحتية مختلف األجهزة من حواسيب ،والناسخ،
الطابعات ،والكوابل ،وكذا شبكة االنترنت ،إال أن البلدية سجلت انقطاعات في
الشبكة العنكبوتية –االنترنت -وهذا ما يعطل العملية؛
 غياب القوانين :إن تقديم خدمات إلكترونية يحتاج إلى سن قوانين لحماية،
ومحاربة التزوير ،وكذا زيادة الموثوقية في التوقيع اإللكتروني؛
 اإلجراءات البيروقراطية :إن طباعة الوثائق البيومترية ،سبب طول مدة تسليم
الوثائق أكثر ،وهذا لغياب التسليم اليومي للوثائق بالنسبة للمناطق البعيدة؛
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 نقص كفاءة الموارد البشرية :تحتاج تطبيقات البلديات اإللكترونية إلى
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والتي يقصد بها امتالك التقنيات
الحديثة باإلضافة إلى تمكين الموارد البشرية من استخدامها للتحول من العمل
اليدوي إلى اإللكتروني وقد غفلت الجهات المسؤولة على هذا األخير اعتبارا
منها أن اقتناء الوسائل الحديثة كافي إلنجاح العملية وهو ما تسبب في أخطاء
كثيرة؛
 نسخ األخطاء الموجودة في السجالت :فقد تسبب هذا في نقل األخطاء
الموجودة في األسماء من السجل إلى قاعدة البيانات وبالتالي كانت طباعة
البطاقات خاطئة وقد يتطلب إعادة التصحيح عدة أسابيع.
 .5.3عصرنة المرفق العام :تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى
تحسين أداء اإلدارة العمومية وجعله يتميز بالفعالية والشفافية ،قامت وزارة
الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة
المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة منذ سنة  .2014وتهدف
مجمل هذه اإلنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية.
ومن أهم هذه اإلنجازات ما يلي:21
 رقمنة جميع سجالت الحالة المدنية على مستوى الوطني وإحداث السجل
الوطني اآللي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها اإلدارية وكذا
البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به .ولقد مكن هذا اإلنجاز من:
 تمكين المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أيبلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل؛
 تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقدالميالد الخاص ( 12خ) مباشرة عبر خدمة االنترنيت والحصول عليه
من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها.
 إنشاء السجل الوطني اآللي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول
على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون تكبد عناء التنقل إلى والية
التسجيل؛
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 توفير الخدمات اإللكترونية من خالل:
 خدمة جديدة عب ر اإلنترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري منمتابعة مراحل معالجة ملفاتهم؛
 تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقديم طلب الحصول على عقدالميالد الخاص ( 12خ) مباشرة عبر خدمة االنترنيت والحصول عليه من
الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها.
الخاتمة:
تعتبر اإلدارة المحلية والجماعات المحلية خصوصا من أكثر المؤسسات
التي تحتاج إلى إدخال الرقمنة في إداراتها وذلك بما يتناسب مع التطور الحاصل
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة
للمواطن وفي مدة وجيزة وبجهد أقل.
ومن أجل هذا التحول ال بد على الحكومات التوجه نحو إرساء آليات
اإلدارة اإللكترونية ،مع توعية المجتمعات بضرورة أهميتها ومتطلباتها في
حياتهم اليومية ،وعليه يجب أن تسعى هذه الحكومات إلى توفير التقنيات
والوسائل الالزمة من أجل إنجاح هذه العملية ،وذلك بتوفير التكنولوجيا الالزمة
ومواكبة مستجداتها.
والجزائر كغيرها من البلدان كانت من الدول السباقة في تبني مشروع
اإلدارة اإللكترونية في جميع قطاعاتها كالتعليم واإلدارة وخصوصا الجماعات
المحلية  ،وذلك من خالل إيجاد صيغ لعصرنة إداراتها العمومية ،أي إنشاء ما
يعرف بالبلديات اإللكترونية ،وهذا لتقليل البيروقراطية الحاصلة وتحقيق الشفافية
في مختلف الميادين.
النتائج:
 اإلدارة اإللكترونية هي بديل جديد يعيد النظر فيما يخص في العالقة بين
المواطن واإلدارة ،وذلك من خالل التحول إلى عصرنة إدارة الجماعات
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المحلية  ،بما يحسن من سرعة االستجابة ويزيد من مستوى فعالية األجهزة
اإلدارية أثناء تأدية مهامها؛
 إن تكييف األعمال مع متطلبات المواطن ،وتحسين الخدمات المقدمة ،
وتفادي ضياع الوقت والتبذير عند اإلنجاز ،تعتبر من الشروط الضرورية
التي ال بد أن تستجيب لها الجماعات المحلية؛
 تعمل اإلدارة اإللكترونية على التغلب على العديد من المشاكل التي تعيق
عمل الجماعات المحلية مثل عامل الوقت ،جودة الخدمة ،وأمن المعلومات؛
 اإلدارة اإللكترونية تقلل الضغوطات على مستوى شبابيك الخدمة على
مستوى الجماعات المحلية؛
 تجاوز األخطاء التي كانت تحصل أثناء العمل بالطرق اليدوية ،مع توفير
درجة عالية من الدقة في أداء الجماعات المحلية.
التوصيات:
 ضرورة اهتمام المؤسسات الجزائرية وخصوصا الجماعات المحلية وذلك
بتبني وتأهيل وتعزيز البنى التحتية لإلدارة اإللكترونية ومحاولة االستفادة من
تطبيقاتها في تحسين خدمات اإلدارة تجاه المواطن؛
 ضرورة نشر الوعي اإللكتروني سواء للعاملين أو المواطنين وتزويديهم
بمعارف جديدة تسمح بتجسيد اإلدارة اإللكترونية في الجماعات المحلية؛
 التأكيد على رفع ثقافة التعامل والحوار مع المواطنين لتفادي التصادم الذي
يعيق السير الحسن للخدمة في الجماعات المحلية؛
 جلب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال اإلدارة اإللكترونية للجماعات
المحلية من مدراء وإستشاريين وخبراء لتطوير البرامج ومواكبة مختلف
التطورات التكنولوجية.
التهميش و اإلحاالت :
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والطباعة ،ص .74
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إعالم المريض والحفاظ على سره الطبي كأحد التزامات الطبيب المهنية
Informing the patient and preserving his medical secret as one of
the professional doctor obligations
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ملخص:
تظهر أهمية موضوع التزام الطبيب بإعالم المريض والحفاظ على سره الطبي في كونه
موضوعا ً جد مهم وحساس ،نظرا ً لتعلقه بصحة وسالمة المريض ،ومعرفة المريض لحقوقه
في ظل ا لتطورات الراهنة في المجال الطبي ،فنجد أنه يجب على الطبيب تنفيذ كل االلتزامات
المهنية واألخالقية التي تقع على عاتقه ،والتي تكون من جانب آخر حقوق للمريض يضمنها
القانون ،كما تهدف هذه الدراسة إلى توضيح التزام الطبيب بإعالم المريض ،وكذلك بيان
التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي.
كلمات مفتاحية :الطبيب ،المريض ،االلتزام ،الحق في اإلعالم ،السر الطبي.
Abstract:
The importance of the doctor commitment appears in informing the
patient and preserving his medical secret in being a very important and
sensitive topic. Because of his reflection on the patient's health and
safety, And on the patient's knowledge of his rights in the light of
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medical developments. We find that the doctor must fulfill all his
professional and ethical obligations, which on the other hand, are a
patient rights guaranteed by law. This study also aims to clarify Both
doctor's commitment to inform the patient and the doctor's commitment
to keep the medical secret.
Keywords: doctor, Patient, Commitment, The right to be informed,
The medical secret.

 - 1المؤلف المرسل :حامد محمود حسن عصافرهh.asafrah@univ-boumerdes.dz ،

مقدمة:
تعد مهنة الطب من أنبل المهن ،ويرجع ذلك إلى الهدف األساسي الذي
تسعى إلى تحقيقه من توفير الرعاية والعالج المناسب للمريض ،فينشأ عن تلك
المهنة عالقة بين كل م ن الطبيب والمريض ،ويترتب عن تلك العالقة العديد من
االلتزامات التي تقع على عاتق الطبيب ،ومنها االلتزامات الطبية المتعلقة
بواجبات الطبيب المهنية واألخالقية.
تتضمن االلتزامات الطبية المتعلقة بواجبات الطبيب المهنية واألخالقية كل
من التزام الطبيب بإعالم المريض ،والتزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي،
وكذلك التزام الطبيب بمساعدة المريض وإرشاده ،والتزام الطبيب بالحصول
على رضا المريض ،حيث سوف يتم حصر هذه الدراسة على كل من التزام
الطبيب بإعالم المريض ،والتزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي فقط.
القاعدة العامة في عالقة الطبيب بالمريض أنها عالقة تعاقدية منشؤها العقد
الذي يبرم بينهما ،غير أن التزامات الطبيب وإن كانت عقدية فإن المرجع في
تحديدها ليس العقد وحده ،بل أيضا ً قواعد المهنة لما تكتسيه الصيغة المهنية من
تأثير على عالقات الطبيب بمرضاه.
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تظهر أهمية الموضوع في كون التزام الطبيب بإعالم المريض والحفاظ على
سره الطبي من المواضيع المهمة والشائكة خاصةً في ظل التطورات الراهنة في
مجال الطب ،لكونه مرتبطا ً بصحة اإلنسان وسالمته ،وتبرز أيضا ً أهمية
الموضوع في كون العالقة التي تربط الطبيب بالمريض مبنية على الثقة التي
تدفع المريض إلى قبول تلقي العالج.
تهدف هذه الدراسة إلى إزالة الغموض عن بعض االلتزامات التي تقع على
عاتق الطبيب ،والتي تعتبر في نفس الوقت من أهم حقوق المريض التي يجب
أن يلتزم بها الطبيب نحوه ،وذلك ببيان التزام الطبيب بإعالم المريض بشيء من
التفصيل ،وكذلك الحديث عن التزام الطبيب بالسر الطبي.
يمكننا طرح اإلشكالية التالية :فيما يتمثل اإلطار القانوني الذي وضعه
المشرع الجزائري لتنظيم التزام الطبيب بإعالم المريض والحفاظ على سره
الطبي؟
إلى جانب بعض التساؤالت الفرعية:
 ما هي المراحل التي يمر فيها إعالم الطبيب لمريضه؟هل يجوز إعفاء الطبيب من االلتزام بواجب إعالم المريض والحفاظ علىسره الطبي؟
ما هو نطاق السر الطبي؟سوف نعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي لوصف بعض
الظواهر القانونية ذات الصلة بموضوع التزام الطبيب بإعالم المريض والحفاظ
ع لى سره الطبي ،كما سنستعين بالمنهج التحليلي لتحليل بعض النصوص
القانونية التي تتعلق بهذا بالموضوع.
 .1التزام الطبيب بإعالم المريض
إن إعالم المريض بوضعه الصحي يعتبر وسيلة ضرورية ليكون على علم
من أمره ،وليستطيع أن يوازن بين الفائدة المرجوة والمخاطر المحققة ،وإن أي
مجلة صوت القانون
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عرف
كذب أو إخفاء للحقيقة عن المرض يعتبر من قبيل الخطأ الطبي ( ،)1حيث ّ
التزام الطبيب بإعالم المريض على أنه" إعطاء الطبيب لمريضه فكرة معقولة
وآمنة عن الموقف الصحي بما يسمح للمريض أن يتخذ قراره بالقبول أو
الرفض ،ويكون على بينة من النتائج المحتملة للعالج أو الجراحة" (.)2
يتضمن إعالم المريض على مجموعة المعلومات الخاصة بحالته الصحية،
وتطورها المتوقع والعالج المقترح لهذه الحالة ،وكذلك نتائج العالج المقترح
واألخطار المتوقعة من العالج.
سيتم التطرق إلى مراحل االلتزام بإعالم المريض ،وكذلك إلى إعفاء الطبيب
من االلتزام باإلعالم.
 . 1.1مراحل االلتزام بإعالم المريض
بالرجوع إلى المادة  23في فقرتها األولى من قانون الصحة الجزائري
نجدها تنص على أنه "يجب إعالم كل شخص بشأن حالته الصحية والعالج الذي
تتطلبه واألخطار التي يتعرض لها" ( ،)3كما نصت المادة  343في الفقرة الثانية
والفقرة الثالثة منها على أنه " يجب على الطبيب احترام إرادة المريض ،بعد
إعالمه بالنتائج التي تنجر عن خياراته.
وتخص هذه المعلومة مختلف االستكشافات أو العالجات أو األعمال الوقائية
المقترحة ومنفعتها وطابعها االستعجالي المحتمل وعواقبها واألخطار االعتيادية
أو الخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها ،وكذا الحلول األخرى
الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض" )4( .
حيث إن االلتزام باإلعالم يمر بثالث مراحل أولها مرحلة التشخيص ،وثانيها
مرحلة العالج ،أما الثالثة فهي المرحلة الالحقة للعالج ،والتي سيتم توضيحها
كما يلي:
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 .1. 1.1اإلعالم في مرحلة التشخيص
يعرف التشخيص على أنه هو " ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف إلى
التعرف على المرض وأعراضه وأسبابه" (.)5
نجد المادة  43من مدونة أخالقيات الطب الجزائرية تنص على أنه " يجب
على ا لطبيب أو جراح األسنان أن يجتهد إلفادة مريضه بمعلومات واضحة
وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي"(.)6
إذا كان بإمكان الطبيب في بعض األحيان تشخيص حالة المريض من خالل
الفحص الظاهري ،الذي يكون عن طريق اللمس وقياس ضغط الدم وسماع
دقات القلب والطرق الخفيف على بعض المواضع في جسم المريض( ،)7فإن من
الحاالت ما ال تسعف الطبيب من إعطاء تشخيص صحيح لها ،إال بعد إخضاع
المريض لفحوصات تستلزم استخدام أجهزة طبية ،أو أخذ عينات من جسم
المريض ،وفي مثل هذه الحالة يجب على الطبيب قبل إجراء أي فحص على
جسم المريض أن يعلمه بالوسيلة المستخد مة في الفحص ومخاطرها إن وجدت،
فال يعد مسلكا ً سليما ً من الطبيب أن يخضع المريض لوسيلة فحص كإدخال
أجهزة طبية إلى جوفه ،أو تسليط أشعة على جسمه ،دون أن يسبق ذلك إعالمه
بمزايا ومخاطر هذه الوسيلة وأخذ موافقته بشأنها(.)8
كما أنه على المريض اتخاذ قراره بقبول الخضوع إلى تلك الوسائل من
عدمه ،حيث إن هذه الوسائل واألعمال وإن لم تكن عالجية ،فهي تعد أعماالً
طبية تمثل اعتداء على سالمة جسم المريض ،وبالتالي فال يجوز خضوعه لها
إال بعد الحصول على رضائه بها ،كما يجب على الطبيب أيضا ً اإلفضاء
للمريض بالنفقات التي تتطلبها طرق التشخيص التي سيتم اللجوء إليها (.)9
يستحيل على الطبيب أن يضمن فهم المريض لكل المعلومات المقدمة له،
طالما أن هذا األخير شخص غريب عن الميدان الطبي ،وفي هذا المجال أمور
كثيرة تفصله عن الطبيب بما في ذلك كمية العلم ،وطريقة الكالم الطبي وأساليب
مجلة صوت القانون
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التفكير ،ف يجب على الطبيب إلعالم المريض أن يبسط له العناصر التقنية حتى
تكون مستساغة بالنسبة له ،فاإلعالم ال يمكن أن يكون إعالما ً علميا ً دقيقاً ،بل
هي معلومات تتطابق وقدرات كل مريض (.)10
()11
 2. 1.1اإلعالم في مرحلة العالج أو التدخل الجراحي
إذا كان الطبيب له حق اختيار العالج ،فليس معناه أن يفرض عالجا ً معينا ً
على المريض ،ولكن يجب أن يقبل المريض مبدأ العالج واالختيار بين طرق
العالج عند تعددها ،وال يتحقق ذلك إال إذا قام الطبيب بإعالم المريض بكل ما
يتعلق بالعالج سواء طبيعته أو الهدف المراد تحقيقه من استخدامه ،وكذلك
مخا طر العالج ،واألمور التي قد تستجد أثناء العالج أو التدخل الجراحي ولم
تكن في حسبان الطبيب (.)12
إذ ال يمكن القول بانفراد الطبيب بشكل مطلق باتخاذ القرار وبقاء المريض
جاهالً بشكل مطلق بمجريات األمور التي تتخذ من جسده مسرحا ً لها ،فاألمر
على هذا الشكل غير مقبول والبد على األقل من الرجوع إلى من ينوب عن
المريض (.)13
 .3. 1.1اإلعالم في المرحلة الالحقة للعالج
إن التزامات الطبيب تجاه المريض ال تنتهي بمجرد انتهاء العالج ،ولكن
يجب عليه إخباره بالنتيجة التي تترتب على العالج ،وكذلك االحتياطات الواجب
على المر يض االلتزام بها لتجنب أي تعقيدات في المستقبل مع مراعاة حالته
الصحية والنفسية ،كما أن الهدف من هذا اإلعالم الالحق هو المحافظة على
صحة المرض ( ، )14وفي هذه المرحلة يجب على الطبيب أن يعلم المريض
بالنظام الواجب اتباعه بعد مرحلة العالج ،سواء فيما يجب على المريض القيام
به من نشاط ،أو ما يحظر عليه من عمل أو غذاء ،والمدة الزمنية المطلوبة لذلك
(.)15
مجلة صوت القانون
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فعلى الجراح إعالم المريض عن طريقة العملية الجراحية المنجزة حتى
يتمكن من أخذ احتياطاته ،وكذلك عن النتائج الممكن حدوثها بعد إجراء العملية
الجراحية مثالً بقاء جزء من الدو دة الزائدة في جسم المريض نظرا ألسباب تقنية
وطبية (.)16
 .2.1إعفاء الطبيب من االلتزام باإلعالم
نصت المادة  51من مدونة أخالقيات الطب الجزائرية على أنه" يمكن إخفاء
تشخيص مرض خطير عن المريض ألسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح
األسنان بكل صدق وإخالص.)17( "....،
سيتم بيان الحاالت التي تُعفي الطبيب من االلتزام بإعالم المريض ،فيما يلي:
 .1.2 .1حالة الضرورة واالستعجال
يشترط أن تكون حياة المريض مهددة بخطر لكي يعفى الطبيب من التزامه
بإعالم المريض ( ، )18بحيث يكون في وضع يستدعي تدخل الطبيب الفوري
للحفاظ على حياته ،ومن ثم فإن إعالمه بهذا التدخل سوف يؤدي إلى تضييع
الوقت وتعريض حياته للخطر ،وتدخل الطبيب هنا هو الوسيلة الوحيدة إلنقاذ
حياة المريض (.)19
وهذا ما أكدت عليه المادة  52في فقرتها الثانية من مدونة أخالقيات الصحة
الجزائرية التي نصت على أنه "يجب على الطبيب أو جراح األسنان في حالة
االستعجال أو  ....أن يقدم العالج الضروري للمريض ،وعلى الطبيب أو جراح
االسنان أن يأخذ في حدود اإلمكان رأي العاجز البالغ بعين االعتبار إذا كان
قادرا ً على إبداء رأيه" (.)20
 .2.2.1الحالة الصحية والنفسية للمريض
يلتزم الطبيب بإع الم مريضه بكل ما يتعلق بحالته الصحية ومخاطر العالج،
وكذلك البدائل والخيارات العالجية ونسبة نجاحها وفشلها ،إال أنه مراعاة للحالة
الصحية والنفسية للمريض قد يقوم الطبيب بإخفاء بعض المعلومات عنه أو
مجلة صوت القانون
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سردها بطريقة عامة وغير مفصلة؛ ألن قواعد الطب تؤكد على ضرورة إقدام
المريض على الجراحة وهو بحالة نفسية جيدة (.)21
فإذا رأى الطبيب أن حالة المرض الصحية والنفسية تجعله في وضع ال
يستطيع فيه تقدير األمور بشكل سليم ،فإن واجب الطبيب هنا يقتصر على إعالم
المريض بطبيعة التدخل العالجي ووسيلته ،دون أن يلزم بتقديم تفصيالت عن
كل ما يتعلق بحالة المريض وخطورة التدخل الطبي ،إذا رأى أن ذلك سيؤثر
سلبا ً على الحالة الصحية للمريض ،أو ما قد يدفعه إلى رفض العالج وهو في
أمس الحاجة إليه (.)22
فعندما يتوصل الطبيب إلى نتيجة مفادها أن المريض ميؤوس من شفائه
جاز له أال ينهي بذلك إلى المريض ،لما قد يكون لذلك من تأثير على صحته،
وفي هذا الفرض يقع على الطبيب واجب البوح إلى أهل المريض أو أقاربه بما
وصلت إليه حالة المريض (.)23
كما نصت المادة  44من مدونة أخالقيات الطب الجزائرية على أنه" يخضع
كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض ،لموافقة المريض موافقة
حرة ومتبصرة أو لموافقة األشخاص المخولين منه أو من القانون ،وعلى
الطبيب أو جراح األسنان أن يقدم العالج الضروري إذا كان المريض في خطر
أو غير قادر على اإلدالء بموافقته" (.)24
.3.2.1حالة تنازل المريض عن حقه في اإلعالم
مثلما يحق للمريض معرفة المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي ،يحق له
أيضا ً رفض معرفة هذه المعلومات ،فإذا عبر المريض عن إرادته برفض معرفة
نتائج تشخيص أو توقع طبي خطير فيجب على الطبيب من حيث المبدأ احترام
إرادة المريض ،باستثناء الحاالت التي يكون فيها أشخاص آخرون معرضين
لخطر إصابتهم بعدوى المرض ،عندئذ يجوز للطبيب أن يخالف إرادة
المريض(.)25
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

حامد محمود حسن عصافره ،اللوش سميرة إعالم المريض والحفاظ على سره الطبي
كأحد التزامات الطبيب المهنية
1324

 .2التزام الطبيب بالسر الطبي
وجب على الطبيب المحافظة على أسرار مرضاه؛ ألن ثقة المريض في
طبيبه ورغبته في العالج هي التي تدفعه إلى اإلفضاء بأسراره إليه ،لهذا نجد أن
قواعد القانون تهتم بحماية حياة اإلنسان وسالمة جسده ومشاعره وأسراره".
ع ّرف السر الطبي على أنه ":هو االلتزام الذي يفرض على كل أعضاء
ُ
السلك الطبي بأن ال يصرحوا أو يفشوا بما يعلمونه ،سواء أثناء أو بمناسبة
عرف المشرع الجزائري السر الطبي في المادة 24
ممارسة مهنتهم" ( ،)26كما ّ
في الفقرة األولى والث انية من قانون الصحة على أنه " لكل شخص الحق في
احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به ،باستثناء الحاالت
المنصوص عليها صراحة في القانون.
ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة" (.)27
سنقوم ببيان نطاق السر الطبي ،والحديث عن إباحة افشاء السر الطبي على
الشكل التالي:
 .1 .2نطاق السر الطبي
يوجد نطاقين للسر الطبي ،األول هو النطاق الموضوعي ألسرار المرضى
ويقصد به أنه هو الواقعة أو المعلومة التي تدور حول جواز أو عدم جواز
إفشائها ،أما الثاني فهو النطاق الشخصي لهذه األسرار ،فيدور حول األشخاص
الذين يجوز أو ال يجوز البوح إليهم بهذه األسرار (.)28
 .1.1 .2النطاق الموضوعي ألسرار المرضى
يوجد أربع نظريات تدور حول تحديد النطاق الموضوعي ألسرار
المرضى ،والتي سوف يتم ذكرها على الشكل التالي:
 .1.1.1 .2نظرية اإلرادة
يقول أصحاب هذه النظرية أن السر على وجه العموم هو ملك لصاحبه ،له
الحق في أن يعلنه أو يكتمه ،فهو صاحب اإلرادة في الحالتين ،وعلى هذا
مجلة صوت القانون
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األساس فإن النطاق الموضوعي ألسرار المرضى مرهون بإرادة المريض
نفسه ،فإذا أودع لدى الطبيب واقعة أو معلومة معينة على أنها سر من أسراره
فال يجوز للطبيب إفشاء هذه الواقعة أو المعلومة ،سواء أكانت ضارة بصاحبها
أو لم تكن كذلك ،وسواء أكانت معلومة سرية أو كانت معلومة معروفة ،أما إذا
اتجهت إرادة المريض إلى إذاعة هذا السر فإن إفشاء الطبيب لهذا السر يخرج
عن نطاق التجريم (.)29
 .2.1.1 .2نظرية الضرر
ي تجه أصحاب نظرية الضرر إلى ارتباط النطاق الموضوعي ألسرار
المرضى بفكرة الضرر ،فإذا كانت الوقائع والمعلومات التي تعرف عليها
الطبيب ترتب الضرر للمريض إذا علم بها الغير فإنها تعتبر واقعة من الوقائع
التي ال يجوز إفشاؤها ،وإال فإنه يعد مسؤوالً في حالة إفشائه لها ،أما إذا كان
(.)30
إفشاؤها ال ينجم عنه الضرر للمريض ،فإنه ال يسأل عن هذا اإلفشاء لو تم
 .3.1.1 .2نظرية المصلحة
ولعل أكثر النظريات التي القت قبوالً لدى الفقه هي نظرية المصلحة ،التي
اتجهت إلى أن الضابط في تحديد نطاق السر من الناحية الموضوعية هو أن
يكون للمريض مصلحة مشروعة في إبقاء نطاق العلم بالسر محصورا ً في نطاق
أشخاص محدودين ،والمصلحة تعد مشروعة إذا كانت ال تتعارض مع القانون
وتخص شخصا ً بعينه ،فإذا أفضى المريض إلى الطبيب أنه بمناسبة مرضه
الميؤوس من شفائه سيرتكب جريمة قتل ،فإن مصلحة المريض في إخفاء هذا
ال سر تعد مصلحة غير مشروعة ؛ ألنها تتعارض مع أحكام القانون ،ويجب على
الطبيب أن يقوم بإفشاء هذا السر إلى الجهات المختصة لمنع وقوع الجريمة
(.)31

مجلة صوت القانون
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 .4.1.1 .2نظرية التفرقة بين الوقائع
بموجب هذه النظرية إن اإلفشاء يقع فقط على الوقائع والمعلومات السرية،
و يتمثل إفشاؤها في نقلها من طي الكتمان إلى علم الغير ،فال يكون اإلفشاء
جريمة إذا انصب على واقعة أو معلومة معروفة مسبقاً ،ألنها ال تستحق الحماية
القانونية ،فمن وجهة نظرهم أنه يجب التفرقة بين الوقائع السرية والوقائع التي
كانت معلومة من قبل ،فإذا كانت الواقعة التي تم إفشاؤها ظاهرة للعيان
وباإلمكان العلم بها فال يعد البوح بها إفشا ًء للسر ،ومن الوقائع المعروفة ما
يكون عاما ً بطبيعته (.)32
 .2.1 .2النطاق الشخصي ألسرار المرضى
فيما يلي نستعرض بعض الفروض ،لنرى ما إذا كان يجوز للطبيب أن يفشي
ألصحاب هذه الفروض بسر ال مريض ،أم أنه ال يجوز له ذلك.
 . 1 .2 .1 .2إفشاء سر المريض لزوجته
إذا كانت القاعدة العامة تقول بعدم إفشاء سر المريض لجميع الناس ،إال أنه
يجوز ألسباب إنسانية عدم إطالع المريض على عواقب مرضه الخطير ،وفي
هذه الحالة يحق للطبيب أن ينهي إلى أقارب المريض خطورة المرض وعواقبه،
إال إذا علم به المريض وأبدى للطبيب رغبته في عدم إطالع أحد على حالته
( ،)33وهذا ما نصت عليه المادة  25الفقرة األولى من قانون الصحة الجزائري
(.)34
بالرجوع إلى كل من نص من المادة  48ونص المادة  51من مدونة
أخالقيات الطب الجزائرية ( )35نجد أنه يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض
إلى زوجته بقصد تقديم العالج اليومي والضروري له ،وفي هذه الحالة يمتد
االلتزام بكتمان السر إلى الزوجة (.)36
.2 .2 .1 .2إفشاء سر المريض لوالديه
مجلة صوت القانون
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في هذا الحالة يجب التفرقة بين ما إذا كان المريض قاصرا ً أو بالغا ً يعيش
في كنف والديه وتحت رعايتهما ،وبين المريض البالغ الذي يعيش حياة مستقلة
عن والديه ،ال توجد أي مشكلة عملية أو قانونية إذا كان المريض قاصراً ،فإن
الطبيب ملزم بأن يفضي بسر المريض القاصر إلى والديه؛ ألن أي سر يتعلق به
هو في نفس الوقت متعلق بوالديه أيضاً ،وال بد من تبصيرهما به ،ألنهما أقدر
الناس على االنتظام في عالجه والحرص على مصلحته ( ،)37وهذا ما أكدت
عليه المادة  23في فقرتها الثانية من قانون الصحة الجزائري التي نصت على
أنه" تمارس حقوق األشخاص القصر أو عديمي األهلية من طرف األولياء ،أو
الممثل الشرعي"(.)38
أما في حالة بلوغ المريض سن الرشد فإنه يتعين التفرقة بين ما إذا كان
يعيش في كنف والديه وتحت رعايتهما ،أو يعيش حياة مستقلة عنهما ،ففي الحالة
األولى فإن األمر ال يختلف عن حالة المريض القاصر ،فيجب على الطبيب
إبالغ والديه بسر المرض لذات الحكمة ولتحقيق نفس الغرض ،أما إذا كان
المريض البالغ يعيش مستقالً عن والديه ،فإن سره يصبح ملكا ً له وحده ،وال
يجوز للطبيب البوح بهذا السر إلى والديه إال في بعض الحاالت التي يحددها
القانون ( ،)39كالحالة الواردة في المادة  25الفقرة األولى من قانون الصحة
الجزائري.
.3 .2 .1 .2إفشاء السر لزمالء المهنة
القاعدة أن زمالء الطبيب المودع إليه سر المريض يعتبرون من الغير ،فال
يجوز للطبيب أن يفضي إليهم بسر المريض ،ومع ذلك فإنه يجوز للطبيب أن
يعرض سر مريضه على طبيب آخر أو عدد من األطباء بقصد المشاورة
للوصول إلى التشخيص الصحيح لمرضه ،ومن ثم إلى عالجه ،وذلك شريطة أال
يفصح عن اسم المريض أو البيانات الشخصية التي يمكن من خاللها التعرف
على شخصه ،وإال عد الطبيب مرتكبا ً لجريمة إفشاء السر الطبي ( ،)40أما عندما
مجلة صوت القانون
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يعمل األطباء ضمن فريق عمل لعالج أحد المرضى فإنه في هذه الحالة يجب
توزيع المعلومات التي ي تحصل عليها أحد أعضاء الفريق على باقي األعضاء
اآلخرين ،حيث أن ذلك يكون في مصلحة المريض ،هذا ما أكدته المادة 169
في فقرتها الثانية من قانون الصحة الجزائري(.)41
كما أنه إذا كف الطبيب عن عالج أحد مرضاه ألي سبب من األسباب فعليه
أن يدلي إلى الطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الالزمة الستمرار العالج إذا
طلب منه ذلك (.)42
 . 2 .2إعفاء الطبيب من االلتزام بالسر الطبي
القاعدة العامة أنه ال يجوز إفشاء السر الطبي ،أما االستثناء على هذه القاعدة
فهو جواز إفشاء السر الطبيب في بعض الحاالت ،والتي تتمثل في اإلعفاء من
االلتزام بالسر الطبي المقرر للمصلحة العامة ،واإلعفاء من االلتزام بالسر الطبي
المقرر للمصلحة الخاصة.
 . 1 .2 .2اإلعفاء من االلتزام بالسر الطبي المقرر للمصلحة العامة
يوجد أربع حاالت لإلعفاء من االلتزام بالسر الطبي المقرر للمصلحة العامة،
والتي سيتم توضيحها فيما يلي:
()43
 .1.1 .2 .2اإلفشاء عند التبليغ عن األمراض المعدية
للحفاظ على صحة المجتمع وجب على الطبيب أن يبلغ عن مرض مريضه
عمالً بمبدأ دفع
إذا كان هذا المرض معديا ً ويشكل خطرا ً كبيرا ً على المجتمع َ
الضرر األكبر بالضرر األصغر ( ،)44وهذا ما أكدت عليه المادة  39من قانون
الصحة الجزائري (.)45
()46
 . 2.1 .2 .2اإلفشاء عند التبليغ عن عدد الوالدات والوفيات
تعنى الدول بتنظيم السجالت الخاصة بالمواليد والوفيات من أجل تحقيق
المصلحة العامة ( ، )47وكذلك فعل المشرع الجزائري من خالل قانون الصحة
في المادة  294التي نصت على أنه" تلزم الهياكل والمؤسسات العمومية
مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

حامد محمود حسن عصافره ،اللوش سميرة إعالم المريض والحفاظ على سره الطبي
كأحد التزامات الطبيب المهنية
1329

والخاصة للصحة بالتصريح بالوالدات والوفيات إلى المصالح المختصة للبلدية"
(.)48
()49
 .3.1 .2 .2اإلفشاء عند التبليغ عن الجرائم
يعد اإلخبار عن الجرائم واجبا ً والتزاما ً عاما ً على جميع المواطنين ،فقد
نصت التشريعات العقابية المختلفة على واجب اإلبالغ عن الجرائم التي تقع
على األشخاص ،ويقع هذا الواجب أيضا ً على عاتق األطباء وغيرهم من
الممارسين الصحيين بحكم ما يطلعون عليه أثناء قيامهم بنشاطهم المهني (،)50
وهذا ما أكدت عليه المادة  198من قانون الصحة الجزائري (.)51
()52
 .4.1 .2 .2اإلفشاء عند اإلدالء بالشهادة أمام الجهات القضائية
نصت المادة  24في فقرتها الثالثة من قانون الصحة الجزائري على أنه"
يمكن أن يرفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة" ( ،)53يتضح لنا
من نص المادة أن المشرع الجزائري يسمح للطبيب أثناء اإلدالء بشهادته أمام
القضاء وبتصريح من القاضي إفشاء السر الطبي إذا كانت القضية تتعلق بمهنته.
 . 2 .2 .2اإلعفاء من االلتزام بالسر الطبي المقرر للمصلحة الخاصة
يوجد ثالث حاالت لإلعفاء من االلتزام بالسر الطبي المقرر للمصلحة
الخاصة ،والتي سوف يتم ذكرها على الشكل التالي:
()54
 .1 .2 .2 .2اإلفشاء برضا صاحب السر (المريض)
إذا كان من حق المريض حفظ سره ،فإنه من حقه أيضا ً أن يُقرر إعفاء
الطبيب وتخليصه من التزامه بحفظ هذا السر ( ،)55وهذا ما كرسه المشرع
الجزائري في الفقرة األولى من المادة  25من قانون الصحة(.)56
()57
 .2 .2 .2 .2اإل فشاء لدفاع الطبيب عن نفسه
المستقر عليه عند الفقه والقضاء أن للطبيب الحق في إفشاء السر الطبي في
سبيل الدفاع عن نفسه ،عند اتهامه بارتكاب جريمة ما كالخطأ في العالج مث ً
ال
وغيرها من الجرائم األُخرى ،ويكون اإلفشاء في حدود ما يتطلب الحق في
مجلة صوت القانون
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الدفاع ،ذلك أ ن حق الدفاع من حقوق المتهم األساسية ،التي ال يلغيها أو يحجبها
االلتزام بالمحافظة على السر ،بل ويسقط واجب الكتمان أمام هذا الحق (.)58
()59
 .3 .2 .2 .2اإلفشاء في حالة الضرورة
يمكن القول بأنه تطبيقا ً للقواعد العامة يجوز للطبيب أن يفضي بسر مريضه
إذا توا فرت شروط حالة الضرورة والتي تتمثل في حالة وجود خطر يهدد نفس
الفاعل أو نفس غيره ،وأن يكون الخطر حاالً وجسيماً ،وأال تكون إلرادة الفاعل
دخل في حلوله ،وأال يكون في مكنة الفاعل منع الخطر بوسيلة أُخرى(.)60
الخاتمة:
نظرا ً ألهمية االلتزامات التي تقع على عاتق الطبيب قمنا من خالل هذه
الدراسة ببيان بعض االلتزامات الطبية المتعلقة بواجبات الطبيب المهنية
واألخالقية ،والتي تتمثل في التزام الطبيب بإعالم المرض ،والتزام الطبيب
بالمحافظة على السر الطبي.
يعد التزام الطبيب بإعالم المريض والمحافظة على أسراره أحد واجباته
المهمة التي يجب أن يتقيد بها أثناء ممارسته مهنة الطب ،وأحد المبادئ المهنية
واألخالقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها ،لذا حرصت مدونة اخالقيات
الطب ،وكذا قانون الصحة الجزائري على توفير الحماية الالزمة لهذين
االلتزامين.
يمكننا من خالل هذه الدراسة استخالص بعض النتائج وطرح بعض
االقتراحات كما يلي:
أوالً :النتائج:
-1نستنتج أنه على الرغم من أن القانون يفرض على الطبيب واجب االلتزام
بإعالم المريض والحفاظ على سره الطبي ،إال أنه يعفيه في بعض الحاالت من
ذلك.
مجلة صوت القانون
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-2إن االلتزامات الطبية المتعلقة بواجبات الطبيب األخالقية تعتبر في نفس
الوقت من أهم حقوق المريض التي يجب على الطبيب االلتزام بها.
-3يتضمن االلتزام بالسر الطبي عدم كشف الطبيب ألسرار مرضاه سواء التي
صرح له بها المريض أو التي اكتشفها بنفسه.
-4ال يوجد تعارض بين التزام الطبيب بإعالم المريض مع االلتزام بالسر
الطبي.
ثانياً :االقتراحات:
-1نظرا ً لجهل الكثير من األطباء بااللتزامات التي تقع على عاتقهم والعواقب
الوخيمة التي قد تنجم عن عدم التقيد بها ،نقترح بالعمل على إعداد برامج
توعوية لفائدة السلك الطبي.
-2الحرص على تكوين طلبة الطب بشكل جيد خصوصا ً فيما يتعلق بااللتزامات
التي تقع على عاتقهم أثناء ممارستهم للمهنة في المستقبل ،مع ضرورة زيادة
الوعي القانوني بها عن طريق تنظيم ندوات ودورات تكوينية قانونية.
–3إنشاء لجان طبية حقوقية جهوية تراقب مدى احترام األطباء اللتزاماتهم
المهنية.
الهوامش:
–1محمد رياض دغمان ،)2017( ،القانون الطبي –دراسة مقارنة ،لبنان ،المؤسسة الحديثة
للكتاب ،الطبعة األولى ،ص.48
–2بلعيد بوخرس ،)2011( ،خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري  -تيزي وزو ،الجزائر ،ص.56
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-3القانون رقم  ،11-18المؤرخ في  02يوليو سنة  ،2018المتعلق بالصحة ،الجريدة
الرسمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،46الصادرة في  29يوليو سنة
 ،2018ص .6
–4المصدر نفسه ،ص .33
–5أنور يوسف حسين ،)2019( ،ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة،
مصر ،دار الفكر والقانون ،الطبعة األولى ،ص.120
-6المرسوم التنفيذي رقم  ،276-92المؤرخ في  6يوليو  ،1992المتضمن مدونة أخالقيات
الطب ،الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد  ،52الصادرة في
 08يوليو  ،1992ص .1421
–7أنس محمد عبد الغفار ،)2013( ،التزامات الطبيب تجاه المريض دراسة مقارنة بين
القانون الوضعي والفقه اإلسالمي ،مصر ،دار الكتاب القانونية ودار شتات ،ص.58
–8أنور يوسف حسين ،المرجع السابق ،ص ص .121-120
–9أنس محمد عبد الغفار ،المرجع السابق ،ص .59
10

- A, Somerville; (1979) , Le consentement à l’acte médical, série protection
de la vie, Ottawa Antaria, Canada, P, 165.

–11أنور يوسف حسين ،المرجع السابق ،ص .121
–12أنس محمد عبد الغفار ،المرجع السابق ،ص ص .63-62
–13أحمد سلمان شهيب ،)2012( ،عقد العالج الطبي دراسة مقارنة ،العراق ،منشورات
زين الحقوقية ،الطبعة األولى ،ص.187
–14أنس محمد عبد الغفار ،المرجع السابق ،ص .59
–15أنور يوسف حسين ،المرجع السابق ،ص .125
16

-G, Memeteau; (1997), Information éthique et juridique du praticien,
Médecine et droit, La France,p ,9.

-17المرسوم التنفيذي رقم  ،276-92المصدر السابق ،ص .1422
–18كمال فريحة ،)2012( ،المسؤولية المدنية للطبيب ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري  -تيزي وزو ،الجزائر ،ص .90

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

حامد محمود حسن عصافره ،اللوش سميرة إعالم المريض والحفاظ على سره الطبي
كأحد التزامات الطبيب المهنية
1333
–19محمد األمجد ولد محمد عبد القادر ،)2013( ،المسؤولية المدنية للطبيب في القانونين
الموريتاني والجزائري ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق -بن عكنون ،جامعة الجزائر ،-1-
الجزائر ،ص.20
-20المرسوم التنفيذي رقم  ،276-92المصدر السابق ،ص .1422
–21بلعيد بوخرس ،المرجع السابق ،ص.67
–22أنور يوسف حسين ،المرجع السابق ،ص ص .130-129
–23المرجع نفسه ،ص.130
-24المرسوم التنفيذي رقم  ،276-92المصدر السابق ،ص .1421
–25كمال فريحة ،المرجع السابق ،ص .90
-26كريم عشوش ،)2011( ،العقد الطبي ،الجزائر ،دار هومة ،ص.146
-27القانون رقم  ،11-18المصدر السابق ،ص .6
-28منير رياض حنا ،)2007( ،المسؤولية المدني لألطباء والجراحين في ضوء القضاء
والفقه الفرنسي والمصري ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة األولى ،ص .265
-29عبد المنعم محمد داود ،)1988( ،المسؤولية القانونية للطبيب ،مصر ،مكتبة دار الثقافة،
ص ص .66-65
-30منير رياض حنا ،المرجع السابق ،ص .265
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أحكام الحملة اإلنتخابية في اإلنتخابات التّشريعية بين النّصوص
والممارسة
Provisions of the electoral campaign in legislative elections
between legislation and practice

2

رمال أمين ،1بن سهلة ثاني بن علي
 1طالب دكتوراه علوم ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
remal.amine16@gmail.com
 2أستاذ دكتور بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،
bensahlatb@gmail.com
تاريخ اإلرسال2020/03/15 :



تاريخ القبول2020/05/01 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
وأول
تعتبر الحملة االنتخابية لتشريعات  2017مرحلة مه ّمة في العملية اإلنتخابيّةّ ،
انتخابات نيابيّة جاءت عقب صدور قانون اإلنتخابات  10-16والقانون  11-16المتعلّق
بالهيئة العليا المستقلّة لمراقبة اإلنتخابات ،بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في
اإلنتخابات ،وتحقيق المساواة بين المترشحين وضمان حقوقهم ألجل تنشيط الحملة اإلنتخابية.
وبالرغم من التنظيم القانوني للحملة االنتخابية في تشريعات  ،2017إالّ أنّها شهدت
ّ
ّ
جراء غياب
من
ية
االنتخاب
الجريمة
وصف
تأخذ
لتي
ا
حين،
ش
المتر
طرف
من
تجاوزات
ّ
المنافسة السياسية النّزيهة بين األحزاب ،م ّما ينعكس سلبا على العملية الديموقراطية التي
تتجسد في المنظومة االنتخابية ،واجهتها الحملة اإلنتخابيّة.
كلمات مفتاحية :اإلنتخابات الت ّشريعية ،الحملة اإلنتخابيّة ،الجريمة االنتخابيّة ،الهيئة العليا
المستقلّة لمراقبة اإلنتخابات.
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Abstract:
The legislative campaign for 2017 legislation is the most
important stage in the electoral process, and the first
parliamentary election It came after the promulgation of the
Electoral Act 16.10 and the Supreme Independant Electoral
Commission Act 16.11, to establish the principle of transparency
and integrity in elections, to achieve equality among candidates
and to guarantee their right for activated electoral campaing.
Despite the legal regulation of the electoral campaign in the
2017 legislation, there have been abuses by one side applicants,
This is the result of the absence of fair political competition
among parties, which is the description of electoral crime, This
negatively affects the democratic process that is embodied in the
election system, and the campaign faced it electoral campaign.
Keywords: legislative election; electoral campaign; electoral
crime; Independant Supreme Electoral Observation Authority.

remal.amine16@gmail.com : اإليميل، رمال أمين: المؤلف المرسل-1

: مقدمة
تعتبرر اإلنتخابرات الوسريلة الديمقراطيرة الوحيردة الّتري تسرمب بالوصرول إلررى
 وهي اآلليرة الوحيردة التري،سلطة أو االستمرار فيها أو مغادرتها بطريقة سليمة
ّ ال
 ولهرذا، سرلطة بإسرم ونيابرة عنر
ّ تم ّكن الشعب السياسي من إختيرار مرن يمرارس ال
سرس لهررا دسررتوريّا
ّ  وتؤ،ترولي الدسرراتير فرري العرالم أه ّميررة كبيرررة للعمليررة اإلنتخابيّرة
صررة ومسررتقلّة
ّ  وتررنم علررى هيئررات مخت،وتحيررل علررى قرروانين أساسررية لتنظيمهررا
)2021(/ 01 العدد، المجلد الثامن
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لتنظيمها ،حتى تحافظ على مصداقيتها ونزاهتها ،وعلى غررار ذلرق قرام المؤسرس
الدسررتورا الجزائرررا ،مررن خررعل التعررديل الدسررتورا  6مررارس  2016،1إعررادة
رررم علررررى قررررانون عضرررروا لتنظرررريم
التنظرررريم الجررررذرا للعمليررررة االنتخابيررررة ،ونر ّ
االنتخابات 2،وس ّماه نظام اإلنتخابات وليس قانون االنتخابات ،أل ّن العمليّة تتطلّرب
رم ال ّدسررتور نفس ر علررى هيئررة وطنيررة لعنتخاب رات
التكامررل بررين عرردة قرروانين ،ونر ّ
صرعحيات إلنجرا العمليرة اإلنتخابيرة ،وأشررق معهرا فري
ومنحها مجموعرة مرن ال ّ
سرربيل تحقيررق ذلررق المجلررس الدسررتورا والقضرراء ،والطبقررة السياسررية ،وبإعتبررار
الحملة االنتخابية أحد أهم مراحل العملية االنتخابية ،إخترت مناقشتها عرن طريرق
هررذا المقررال ،الررذا أحرراول مررن خعل ر طررر مقاربررة عمليررة مررن خررعل االنتخابررات
الت ّشرررريعية لسرررنة  ،2017ومقاربرررة نظريرررة أكاديميرررة مرررن خرررعل توظيرررف أدوات
البحث العلمي لتحليل النصوم القانونية وإسقاطها على البيئة السياسرية فري تلرق
المرحلرة ،للوصرول إلرى تقيريم مردل فعاليررة النصروم القانونيرة فري ترأطير الحملررة
االنتخابية في االنتخابات التشريعية لسنة  ،2017متبعا المرنه التحليلري ومعتمردا
علررى مجموعررة مررن المراجررط ذات الطررابط الفقهرري والنصرروم القانونيررة ،ولهررذا
أطر االشكالية اآلتية :هل نجحت النصوم القانونية المؤطرة للحملة االنتخابيرة
في تشريعيات  2017في تحقيق حملة إنتخابية ذات مصداقية ونزاهة؟
ولمعالجة الموضوع أقتر المحاور اآلتية:
 ضمانات الحملة اإلنتخابية ووسائل التعبير عنها. نظام تمويل الحملة االنتخابية. الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحملة االنتخابية. .1ضمانات الحملة اإلنتخابية ووسائل التّعبير عنها:
تع ّد الحملة االنتخابية الوسيلة القانونية لعرض المترشحين لبرامجهم 3،هذه
األخيرة الّتي تحسم فيها نتائ االنتخابات ولو مبدئيا ،فيكون لكلّ مترشب
لإلنتخابات الت ّشريعية في اطار نشاط حملت  ،حق شر برنامج  ،على قدم
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المساواة مط غيره من المترشحين 4،كضمانة لنزاهة وشفافية الحملة االنتخابيّة،
مستخدما وسائل حدّدها القانون للتّعبير عنها.
 1.1ضمانات الحملة اإلنتخابيّة:
إن الت ّفاوت القائم بين المتر ّ
ّ
شحين بخصوم قدرتهم في تنشيط الحملة ،من
شأن المساس بنزاهتها ،األمر الّذا أصبب يتطلّب توفير ضمانات للحملة
االنتخابية تح ّد من الت ّفاوت بين المتر ّ
شحين ،وال يتحقّق ذلق االّ بالمساواة ،وحياد
جهة اإلدارة ،مط إلزاميّة استعمال وسائل مشروعة من قبل المتر ّ
شحين في إدارة
الحملة ،واحترام إطارها ّ
الزماني.
 .1.1.1مبدأ المساواة في الحملة اإلنتخابيّة:
كفل القانون المساواة بين المتر ّ
شحين في الحملة اإلنتخابيّة ،بحيث منب
فرصة عرض برامجهم على قدم المساواة  ،بمختلف الوسائل المشروعة قانونا،
ّ
فيحق لك ّل مترشب إلصاق العّفتات بالت ّساوا حسب كل دائرة انتخابية 5،واألكثر
صم لكل مترشب حيز زمني قائم على أساس العدل والمساواة
من ذلق أنّ خ ّ
سمعية والبصريّة لتغطيّة الحملة
في االستفادة من وسائل االععم الوطنية ال ّ
6
االنتخابية.
 2.1.1مبدأ حياد االدارة في الحملة اإلنتخابيّة:
أ ّكرررد التعرررديل الدسرررتورا لسرررنة  2016فررري المرررادّة  25علرررى عررردم تحيّرررز
اإلدارة فرري الحملررة اإلنتخابيررة ،والترري يتع ريّن عليهررا بصررفتها صرراحب مركررز ق رول
7
اإللتزام بالحياد من بداية العملية االنتخابية إلى نهايتهرا ولريس فقرط أثنراء الحملرة،
فرراالدارة ملزمررة بالحيرراد التررام عنررد كررل استشررارة انتخابيّ رة طبقررا للمررادة  164مررن
القانون  10-16المتعلق باالنتخابات.
ا حزب سياسي بتقديم تسهيعت أ و
كما تد ّخل القانون لمنط تحيّز اإلدارة أل ّ
االستفادة من مزايا وخدمات الدولة ،لفائدة حزب أو متر ّ
صة لما
شب معين ،خا ّ
مجلة صوت القانون
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يتر ّ
شب وزراء في مناصبهم لإلنتخابات التشريعية ،فيكون الحياد غير مضمون،
9
م ّما يجعل أصوات الناخبين ال تع ّبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطية.
 .3.1.1استعمال وسائل مشروعة في الحملة اإلنتخابيّة:
حدّد القرانون ضرمانا نزاهرة الحملرة الوسرائل المشرروعة ،الواجرب علرى كرل
10
مترشب استعمالها كالملصرقات ووسرائل االعرعم العموميرة السرمعية والبصررية،
فيمنط استعمال المترشب وسائل غير مشروعة إلنجا حملت االنتخابية من خرعل
التشويش على بقية المترشحين ،كأن يلجاء إلى الكذب والخداع وإستعمال أسرلوب
ال ّ
شائعات ،قصد الت ّأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها.
كمررا يمنررط القررانون  10-16بموجررب المررادة  186اسررتعمال رمرروز ال ّدولررة أو أيّ رة
وسيلة مرن شرأنها المسراس بنزاهرة الحملرة االنتخابيّرة ،حيرث سر ّجلت مخالفرة )01
11
واحدة تتعلق باستعمال صورة السيد رئيس الجمهوية بقصد الدعاية االنتخابية.
 .4.1.1احترام المدّة ّ
الزمنية للحملة االنتخابية:
قصد تحقيق نوع من المساواة بين األحرزاب المتنافسرة فري تنظريم حملتهرا
علرى أسراس النزاهرة ،حر ّدد القرانون مر ّدة زمنيّرة لتنشريط الحملرة االنتخابيّرة بموجرب
المررادة  173مررن قررانون االنتخابررات  10-16حيررث تكررون م ر ّدة الحملررة االنتخابي رة
مفتوحة قبل خمسة وعشرين  )25يومرا مرن تراريا االقترراع ،وتنتهري قبرل ثعثرة
 )3أيررام مررن ترراريا االقتررراع ،أمررا اذا أجرررل دور ثرراني لعقتررراع ،فررإن الحملررة
االنتخابيررة الترري يقرروم بهررا المترشررحون للرردور الثرراني تفررتب قبررل اثنرري عشررر )12
يوما من تاريا االقتراع ،وتنتهي قبل يومين  )2من تاريا االقترراع ،وعلرى هرذا
األسرراس يمنررط القيررام بأيررة حملررة انتخابيررة خررارا هررذه اآلجررال مهمررا كانررت الوس ريلة
تكرس المادة .174
المستعملة ،وهو ما يعرف بفترة الصمت االنتخابي التي ّ
8
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 .2.1وسائل التّعبير عن الحملة اإلنتخاب ّية:
حرم القانون على تنويط وسائل التّعبير في الحملة االنتخابيّة ،قصد
تحقيق تغطية شاملة لك ّل برام المتر ّ
شحين ،وذلق من خعل االجتماعات
واستعمال التلفزيون واإلذاعة والصحف المكتوبة فضع عن استعمال وسائل
12
الت ّواصل بين جمهور ال ّناخبين كمواقط التواصل االجتماعي.
 .1.2.1تنظيم التج ّمعات واإلجتماعات العموميّة:
أحال قانون االنتخابات  10-16من خعل مادت  179مسألة تنظيم
التج ّمعات واالجتماعات العمومية الى القانون رقم  28-89المعدل بالقانون رقم
13
 19-91المتعلق باالجتماعات والمظاهرات العمومية.
عرفت المادة  2من اإلجتماعات أنّها "تجمهر مؤ ّقت لألشخام متفق علي
ّ
ّ
ومنظم في مكان مفتو لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدّفاع عن مصالب
مشتركة" ،فضع عن التظاهرات التي عرفت في المادة  15من نفس القانون
أنّها " المواكب واالستعراضات ،أوتجمعات االشخام ،وبصورة عامة جميط
خول القانون 11-16
التظاهرات الّتي تجرل على الطريق العمومي" ،وقد ّ
للهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،صعحية توزيط قاعات االجتماعات
14
والهياكل المح ّددة من قبل االدارة على المتر ّ
شحين لتنشيط حمعتهم االنتخابية.
كما ألزام القانون المتر ّ
شحين بوجوب تقديم تصريب كتابي الى السيد والي
يفوض في بعض البلديات ،بهدف الحصول على ترخيم
الوالية أو لدل من ّ
لتنظيم التج ّمعات والتظاهرات لتنشيط الحملة االنتخابية ،مما يستوجب تقديم
التصريب باالجتماع ثعثة  )3أيام كاملة على األقل قبل تاريا انعقاده.
تمس بالثوابت الوطنية أو برموز ثورة نوفمبر
ا تجمط أو تظاهرة
ّ
ويمنط تنظيم أ ّ
المجيدة ،أو تشكل تهديدا على النظام العام واآلداب العامة تطبيقا للمادّتين  5و9
من القانون .19-91
مجلة صوت القانون
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المشرع الجزائرا في القانون 19-91
وعلي يعحظ تشدّد موقف
ّ
الرخم لتنشيط الحم عت االنتخابية ،حين منب للوالي أو من
بخصوم منب ّ
يفوض القانون صعحية منب رخم تنظيم التج ّمعات والت ّظاهرات ،ومن األجدر
ّ
تخويل السلطة الوطنيّ ة المستقلة دون سواها صعحية منب رخم تنظيم
التجمعات والت ّظاهرات ،في الحمعت االنتخابية على اعتبار هذه السلطة صاحبة
االختصام في تنظيم االنتخابات 15،وبالتّالي ابعاد الوالي أا االدارة عن كل ما
يمس بممارسة المترشحين لحقوقهم في الحملة االنتخابيّة.
ّ
 .2.2.1استعمال الملصقات:
تجرل عملية الصاق الترشيحات على مستول كلّ دائرة انتخابية بالتّساوا
وذلق في أماكن مح ّددة لهذا الغرض 16،بالشكل الذا يسهل للناخب فهم هذه
الوسيلة17،وتحدّد أوقات التعليق وذلق من الساعة السابعة  )7صباحا الى
الساعة الثامنة  )20مساء وذلق عن طريق القرعة تطبيقا للمادة  3من المرسوم
18
 338-16المحدد لكيفيات اشهار الترشيحات لعنتخابات التشريعية 2017
صصة لهذا الغرض حسب الكثافة السكانية طبقا للمادة  4من
وذلق في مواقط مخ ّ
نفس المرسوم ،وذلق قبل خمسة عشر  )15يوما من تاريا افتتا الحملة
االنتخابية من طرف الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة االنتخابات 19،على مستول
الوالية ،مما يستدعي من مصالب البلدية االنتهاء من تعيين المواقط قبل ثمانية
 )8أيام من تاريا افتتا الحملة،على أن يصدر رئيس البلدية قرارا في هذا
الشأن ،طبقا للمادة  5من المرسوم  ،338- 16وفي هذا الصدد سجلت
تشريعيات  2017في حملتها االنتخابية  402مخالفة تتعلق كلها بااللصاق
العشوائي ،فضع عن  3مخالفات تتعلّق بعدم تنصيب اللوحات االشهارية،
وتسجيل  5مخالفات تتعلق بااللصاق خارا اآلجال القانونية ،تسجيل  4مخالفات
تتعلق بعدم احترام تساوا اللوحات االشهارية من حيث الحجم 20،هذا ما يعبر
عن عدم إحترام المترشحين لضوابط الحملة االنتخابية ،وعلي نرل أن على
مجلة صوت القانون
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المشرع ان يش ّدد العقوبة من خعل فرض غرامات مالية مرتفعة على كل
مترشب أو حزب سياسي إرتكب هذه التجاوزات ،أو حتى منع من الترشب مرة
ثانية ،على إعتبار انها أكثر التجاوزات المسجلة في الحملة ،نظرا الرتباطها
المباشر مط الهيئة الناخبة ،ما يفقد الحملة االنتخابية قيمتها وصرامتها.
 .3.2.1استعمال وسائل اإلعالم العمومية:
يتم تنشيط الحملة االنتخابية من قبل المترشحين ،عن طريق استعمال
التلفزيون واالذاعة بقصد احاطة جمهور الناخبين ببرامجهم اإلنتخابية ،وتوفير
مجال عادل في وسائل االععم العمومية السمعية والبصرية ،لكل مترشب
لعنتخابات بهدف تقديم برنامج  ،بما يضمن تحقيق تكافؤالفرم في استخدام
تلق الوسائل 21،مط ضرورة تساوا مدة الحصم في االنتخابات الرئاسية بين
المترشحين ،على خعف االنتخابات المحلية والتشريعية التي تقوم على أساس
أهمية عدد مترشحي الحزب سياسي أو األحزاب السياسية ،مط استفادة
المترشحون األحرار من ذلق ،حسب المادة  177من القانون  10-16بحيث
22
تضمن سلطة الضبط السمعي البصرا احترام هذا التوزيط.
ويعتمد المترشحين على وسائل االععم السمعية البصرية والصحف
المكتوبة ،ألجل تنشيط حمعتهم االنتخابية ،حيث تتولى األحزاب السياسية
اصدار نشريات اععمية أو مجعت قصد تروي لبرامجهم وأفكارهم 23،مط ّ
أن
القانون منط األحزاب السياسية من امتعق وسائل اععمية مسموعة أو مرئية أ و
مكتوبة ،ومرد ذلق إلستبعاد تح ّكم األحزاب السياسيّة في وسائل االععم
وتوجهها وفقا ايديولوجيات الحزب للتحكم في ارادة الناخبين وتوجهاتهم 24،حيث
25
استعمل الفايسبوق في تشريعيات  2017كوسيلة لتنشيط الحملة االنتخابية.
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 .2نظام تمويل الحملة اإلنتخاب ّية:
نظرا للتفاوت المالي بين المتر ّ
شحين ،وقصد تنظيم وتنشيط حملة انتخابي ة
تقوم على أساس المساواة ،تد ّخل المشرع الجزائرا لتنظيم مسألة تمويل
المتر ّ
شحين وحدود نفقات الحملة وحساباتها ،مط دفط تعويض تمنح ال ّدولة
للمترشحين بعد اثباتها وثائق ومستندات:
شحين في الحملة اإلنتخابية:
 .1.2تنوع مصادر تمويل المتر ّ
الرئيسي للحملة انتخابية ،حيث يتع ّذر على ك ّل مرشب
يمث ّل المال الجانب ّ
عرض برنامج على جمهور الناخبين ،ما لم يملق حصة مالية ألداء حملت  ،م ّما
يستوجب تمويلها بتقديم موارد الصادرة عن مساهمة األحزاب السياسيّة ،التي
تقوم على اشتراكات أعضاء الحزب والهبات والوصايا والتبرعات ،أو إعانة
ال ّدولة أو مداخيل المتر ّ
شحين حسب الما ّدة  190من قانون  ،10-16ولضمان
شفافيّة هذه المداخيل اشترط القانون أن تكون ذات مصدر وطني طبقا للمادة 62
قانون  04-12المتعلق باألحزاب السياسية ،ومن قبل أشخام طبيعين معروفين
طبقا للمادّة  55مط تحديد سقف هذه المداخيل.
وتع ّد المساعدات المق ّد مة من طرف الدولة ،مصدرا مباشر في تمويل
الحملة االنتخابية ،بحيث ّ
توزع على أساس االنصاف بين األحزاب السياسية،
صل عليها في البرلمان وعدد منتخبي في المجالس
حسب عدد المقاعد المح ّ
تطبيقا للمادّة  03من المرسوم تنفيذا رقم  118-17الذا يحدد كيفيات تمويل
الحمعت االنتخابية 26وتؤ ّكد المادّة  04من تقديم هذه االعانة حين قبول قوائم
المترشحين لعنتخابات الوطنية والمحلية ،مط تقييد مبلغ اإلعانة المخصصة
لألحزاب السياسية في ميزانية الدولة طبقا للمادة  58من القانون .04-12
وقد أغفل القانون تحديد مبلغ االعانة ،والجهة المك ّلفة براقبة تمويل
الحمعت االنتخابية 27،فتقديم اعانة قائمة على أساس اإلنصاف أمر غير منطقي،
حيث يثور التساؤل عن مدل مساواة حزب سياسي كبير مط أحزاب مجهرية أو
مجلة صوت القانون
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المشرع الجزائرا في تحديد مبلغ االعانةحسب
حرة ،م ّما يستدعي تد ّخل
ّ
قائمة ّ
قوة كل حزب في الساحة السياسية ،من خعل عدد المقاعد المتحصل عليها في
االنتخابات الوطنية والمحلية ،وقوة حجم تواجده في ال ّدوائر االنتخابية ،وقوة
برنامج الحزبي وقدرت على تجسيد تطلّعات ناخبي .
كما تع ّد مداخيل المتر ّ
شحين مصدرا لتمويل الحملة االنتخابية ،حيث
ا مترشب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا من طرف
يحضر تلقي أ ّ
ا جهة أجنبية مهما كان نوع طبقا للمادّة  191من القانون رقم  10-16نظرا
أ ّ
لخطورة التمويل األجنبي لألحزاب على سيادة ال ّدولة وأمنها القومي.
 .2.2حدود نفقات الحملة وحساباتها وكيفية تعويضها:
نظرا لخطورة المال في التأثير على إرادة الناخبين والنتائ االنتخابية،
ح ّدد المشرع مبلغ معين لتنشيط الحملة ،مط استفادة المتر ّ
شحين من تعويض
نفقات الحملة بعد تقديم حساباتهم:
 .1.2.2الحد األ قصى لنفقات الحملة في االنتخابات التشريعية:
ا مترشب تجاوزه ،بمقدار مليون
ضبط القانون حد أقصى ال يمكن أل ّ
28
وخمسمائة الف دينار جزائرا  1.500.000دا) عن كل مترشب.
 .2.2.2حسابات الحملة االنتخابية:
قصد ضبط ارادات ونفقات الحملة االنتخابية الضفاء الشفافية والنزاهة
فيما يتعلّق بالجانب المالي ،يتع ّين اعداد قوائم المترشحين حساب حملتهم ،تشتمل
صل عليها والنفقات التي تمت فعع ،بالنظر إلى
مجموع اإليرادات المتح ّ
مصدرها وطبيعتها ،بحيث يتولّى تقديم الحساب من قبل محاسب خبير أو محافظ
سلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات ،بعد
حسابات الى المجلس الدستورا 29،وال ّ
شهرين  )2من تاريا االععن عن النتائ النهائية إلنتخاب أعضاء المجلس
سلطة التقديرية للفصل في
الشعبي الوطني 30،وتبقى للمجلس ال ّدستورا ال ّ
31
حسابات الحملة ن ظرا لغياب النم القانون المحدد آلجال الفصل فيها.
مجلة صوت القانون
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 .3.2.2تعويض نفقات الحملة االنتخابية:
حددت المادة  195من القانون رقم  10-16طريقة تعويض قوائم
المترشحين ،بالنسبة للقوائم التي أحرزت عشرون  % )20على األقل من
األ صوات المعبر عنها ،تستفيد من تعويض بنسبة خمسة وعشرين  % )25من
نفقات تمت فعع ،وهذا ضمن الح ّد األقصى المر ّخم ب  ،على أن يمنب هذا
التعويض للحزب السياسي الّذا أودع الترشب تحت رعايت  ،على أن يدفط
تعرض المترشب
التعويض بعد اععن النتائ من المجلس الدستورا ،مط
ّ
لعقوبات عند االخعل بحسابات الحملة االنتخابية طبقا للمادة .219
 .3الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحملة االنتخابية:
المشرع اإلنتخابي على توفير الحماية الجزائيّة بتنظيم العمليّة
عمل
ّ
االنتخابيّة ،من خعل تجريم ك ّل سلوق من شأن المساس بنزاهة ومصداقيّة
العملية االنتخابية ،فالجريمة االنتخابية أفعال تمثل انتهاكا لحسن سير العملية
ا النتخابية سواء حدثت في مرحلة اإلعداد أو التحضير لها ،أو في مرحلة
32
الممارسة وأثناء سيرها حتى إععن النتائ .
 .1.3أركان قيام الجريمة االنتخابية:
صة البد من توافر ثعثة
لقيام الجريمة بصفة عامة والجريمة االنتخابية خا ّ
أركان تتمثل في الركن الشرعي والركن المادا والركن المعنوا:
 .1.1.3الركن الشرعي:
األصل في األفعال اإلباحة ،ويقصد بالركن ال ّشرعي النم القانوني
المجرم للفعل والمحدد للعقوبة طبقا للمادة األولى بقولها "الجريمة وال عقوبة
وال تدبير أمن بغير نص قانوني" ،يعد ك ّل سلوق يمس بمصداقيّة االنتخابات
سسات واالدارات العمومية
جريمة انتخابية ،كتجريم إستعمال أماكن العبادة والمؤ ّ
ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها ألغراض الدعاية
االنتخابية طبقا للمادة  184من قانون  10-16أوتجريم إساءة استعمال رموز
مجلة صوت القانون
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الدولة أثناء الحملة االنتخابية ،طبقا للمادة  186من نفس القانون فهذه األفعال
وأقر لها عقوبات حالة مخالفتها.
جرمها القانون
ّ
 .2.1.3الركن المادي:
يتمث ّل الركن المادا في ذلق السلوق الّذا يأتي الجاني أو يمتنط عن إتيان
فيحدث أثر في العالم الخارجي ،حيث يشتمل على عناصر أساسيّة يترتّب على
توافرها قيام جريمة تا ّمة والتي تتمثل في الفعل االجرامي ،والنتيجة االجرامية،
33
والععقة السببية بينهما.
وبالنسبة للركن المادا في الجرائم الواقعة أثناء الحملة االنتخابية ،يتمثل في
السلوق الذا يأتي الفاعل كالقيام بها خارا اآلجال القانونية أو خارا األماكن
صصة لتنشيط الحملة االنتخابية طبقا للمادة  174من قانون ،10-16
المخ ّ
واستعمال اللغة األجنبية أثناء الحملة االنتخابية طبقا للمادة  175من نفس
القانون.
 .3.1.3الركن المعنوي:
يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان سلوق غير مشروع ويعاقب علي
القانون ،شريطة أن تكون هذه االرادة حرة غير مكرهة 34،بمعنى توفر القصد
الجنائي العام أو القصد الجنائي الخام في بعض الجرائم االنتخابية 35بحيث
يفترض في الفاعل علم بالجريمة كالمساس برموز الدولة ،أو استعمال الجاني
في حملت االنتخابية لغة غير اللغة الوطنية ،كاللغة الفرنسية ،مط اعتبار الدستور
اللغة العربية لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة األمازيغية طبقا للمادتين  3و4
من التعديل الدستورا سنة .2016
 .2.3التكييف القانوني للجريمة االنتخابية حسب قانون االنتخابات:
المقررة لها إلى
يرجط األصل العام في تكييف الجريمة وتحديد العقوبة
ّ
المشرع االنتخابي لهذه الجريمة االنتخابية إالّ
قانون العقوبات ،وال يعتبر تكييف
ّ
عمل إستثنائي نظرا لخصوصيتها ،الّذا انته بشكل عام سياسية تجنيب الجرائم
مجلة صوت القانون
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االنتخابية مط تش ديد العقوبة المقررة لها ،حيث جاء في الباب الثاني من الفصل
السابط بعنوان األحكام الجزائية ا ّلتي تعال الجرائم االنتخابية المتعلقة بالعملية
االنتخابية من بدايتها إلى نهايتها ،من المادة 197إلى غاية المادة  223من
قانون االنتخابات  10- 16المعدل والمتمم ،كاستعمال لغات أجنبية في الحملة
االنتخابية ،وعدم تقيّد األحزاب السياسية ب برامجهم الحزبية ،والمترشحين
األحرار ببرامجهم االنتخابية ،مط اإلخعل بأحكام الضوابط المكانية والسير
الحسن للحملة االنتخابية ،واستعمال الممتلكات التابعة للشخم معنوا خام أو
عمومي أو مؤسسة عمومية ،أو أماكن العبادة والمؤسسات واالدارات العمومية
ا
ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين ،وسوء استعمال رموز الدولة ،أو تقديم أل ّ
ا دولة أجنبيّة أوشخم
مترشب هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرل من أ ّ
طبيعي أو معنوا من جنسية أجنبية ،واالمتناع عن تقديم حسابات الحملة
االنتخابية.
والجدير باإلشارة إلي أ ّن العقوبات المقررة للجنب المذكورة أععه والمتعلقة
36
سالبة للحرية والغرامة.
بالحملة االنتخابية قد تراوحت بين العقوبات ال ّ
 .3.3دور السلطة الوطنية لالنتخابات في التبليغ واخطار النائب العام:
سلطة الوطنيّة المستقلة لعنتخابات على مراقبة مدل إحترام
تسهر ال ّ
أطراف العملية االنتخابية ألحكام قانون االنتخابات ،والقوانين ذات الععقة ب ،
بحيث تتد ّخل تلقائيا عند اإلخعل بها ،وهو ما تؤ ّكده لنا المادة  11من القانون
العضوا رقم  07-19المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات ،كما تتلقى
يخم العملية االنتخابية مقدم من
السلطة كل عريضة أو تبليغ أو إحتجاا
ّ
األحزاب السياسية أو المترشحين طبقا للمادّة  12من نفس القانون ،كما تتولى
السلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات إخطار السلطات العمومية بأا معحظة أ و
خلل أو نقم يسجل يؤثر عل العملية االنتخابية ويدخل ضمن إختصاصها .
فاإلخطار أصبب يشمل كل أطراف العملية االنتخابية 37،م ّما يتعيّن على
مجلة صوت القانون
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السلطات العمومية تدارق األمر وإععم السلطة الوطنية المستقلة كتابيا تطبيقا
للمادة  13و  14من القانون  07-19بالنسبة لألفعال غير موصوفة جزائيا.
أما في حالة إخطار السلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات باألفعال ذات
الوصف الجزائي ،أوتبين لها أن هذا ا لتصرف الصادر من المترشحين أو
األحزاب السياسية يعاقب علي قانون العقوبات ،ففي هذه الحالة تتولى على الفور
إخطار النائب العام المختم إقليميا طبقا للمادّة  17من نفس القانون ،قصد
تحريق ال دعول العمومية وإتخاذ االجراءات القانونية العزمة ،وذلق من خعل
إخطار النائب العام لوكيل الجمهورية بالوقائط ذات الجرم اإلنتخابي.
الخاتمة:
المشرع الجزائرا أحاط الحملة اإلنتخابية ،بالعديد من الضمانات
نعحظ
ّ
الّتي تهدف الى تحقيق المساواة بين المترشحين في تنشيط حملتهم ،أمام تن ّوع
الوسائل المستعملة في الحملة ،بالرغم من القيود التي تحد من استعمالها
كالتجمعات والتظاهرات وذلق من خعل تعسف الوالي في منب تراخيم لذلق،
عرفت الحملة استعمال لوسائل حديثة رغم غياب النم القانوني المنظم
الستعمالها كالفايسبوق.
يعد الجانب ال مالي في الحملة ذو أهمية كبيرة ،وذلق نظرا لتنوع مصادر
تمويل الحملة االنتخابية ،االّ أ ّن ضعف الرقابة على هذه األموال جعلت الحملة
تختلط بالمال الفاسد في تنشيطها ،واذا كان المشرع قد شدد العقوبة في حالة
ارتكاب أفعال تمس بنزاهة وشفافية الحملة اإلنتخابيّة ،نظرا لخصوصية الجريمة
االنتخابية ،االّ أ ّن تشريعيات  2017عرفت العديد من التجاوزات.
وعلى ضوء هذه االستنتاجات ،نقتر مايلي:
 نشر الوعي االنتخابي من طرف األحزاب السياسية تجاه المناضلينوالمتعاطفين باحترام ضوابط الحملة.
مجلة صوت القانون
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 وضط نصوم قانونية تنظم استعمال الوسائل الحديثة كالفيسبوق ووسائلصة في تنشيط الحملة.
اإلععم الخا ّ
 ضرورة تحديد مبلغ االعانة المقدمة من طرف الدولة لألحزاب السياسية. تنظيم آجال الفصل في حسابات الحملة من طرف المجلس الدستورا. تشديد العقوبة المالية مط حد الحرمان من الترشب نهائيا ،في حالة إرتكابجرائم تتعلق بالحملة االنتخابية من طرف المترشحين واالحزاب السياسية.
سلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات ،من خعل توسيط صعحياتها
 تعزيز دور ال ّفي مجال الرقابة على الحملة االنتخابية ،وذلق من خعل منحها سلطة توقيط
العقاب الفورا على كل من يخل بضوابط الحملة.
التهميش واإلحاالت:
 - 1قانون  01-16المؤرخ في  06مارس  2016والمتعلق بتعديل دستور  28نوفمبر
 ،1996جريدة رسمية عدد  14مؤرخة في  7مارس .2016
 - 2قانون  10-16المتعلق بنظام االنتخابات ،جريدة رسمية عدد  50مؤرخة في  28اوت
 2016المعدل والمتمم بالقانون العضوا  08-19مؤرخ في  14سبتمبر  2019جريدة
رسمية عدد  55مؤرخة في  15سبتمبر .2019
 - 3عمر حلمي فهمي ،االنتخاب واثره في الحياة السياسية والحزبية ،جامعة عين الشمس ،دار
الثقافة الجامعية ،1998 ،م .30
 - 4عفيفي كمال عفيفي ،االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،سنة  ،2000م .965
 - 5المادة  182من ق ع  10-16المتعلق بنظام االنتخابات المع ّدل والمتمم.
 - 6المادة  177و  178القانون 10-16
 - 7لبيد مريم ،الضمانات القانونية لمبدأ حياد االدارة في الجزائر ،مذكرة ماجيستير ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة  ،2014-2013م .106
 - 8بوغازا عبد القادر ،االدارة الجيدة لعنتخابات كمدخل الصع العمليات االنتخابية:
دراسة حالة انتخابات الوطن العربي ،مجلة القانون الدستورا والمؤسسات السياسية ،المجلد
 ،3العدد 1جوان  ،2019م .102

مجلة صوت القانون

المجلد الثامن  ،العدد)2021(/ 01

رمال أمين/بن سهلة ثاني بن علي
النصوص والممارسة

أحكام الحملة اإلنتخابية في االنتخابات التشريعية بين
1353

 - 9امل لطفي حسن جاب هللا ،اثر الجرائم االنتخابية على مشروعية االنتخابات التشريعية،
دراسة مقارنة ،2013 ،دار الفكر الجامعي ،م .103
 - 10محمد بوطرفاس ،الحمعت االنتخابية ،دراسة مقارنة بين التشريط الجزائرا والتشريط
الفرنسي ،أ طروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتورا قسنطينة ،سنة
 ،2011-2010م .103
 - 11منشورات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات سنة .2017
 - 12الجدير باإلشارة أنّ تخلت العديد من األحزاب السياسية في تشريعيات  2017عن
التج معات المبرمجة ،نتيجة استعمالها مواقط التواصل اإلجتماعي ،السيما في عملية اإلشهار
االنتخابي ،وذلق ما تؤ ّكده  -ب) 'أن المخالفات بسيطة وال ثؤثر على مجريات الحملة
االنتخابية' ،جريدة النصر ،الصادرة بتاريا  18افريل  ،2017عدد  ،37م  .37مشار إلي
في الموقط اإللكتروني اآلتيhttps://www.annasroline.com/index.php :
تاريا زيارة الموقط 2020/02/02 :على الساعة الثانية زواال
 -13القانون  19-91المتعلق بالتظاهرات والمظاهرات العمومية ،ا.ر 1991/01/4،24
 -14في هذا االطار تدارق المشرع في المادّة  8/8من القانون رقم  07-19المتعلق بالسلطة
الوطنية المستقلة لإلنتخابات ومنب السلطة صعحية توزيط قاعات االجتماعات والهياكل على
المترشحين بعدالة وانصاف دون تدخل االدارة لضمان المساواة وتحقيق الحياد بين
المترشحين ،بخعف قانون  11-16مؤرخ في  25أوت  2016يتعلق بالهيئة العليا المستقلة
لمراقبة االنتخابات ،ا.ر عدد  50لـ  2016/08/28في مادت  6/12الذا قيد الهيئة
بضرورة توزيط الهياكل المحددة من طرف االدارة.
 - 15سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في تشريعيات  2017حوالي  11مخالفة
عن استعمال مكان عمومي و 7مخالفات بعدم احترام الحيز المناسب في اقامة التجمط.
 - 16الجدير باإلشارة أنّ كانت االدارة بتمثيل الوالي تتد ّخل في عملية اإللصاق بموجب المادة
 182من القانون  10-16بخعف القانون رقم  08-19في مادت  182الّذا أسند المهمة
للسلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات ،كإجراء ّ
يعزز شفافية ونزاهة العملية االنتخابية.
 - 17براوا اسماء ،دور االحزاب السياسية في التمثيل الديمقراطي ،مجلة الفكر البرلماني،
العدد اربعون ،فيفرا  ،2017م .65
 -18المرسوم التنفيذا رقم  338-16المؤرخ في  19ديسمبر  ،2016المحدد لكيفيات اشهار
الترشيحات لعنتخابات التشريعية  2017ا .رعدد  75مؤرخة في  21ديسمبر .2016
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 -19تجدر االشارة أ ّن المادة  8في فقرتها  7من القانون رقم  07-19المتعلق بالسلطة
الوطنية المستقلة لعنتخابات ،جاءت أكثر تعبيرا عن المادة  12من القانون رقم 11 -16
صت على دور السلطة الوطنية في ضمان توزيط العادل والمنصف ألماكن التعليق
حينما ن ّ
وضمان المساواة بين المتر ّ
شحين.
 - 20يجب تدخل المشرع الجزائرا قصد فرض غرامة مالية على األحزاب التي تخالف
القانون نظرا لغياب نم قانوني يعاقب على مثل هذه المخالفات.
 - 21عبدو سعد وآخرون ،النّظم االنتخابية ،مشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2005 ،م
.116
 - 22تجدر االشارة أ ّن المادة  178من القانون رقم  07- 19منحت للسلطة الوطنية المستقلة
صعحية تنسيق مط سلطة الضبط السمعي البصرا لضمان توزيط العادل للحصم بين
المترشحين على خعف المادة  178من القانون رقم  10-16الّتي منحت هذه الصعحية
لسلطة الضبط السمعي البصرا فقط.
 - 23المادة  47من القانون رقم  04-12المؤرخ في  12جانفي  ،2012المتعلق باألحزاب
السياسية ،جريدة رسمية عدد  2مؤرخة في  15جانفي .2012
 - 24بوقرن توفيق  ،ضوابط الدعاية االععمية لعحزاب السياسية خعل الحمعت االنتخابية
في الجزائر ،المجلة االكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،العدد  ،3المجلد  ،2م .428
 - 25تجدر اإلشارة أن يوجد فراغ قانوني يتعلّق بمسألة اعتبار الفايسبوق وسيلة لتنشيط
الحملة االنتخابية أمام التزايد المستمر في استعمال هذه الوسيلة وتأثيرها على ارادة الناخبين،
حيث شهدت تشريعيات  2017استعمال مفرط لها حسب تصريحات بعض الصحف ،حيث
كان من األجدر على المشرع تدارق هذه المسألة من خعل نم على اعتبار الفايسبوق وسيلة
لتنشيط الحملة وهذا ما أغفل تعديل القانون العضوا رقم .08-19
مؤرخ في  22مارس  ،2017يحدد كيفيات تمويل الحمعت
 - 26مرسوم تنفيذا 118-17
ّ
االنتخابية ،جريدة رسمية عدد  ،19مؤرخة في  26مارس .2017
 -27تدارق المشرع مسألة رقابة تمويل االحزاب السياسية في الحمعت باسناد هذه المهمة
للسلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات بموجب المادة  14/8من القانون العضوا رقم 07-19
وهذا ما لم نجده في القانون العضوا رقم .11-16
 - 28بموجب المادة  194من القانون العضوا رقم  10-16ومقارنة بنفقات الحملة االنتخابية
في تشريعيات  2012والمقدرة بحد أقصاه مليون دينار  1000.000دا) عن كل مترشب
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بموجب المادة  207من القانون العضوا رقم  01-12المؤرخ في  2012/01/12المتعلق
بنظام االنتخابات ،ا.ر عدد  ،1المؤرخة في  2012/01/14فقد رفط المشرع من مبلغ
نفقات الحملة في تشريعيات  2017بمقضى القانون .10-16
 - 29بموجب المادة  196من القانون العضوا  10-16و لمزيد من نزاهة حسابات الحملة
االنتخابية ،خول القانون رقم  08 -19للسلطة الوطنية المستقلة لعنتخابات والمجلس
الدستورا استعم حسابات الحملة ،بعدما اقتصرت على المجلس الدستورا فقط ،مما يعحظ
أن وسّط المشرع من جهات الرقابة على مالية الحملة االنتخابية.
 - 30وفقا للمادة  58من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستورا لسنة  ،2016ا.رعدد
 ،29المؤرخ في  11ماا  2016معدل ومتمم بالمداولة المؤرخة في  12ماا .2019
 - 31سعودا ن سيم ،سلطات المجلس الدستورا في الرقابة على االنتخابات ،دراسة نظرية
وتطبيقية ،طبعة أولى  ،2018دار هومة ،م .86
 - 32صالب أحمد حجازا/على محمد الدباس ،دور الحماية الجزائية لعنتخابات في تعزيز
النظام النيابي الديمقراطي ،مجلة جامعة تكريت للحقوق ،المجلد  ،3العدد  ،2016 -29م
 ،12منشور عبر الموقط االلكتروني www.iasj.net :تاريا الزيارة،2020/03/9 :
.20:00
 - 33طالب الشرع ،الجريمة االنتخابية ،مجلة العلوم القانونية ،المجلد  ،21االصدار ،1
 ،2006جامعة بغداد ،م  ،185منشور.20:00 ،2020/03/09 www.iasj.net:
 - 34طيفورا زواوا ،المسؤولية الجزائية عن الجرائم االنتخابية ،أطروحة دكتوراه ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة سيدا بلعباس ،سنة  ،2016-2015م .424
 - 35طالب الشرع ،المرجط السابق ،م .14
 - 36المواد من  214الى  219من القانون العضوا رقم .10-16
 -37ذبيب عادل ،الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،بين سمو هدف االنشاء وإكراهات
الممارسة ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،العدد السادس ،م .20
قائمة المراجع والمصادر:
أوال :النصوص القانونية:
 دستور  1996المعدل سنة  2016جريدة رسمية عدد  14مؤرخة في  7مارس 2016 األمر رقم  156-66مؤرخ في  8جوان  1966ا .ر عدد  49مؤرخة في  11جوان 1966المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات الجزائرا.
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 القانون العضوا رقم  07-19المؤرخ في  2019/09/14المتعلق بالسلطة الوطنيةالمستقلة لعنتخابات ،ا.ر عدد  55مؤرخة في .2019/09/15
 القانون رقم  04-12المؤرخ في  12جانفي  ،2012المتعلق باألحزاب السياسية ،جريدةرسمية عدد  2مؤرخة في  15جانفي .2012
 قانون  10-16المتعلق بنظام االنتخابات ،ا.ر عدد  50مؤرخة في  28اوت 2016المعدل والمتمم بالقانون العضوا  08-19مؤرخ في  14سبتمبر  2019جريدة رسمية عدد
 55مؤرخة في  15سبتمبر .2019
 قانون  11-16مؤرخ في  25أوت  2016يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات،جريدة رسمية عدد  50مؤرخة في  28اوت .2016
 القانون  19-91المتعلق بالتظاهرات والمظاهرات العمومية،ا .ر  ،4لـ .1991/01/24 المرسوم التنفيذا رقم  338-16المؤرخ في  19ديسمبر  ،2016المحدد لكيفيات اشهارالترشيحات لعنتخابات التشريعية  ،2017ا.ر عدد  75مؤرخة في  21ديسمبر .2016
 مرسوم تنفيذا رقم  118-17مؤرخ في  22مارس ،2017يحدد كيفيات تمويل الحمعتاالنتخابية ،ا .ر عدد  ،19مؤرخة في  26مارس .2017
 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستورا لسنة  ،2016ا ر عدد  ،29المؤرخ في 11ماا  2016المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في  12ماا .2019
ثانيا :المؤلفات:
 أمل لطفي حسن جاب هللا ،أثر الجرائم االنتخابية على مشروعية االنتخابات التشريعية،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي.2013،
 سعودا نسيم ،سلطات المجلس الدستورا في الرقابة على االنتخابات ،دراسة نظريةوتطبيقية ،طبعة أولى ،دار هومة.
 عبدو سعد وآخرون ،النّظم االنتخابية ،مشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2005 ، عفيفي كمال عفيفي ،االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ،دار النهضةالعربية ،سنة .2002
 عمر حلمي فهمي ،االنتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية ،جامعة عين الشمس ،دارالثقافة الجامعية.1998 ،
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ثالثا :المقاالت:
 بوغازا عبد القادر ،االدارة الجيدة لعنتخابات كمدخل الصع العمليات االنتخابية :دراسةحالة انتخابات الوطن العربي ،مجلة القانون الدستورا والمؤسسات السياسية ،المجلد ،3
العدد 1جوان .2019
 براوا اسماء ،دور األحزاب السياسية في التمثيل الديمقراطي ،مجلة الفكر البرلماني ،العدد ،40فيفرا .2017
 بوقرن توفي ق ،ضوابط الدعاية االععمية لعحزاب السياسية خعل الحمعت االنتخابية فيالجزائر ،المجلة االكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،العدد  ،3المجلد 2
 ذبيب عادل ،الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات ،بين سمو هدف االنشاء وإكراهاتالممارسة ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،العدد .6
 صالب احمد حجازا /على محمد الدباس ،دور الحماية الجزائية لعنتخابات في تعزيزالنظام النيابي الديمقراطي ،مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد  3العدد .2016 -29
 طالب الشرع ،الجريمة االنتخابية ،مجلة العلوم القانونية ،المجلد  ،21االصدار ،2006 ،1جامعة بغداد.
 عبد القادر بوغازا ،االدارة الجيدة لعنتخابات كمدخل الصع العمليات االنتخابية :دراسةحالة انتخابات الوطن العربي ،مجلة القانون الدستورا والمؤسسات السياسية ،المجلد ،3
العدد ،1جوان .2019
رابعا :األطروحات والمذكرات:
 لبيد مريم ،الضمانات القانونية لمبدأ حياد االدارة في الجزائر ،مذكرة ماجيستير ،كليةالحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة .2014-2013
 طيفورا زواوا ،المسؤولية الجزائية عن الجرائم اإلنتخابيّ ة ،دراسة مقارنة ،أطروحةدكتوراه  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة سيدا بلعباس ،سنة .2016-2015
 محمد بوطرفاس ،الحمعت االنتخابية ،دراسة مقارنة بين التشريط الجزائرا والتشريطالفرنسي ،أ طروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتورا قسنطينة ،سنة
.2011-2010
خامسا :المواقع اإللكترون ّيةhttps://www.annasroline.com/index.php :
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Effect of measures to prévention and limit the spread of
corona virus pandemic on the environment
2
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الملخص:
حفاظا على الصحة العامة بوصفها عنصر من عناصر النظاا العاا ال ات ع فا عهاا
مجال الضبط اإلداري البعئت من خالل الفهر علاى نظا اة اامااون والراوار العاماة وممااون
العمل ،والوقاعة والحد من خطر اامراض وااوبئة ال ت نال من اإلنفاان داد لجا الجزائار
ووغعرها من دول العال إلى ا خاذ جملة من ال دابعر المفا عجلة بغعاة الوقاعاة مان ان راار وبااء
عروس وورونا (وو عد  )19-وموا ح ه ،وقد وان لهذه ال دابعر ت جانب من جوانبهاا ار بااط
وثعق بمد ضعا حماعة البعئة وال دلعل من ال لوث ،وهو الجانب الاذي نهادإ إلاى ال طارق إلعاه
ت هذه الدرافة.
الكلمات المفتاحية :عروس ووروناا (وو عاد  ،)19-الصاحة العاماة ،الضابط اإلداري البعئات،
ال لوث.
Abstract:
For the preservation of public health, as an element of public
order which extends to the field of administrative environmental police
through the cleanliness of public spaces and avenues, and work spaces,
prevention and limiting the dangers of human diseases and epidemics,
Algeria, like other countries, has taken a number of urgent measures to
prevent and combat the spread of the corona virus (covid19) pandemic,
in one of their aspects, these measures are very linked to Preventive
environmental requirements and the limitation of pollution, this is the
goal we are aiming for through this study.
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Keywords: Corona virus (Covid19), Public health, Administrative
environmental police, Pollution.

 -1د .باديس الشريف ،أستاذ محاضر –بcherif3064@yahoo.fr ،-

مقدمة:
كا ل هورااان شار فا ن كواانش كانشرا كاكو ا  ،)19-أثا ن با روي ن ورااي
ع ااال اهرفاااناي في ااا ف كاااي ال ااا ادااا ي اهاوااا  ،ك ااا كااان ع ااال اهااا ش
شاهيج ي ت تغوون ش ال كي ريط اهاو اهوااوي ه فند شاهجي عي ،أان أصرات كل
األرو ن ا جري رااا ادوياي اهةااي اه هيواي ،كاررا ت ااد اهجرااد اهير شهاي دشهوا
ه اق اي شاها ان ار ف ن اهفونش  ،شبيجند إعالل اهيدوياي با ل ار فا ن اهفوانش
تاا إهل شب ف ع هيي ب نعت كل اه ش دشل اب ثد ف راا تنكوا اهجرا اهاا دي
بغوي اه ول قا ن امااا ل كاي أعا اد ااا ا اهابا ف اان اهيةا بون شاهيااتل شاه اي
ك رت ت نف ت اا كرون بفال اااي.
شق أفي ت كل اه ش كي برول تا وق ذهك شألش ان كي ت ناخ اهرفناي
ع ل شفاب اتل ذ بو بي اه هي كوي بودرا  ،أاان عنكات اهان الت اهجاااي اه شهواي
تاق شار ك اي ب با ثد ف اهان الت اهي اي باالفالف اهنع اا أش ت اك اهي اي بد ال
اهرض ئع ش اهيس ع ات امرس روي كوي بون اها ش  ،كيا أل اهاا شد اهرنااي باون اها ش
عنكت إغالق ك و كي ب ئن ق نات اه هم.
أا ع ل اهة و اه اخ ل ه ش ك اتل ت كل دشهي ع ل ا في اي اان
اه ابون تر ف كي اجي ر إهل اه طروق اهةا ن هرنشا دات شاه افورا ت اهةا دن
عن ادويي اهةااي اه هيواي ،شاهيدضاااي أب با تاات بدا شفااب تا واق اه ر عا
االف ي عي شاهاجن اهةاي ،ش ا ا كن ع ل اها ش اتلا ذ إفانافات صا ناي
األ فا  ،شكاال أاا كن اه يال اه ااي
ت يثال كاي غ اق اهيا ان شاهج ا ا ت شناا
ت اانف تااكااا كروااان ه يااااا دون شدشن اه راا د  ،ششقااا كااال اهدفااا ت اهنا ااااوي
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شاهث كوي ،شاها ان اه د الت كوي بون اهي ل شداخ را ب اقوا شبا ئل اهد ال اه ااي
شاهل صي ،ش ةن اهلنشج ان اهيد ز كي الت اهضنشن اه ةا  ،اع اتلا ذ
إفنافات ص ناي كي ق اهيل هفون ق تةل إهل اهارس.
عن ا أ ث كونش كانشر كاكوا  ،)19-ايا
شاهج ائن هم تان بي
اب عل ت خل اهسو نئوس اهجيراناي التل ذ إفنافات بنا ي هيج براي ار فا نه،
شه ف وااال ت اااك امفااانافات ك ااا تااام إقنان ااا كاااي شاااال تااا ابون اسااا ج ي تضااايدر
اهينبا اه دفو ي  69-20اهيؤنخ كي  21ا ن  2020اهي ق ب ابون اهاق ااي
ااان ار فا ن شبا ف كواانش كانشرا كاكوا  )19-شاا كا ا  ،ش ااا اهينبااا اه ا ي
اب رع بينابوم تدفو اي ال اي كاي ك انات زادواي قةاون كناار اهاااع ت ضاين
اه ا ابون
ت ابون تايو وي ه اق ااي اان اهابا ف شاه اباوع كاي اهدطا ر اهجغناكاي هار
اه ي ك رت ا ةن ع ل شالا ت ا ودي ه فيل ك ال اه اناب اهاا دي ،كيا أل ت اك
اهينابوم تضيدت اه ي ا كي ك نات بنا ل ت ك اه ابون.
ش ي اه ابون اه ي تنتا أب ب ع ل ا ط ر ت اهاف ظ ع ل اهةاي اه اي
كاررا تفاال أ ا عد صان اهدوا اه ا باصاف اهرا ف اهنئوساي ه ضاارط امداني
اه ا  ،ش ااا ذات اه دةاان اهاا ي ا سااع كو ا اجاا اهضاارط امداني اهرو ااي بفااال
خا  ،،اان خاال اهسارن ع ال رو كاي األاا كن شاهفااان اه ااي شأاا كن اه ياال،
شاناقري اهيو ه ،شاج بري األانا شاألشب ي اهلطون .
شاهي داااال أل اااا ه اه اااا ابون اه ااااي تضاااايدر اهينبااااا اه دفواااا ي 69-20
شاهيناباام اهال ااي ه ا ت ضااين أ ا ا هر ا انتر ا شثوااق كااي ف راام ااان فااررر ا
ب هي ضو ت ذات اهة ي باي اي اهرو ي ،ش ا األان اه ي ا ادر إهل عن شتا وال
اضيال اهاي اي اه راروي ذات اهط بع اهاق ئي ه رو ي اهي نن ه افا ظ ع ال اهةااي
اه اااي شاج برااي الا ن شأااانان األااانا شاألشب ااي اهلطواان شإبا ر ع اال
اه ابون اهااند كي ت ك اهينابوم بغوي اهاقاف ع ل اج الت اه اخل كوي بودر .
شبي دل أخن اهراث كي اآلث ن اهي نتري عن ت ابون اهاق اي شاها ان ار ف ن
شب ف كانشرا اهي لا كاي اهج ائان ع ال اهي ط را ت شاهي ضاو ت امدانااي هاي ااي
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اهرو ي ،شذهك ان خال اهراث كي اهي ها اهف ري ه ضرط امداني اهرو ي شاه اا،،
شاب ا ناف اه ا ابون اهي ل ا كااي اهينبااا  69-20شاه ا ابون اهياي ااي ه ا شأث ن ا
اه ي وي كي اه ول ان اه ا ،اهرو ي.
ك يواي ا ه اه نابااي ت ج اال أب با اان اها و ااي اه ااي اف د ا شاؤدا ا أل
ت ابون اهاق اي شاها ان ار ف ن شب ف كونش كانشر كاكو  )19-ك ل هرا األثان
اماج بي ع ل اهرو ي ان وث تف ول اهي ضو ت اه رارواي هاي ااي اهرو اي اان فراي،
أرااع ان فري أخن  ،ش اي
اهارون كي ا الت اه ا ،بيل
شكي االرلف
اآلثاا ن اه اااي اياااان اب لالصااار ب البااا د د إهااال في اااي اااان االع رااا نات اهدونااااي
شاه ي وي.
شألل ف ئاااي أش شبا ف كواانش كانشر ا كاكو ا  )19-أصاارات تااااز ق ا ن
كرواان ااان اال ياا كاااي ال اا األشباا اه يواااي ع اال اخاا الف اخ ة صااا تر
شاة ن ف كرون ،شف ر أر ان اهضنشني اهيسا يي برا ه اه ناباي ،شارطالقا
ان ذهك بدس ل إهل أل رجوم عن امشا هوي اآلتوي؟
ما مدى مساهمة تدابير مجابهة انتشار وباا يياروس كوروناا ككويياد -
 )19يا تعييااا الحمايااة اةداريااة ل ي اة يا الجئا؟ار ويا التق يااا ما اآثااار
الس ية ل ت وث
شهرف بي عن ا اه سا ل قسايد ا ه اه ناباي إهال اااانان ر طانر كاي
اهياااان األش إهااال االع رااا نات اهدونااااي النترااا تااا ابون اج براااي شبااا ف كوااانش
كانشر كاكو  )19-بي ط ر ت ي اي اهرو ي ،شخةةد اهياان اهث ري ه رااث كاي
االع ر ا نات اه ي وااي النتر ا تاا ابون اج برااي اهاباا ف ب ااك اهي ط راا ت ع اال اهداااا
األتي:
 . 1االعت ارات النظرية الرت اط تادابير مجابهاة وباا يياروس كوروناا بمتط اات
حماية ال ي ة
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كاااال أل اه شهاااي ا ااااي ب ااااكون اهاي ااااي اهالزااااي ه رو اااي ه ا واااق اه ديواااي
اهيسااا ااي ب ب د ااا اهيل فاااي ،ك ااا أع يااا اهيفااان اهج ائاااني أ اااا ق رارواااي
ااااعوي شإفنائوي ه ا واق ت اك اهاي ااي ،شتدا نج أ ام ت اك األ اا كاي اجي را
اين اآلهو ت اه ي تدفند بر اه شهي كي ا اهيج شان بودر آهوي اهضرط امداني
اهرو ي شاهي ي تاناس هير أ اهدف اهاق ئي باصاف أ ا أ ام اهيرا د اه اي ا اا
ع ور افرا اه ديوي اهيس ااي.
ش ااي األ ا ا اه ااي تاام تف و ر ا بيد بااري ف ئاااي أش شب ا ف كواانش كانشر ا
كاكو ا  ،)19-ذهااك أل اه ا ابون اهااااند كااي اهينبااا اه دفو ا ي  69-20اهي ااق
ب هاق اااي ا ان اهابا ف شاا كا ا  ،شاه ا ابون اهياي ااي ه ا تد ا نج كااي فا ن ا ا اين
ا ط ر ت ي اي اهرو ي شاهيا كوي ع ور  ،ش ا ا ا ج ل ان خال اه طانر ه ضارط
امداني اهرو ي ان اهج رم اهدوني ب ناف ش ةن خة ئةا شأ اكا  ،شنبطرا
بيااا اه نابي ش ا ع ل اهداا اآلتي:
 .1.1تعريف الضبط اإلداري البيئي
قراال اه طاانر ه ي ا ها اهف رااي ه ضاارط امداني اهرو ااي باصااف ايثاال أ اام
اهيدط ا ت اه ااي تس ا ع كااي ا ه اه نابااي ع اال اب ا لال ،االع ر ا نات اهدوناااي
هافاد اه نابط اهاثوق بون ت ابون اهاق اي شاها ان شب ف كونش كانشرا كاكوا -
 )19شا ط ر ا ت ي اااي اهرو ااي شاهيا كوااي ع ور ا  ،ال ب ا ااان اه ا كون ب ا ل اهاي اااي
امداناي هضي ل بو ي رووفي شأادي ت تي بآهو ت ق راروي شق ئوي شأخن ندعوي.
شاآلهوا ت اهاق ئوااي كااي ا ا اهيج ا ت ا ااان اآلهو ا ت اهي اانن هيدااع شقااا
امااانان ب هرو ااي عاان ناااق اتلا ذ اه اانان اهيساارق قراال شقااا اهضاانن عراان اااد
اهجر ت امداناي اه يل ةي ب ط ت اه خل هغن كان ا انا قااعا اه فاناع
1
شاه دووم اهرو ي شارط ب اكو ت األكناد شتةنك ترم هاي اي اهرو ي.
ك هاي اي امداناي ه رو اي تسا د كاي األبا إهال اسا ا ت كان اهدوا
اه اهرو ي بغوي تياون األكناد ان اه وش اين شبط بو اي آاان شصااي ،شع وا
كاااالل اآلهوااا ت أش اهابااا ئل اه رارواااي اهاق ئواااي ه ضااارط امداني اهرو اااي كدوااا اااان
مجلة صوت القانون
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األرويااي اهي اانن هاي اااي اهرو ااي كااي اه فااناع شاه دوااوم اهرو ااي اهج ائااني ت ا ااان
أكضل اهاب ئل ه اق اي اان األاانان اهرو واي شاارط با اك ت األكاناد شتةانك ترم
2
ع ل راا اايي اهرو ي شاجدرر األخط ن اه ي ت ر د .
ك هضاارط امداني اهرو ااي ا اانف ب ر ا اجياعااي امفاانافات شاه واااد اه ااي
تفنار امدان ع ل األشل  ،ان أفال اهيا كواي ع ال اهرو اي ،أش اا اجياعاي
اه ابون اهاق ئواي اه اي ت اا برا اهجرا ت امدانااي اهيل ةاي هيداع اماانان ب هرو اي
ش ي ا ر ان أشا اه ا ،شاه ان ،شذهك ان خال امفانافات اال نازااي أش
3
اهندعوي شان ثم تا وق اهدو اه اهرو ي ه يج يع.
شاهضاااارط امداني اهرو ااااي ااااارط إداني خاااا  ،ا فااااال ااااان اجياعااااي
االخ ة ص ا ت اه ااي تيااد ه س ا ط ت امداناااي تي نباار ا ه األخواان ع اال رف ا
اا د ان أراا رفا ت األشال  ،،شاهرا ف ادا اا اهافا ظ ع ال اهدوا اه ا
اهرو ي ،ش ا كآهوي ارفناداي ا نن ه ا وق اه اازل اه دياي اهرو ي شب ع را نه اارط
4
إداني خ  ،إا أل ا ق بدف ا ون ،أش بف ي ان األشل  ،،أش بيا ل ا ون.
شبد ف ع ل ا ت ا شبالبا في اي اه ا ابون اهي لا هيج براي شبا ف كوانش
كانشر كاكو  )19-ع ل اهي ط ر ت اهدوناي ه اي اي امداناي ه رو اي رل ا إهال
شفااد انترا شثوااق بودريا كاال أل اه ا ابون ااااا اه ناباي تاياال كاي و ترا
في ي ان اه ابون اهاق ئوي اه ي هر عالقاي باي ااي اهرو اي ألررا تسا ر ف اه وال اان
اه اا ،بيل ا أرااعا شتااكون شاانش اهدو كااي اهالزااي شاهي سااين كااي األاا كن
واااي الر فا ن اهابا ف ،ش اا االنترا اها ي
اه ااي باااام أل غو برا افااال اجا
بو ض أكثن ان خال اهراث كي خة ئ شأ اف اهضرط امداني اهرو ي .
 . 2.1خصا؟ص الض ط اةداري ال ي ي ظا تدابير مجابهة الوبا
إل اب ن خةا ئ اهضارط امداني اهرو اي كاي ا ه اه ناباي افاال
نكو ان اهنك ئ اهدوناي اه ي ايادد ان خالهر اب لال ،أثن اه ا ابون اهي لا
ال اااف شبا ف كوانش كانشرا كاكوا  )19-كاي اهج ائان ع ال تف وال اهي ط را ت
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امفنائوي ه اي اي امداناي ه رو اي باصافر تفاال أ ا اهضانشنات اهي ااي ه ا واق
األ اف اهينفا ان اتل ذ ت ك اه ابون.
شبي دل أخن كالل اه اخل بون ت ابون اج بري شب ف كونش كانشر كاكو
 )19شاهي ط ر ت امفنائوي هاي اي اهرو ي إداناا تا اق بفاال ك اي بيجاند اتلا ذت ااك تا ابون ش ا ا ابا د د إهاال اهي ضااو ت اه راروااي هاي اااي اهرو ااي ،شقا ت ا ز ا ا
اه اخل عن ناق ات ل ذ ت ابون اناك ي ع ل اهيسا ا اهيا اي ترا ف كاي اجي را
إهل تطروق ت ك اهي ضو ت.
شه ااااو ذهااك شف ا ر أر ا ااان اهضاانشي ترو ا ل ا ا ها كاال خ صااوي ااان
ع ل اه ابون اال اه نابي ع ال اهدااا
خة ئ اهضرط امداني اهرو ي شإب
اآلتي:
 .1.2.1الصعة الوقا؟ية
شاف د أل و ت اهضرط امداني اهرو ي ت يل ع ل اتل ذ قنانات شق ئوي
تر ف إهل ادع شقا أانان ب هرو ي بي ه ار ان شب ئل ،شع ال اهلةاا ،قر واي
5
ت جس ا أب ب ا بي ا ايااد هااردان ااان ب ا ط ت شإفاانافات شادر ا رو ا اهاواان،
باصااف اهدوا اها ي ابا د ت إهو ا اهس ا ط ت اهيا وااي ايث ااي كااي شال اهجيرانا اي،
شنلباا ف اهيجاا هس اهفاا روي اهر اااي كااي إصاا ان قاانانات شهاااائ تدوويوااي ه دفواا
اا ا ت ابون اج بري شب ف كونش كانر كاكو  )19-ع ل اهيس ا اهيا ي.
كدوا اهاواان ا اانف ع اال أر ا شبااو ي ق راروااي ت ااا امدان ب طرو ا ع ان
نااق اه اانانات امدانااي ترا ف اان خالهرا اداع إتوا ل ب ا اه ةاانك ت بساارم
اهلطان اه ي تدجم عن اي نب ر  6،شاهاوان اها ي ا جا إهوا اهيفان ا داا باون
اهاون اهيط ق شاهاون اهدساري ،شاهاوان اها ي ها عالقاي بي ط را ت اه ناباي اا
اهاون اهيط اق شاها ي ا ةا با اداع اه وا ب ك ا ا وداي هيا هرا اان آثا ن اا ن
7
ع ل اهرو ي اد ب ت شاط ال اب ثد ف كو شال تنخو بف ر .
شاه ي ا جس كي اه نانات اهة دن عن اهس د شال اهجيراناي شنلبا ف
اهيجاا هس اهفاا روي اهر اااي شاهي ضاايدي واان االباا ينان كااي ا اشهااي اه ااا ااان
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اهدف ت اه ج ناي شاهل اوي شاهانكوي اهي د شاه ي هرا عالقاي ار شان ب هضارط
امداني اهرو ااي ،أااان ص ا نت قاانانات ت ضااين اهاواان اهيط ااق البا ينان رف ا
اهيط عم شاهي ي شق ع ت اهاالقي شخ ا ت اهد ل اه يااي شاهل  ،شغون ان
األرفطي ونا اط ال اب ثد ف كو و ي ك ن بنا ل ت ابون اج بري شب ف كونش
كانشر كاكو .)19-
أا ا عاان اه ا اخل بااون ت ا ابون اج برااي اهاب ا ف شاهي ط ر ا ت امفنائوااي ذات
اهط بع امداني هاي اي اهرو ي كرا الضع كي ه اها هاي هي ضاو ت اهاي ااي غوان
اهير شاان ه رو ااي كااال أل اهغاان األب بااي ااان اه ا ابون اهيف ا ن إهور ا ااياان ك اي
تا وااق اه ر ع ا االف ي ا عي ه ا ا اس ا ا ت اهاجاان اهةاااي اهيفاانش ع اال
اهياا دون.
غوااان أل ت اااك اه ااا ابون اهاق ئواااي تدضااااي كاااي ف رااام ادرااا ع ااال تف وااال
اسا ا ت اهضاارط امداني اهرو ااي ه يا كوااي ع اال اهةاااي اه اااي باااام أل ت ااك
اه ابون تر ف كي رفاس اهاقات إهال تااكون اهفانش اهرو واي اهيالئياي ال اااف شبا ف
كونش كانشر كاكو  ،)19-شاهي ي أب ب ب هدو كاي اهيسا ين ش اي اهفانش
اه ي ت ل شتد كي اهاثون ان اها الت عد ا ا اق األاان ب هدفا ت اهياواان
بيد بري ت ك اه ابون.
 . 2.2.1صعة التي ير ع السيادة والس طة اليامة:
إل اهف ئ اه يوي مبناز ه اهل صوي شاه ي ق توران اب ا اف اان اه دااال
ب رر ا عر ا ن عاان تااانان هي ا نف روناااي ا فاار ي ،ت يثاال كااي اهلةاصااوي اه ااي
تااز اه ابون اااا اه نابي ان ع فاارم شادر أل ت ك اه ا ابون كا ل هرا
أثان شابااع ااان واث رط قرا اهجغناكااي بااام أررا شااي ت كال اهاالاا ت شاهر ا ا ت
رسرو  ،شان واث أث ن ا
شدشل أي اب ثد ف ،شان وث رط قر اه ادي شاه ي
اه س روي ع ل اهيناك االق ة داي شاالف ي عوي هيالاون ان اهف م.
ذهااك أل واان أش ادااع اي نبااي اهدف ا ت اه ج ناااي شاهل اوااي شاهانكوااي
و اااي ك ااان اهاجااان اهةااااي أد إهااال عجااا اهاثوااان اااان اهيااااا دون ع ااال ت رواااي
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ا و ف ترم شا و ف ت أبن م اهوااوي ه ي وفي ،ش اا اا كان ع اي اهاثوان اادرم
ال هفااي اه ا ابون اااااا اه نابااي ،شارطالقاا ااان اه لاااف اه ا ي أب ت ا اهجراا ت
اهيل ةي بيج بري شب ف كونش كانشر كاكو  )19-بسارم اهيل هفا ت اهي اانن
ه ك ه ا ابون شاه اي قا ادا ه عدرا تر اا هافااب تااكون شانش اهدو كاي اهيط اباي
ال ااااف اهفواانش  ،ك ا هج ا ت اه شهااي إهاال اه ف ا ا ع اال اهطرو ااي اه راروااي ه ااك
اه ا ابون كارر ا هوساات تافور ا ت أش إنش ا دات شاب ا د ت إهاال أل اه ا ابون اهي ل ا
ت رنعن كان اهس طي اه اي.
شاهي داال أل كااان اهضاارط امداني بةاافي ع اااي شاهضاارط امداني اهرو ااي
بةاافي خ صااي ،ااان أقااا شأشا ا او ا ن كااان اه رواان عاان اهسااو د شاهس ا طي
اه اي كاي اجا اهاظوفاي امدانااي 8،ش اي اهفاان اه اي تااك ات أكثان ااع اه ا ابون
اهرو وي اهة دن عان اهرو ا ت اهيا واي بيد باري ت ياوم تا ابون اج براي شبا ف كوانش
كانشر ا كاكو ا  ،)19-ك ا اتجراات اهس ا طي ر وجااي اهيل هف ا ت اهي ااانن ااان قر ال
اهياا دون ه ك اه ابون إهل اه ف ا ع ل أرر ف فت كي بو ر اه روان عان اهساو د
شاهس طي اه اي ه ا واق اهيةا اي اه ااي ،شاهي يث اي كاي ا اااف اهابا ف هيا افاا
ان خطن كرون ع ل اهةاي اه اي ،شاه طروق اهة ن ه ابون ر أل اا اهيا د
 17اااان اهينباااا اه دفوااا ي  70-20اهياااؤنخ كاااي  24اااا ن  2020اهياااا د
ه ا ابون اه ايو واي ه اق ااي اان ار فا ن اهابا ف شاه اي تاد ع ال إخضا اهيلا هفون
ه ي ب ا ت اهج ائوااي اه ااي اااد ع ور ا اه ا رال شه اب ا ت امداناااي شاهي يث ااي كااي
اهسام اهفاني شاهدرا ئي ه ساد ات اه رارواي اهل صاي بيي نباي اهدفا  ،شإخضا
9
اهيد راون ه ابون اهاجن اهيد هي أل ا اهي د  459ان ق رال اه اب ت.
 .3.2.1الصعة االنعرادية
إل ابااا نا اهةااافي االرفنادااااي ه ف وااال ا ط رااا ت ي ااااي اهرو اااي شك ااا
هي ضو ت اهاي اي امفنائواي اهير شان شغوان اهير شان شاهاااند كاي باو ر اتلا ذ
ت ابون اهاق اي شاها ان شب ف كوانش كانشرا كاكوا  )19-ايثال كاي اجا ا ه
اه نابي ادط ق اان اهيدط ا ت اهدونااي اه اي ت ج ال اان خالهرا اجا الت اه انابط
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اهاثوق بون ت ابون اج بري اهاب ف شاهضرط امداني اهرو ي ،شأث ن ت اك اه ا ابون ع ال
اهرو ي.
شاف ا د اهةاافي االرفناداااي ه ضاارط امداني اهرو ااي أر ا ا خ ا شااال امفااناف
االرفنادي شاه ي ا جس كاي األشااان اهةا دن عان اهسا ط ت امدانااي اهيل ةاي،
10
شاهي يث ي كي اه نانات امداناي بااف ك رت ه اه نانات كنداي أش تدوويوي.
شاهي دل أل اهسا ط ت امدانااي اهيا واي اهي دواي باي ااي اهرو اي شارطالقا اان
أ ا ا اه فااناع شاه دوااوم اهرو ااي شتطرو اا ه اا ابون اج برااي شباا ف كواانش كانشراا
كاكوااا  ،)19-قااا بااا دنت إهااال إصااا ان تااا ابون ا ااااي تسااا ر ف تااااكون شااانش
اهدو كي ،عن ناق اه جاف إهل رو اهاون اهيط ق كي برق شأل شااد أعاله.
ا شتجام امشا ن كاي ا ا اهساو ر إهال أل اه شهاي شاهجي عا ت اهيا واي هام
ت ةن ع ل اآلهو ت االرفناداي اهيلاهي هر هاي اي اهرو ي ،ك كا ل ه ا ابون اج براي
شباا ف كواانش كانشراا كاكواا  )19-أثاان ار شاان ع اال تف واال أ اا أ اام اآلهواا ت
اه ف نكوي هاي اي اهرو ي شاه ي تف ع ت كو اه شهاي شاهجي عا ت اهيا واي ااع ال ا
ي اي اهرو ي ان أكناد شاج ياع اا ري شقطا خا  ،ه يسا يي
اهف ع ون كي اج
كي تاكون شنش اهدو كي كي األا كن اه اي.
ك اا كاا ل ه جي واا ت اهرو وااي شغون اا ااان اهجي واا ت شاؤبساا ت اه طاا
اهل  ،دشن كرون كاي اهيسا ع ع ال تدفوا اه ا ابون اهرو واي اهي لا هيج براي شبا ف
كواانش كانشرا كاكوا  ،)19-شتيثاال ا ا اه ا شن كااي اه اسااوس اهيسا ين باجاام
اهيل ن اه ي افا ر اهاب ف ع ل امرس ل شبافاب تاكون شنش اهدو كي هألاا كن
اه اااي ،شاه واا بايااالت ت ااوم اااوااي ه طاانر شاهفاااان شاهساا ت اه يااوااي،
11
شاهيناكق اه يااوي ،شاهيس ففو ت...
 .3.1أهداف الض ط اةداري ال ي ي ظا مجابهة الوبا
افال اب ن أ اف اهضرط امداني اهرو اي أاضا نكوا اان اهنكا ئ
اهدوناي اه ي تس ع ع ال ابا لال ،أثان اه ا ابون اهي لا ال اااف شبا ف كوانش
كانشر كاكو  )19-كي اهج ائن ع ل تف ول اهاي اي امفنائوي امداناي ه رو ي.
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ك ه اخل بون ت ابون اج بري اهاب ف شتف ول اهاي اي امفنائواي ذات اهطا بع
امداني ا ا تل بفااال أكثاان تفةااول عد ا اهاقاااف ع اال اهي ةاااد ب د صاان اهدو ا
اه ا اهرو ااي ،شبل صااي عدةاان اهةاااي اه اااي ،ش ا ا ب رو ا ل اا ها كاال عدةاان
ع ل اه ابون اال اه نابي ع ل اهداا اآلتي:
شإب
 . 1.3.1األم اليام كينصر ل نظام اليام ال ي
قرل تا ا اهي ةاد ب ألان اه رفون إهل اتف ر اهف ع ل ةان أ ا اف
اهضاارط امداني اهرو ااي كااي اهيا كوااي ع اال اهدو ا اه ا اهرو ااي ب د صاانه اهثالثااي
12
األان اه  ،اهةاي اه اي ،اهساودي اه اي.
ا ة ب ألان اه ا ا ي دا ل اهفاند ع ال رفسا شا ها اان خطان االع ا اف،
شكااي اج ا اهضاارط امداني اهرو ااي ك ا ألان اه ا ا ة ا ب ا اهاي اااي ااان أخط ا ن
اهطرو ااي كاا ه الز شاهفوضاا ر ت أش ااا ا ااا باا األكااناد ااان افاا ناع شرفاا ت
13
ك هيةر ت شاهدف ا ت شناي اهيل ف ت.
شارطالقاا ااان ااا ها األااان اه اا باصااف عدةاان ااان عد صاان اهضاارط
امداني اه ااا  ،شاهضااارط امداني اهرو اااي بفاااال خااا  ،،رل ااا إهااال أل تااا ابون
اج بري شب ف كونش كانشر كاكو  )19-هر انتر شثوق با ألان اه ا ك دةان
ه ضرط امداني اه ان فري ألل اه شهي شإرف دا ه طروق اهينفاا ه ا ابون اهاجان
اهةاااي ااايدت ه ياااا ن اال ي د ا ل ع اال بااالاي رفس ا شأ ا شا ها ااان خطاان
االع ا اف و ااي ك اان اهاجاان اهةاااي ااان خااال امب ا ف ع اال امفاانافات األادو اي
اهي د شت ا بالفنافات اب ثد ئوي ت ي شي شاه ابون اهي ل .
شق ك ل ه ابون اج براي شبا ف كوانش كانشرا كاكوا  )19-أثان ااجا بي
شاا ع ل األان اه ك دةن ان عد صن اهضارط امداني اهرو اي شع ال اهرو اي
ااان فرااي ث روااي ،باااام أل ت ااك اه ا ابون شاه ااي تس ا ر ف كي ا باارق شأشاانر تاااكون
شاانش اهدو كااي اهالزاااي با يت إهاال ا كرواان كااي اه واال ااان األااانان اهرو وااي
اهد تجااااي عاااان رفاااا ت األكااااناد اهينخةااااي شغواااان اهينخةااااي فااااناف اهدف ااااا ت
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ادرا كااي أاا كن ا اهااي ب هسااا ل أش

شاهيل فا ت اهد تجااي عدرا شاه ااي اا م اها ل
قناري ان اهيجي ت اهسادوي.
 .2.3.1السكينة اليامة كينصر ل نظام اليام ال ي
شا ة بر اهيا كوي ع ل اهر شف شاهساال كي األاا كن اه ااي ،شاهضارط
امداني اهرو ي اند أكثن تفةوال كي ا اهيجا ه نكوا ه ع ال ا ضاو ت اهاي ااي
ان األانان اهساي وي اه اي ترا ف إهال اهاق ااي اان ارر ا  ،شار فا ن األصااات أش
14
اه ب ب ت اه ي ق تضن بةاي األشل .،
شبي دل أخن اهاق ااي اان اهضااا ف شامر عا ج شاهةالم شاهيضا ا ت،
شبفال خ  ،كي أشق ت اهنا ي ،شبغ اهدون عن اة ن بااف ك رت ص دن
عن اارنات اهةات أش آالت اه درو كي اهسو نات ،أش أصاات اهر عي اهي جااهون،
شتفاايل أاض ا األصاااات اهينتف ااي اهيدر ثااي ا ان اهيد ا ز ر وجااي اب ا ي اهناداااا
ع اال اهسا ط ت اهيل ةااي ب هضاارط
شاه فا ز شأفرا اه سااجول 15،ش ااا اا اسا
امداني اهرو ي اتل ذ كل اه ابون اهالزاي هيدع إقالر نا اي اهيااا دون أش امخاال
16
بساود رم بي اضين اا كاي اهضجوه ش ي اي اهساودي اه اي.
شإل ك رت اهساودي اه ااي كرا ف اان أ ا اف اهضارط امداني اهرو اي هاوس
هر أي انتر ان اهد وي اهدوناي ب ابون اج بري شبا ف كوانش كانشرا كاكوا -
 ،)19ك ا ك ا ل ه ااك اه ا ابون أثن ا كااي اهااقااع ه جسااو ا ط ر ا ت تا وااق اهس ااودي
اه اي ،أان تنتم عن ت ك اه ابون شبفال غون ار شن شااع ف اا شغوان اا هاف
ر وجي اهاجن اهةاي ،شاه ي أد إهل ش ل شر ت كاي نكاي اهد ال ب رااعا باون
اهي ل شداخ ر  ،شكن ع ل اهيا دون شاهيؤبس ت شامدانات اه اي ادع اه جيع
ألي باارم ،شت فواال كاال اهدفاا ت اهنا اااوي شاهث كوااي ،شت فواال كاال اهيد باار ت
شاألكناح اه ئ وي ،شغ ق األباار ،اي ق شف شباال ت هم اسرق ه ياا دون
ا اف ا  ،شاس ا اول تا و ا كااي اهواانشف اه داااي عاان ناااق إفاانافات اهضاارط
امداني اهرو ي.
 . 3.3.1الصحة اليامة كينصر ل نظام اليام ال ي
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ت رن اهةاي اه اي عدةان اان عد صان اهدوا اه ا شكورا ا ساع اجا
اهضاارط امداني اهرو ااي ااان خااال اهساارن ع اال رو كااي األاا كن شاهفاااان اه ا اي
شاو دان اه يل شاناقري رو كي اهيو ه ،شاهاق اي اان خطان األاانا شاألشب اي اه اي
17
تد ان امرس ل.
كري ت دي اهيا كواي ع ال باالاي اهسا كدي ششقا ا رم اان خطان األاانا
شاألشب ي اه ي ايان أل تد ادرم ،شتؤثن ع اورم ب هسا م ،شذهاك بيا كااي األبار ب
شاه ااااال اهيؤداااي هرا ه اهيلا ن ااان خااال اتل ا ذ امفاانافات شاه ا ابون اهاق ئوااي
اه ي تضاين وا ترم اان الا ن اه اا ،بيل ا أرااعا  ،ش ا ا صاار ه ااق كاي
18
اهسالاي اهجس اي ،شإاي ر ب يوي تاكون اهرو ي اهةاوي اهس ويي شاهيالئيي.
شارطالق ان ذهك رةل إهل أل اهيا كوي ع ل اهةاي اه اي تفاال ر طاي
االنتر األب باوي باون اه ا ابون اهي انن هيج براي شبا ف كوانش كانشرا كاكوا -
 )19شا ط ر ت تف وال إفانافات اهضارط امداني اهرو اي ،ذهاك أل اهيا كواي ع ال
اهةاي اه اي ك دةن ان عد صن اهدوا اه ا اهرو اي كيا بارق ترو را تسا افم
اهاق اي ان خطن األانا شاألشب ي شار ف ن ب تلا ذ إفانافات اسا ج ي ه ياوم
اهدو كااي كااي األاا كن اه اااي ،ش ااا ا ا تاام إقاانانه ب ه ا ابون اهي لا هيج برااي شب ا ف
كوااانش كانشرااا كاكوااا  ،)19-ش اااا االنترااا اهااا ي بااادآتي ع ااال تاااااوا
ب ه فةول عد اب نا ت ك اه ابون.
شقرل اه طنر هيفندات اهياان اهث ري تج ن امش ن دا إهال اهانأي اها ي
ادال إهل شفاد ارط إداني خ  ،ا دل ب هةاي اه اي شك ط ش اا ال ا عان
اهضارط امداني اه ا  ،شاهضاارط امداني اهرو اي 19،شع وا كااالل اه ا ابون اااااا
اه نابااي شك ا هر ا ا اهاانأي تس ا د إهاال ا ط ر ا ت اهضاارط امداني ه ةاااي اه اااي،
شهوس ه أااي عال قاي ب هضارط امداني اه ا  ،شراان رل ا ااع ا ا اهانأي ش ال
شإل با يد بيا ا جا إهوا كااالل اه ا اخل بااون اهي ط را ت امفنائوااي امداناااي هاي اااي
اهرو ي شاس ا ت تف ول اهضرط امداني ه ةاي اه اي بف ل ت ابون اج براي شبا ف
كونش كانشر ق ئم شال ايان إرا نه.
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 .2االعت ارات اليم ياة الرت ااط تادابير مجابهاة وباا يياروس كوروناا بمتط اات
حماية ال ي ة
إل اهراث كي أثن ت ابون اهاق اي شاهاا اان ار فا ن شبا ف كوانش كانشرا
ع ال اهرو اي ال ا ا تل ك ااط اان ابا نا اهيدط ا ت شاهنكا ئ اهدونااي اه اي ا ااا
ع ور اهضرط امداني اهرو ي شنبطر ب ك اه ابون ،كرا اس عل اان فراي أخان
اه طنر هالع ر نات اه ي وي اه ي تفان اانشن تف وال اهاباو ي اهاق ئواي ه ضارط
امداني اهرو ي هي هر ان ك هوي كي ف رم اهيس يي كي تا وق األ اف اهينفاا
ان إقنان اه ا ابون ااااا اه ناباي اان فراي ،شاا تا اق اان أثا ن ااج بواي ع ال
اهرو ي كي ف رم اه وال اان اه اا ،ع ال اخا الف اهاباط اها ي ا اع كوا شاخا الف
اة دنه ان فري ث روي.
ش ي االع ر نات اه ي ت ج ل ان خال ابا ناف أ اا اهيناباوم اه دفو ااي
اهي ضيدي ه ابون اج بري اهاب ف ،شاب نا اهي ضاو ت اه رارواي هاي ااي اهرو اي،
ب ةا تا ا ا اهطرو ااي اه راروااي هي ضااو ت االنتر ا اااال اهراااث ،شبي داال أخ ان
اهراث كي تا ا صان اهاي اي اه ي شي ت اهرو ي بي هاهر اه راري ب طروق أ ا
اهينبا اه دفو ي  ،69-20شاأل اا اهي ضايدي اه ا ابون اهياي اي ها  ،إاا كي إهال
اهراث كي ا اس يي ت ابون اج بري اهاب ف كي اه ول ان اه ا.،
 .1.2تد ابير الوقاية والحد م انتشار وبا ييروس كورونا ي الجئا؟ر
برق شأل أشنر إهل أل اهج ائان شكغون ا اان اها ش با نعت إهال اتلا ذ
االفنافات اهضنشناي ال ااف ار ف ن شب ف كونش كانشرا كاكوا  ،)19-ش اي
امفنافات اه ي تم إقنان بيافم اهينبا اه دفوا ي نقام  69-20اهياؤنخ كاي
 21ا ن  ،2020شاهينبا اه دفو ي  70-20اهياؤنخ كاي  24اا ن 2020
اهي ضاايد ل هأل ااا اه ااااواوي هاوفواا ت تطروااق االفاانافات اه ااي أقن اا اهسااو
20
نئوس اهجيراناي ،شاهنااوي إهل اهاق اي ان ار ف ن اهاب ف شاا كا .
وعهااادإ الااايمرفومعن إلاااى حدعاااد ااادابعر ال باعاااد ا ج مااااعت الااايموجهة
للوقاعة من ان رار وباء عروس ووروناا (وو عاد )19.وموا ح اه ،و رمات ال ادابعر
مجلة صوت القانون
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الاااواردا بالمرفاااومعن إلاااى الحاااد بصااافة افااا ثنائعة مااان ال داااارب الجفااادي باااعن
المواطنعن ت الفضاءا العمومعة و ت مماون العمل.
و طبق ال دابعر موضو الموفومعن طبدا احوا المادا  02من المرفاو
ال نفعااذي  69-20علااى مف ا وف وا ااة ال ااراب الااوطنت لاايمدا مربعااة عراار عومااا،
وعمون عند ا ق ضاء ر هذه ال دابعر مو مدعدها حفب نفس ااروال.
وماان بااعن ال اادابعر المدااررا بموجااب المرفااو ال نفعااذي  69-20علعااق
نرااااطا ندااال ااراااخات خاااالل الف ااارا الااايمذوورا ،وهااات النرااااطا الم علداااة
بالخدما الجوعة للندل العمومت للمفا رعن على الربوة الداخلعة ،الندل البري ات
وااال ا جاهاااا الحضاااري ورااابه الحضاااري باااعن البلااادعا باااعن الو عاااا  ،ندااال
المفااااا رعن بالفااااوي الحدعدعااااة ،النداااال الموجااااه -الاااايم رو ،ال رامااااواي ،والنداااال
بالااايمصاعد الهوائعاااة ،الندااال الجمااااعت بفاااعارا ااجااارا 21،وعفااا ثنى مااان هاااذا
اإلجراء نراط ندل اليمف خدمعن.
هااذا وقااد داارر بموجااب المرفااو ال نفعااذي  69-20غلااق محااال بعاا
المرروبا ومؤففا و ضاءا ال ر عه وال فلعة والعارض والايمطاع بافا ثناء
لااي ال اات ضاامن خدمااة ال وصااعل إلااى المنااازل اات الماادن الوباارف خااالل الماادا
المذوورا ت المادا  02من المرفو  ،م اموانعة وفع إجراء الغلق إلى منراطة
ومدن مخرف بموجب قرار من الوالت اليمخ ت إقلعمعا.
وماان بااعن ال اادابعر المدااررا وااذلي اات محوااا المرفااو ال نفعااذي 69-20
بغعة الوقاعة والحاد مان ان راار وبااء عاروس (وو عاد – )19ماا ورد بانت الماادا
 06ماان المرفااو وال اات داارر بموجبهااا من عوضا اات عطلااة افا ثنائعة مد وعااة
ااجر ،خالل مدا فرعان ال دابعر المدررا ت المرفو ما عدال عان  %50مان
مف خدمت ول مؤففة وإدارا عمومعة.
و حدعدااا لنجاعااة و عالعااة ال اادابعر موضااو الدرافااة دااد ناات المرفااو
ال نفعاااذي  69 -20علاااى ا خااااذ ااادبعر ع ضااامن افااا ثناء المفااا خدمعن ال اااابععن
للدطاعا الوارد ذورها ت الماادا  07مان المرفاو  ،لل ادابعر المنصاوت علعهاا
مجلة صوت القانون
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ت  02منه ،وباإلطال على نت المادا  07نجاد من غالبعاة الدطاعاا المفا ثناا
لها عالقة مبارارا بالضابط اإلداري البعئات ،و ملاي صاالحعا وافاعة ات مجاال
حماعاة البعئااة والمحا ظااة علعهااا ،وهاات الصااالحعا ال اات صااب اات مجملهااا اات
الحفاظ على الصاحة العاماة ،و مثال لاي الدطاعاا ات قطاا الجمااري ،مخاابر
22
الجودا وقم الغش ،الفلطة البعطرعة ،الصحة النبا عة ،النظا ة وال طهعر.
ومن بعن ا ع بارا العملعة لل اداخل باعن ال ادابعر الم خاذا للوقاعاة والحاد
من ان رار وباء عروس وورونا والم طلبا الوقائعاة المفا عجلة لحماعاة البعئاة ماا
ضاامن ه المااادا  10ماان المرفااو ال نفعااذي  69-20ماان محوااا ماانب بموجبهااا
للوالت اليمخ ت إقلعمعا من ع خذ ول إجراء عراه منافبا ،إذ عموان ات هاذا اإلطاار
للوالت من عدو ب فخعر ا ا راد العااملعن ات مفاالي الصاحة والمخبارععن ،ال ابعاة
للمؤففااا الصااحعة والوقائعااة العامااة والخاصااة ،واا ااراد العاااملعن اات مفااالي
اامان الااوطنت والحماعااة المدنعااة والنظا ااة العمومعااة وواال فاالي معناات با جراءا
الوقاعة من الوباء وموا ح ه.
وما عمونه معضا فخعر وال ارد عموان من عواون معنات با جراءا الوقاعاة
والموا حة ضد هذا الوباء بمنافبة مهن اه مو خبر اه المهنعاة ،ووال مرا اق اإلعاواء
والمرا ااق الفندقعااة مو مي مرا ااق مخاارف عمومعااة مو خاصااة ،وواال وفااائل نداال
اا راد الضرورعة عامة وانا م خاصاة ،مهماا وانا طبعع هاا ،ومي وفاعلة ندال
عمواان من ف ا عمل للنداال الصااحت مو جهااز لهااذا الغاارض فااواء وان ا عامااة مو
23
خاصة.
هذا وقد جاء المرفو ال نفعذي  70-20الماؤر ات  24ماارس 2020
ب دابعر ومعلعة للوقاعة من ان رار الوباء رمات إلاى إقارار منظماة الحجار المنزلات
و دععااد الحروااة ،و ا طعر اانرااطة ال جارعااة و مااوعن المااواطنعن ،ووعفعااا عبئااة
المواطنعن للمفاهمة ت الجهد الوطنت للوقاعة من ان رار الوباء.
وقااد ضااامن ال ااادابعر محوااا نااادرا ضااامن ا ع بااارا العملعاااة محااال
البحااث ومنهااا مااا ع علااق ب مدعااد وااال اادابعر الغلااق الخااات باانرااطة ال جارعاااة
مجلة صوت القانون
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المنصااوت علعهااا اات المرفااو ال نفعااذي  69-20ل راامل وا ااة ال ااراب الااوطنت،
وهو اإلجراء الذي ععنت جمع اانرطة ال جارعة بال جزئة م افا ثناءا لضامان
موعن الفوان ،وقد ضمن المادا  11ال ت نت على لي ا ف ثناءا  ،افا ثناء
النراطا ال جارعة الم علدة بماواد ال نظعاإ ،وماا نصا الماادا  12مان المرفاو
 70-20علاااى من ل اااز المؤففاااا وقطاعاااا النرااااط ال ااات ضااامن الخااادما
العمومعاااة اافافاااعة وال ااات رااامل مجاااال النظا اااة وال ااازود بالمعااااه بالبدااااء ااات
نراااطا ها ،وهاات ا ف ا ثناءا ال اات مثاال محااد مه ا ا ع بااارا العملعااة لالر باااط
الوثعق بعن دابعر مجابهة وباء عروس وورونا وم طلبا حماعة البعئة.
شق ك ل هر ه اه ابون أث ن ااج بواي ا ياباي ع ال اهرو اي داخال اهيا ل شاان
او ن شاه ي ت ض ادر أ م االع ر نات اه ي وي اه ي ا ا ع ورا االنترا باون
ت ك اه ابون شاهرو ي ،أل تا وق اهف هوي اهينفا ان ت ك اه ابون افن ان ف رام
أخن اهاف ظ اه ائم عن رو كي األا كن اه اي ،ايا ابا عل اه وا بلطااات عي واي
ت يثاال كااي اهااان ،ع اال تاثواا عي واا ت اهدو كااي شاه طرواان شاه ااوم اهيساا ين
ه طااانر شاهفااااان شاهسااا ت اه ااااي شاهيناكاااق اه يااواااي اااان ااانف اهجرااا ت
اهيل ةي ،إاا كي إهال تسالون اهينكرا ت اه ب اي هألاان شاها نا شاهاي ااي اهي رواي
هضي ل أكرن تغطوي ايادي كي ا اهج رم.
إاا كي إهاال اهجراااد اهير شهااي ااان قراال األكااناد شااارا ت اهيج يااع اهي ا ري
شا ه ااي باالنت اهاثواان ااان االاا رو ا ت ه ا ا اهجراااد اهير شهااي ااان قراال اه شه اي
شاهجي ع ت اهيا وي كي ا اهج رم ،شب يت كاي رو كاي شتطروان شت اوم األ وا ف
اهسادوي شاهيناكق اه يااوي ،ش ي اهلطااات اه اي تدضااي تاات عدااال األعيا
اه طاعوي اهيدةا ،ع ور كي اهي د  19اان اهينباا اه دفوا ي  70-20ش اه اي
ت تي دعي هجراد اهس ط ت اه يااوي شاهيؤ ن ان قرال اه جداي اهاالئواي اهيا كان
24
كي اهي د  07ان رفس اهينبا .
شق أافت ت ك اهجراد صان اغ ان ه اثوان اان اا رد شأزاهات اهةاان
اهسا روي اهديطوااي اه ااي كدا ر وفاار اااوا فااناف ا ا الت اه ااا ،اهينتف ااي شاهطا بع
مجلة صوت القانون
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اهدف ت االق ة داي شاهديط اهس ري ه ي وفي اهس ئ كي اا رد ،
اهفاااي هيل
اه فااائي ه يل فا ت ع ال اخا الف أرااعرا ،
شا أرجن عدا اان اهنااي شاها ل
ا شد
ش ي اهةان اهس روي ه ا ،اه ي بد تي ع ل اه ابع بف رر عدا ابا ن
اس يي اه ابون اااا اهراث كي اه ول ان اه ا.،
 . 2.2مقتضيات حماية ال ي ة م خالل تدابير مجابهة وبا ييروس كورونا
إل اهاقاف ع ل االع ر نات أش اهيج الت اه ي واي النترا تا ابون اج براي
شب ف كونش كانشر ب هرو ي افن ان ر وي أخان شفااب اه طانر ه ي ضاو ت
اه راروي هاي اي اهرو ي ،ب ة تا ا رو ي ا ضو ت ذهك االنترا  ،شبي دال أخان
اهراث كي تا ا صان اهاي اي اه ي شي ت اهرو ي بي هاهر اه راري ب طروق أ ا
اهينباااا اه دفوااا ي  ،69-20شاهيناباااوم اهال اااي شاهياي اااي ذات اهةااا ي ب طرواااق
اه ابون اهااند كي ت ك األ ا .
ش اال ت ضا ت ااك اهةااان رجا أر ا ااان اهضاانشني اه ا كون بي ضااو ت
ي ااي اهرو اي بةافي ع ااي ،ك هرو اي كاي ال ا األروياي اه فانا وي اه اخ واي شادرا
اه فااناع اهج ائااني ااااان ه اي اااي اه راروااي اهي اانن هرا بيافاام كاانش اه ا رال
اه .
ك ا خ ا اهيفاان اهج ائااني اهرو ااي بيدوااااي تفاانا وي شتدوويااي ش ا ا ي
تس ا ي ادر ا ال ا فااراام اهاي اااي اه راروااي ه رو ااي ،ش ااي اهاي اااي اه ااي أقن ا
اهيفاان كااي اه اااارون اهل صااي ذات اهةا ي ب هرو ااي شاهيا كوااي ع ورا  ،شتاياال كاي
ف ا ف ادراا األ ااا اهياااااعوي شامفنائوااي اهل صااي ب هضاارط امداني اهرو ااي،
شاا تي ع ال نأ ت ااك اه ااارون اه ا رال  10-03اهيااؤنخ كاي  19فاا وااي 2003
اهي ق باي اي اهرو ي كي إ ن اه ديوي اهيس ااي.
ذهك أل اهية اي األب بوي اه ي اسا ل إهورا اهيفان اهج ائاني اان بان
قاااارون خ صااي باي اااي اهرو ااي ،ااي اهرو ااي كااي ا ذاتر ا  ،ألل ي اااي اهرو ااي بااال
عد صن اهطرو واي شاهااا وي ادرا ال ت ال أ يواي عان ي ااي امرسا ل ذاتا كاال
أرر ت بيث بي اهابط اه ي ا ةل باو امرس ل شصا كاي اهيج ياع باااف كا ل
مجلة صوت القانون
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ااان صاادع اهطرو ااي أ ااان صاادع امرس ا ل 25،ش ااا ا ا ا اانف بي ضااو ت اهاي اااي
اهير شن ه رو ي.
شروااانا هأل يواااي اه اااي أشال ااا اهيفااان اهج ائاااني هي ضاااو ت اهاي ااااي
اهير شن ه رو ي رج أر ان اهضانشني امشا ن إهال أل اهاي ااي اهير شان ه رو اي ال
تج اة ن كي اه اارون اهل صي ك ط شإري ت ا ه فيل قاارون أخن  ،شع وا
كال ب أل رفون ااين اا افناا اه اباع كاي ا ه اهج ئواي اان اه ناباي شمباناز
ت ك األ يوي إهال اهاي ااي اهج ائواي اهير شان ه رو اي شاه اي أقن ا اهيفان اهج ائاي
كي ق رال اه اب ت.
كرد ا الت كثون أقن ان خالهر اهيفن كي ق رال اه اب ت شبةاان
ار شاان إاااف ف اهةاافي اهجناوااي ع اال أك ا تيثاال اع ا اف ع اال اهرو ااي ب د صاان
اهيل فااي شإقاانان اهج ا افات شاه ا ابون اهاافرااي بة ا د ش ااا اهي ةاااد ب هاي اااي
26
اهج ائوي اهير شن ه رو ي بي ضل ق رال اه اب ت.
بو أل رط ر ي اي اهرو ي كاي اه فاناع اهج ائاني قا ا ساع هوفايل قااارون
شانابااوم غواان ذات اهة ا ي اهير شاان ب هرو ااي شع اال اهاانغم ااان ذهااك كااالل اآلثاا ن
اه راروي ه طروق ت ك اه اارون شاهينابوم ت ا اهيةا اي اهي دواي ب هاي ااي ه فايل
اهرو ي ش ا ا ا نف بي ضو ت اهاي اي غون اهير شن ه رو ي.
شه اااااو أكثااان شكيثااا عااان ا ضاااو ت اهاي ااااي غوااان اهير شااان رااا كن
اهاي اي اهج ائوي غون اهير شن ه رو ي شاه اي ر داي برا اهاي ااي اه اي اسارغر قا رال
اه اب ت ع ل اهرو ي كي بو ر اا شهي اهيفن اهج ائي إاف ف ثاب اهاي ااي ع ال
اهية ه شاها ار ك س فو ادر اهرو ي بطنا ي اه ر وي هاي اي ا ه اهيةا ه ،
ب
كرداا ا اهاثوااان اااان اهدةاااا ،اهج ائواااي اهي ااي بةاااان غوااان ار شااان ب هرو اااي،
شبي داال أخاان كااالل ي اااي اهرو ااي ف ائوا ت ا ااق كد وجااي غواان ار شاان ا نترااي ع اال
27
اها ار ذات اه ويي اهي داي.
ي اي اضفور اهيفن اهج ائي ع ل ب
شاااا اجااام أل رااا كن بااا كاااي ااا ا اهساااو ر ألفااال اهاقااااف ع ااال رو اااي
اهي ضااو ت اه راروااي اه ااي تس ا د إهور ا ا ط ر ا ت ي اااي اهرو ااي كااي ظاال اهينبااا
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اه دفو ي  69-20شاهينابوم اهال ي ها اا أل كال اهدةاا ،اه اي تضافي ي ااي
اه ااارون ت اق أب با ب شاا تسا ر ف اهيا كواي
غون ار شن ه رو ي كي ال
ع ل اهساودي اه اي أش اهةاي اه اي.
ش اااا اااا تضااايد اهينباااا اه دفوااا ي  69-20ك ه ااا ابون اهي لااا بيافرااا
تس ر ف كي األب اهيا كوي ع ل اهةاي اه اي ،شب هنفا إهل ا ضو ت ت ك
اه ا ابون رج ا أرراا تس ا د إهاال اه ا رال  07 -88اهيااؤنخ كااي  26فاا رفي 1988
شاهي ق ب هاق اي اهةاوي شاألان ش م اه يل ،شاه ا رال  11-18اهياؤنخ كاي 2
فاا وااي  2018اهي ااق ب هةاااي ،شاهي ضاايدي أل ا ا ق راروااي إفنائوااي تس ا ر ف
ي اي اهرو ي شك هي ضو ت اهاي اي غون اهير شن هغن اهيا كوي ع ل اهةااي
28
اه اي.
شاهي دااال أل االع رااا نات اه ي واااي النترااا تااا ابون اج براااي شبااا ف كوااانش
كانشرا ب هرو ااي شاه ااي باارق اه طاانر إهورا عد ا ابا ناف أ اا اهينبااا اه دفو ا ي
 ، 69 -20شاهينابوم اهال ي ذات اهة ي ب طروق اه ابون اااا اه نابي تسا د
كي األب إهل ا ضو ت اهاي اي غون اهير شن ه رو ي.
 . 3.2مساهمة تدابير مجابهة وبا ييروس كورونا ي التق يا م الت وث
ان اهيس م ب أل اه ا ،ا ان أ م اهيف كل اه ي ت ري ادر اهرو ي شاه ي
بانزت ر وجااي اهدفا اهي ااا هررسا ل كااي ال ا اجا الت اهاوا  ،كيا أرا ا ا
أب كل اهيفاالت اه ي تؤدي إهل اخ ال اه ااازل اهرو اي شتر اا كوا ل امرسا ل
شغونه ان اها ئد ت اهاوي 29،شاهي دل أل اه ا ،ا اهي سرم اهنئوسي كاي ظراان
شب ف كونش كانشر كاكو  ،)19-شافال اه ال اهنئوسي ان عااال ار ف نه.
شه هك كالل اه طنر ه ا ،ان اهد واي اه رارواي ايثال كاي رونرا أ ا أ ام
االع ر ا نات اه ي وااي اه ااي ا اارن ارطالق ا ادر ا االنتر ا اهاثوااق بااون اه ا ابون اااال
اهراث شانشن اهيا كوي ع ال اهرو اي ش ي ا را  ،ش اي االع را نات اه اي تسا
ماض ا ر اهراااث كااي اهي ا ها اه ا راري ه ااا ،ب ع ر ا نه أ اام اهيفاااالت اهرو وااي
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اهي صاان شاهي ساارم اهنئوسااي كااي ظرااان األشب ااي اه ااي ت ا ري ادرا اهرفااناي ااان
فري ،شإبناز أثن ت ك اه ابون كي اهاق اي شاها ان اه ا ،ان فري ث روي.
 . 1.3.2الت ااوث كسا ه لظهااور وانتشااار وبااا ييااروس كورونااا ككوييااد -
)19
إل اهاقاااف ع اال اهي ا ها اه ا راري ه ااا ،ا ضااي ت نافا ك ر ا شتا ا ا
ع ال
أرااع  ،ك أشند ك ر ف اه رال اهرو ي ت ناف ت ع ا ه ا ،شعنك اهر
أر "اخ ال كي اه اازل اهطرو ي باون عد صان اهرو اي اهدا فم عان رفا امرسا ل"،
اآلخن ع ل أر " :أي تغوون كي خاا ،اهرو ي اي ق اؤدي بطنا ي
شعنك اهر
ار شن أش غون ار شن إهل امانان ب ها ئد ت اهاوي أش اهيدفاآت ،ش اا اا ااؤثن
ع اال اي نبااي امرس ا ل هاو ت ا اهطرو وااي" ،أش أر ا " :اه غواان اهسااو كااي اهياار ا ت
اهطرو وي شاهاويو ئوي شاهرواهافوي ه رو ي شاه ي اؤدي إهل خ ال كاي اتا ال اهرو اي بيا
30
اؤثن ت ثونا ا نا ع ل و امرس ل".
شقا عنكات ال ا اه فاانا ت اه اخ واي اه اا ،كارا افاال أ ا أخطاان
اهيفاالت اه ي تيس ب هرو ي شألر اطغل ع ل كل اه ض ا اهرو وي ،شبدا في باالاناد
اه نا اها ي فا ف با اهيفان اهج ائاني أاان عانف اه اا ،كاي اهيا د  04اان
اه رال  10-03اهي ق باي اي اهرو ي كي إ ا ن اه ديواي اهيسا ااي ع ال أرا  ":كال
تغوون ار شن أش غون ار شن ه رو ي ا سرم كو كل ك ال ااا  ،أش قا ااا  ،شاا
اضن بةاي شبالاي امرس ل شاهدر ت شاهاواال شاهرااف شاهجا شاهيا ف شاألن
شاهيي ا ت اهجي عوي شاهفنداي.
شب ب ا ناف ر ا اهي ا د  04أعاااله رج ا أل اهيفاان اهج ائااني ق ا نبااط
اآلث ن اهس روي ه ااث اهرو ي بفال أب بي بالها ر اهضنن بةااي شباالاي امرسا ل
شغواانه ااان اها ئدا ت اهاوااي بفااال صاانا  ،شاهي د ال أل اه واال شاهاا ااان اآلث ا ن
اهس روي ه ا ،هي افا ان خطان شاانن ع ال صااي شباالاي اهيااا دون ايثال
اع ر ن ان االع ر نات اه ي وي النتر اه ابون اال اهراث بي ط ر ت ي اي اهرو ي
شاهيا كوي ع ور .
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شا ساام اهف را ف ت ااا ،اهرو ااي إهاال عا أراااا شذهااك ارطالقا ااان عا زشاا ا
ال في أش ع ا اون 31،شبدا في ب ه طنر إهل اه سوم اه ي ا سم اه ا ،ارطالق
ان اهابط اه ي اا  ،كو شذهك ع ل اهداا اه هي:
 .1.1.3.2ت وث الهوا
ا اانف ت ااا ،اهرااااف ب ر ا ا ش ،خ اال كااي اهدو ا اماااهااافي اهراااائي
ر وجي إه ف كيو ت كرون ان اهغا زات شاهجساوي ت تفاار قا ن اهدوا ع ال اه د واي
اه اتوااي ايا اااؤدي إهاال ا ش ،تغوواان كرواان كااي جاام شخةا ئ عد صاان اهرااااف
32
ك اا ان عد صن افو إهل عد صن ا ن تا  ،اننا شأخط ن كرون .
شق عنف اهيفن اهج ائني ت ا ،اهرااف كاي اهف ان  11اان اهيا د 04
ان اه رال  10-03اهي اق باي ااي اهرو اي كاي إ ا ن اه ديواي اهيسا ااي ع ال أرا :
"اه ا ،اهجاي إدخ أاي ا د كي اهرااف أش اهجا بسرم ارر  ،غا زات أش أبلان
أش أدخدي أش ف ئو ت ب ئ ي أش ص ري ،ان ش رر اه سرم كي أاانان شأخطا ن ع ال
ام ن اهي وفي".
شاه اا ،اهرااائي ا ران أكثان أشااا اه اا ،اهرو اي ار فا نا روان هسااراهي
ار ه ا شار ف ا نه ااان ادط ااي إهاال أخاان شبف اان شفو ا رساارو  ،شاااؤثن ا ا ع ال
امرس ل شاهاواال شاهدرا ت تا ثونا ار شانا شال ا آثا نا بو واي شصااوي شاق ةا داي
33
شاااي.
كي ا رن اه اا ،اهرااائي اان أخطان أرااا اه اا ،ع ال صااي شباالاي
امرس ل شع ل اهياار ت اهرو واي عيااا  34،كراا اهيساؤش عان شكا ا ا ت اآلالف
بداا شعن االاون اها الت اهينااوي شعان ارا ث ن اسا ت ش با ي اان اهغ با ت
شاألنااي اه ناعوي شتآكل اهير ري شاهيدفآت.
شكااي بااو ر ا ه اه ناب اي شبد ا ف اهد ا ئه اه يوااي اهي اصاال إهور ا ااان قراال
اهي لةةاون كاي األاانا شاألشب ااي شاا كا را كاالل ت ااا ،اهراااف اا اهي ساارم
اهنئوسي كي ظران شب ف كوانش كانشرا كاكوا  ،)19-شايثال اه اال األب باي
اهيس ع ع ل ار ف نه.
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 .2.1.3.2ت وث الما
ا ة ا ب ااا ،اهي ا ف اه غواانات اه ااي تطاانأ ع اال اهلة ا ئ اهفو ا ئوااي أش
اهاويو ئوااي أش اهرواهافوااي ه ي ا ف ،ايااان ا ر ا أل تااؤثن باا ر ع اال اها ئد ا ت اهاوااي
شاج ل اب ل اار ه ي ف أان غون االئم شغون اس س غ اورن اان خاال اه غوانات
35
كااي هارا شنائا ا ش يا  ،شأخطاان ا اث ا ت اهي ا ف ااي ذات اهيدفا امرس ا ري،
شتدف عياا ر وجي هطنح كيو ت ئ ي ان كضالت اه جي ت اهاضاناي شرف اا ت
اهية رع شااط ت تاهو اهط قاي ششبا ئل اهد ال كاي اهيوا ه اهج نااي شاوا ه اهةانف
اهةاي شاه ناعي.
شق عنف اهيفان اهج ائاني ا ا اهداا اان اه اا ،كاي اهف ان  10اان
اهي د  04ان ق رال  10-03ع ل أر  " :ت ا ،اهيوا ه إدخا أااي اا د كاي اهاباط
اهي ئي ان ش رر أل تغون اهلة ئ اهفو ا ئوي شاهاويو ئوي ش/أش اهرواهافواي ه يا ف،
شت ساارم كااي ال ا ن ع اال صاااي امرس ا ل شتضاان ب هاواار ا ت شاهدر ت ا ت اهرناااي
رو ي أخن ه يو ه".
شاهي ئوي شتيس بجي اهيااقع أش ت نقل أي اب ي
 .3.1.3.2ت وث التربة
ا ةا با إدخا أفسا غنارااي كااي اه نبااي ادا ه عدرا تغواان كااي اهلاااا،
اهاويو ئوااي أش اهفو ا ئوااي أش اهرواهافوااي باوااث تااؤثن ب ا ر كااي اها ئد ا ت اهاوااي اه اي
ت وش كي اه نبي شتس م كي عي وي تا ل اهيااد اه ضااي اه اي تياد اه نباي قوي را
36
شق نتر ع ل امر ج.
شق ر اهيفن اهج ائني ع ل ا ضو ت ي اي اه نبي اان اه اا ،كاي
اهر ا ب اهث هااث ااان اه ا رال نقاام  10-03اهي ااق باي اااي اهرو ااي كااي إ ا ن اه ديوااي
اهيس ااي كي اهفةل اهنابع ب داال ا ضو ت ي ااي األن شبا ن األن كاي
اهيااد ان  59إهل .62
 . 2.3.2أثر تدابير مجابهة وبا ييروس كورونا ي الوقاية م الت وث
ك ل ه ابون اج بر شب ف كونش كانشر كاكو  )19-كاي اهج ائان أثن ا
اماج بي ع ل اهرو ي شاد ع ل اهةاي اه اي كي ع ا اهجاارم ،ك ا با يت كاي
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أرااعا شاه ااي

اه وال اان اه اا ا ت اهرو واي شاه وال ااان ا ا الت اه اا ،بيل ا
برق اه طنر إهور أعاله.
ك ا ك ا ل ه اانانات اه ر ع ا االف ياا عي شاهاجاان اهيد هااي ،شاه ااي شااي ت
ت وق اهن الت اهجااي اه شهوي شاه اخ وي ،شادع اهسفن شاه د ل باون اهيا ل شإغاالر
اهي ان شاهج ا ت شت وق األرفطي اهنا اوي شاهفدوي شاهث كواي ،شك ا ه اا اان
ا الت اه ا ،شبفال
اه ناب ت اه يوي اهي لةةي اس يي كرون كي ارلف
خ  ،ت ا ،اهرااف كي اهج ائن شكي اه هم ب بنه.
اهي يا كي ا الت ت ا ،اهرااف أثن إاجا بي ع ال
شك ل هر ا االرلف
اهيسا ت اهلضااناف داخاال اهي ا ل بساارم أرر ا أصاارات ت اال ااااف ر اال شألرر ا
ب س نا و ي ك ن بنا ل ت ابون اج بري اهاب ف ،شاه ي ب طا رسارو شها هك ك ا
تغون شا ر شأصرات ف ابي ع ل اهداا اهي ةاد ان إرف ئر ..
ش اا ا إااا كي إهاال األثاان اماجاا بي ه ااك اه اا ابون كااي اه واال اهارواان كااي
ا الت اهضاجوه داخال اهيا ل شبل صاي كاي اهيا ل اهاران بفضال تاقا شبا ئل
اهد ل بال أرااعر .
شباا يت تااا ابون اهاق ااااي شاهااا اااان شبااا ف كواانش كانشرااا تر ااا هااادفس
ا رن كاي اهي اثا ت اهيافراي إهال اهطرو اي شبفاال
اه ناب ت كي تسجول ارلف
خاا  ،ت ااك اهيافرااي إهاال اهرااان شاهادااا ل شاهغ باا ت شاهةاا دن عاان اهيل فاا ت
اهةد عوي.
شق ك ل هر ا اه غون كاي ا ا الت اه اا ،اهةاد عي با هج ائن شبا ئن دش
اه هم أثان إاجا بي ع ال اهراا ن شاهغ با ت شاهاداا ل شاهيدا ق اهن راي شاا تا ااا
ااان تدااا بواهااافي وااااري شرراا تي ،كاررااا ك راات بي اا عاان اآلثاا ن اهسااا روي
اهلطون اهد فيي عن ت ك اهي اث ت شأصرات كي ك ن ر ي هم ت ر ان قرل.
كيا با يت تا ابون اج براي شبا ف كواانش كانشرا كاكوا  )19-اسا يي
كرواان كااي نكااع اس ا اا ت اهاااعي اهرو ااي عد ا اهياااا ن اهج ائااني ،ألر ا اك ف ا
األ يوي اهر هغي هافاب اهيا كوي ع ل اهرو ي ب د صن اهطرو واي شاهااا وي ،شاا
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افااا اه ااا ،شبل صااي ت ااا ،اهرااااف ااان خطاان ع اال اهةاااي اه اااي ،هوا ف ا
انشن ا نا اهرو اي شاهيا كواي ع ورا  ،ششفااب اه وا بفانش اهدو كاي اه ائياي
كي األا كن اه اي شأا كن اه يل.
ا شرس ل ان كل ا ت اهاثون ان اه نش اه ي ايادد االبا ف د ادرا
كااي اجا اهيا كوااي ع ال اهرو ااي ب د صاان اهيل فااي ،شاه ااي تا ك د ه فاواان ااان
أخن كي افا ي اه ا ،اهرو اي ب ا تلطال أزااي شبا ف كوانش كانشرا  ،ذهاك أل
اه ااا ،اهرو ااي شآثا نه اهس ا روي ال ت ا ا اافاااد شب ا ر ل ق ئيااي ب ا اه ض ا ف ع اال
اهاب ف.
كي اهدر اي تر ه يج اهياا د كاي ا ه اه ناباي إهال أل اهاي ااي
شرل
اه راروااي امداناااي ه رو ااي ع اال اخ ا الف ا ضااو تر اهير شاان شغواان اهير ش ان  ،ال
ايااان أل تا ااق غ ا راا كااي اهااا ااان ار فاا ن األااانا شاألشب ااي دشل اه طروااق
اهة ن هأل ا اهياااعوي شامفنائوي ذات اهط بع اهاق ئي شاه ي ت ي ان شقا
أانان اه ا ،شبل صي ت ا ،اهرااف ع ل اخ الف خطانترا بغواي اهاا شاه وال
ان آث ن اهس روي.
الخاتمة:
ك راات ا ه اه نابااي اج ا هرف بااي ع اال امشااا هوي اهي يا  ،شذهااك ا ان
خال دنابي اهجاارم اهف روي شاه راروي هيا ها ه ضارط امداني اهرو اي شاه اا،،
ش ااي اهجااراام اه ااي تس ا د إهور ا ت ا ابون اهاق اااي شاها ا ااان ار ف ا ن شب ا ف كو انش
كانشر ا كاكواا  )19-ااان اهداا و ون امفنائوااي شاه ي وااي اهي اانن كااي اهينبااا
اه دفواااا ي  ،69 -20شاهينبااااا اه دفواااا ي  ،70-20شب اااا اه طاااانر بفاااايف ااااان
اه فةول ه ك اهجاارم تاص د إهال في اي اان اهد ا ئه تلا االع را نات اهدونااي
شاه ي وي ذات اهة ي ب ه نابي ش ي اهد ئه اه ي راند أ ير كي اآلتي:
-01اه اا اخل بااون تاا ابون اج برااي شباا ف كواانش كانشراا كاكواا )19-
شاهي ط را ت امفنائوااي هاي اااي اهرو ااي إداناا تا ااق بفااال ك ااي بيجااند اتلا ذ ت ااك
ت ابون ش ا اب د د إهل اهي ضو ت اه راروي هاي اي ه رو اي ،شقا ت ا ز ا ا اه ا اخل
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عاان ناااق اتلا ذ ت ا ابون اناك ااي ع اال اهيس ا ا اهيا ااي ترا ف كااي اجي ر ا إهاال
تطروق ت ك اهي ضو ت.
-02رو اهاون ا اهدو اه ي اب د ت إهو اهس ط ت اه يااوي اهيا وي
ايث ي كي شال اهجيراناي ،شنلب ف اهيج هس اهف روي اهر ااي كاي إصا ان قانانات
تدوويوااي ه دفو ا اا ااا ت ا ابون اج برااي شب ا ف كواانش كانر ا كاكو ا  )19-ع اال
اهيس ا اهيا ي.
-03اهيا كوااي ع اال اهةاااي اه اااي تفااال ر طااي االنترا األب بااوي بااون
اه ا ابون اهي اانن هيج برااي شبا ف كواانش كانشر ا كاكو ا  )19-شا ط را ت ي ا اي
اهرو اي  ،ذهااك أل اهيا كواي ع اال اهةااي اه اااي ك دةان ااان عد صان اهدوا اه ا
اهرو ي تس افم اهاق اي ان خطن األاانا شاألشب اي شار فا ن ب تلا ذ إفانافات
اس ج ي ه يوم اهدو كي كي األا كن اه اي.
-04االع ر ا نات اه ي وااي النتر ا ت ا ابون اج برااي شب ا ف كواانش كانشر ا
ب هرو ي تس د كي األب إهل ا ضو ت اهاي اي اه راروي غون اهير شن ه رو ي.
-05ايثاال اه ااا ،أ اا أ اام االع راا نات اه ي وااي اه ااي ترااون ااان خالهراا
االنترااا اهاثواااق باااون اه ااا ابون ااااال اهرااااث شاااانشن اهيا كواااي ع ااال اهرو اااي
ش ي ا راا  ،ب ع راا نه أ ااام اهيفاااالت اهرو وااي اهي صااان شاهي ساارم اهنئوسااي كاااي
ظرااان شب ا ف كواانش كانشر ا كاكو ا – )19شأ ا أ اام اه ااااال اهيس ا ع ع اال
ار ف نه.
-06كا ل ه دفوا تا ابون اج برااي شبا ف كوانش كانشرا أثان إاجا بي شااا
ع اال اهرو ااي ك اا أااافت ت ااك اه اا ابون صااان اغاا ان ه اثواان ااان ااا رد شأزاهاات
اهةان اهس روي اهديطوي اه اي كا ل اهيااا ن ا وفار اااوا فاناف ا ا الت اه اا،
اهينتف ي اهد فيي عن اهط بع اهفاااي هيل اهدف ت شاهديط اهس ري ه ي وفاي
اهس ئ كي ا رد .
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 -07ك ل ه ابون اج براي شبا ف كوانش كانشرا كاكوا  )19-أثان كاي نكاع
اسااا اا ت اهااااعي اهرو اااي عدااا اهيااااا ن اهج ائاااني ،شاااانشن ا ااانا اهرو اااي
شاهيا ك وي ع ور  ،ششفاب اه و بفنش اهدو كي اه ائيي كي األا كن اه اي.
التهميش واةحاالت:
-Ch-Edouard MINET, Droit de la Police Administrative, Vuibert public
droit, Paris, 2007, P 71.
1

 -2مونااة مدال اات ،حمعاادانت فاالع  ،الضاابط اإلداري البعئاات اات الجزائاار ،مدااال منرااور بمجلااة
الدرافا والدانونعة والفعافاة ،جامعاة عماار ثلعجات ااغاواط ،المجلاد  ،05العادد  ،02جاوان
 ،2019ت .153
 -3رائإ محمد لبعب ،الحماعة اإلجرائعة للبعئة من المراقبة إلى المحاوماة ،الطبعاة ااولاى ،دار
النهضة العربعة ،الداهرا ،2009 ،ت .69
 -4محماااد غرعبااات ،الضااابط اإلداري البعئااات ،موااارا ماجفااا عر خصااات الدولاااة والمؤففاااا
العمومعة ،جامعة الجزائر  ،-01-ولعة الحدوق ،2014 ،ت .15
-Ch-Edouard MINET, op. cit, P 71.
-Ibid, P 161.

5
6

 -7باقناط نبو ي ،ك ع وي اهضرط امداني كي تا وق األان اهرو ي كي اه فاناع اهج ائاني ،ا ا
ادفااان بيج ااي األك دايوااي ه ناباا ت االف ي عو اي شامرساا روي ،اهيج اا  ،10اه اا د  ،20فاااال
.245 ، ،2018
 أاا عاان اهاواان اهدسااري كو جس ا كااي ادااع اه وا ب عيا ا ودااي ايااان أل ت اااق ب هرو ااي أش ا اعد صاان أااانانا ال فااي إال ب ا اهاةااا ع اال إذل أش إف ا ز ااان قراال اهس ا ط ت امداناااي
اهيل ةي شكق اهفنش شاهضاابط اه ي تا د اه اارون شاألرويي.
 -8عيااا ن عاابااا ي ،اه ااا رال امداني ،اهجااا ف اهثااا ري ،اهدفااا امداني ،داااااال اهيطراعااا ت
اهج ا وي ،اهج ائن.379 ، ،2000 ،
Voir aussi, Olivier BOSKOVIC et autres, L’efficacité du Droit de
L’environnement-Mise en Ouvre et Sanctions-, DALLOZ, Paris, 201, P 109.

 -9شت يثل اه اب ت اهااند كي ر اهي د  459ان ق رال اه ابا ت كاي غناااي ت اناشح باون
 3000دج إهل  6000دج ،اع ااا روي اهاام ب ابي اهارس هي ثالثي أا ع ل األكثن.
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 -10الررعإ باادعس ،الحماعاة الجنائعاة للبعئاة ات الداانون الاوطنت والمواثعاق الدولعاة ،مطروحاة
مددماة لنعاال رااهادا دو ااوراه اات العلااو خصاات الدااانون الجنااائت الاادولت ،جامعااة العرباات بان
مهعدي –م البواقت ،-الجزائر ،2019 ،ت .118
 -11وهذا ضال عان الادور الاذي قاما باه الجمععاا الخعرعاة والم مثال ات وزعا مفااعدا
مالعااة وععنعااة لافاار المح اجااة لمواجهااة ااثاار الفاالبعة لل اادابعر محاال الدرافااة علااى الوضاا
ا ق صادي وا ج ماعت ل لي اافر وبدصاد راجععه علاى البدااء ببعاو ه  ،وهات الجهاود ال ات
جاااء دعمااا لمااا بذل ااه الدولااة والجماعااا المحلعااة وغعرهااا مااا الهعئااا والفاالطا  ،ودعم اا
لل وا ل وال ضامن ا ج ماعت بعن مخ لإ موونا المج م ت هذا المجال.
 -12بد من اإلرارا إلى وجود ا جااه معاصار ع وفا ات مهاداإ الضابط اإلداري وعضاعفون
العناصاار الم علدااة بالنظااا ا ق صااادي والنظااا الجمااالت والرونداات للمدعنااة ،وال اات ع جلااى ماان
خاللهااا دور الضااابط اإلداري البعئااات موثاار ،وعرااامل اإلجاااراءا ال اات عدصاااد منهاااا المحا ظاااة
وال نظع وال نفعق ت المدن مو ااحعاء والروار .
Voir Ch-Edouard MINET, op. cit, P 37.

 -13الررعإ بادعس ،المرج الفابق ،ت .118
 -14محمد غرعبت ،المرج الفابق ،ت .17
 -15نواإ ونعان ،الدانون اإلداري ،الجزء ااول ،الطبعة ااولى ،دار الثدا اة للنرار وال وزعا ،
عمان ،2006 ،ت .275
 -16رائإ محمد لبعب ،المرج الفابق ،ت .65
 -17محمد غرعبت ،المرج الفابق ،ت .17
 -18رائإ محمد لبعب ،المرج الفابق ،ت .62
 -19بوقرعط ربععة ،المرج الفابق ،ت .245
 -20وهنااا نرااعر إلااى مف ا لة ا داااد ال اادابعر محاال البحااث للمرااروععة الدف ا ورعة ،وال اات عنحااى
الاابعض ماان الم خصصااعن إلااى الدااول بهااا ،وعف ا ندون اات ذلااي إلااى من ال اادابعر الااواردا اات
المرفو ال نفعذي  69-20وال دابعر الصادرا عن الو ا ورؤفاء المجاالس الراعبعة البلدعاة ان
عن مفاس واضب بالحدوق والحرعا اافافعة للمواطن ومن المفاروض من فا ند إلاى إقارار
لحالة الطوارئ من قبل الفعد رئعس الجمهورعة طبدا احواا الدفا ور ح اى حاوز المراروععة
المطلوبة وهت مف لة قانونعة دبل ااخذ والرد و رول ت نفس مجال للبحث.
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 -21و ضمن المادا  04من المرفو ال نفعاذي  69-20النرااطا المفا ثاا مان ال علعاق وال ات
خض ل نظع خات عررإ علعه الوزعر المولإ بالندل والوالت المخ ت إقلعمعا اجال ضامان
اف مراعة الخدمة العم ومعة والحفاظ علاى النرااطا الحعوعاة ات المصاالب المفا ثناا مان محواا
المرفو .
 -22شإا كي إهل اه ابون اهيف ن إهور آرف ك تضيدت اهي د  09ان اهينبا اه دفو ي 69-20
اد اماا روي ه يؤبس ت شامدانات اه يااوي ب طي اتل ذ كل إفناف افجع اه يل عان ب ا كاي
ظل ا نا اه اارون شاه دووي ت اهـي يا بر .
 -23هذا وعمون معضاا للاوالت المخا ت اقلعمعاا بموجاب نات الماادا  10مان المرفاو ال نفعاذي
 69-20فااخعر مي منر ا ا عمومعااة مو خاصااة لضاامان الحااد اادنااى ماان الخاادما العمومعااة
للمواطنعن.
 -24نافع أ ا اهي د  07ان اهينبا اه دفو ي  70-20المؤر ت  24مارس  2020المحدد
لل دابعر ال ومعلعة للوقاعة من وباء عروس وورونا (وو عد.)19-

 -25أ ي هاال ،اهدو اه راري هاي اي اهرو اي شاه ديواي االق ةا داي ،د  ،دان اااي ،اهج ائان،
.38 ، ،2015
 -26عرااا اهسااا ن ااااارس اهايااا شري ،اهاي ااااي اهجد ئواااي ه رو اااي –دناباااي ا نراااي كاااي األ اااا
اهياااعوي ،-دان اها م اه راروي ،د  ،اه ن .81 ، ،2013 ،
 -27اهينفع رفس .85 ، ،
 -28نافع أ ا اهي دتون  04ش 05ان اه رال  07-88اهيؤنخ كي  26جاانفت  1988الم علاق
اات  02جوعلعااة

بالوقاعااة الصااحعة وااماان وطااب العماال ،والمااادا  09ماان الدااانون  11-18المااؤر
 2018الم علق بالصحة.
29
- Voir Abdelmajid NAJJAR, Enjeux Environnementaux –Une Réflexion à
Partir des Sources de L’Islam, I E S H, Paris, 2015, 48.
30
-Voir Michel PRIEUR, Droit de L’environnement, 2éme Edition, Dalloz,
Paris, 1991, P 52.

 -31كرا ا سم ب هدون هية نه إهل ت ا ،رو ي شت ا ،صد عي ،شب هدون إهال آثا نه إهال ت اا،
ا ا شت ا ،خطوان شت اا ،اا ان ،شبا هدون إهال اهاباط اها ي ااا  ،كوا إهال ت اا ،اهراااف،
ت ا ،اهي ف ،ت ا ،اه نبي.
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 -32ق في  ،اه ا ،اهراائي اف وم شآثا ن ،ا ا ادفاان بيج اي أكا ر ع يواي ،اهيج ا  ،اه ا د
.301 ، ،2019 ،11
 -33ساري عر اهغدي ،اهاي اي اه راروي ه رو ي كاي إ ا ن اه ديواي اهيسا ااي ،أ نش اي دك ااناه،
ك وي اها ار شاه ا اهسو بوي ،ف ا ي ااي خوضن بسان .18 ، ،2012 ،
 -34بوااا ل اايااا اها اااا  ،باااوااهافوي اهرو اااي شكوفواااي ي ا رااا اااان اه اااا ،،دان اهناااااي ه دفااان
شاه ازاع ،عي ل.36 ، ،2011 ،
 -35غ زي عر اهف ح اهساف ادي ،ارا د اهجواهافوا اهرو واي ،اهطر اي األشهال ،دان اهفاان ،عيا ل،
.344 ، ،2009
 -36رجم اهغ اشي ،عر هللا اهد ن ،إدان اهرو ي ،اهطر اي األشهال ،دان اهل شرواي ه دفان شاه ازااع،
اهج ائن.08 ، ،2010 ،

قائمة المراجع:

-

الوثائق القانونية
الدف ور (ال عدعل الدف وري لفنة .)2016
اامر  156-66المؤر ت  08جوان  1966الم ضمن قانون العدوبا المعدل والم م .
الدانون  07-88المؤر ت  26جانفت  1988الم علق بالوقاعة الصحعة واامن وطب العمل.
الداااانون  10-03الماااؤر ااات  19جوعلعاااة  2003الم علاااق بحماعاااة البعئاااة ااات إطاااار ال نمعاااة
المف دامة.
الدانون  07-12المؤر ت  21براعر  2012الم علق بالو عة.
الدانون  11-18المؤر ت  02جوعلعة  2018الم علق بالصحة.
المرفااو ال نفعااذي  69-20المااؤر اات  21مااارس  2020الم علااق ب اادابعر الوقاعااة ماان وباااء
عروس وورونا (وو عد  )19-وموا ح ه.
المرفو ال نفعذي  70-20المؤر ت  24مارس  2020المحادد لل ادابعر ال ومعلعاة للوقاعاة مان
وباء عروس وورونا (وو عد.)19-
المرفااو ال نفعااذي  72-20المااؤر اات  28مااارس  2020الم ضاامن مدعااد الحجاار الصااحت
المنزلت إلى بعض الو عا .
المرفااو ال نفعااذي  86-20المااؤر اات  02م رعاال  2020الم ضاامن مدعااد ااحوااا الم علدااة
ب دابعر الوقاعة من ان رار وباء عروس وورونا (وو عد  )19-وموا ح ه.
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-

المرفو ال نفعذي  100-20المؤر ت  19م رعل  2020الم ضمن جدعد العمل بنظا الوقاعة
من ان رار وباء عروس وورونا (وو عد  )19-وموا ح ه.
المرفو ال نفعذي  102-20المؤر ت  23م رعل م رعال  2020ع ضامن مدعاد إجاراء الحجار
الجزئاات المنزلاات الم خااذ اات إطااار الوقاعااة ماان ان رااار وباااء عااروس وورونااا (وو عااد )19-
وموا ح ه ،و عدعل موقا ه.
المؤلفات:


 -1بالغة العربية:
 اهسااف ادي غ ا زي عر ا اهف ا ح ،)2009 ،ار ا د اهجواهافو ا اهرو وااي ،اهطر ااي األشهاال ،عي ا ل،األندل ،دان اهفان.
 نائا اايا هرواام،) 2009 ،اهاي ااي امفنائواي ه رو ااي اان اهيناقراي إهاال اهيا كياي ،اهطر ااياألشهل ،اه ن  ،اةن ،دان اهدرضي اه نبوي.
 عااب ي عي ن ،)2000 ،اه رال امداني -اهج ف اهث ري ،اهدف امداني ،-اهج ائن ،دااالاهيطراع ت اهج ا وي.
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The effect of justice on the inheritance of women between
Islamic jurisprudence and the advocates of equality (SIDAW
)agreement typical
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مخبر المخطوطات لشمال إفريقيا
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تاريخ اإلرسال2020/07/15 :

تاريخ القبول2020/09/13 :

تاريخ النشر2021/ 11 / 30 :

ملخص:
تستهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية سيداو
ومقارنتها بأحكام الفقه اإلسالمي أال وهو حق ميراث المرأة ,نظرا ألهميته وبيان في أي
اإلتجاهين تحقيقا للعدل الذي يحفظ حقوق المرأة.
مستخلصة في نهايتها لمجموعة من الفروقات بين اإلتجاهين ,وأن المساواة التعني
العدل دائما ,وأن المساواة المطلقة في الميراث مجانبة للصواب.
كلمات مفتاحية :الميراث ،المساواة ,العدالة ,إتفاقية سيداو ,الفقه اإلسالمي.
Abstract:
This study aims to identify the most important rights enshrined in the
Sidow Convention and compare it with the provisions of Islamic
jurisprudence, namely the right of women's inheritance, given its
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importance and a statement in either direction in order to achieve
justice that preserves women's rights.
Drawn at the end of a set of differences between the two directions, that
equality does not always mean justice, and that absolute equality in
inheritance is a right.
;Keywords: the inheritance; equality; justice; CEDAW agreement
Islamic fiqh.

 -1المؤلف المرسل :هوارية زاوي ،اإليميلomrihabzaoui83@gmail.com :
مقدمة:

لقد تزامن ظهور الحضارة المعاصرة التي إتخذت بعدا غربيا فكريا وثقافيا
وإجتماعيا مع ظهور عدة حركات سعيا منها لنشر تلك األفكار العالمية ،فقامت
هذه الدول الغربية بعقد عدة مؤتمرات عالمية تناولت العديد من القضايا
اإلجتماعية المتعددة ،منها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
والمعروفة باتفاقية "سيداو".
والحقيقة التي تجب أن تقال أن كثيرا من القضايا التي تناولتها هذه اإلتفاقية
هي من الموضوعات التي تتفق والشريعة اإلسالمية ،ولكن تبقى قضايا أخرى
يرفضها اإلسالم ،من تلك المعضالت الدخيلة التي جاءت بها هذه االتفاقية هي
قضية المساواة بين الرجال والنساء ،كما تركزت صيحات الحرية والمساواة حول
موضوع الميراث ومدى إتساق ذلك مع الحياة العصرية ومع تقدم المرأة وعملها
ورقيها ,األمر الذي جعل هذه القضية محل إختالف وتعارض بين هذه القوانين
وبين قطعيات شرعية في الفقه اإلسالمي.
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تعتبر الدراسة من المواضيع ذات األهمية البالغة و تحظى بإهتمام متزايد
على المستوى العالمي و الوطني والفردي من قبل الباحثين في مجال القانون و
الشريعة ومن قبل مختلف المنظمات العالمية والدولية.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم العدل والمساواة والفرق بينهما ,إضافة
إلى دراسة قضية المساواة في اإلتفاقية ودوافعها ,وبيان موافقتها وفروقها عن
أحكام الفقه االسالمي ,وبيان في أي اإلتجاهين تحصيل لحقوق المرأة.
من هنا يمكننا طرح اإلشكالية التالية :أين يتجلى أثر العدل في ميراث
المرأة؟ في الفقه اإلسالمي أو في إتفاقية سيداو؟
يتفرع عن هذا اإلشكال التساؤالت التالية :أليس من العدل المساواة بين
الرجل والمرأة في الميراث؟ و ما فائدة المساواة إن لم تحقق العدالة؟ وعلى أي
أساس كان المنع والعطاء؟
إستلزمت طبيعة الموضوع إتباع المنهج الوصفي اإلستقرائي ،وذلك من
خالل جمع المادة العلمية و البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من مصادرها
المختلفة ،ثم تحليلها التحليل المناسب وإستخالص النتائج منها ,مع اإلستعانة
بالمنهج التاريخي وذلك من خالل التعرف على الخلفية التاريخية لقضية
المساواة.
كمحاولة لإلجابة على األسئلة السابقة ومعالجة إشكالية الموضوعة تم
إقتراح خطة مكونة من ثالث محاور أساسية:
المحور األول :تناول إشكالية العدل والمساواة ,وهذا من خالل عرض
المراد من العدل والمساواة ،والفرق بينهما.
المحور الثاني :يناقش قضية مساواة المرأة بالرجل في اتفاقية سيداو
وموقف الفقه اإلسالمي منها.
المحور الثالث :عالج مسألة ميراث المرأة بين المساواة المطلقة والعدالة
اإلسالمية وأثر ذلك في حماية حقوق المرأة.
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 .1بين العدل والمساواة :قبل أن نعرض الفرق بين العدل والمساواة وجب
علينا تعريف كل منهما.
 .1.1تعريف المساواة:

 .1.1.1لغة :يدور معنى المساواة في اللغة على المماثلة والمعادلة ،فساواه
مساواة ماثلة وعادله قدرا أ و قيمة ومنه قولهم هذا يساوي درهما ،أي تعادل
قيمته درهما ...واستوى القوم في المال إذا لم يفضل منهم أحدا على غيره،
1
وتساوو فيه ،وهم فيه سواء...
 .2.1.1إصطالحا :إختلف الناس في تحديد معنى المساواة حيث ظهر
إتجاهان متباينان لتحديد هذا المعنى.
اإلتجاه األول :ذهب إلى أن المساواة هي إزالة كل الفوارق بين الناس ،فهم
سواء ،ال يفرق بينهم دين ،وال شرع ،وال قانون ،وال جنس ،وسميت بالمساواة
المطلقة.
اإلتجاه اآلخر :أوجد المماثلة الكاملة بين األشياء إال ما جاء الشرع بنفي
التسوية فيه ,باعتبار أن الشريعة لها الحق المطلق في التسوية والتفريق.2
وال ريب أن اإلتجاه األول فتح الباب على مصراعيه ,ألن المساواة العادلة
ال تكون إال في األشياء والمخلوقات المتشابهة في الصفات والخصائص ,بل
ويصادم النصوص الشرعية الصريحة الواضحة التي تنفي المساواة بين بعض
األشياء ،كالمؤمن والكافر ،والظلمات والنور ،والذكر واألنثى ونحوها قال تعالى
﴿ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون﴾ ,3وقوله سبحانه ﴿قل هل يستوي
الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾.4
وما أحسن ما قرره الشيخ إبن عثيمين -رحمه هللا في هذا الشأن ،إذ قال
"وأخطأ على اإلسالم من قال :أ ن دين االسالم دين المساواة؟ بل دين اإلسالم
دين العدل ،وهو الجمع بين المتساويين ،والتفريق بين المفترقين ...ولم يأت
حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا ،إنما يأمر بالعدل.5
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.2.1تعريف العدل :
 .1.2.1لغة :العدل نقيض الجور ،ويعني اإلستقامة والتسوية.

6

 .2.2.1إصطالحا" :هو عبارة عن األمر المتوسط بين طرفي اإلفراط
والتفريط""7وهو بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم ،وهو
إعطاء كل ذي حق حقه 8وسبق ذكر كالم الشيخ العثيمين بأن "دين االسالم دين
العدل ،وهو الجمع بين المتساويين ،والتفريق بين المتفرقين".9
 .3.1الفرق بين العدل والمساواة  :وبناءا على ما تقدم يتبين أن الشريعة
فرقت بين العدل والمساواة ,فليس العدل هو المساواة دائما ,ومن أهم الفروق
بينهما:
 أن الشريعة أمرت (بالعدل) ورغبت فيه مطلقا ،في كل زمان ومكان،ومع كل إنسان ،قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط
وال يجرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ ,10وقال
تعالى ﴿إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان﴾ ,11أما (المساواة) فهي منفية في بعض
المواضع ،كقوله تعالى ﴿وما يستوي األحياء وال األموات ﴾ 12وقوله تعالى﴿
وليس الذكر كاألنثى﴾.13
 (العدل ) يشمل التسوية والتفريق ،وأما (المساواة) فهي تشمل التسويةفقط ،وقد عبر النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض المواضع عن المساواة
بالعدل في قوله – للذي أعطى إبنا له عطية دون سائر ولده "-فاتقو هللا واعدلوا
بين أوالدكم" فرجع فرد عطيته. 14
فمن (العدل) :التسوية بين األوالد في العطية.15
ومن العدل التسوية بين الزوجات في المبيت والنفقة ،ومن العدل التفريق
بين الرجل والمرأة في الميراث ،والشهادة ،ونحوها من األمور التي جاء الدليل
الشرعي بالتفريق بينها.
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 إن إستخدام كلمة (العدل) فيه صيانة للشرع من التناقض ،لوجود التفرقةوالمساواة،وأما إ ستخدام المساواة ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعية التي
جاءت –في بعض المواطن -بالتفرقة.
ومن أوضح األمثلة على ذلك قوله تعالى ﴿ أفمن كان مؤمنا كمن كان
فاسقا ال يستوون﴾ ,16فمن الظلم أ ن نسوي بين المؤمنين والفاسقين ،فالعدل هنا
يقتضي التفريق.
 العدل أعم وأشمل من المساواة ألن العدل ضابط لها ,فالمساواة إذا التعني العدل بالضرورة.
فكان ينبغي أن نفرق بين العدل والمساواة ,ألنهما ليسا مترادفين ,والعدل
قد يتحقق بالمساواة وقد ال يتحقق بها .فالمساواة بين المتماثلين من كل الوجوه
عدل ,والمفاضلة بين المتفاضلين ولو من بعض الوجوه عدل ,والمساواة بينهما
ليس من العدل.
 .2قضية مساواة المرأة بالرجل في اإلتفاقية وموقف الفقه اإلسالمي منها :إختلفت
أنظار المدافعين عن حقوق المرأة بين إتفاقية سيداو وبين الفقه اإلسالمي .ويمكن
أن نجمل هذين القولين في مايلي:
 .2.1قضية المساواة في اتفاقية سيداو وخلفيتها :قضية المساواة لها خلفية
تاريخية ترجع إلى الواقع المرير الذي كانت تعاني منه المرأة في أوروبا على
مدار ثالث حضارات (اليونانية ،الرومانية ،المسيحية).
فعند اليونان ,كانت المرأة في المجتمع اليوناني محرومة من الثقافة،
يقتصر دورها على رعاية شؤون البيت واألوالد ,ال تسهم في الحياة العامة بقليل
وال بكثير ،أما من الوجهة القانونية فكانت مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما
يرجع إلى حقوقها المدنية ،ولم يعطوها حقا في الميراث ،وأبقوها طيلة حياتها
خاضعة لسلطة الرجل حتى في أمور زواجها وطالقها.
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وفي الحضارة الرومانية لم يختلف حال المرأة عما كانت عليه في
اليونان ,فحرموها من جميع حقوقها ،وجعلوها خاضعة لرب األسرة في أمور
زواجها وسلبوها إرادتها ,أما األهلية المالية فلم يكن للبنت حق التملك ،وإذا
اكتسبت ماال أضيف إلى رب األسرة ،وفي العصور المتأخرة في عصر
قسطنطين تقرر أن األموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراث أمها تتميز
عن أموال أبيها ،ولكن له الحق في إستعمالها وإستغاللها كيفما شاء ،وعند
تحرير البنت من سلطة رب األسرة يحتفظ األب بثلت أموالها كملك له ويعطيها
الثلثين.
وكذلك كان األمر عند المسيحيين ,فقد قرروا أن المرأة تخضع للرجل
ألنها مسخرة له ومخلوقة له ,مسلوبة من جميع حقوقها .17
هكذا كان وضع المرأة في عصور من الزمن ،كانت المرأة تحت سلطة
الرجل الكاملة فأصبحت حقوقها في اإلرث محدودة ،وأما حقوقها في الملكية
فهي قليلة ،ولم يكن لها حق فيما تكسبه بيدها ،بل كان كل ما عندها ولها ملكا
لوالدها أو زوجها.
هنا كان من حق الغرب أن ينتفض لمثل ما ذكرناه ،وأن ينادي بمساواة
المرأة للرجل في الحقوق والواجبات ،بعد أن نادى بمساواة اإلنسان دون تفرقة
بسبب اللون أو العرق.
وأول ذكر للمساواة عند الغرب ،كان من خالل إعالن اإلستقالل
األمريكي (عام  1776م) حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس ،بجانب
ذكر بعض الحقوق كحق الحياة ،وحق الحرية ،ثم صدر بعد ذلك إعالن الدستور
األمريكي (عام  1787م) وتعرض فيه لبعض الحقوق اإلنسانية ومنها إيجاب
المساواة.
وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع ،فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية
ومناداة كتاب الثورة بذلك ،أمثال :جان جاك روسو ،ومونتيكسو ...وغيرهم،
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وصدرت عام ( 1789م) وثيقة حقوق اإلنسان والمواطن ،وبدأت الوثيقة بعبارة
(يولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق) حيث تضمنت تقرير المساواة ،وقد
حرص الفرنسيون على هذا اإلعالن ووضعو ه في مقدمة الدستور الفرنسي
الصادر عام 1791م ،ويتكون هذا اإلعالن من  17مادة ،حيث تضمنت المادة
األولى حق الحرية والمساواة في الحصول على الوظائف أما ميثاق األمم
المتحد ة فقد جاء في مقدمته التأكيد على الحقوق األساسية ،لإلنسان ،وبكرامة
الفرد وقدره ،ولما للرجال والنساء من حقوق متساوية.18
وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق المساواة وأن الناس
سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل باإلعالن
العا لمي ،فجاء في ديباجة هذا اإلعالن( :إن اإلعتراف بالكرامة المتأصلة في
جميع أعضاء األسرة البشرية ،وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية،
والعدل والسالم في العالم) ،والمادة األولى من هذا اإلعالن العالمي نصها( :يولد
الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ،وهم قد وهبوا العقل والوجدان
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح اإلخاء) .19
كما صدر عن األمم المتحدة إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري عام  1963م ،يتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العرق أو
الدين أو الجنس أو اللغة ،أو حق كل إنسان في المساواة أمام القانون ،وفي األمن
على شخصه وحماية الدولة له ،كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته
األساسية ألي تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل العرقي حق التظلم من
ذلك.20
وفي ديسمبر من عام  1979م اتخدت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف
منح المرأة المساواة في الحقوق عندما إعتمدت الجمعية العامة إتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة
في الحقوق للمرأة في كل مكان ،وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات إستمرت
مجلة صوت القانون
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لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعينة بمركز
المرأة والجمعية العامة.21
كانت هذه بإختصار الخلفية التاريخية إلتفاقية سيداو ,والتي تعتبر من أهم
اإلتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة ,ترتكز أساسا على المساواة المطلقة ,والتماثل
التام بين الرجل والمرأ ة في التشريع وفي جميع المجاالت التي من بينها
الميراث ,وتعتبر فكرة المساو اة هي الدافع األساسي لها ولكثير من الثورات التي
قامت قديما وحديثا ,تضمنت حقوقا شاملة للمرأة التي تضمنتها جميع التعهدات
التي سبق أن أقرتها بشكل متفرق مواثيق األمم المتحدة فيما يتعلق بإلغاء التمييز
ضد المرأة.
 .2.2موقف اإلسالم من قضية المساواة بين الرجل والمرأة :أقراالسالم مبدأ المساواة
بين الذكر واأل نثى في القيمة اإلنسانية ،فاعتبر أن الرجل والمرأة متساويان أمام
هللا عز وجل في الخلقة والتكوين ،وهما أيضا متساويان في الحقوق والواجبات
داخل األسرة وخارجها ،فقال تعالى في وصف هذه الحقيقة﴿ :ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم﴾ ,22وجاء في الحديث
أيضا" :النساء شقائق الرجال".23
إال أن هذه المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تامة ،فهي ال تشمل
التكوين البيولوجي ,وال تشمل الوظائف الطبيعية التي ينتج عنها إختالف في
التكاليف واألعباء الحياتية ،وإختالف في التبعات والمسؤوليات الدنيوية لكل
منهما ،قال تعالى ﴿وليس الذكر كاألنثى﴾ ، 24فالعالقة بينهما عالقة تكامل وليست
عالقة تماثل ،ألن هللا عز وجل خص كل من المرأة والرجل بمميزات خاصة
البد منها من أجل إ ستمرار الحياة البشرية ،فخص المرأة بصفات اللين والعطف
والحن ان لممارسة وظيفتها المتعلقة بحضانة األطفال وتربيتهم ،بينما خص
الرجل بصفات القوة والخشونة وغيرها ألداء واجبه والسعي لتأمين معيشته
ومعيشة عياله ،قال تعالى ﴿ وال تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال
مجلة صوت القانون
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نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا هللا من فضله إن هللا
كان بكل شيء عليما﴾.25
وقد كانت المرأة في المجتمع الجاهلي العربي قبل اإلسالم محرومة من
كثير من حقوقها ،وعرضة للظلم ،تؤكل حقوقها وتبتز أموالها ،وتحرم اإلرث،
وتعضل بعد الطالق ،أو -وفاة الزوج -من أن تنكح زوجا غيره ،قال تعالى ﴿وإذا
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف﴾.26
وكانت تالقي من بعلها نشوزا أو إ عراضا ،وتترك في بعض األحيان
معلقة ,فقال تعالى﴿ فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا
فإن هللا كان غفورا رحيما﴾.27
كما كان الكثير من العرب يتشاءمون بميالد األنثى ،كما حكى هللا عنهم
في قوله عزوجل ﴿وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب
أال ساء ما يحكمون ﴾.28
بل وأكثر من ذلك فقد كان يصل بهم األمر إلى دفنها وهي حية بدون أي
ذنب  ،قال تعالى﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾.29
فجاء اإلسالم ليهدم ذلك كله ،ويقرر أن النساء شقائق للرجال ،ويقرر
المساواة بينهما في أصل الخلقة وفي نسبتها للبشرية ،فليس ألحدهما من مقومات
البشرية أكثر مما لآلخر ،وال فضل ألحدهما على اآلخر بسبب عنصره اإلنساني
وخلقه األول ،فالناس جميعا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة ،قال تعالى﴿يا
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ ,30ويقرر اإلسالم أن جنس الرجال
وجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو التراب ،قال تعالى ﴿يا أيها
الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب﴾ ,31وقال تعالى﴿ يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة﴾.32
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فااللتزام بالشريعة اإلسالمية له من األهمية بما كان للحفاظ على حقوق
اإلنسان عامة والمرأة خاصة ,ألنه يكفل عدالة كافية ,أو تكامال بين الحقوق
والواجبات للرجل والمرأة ,وساوى بينهما في حق الحياة الكريمة وفي التكاليف.
 .3ميراث المرأة بين المساواة المطلقة والعدالة االسالمية :وتبعا لما سبق بيانه من
التفريق بين العدل والمساواة ,إرتأينا أن يكون ميراث المرأة نموذجا لبيان ذلك,
لكونه من أ هم القضايا المطروحة في المؤتمرات والمواثيق ,وجعل منفذا يحاول
دعاة التحرر التسلل منه للطعن في ثوابث الشريعة اإلسالمية ,مبينين في ذلك
موقف كل من اإلتفاقية وموقف اإلسالم من ذلك وأثره في مالءمة وحفظ حقوق
المرأة.
 .1.3ميراث المرأة في إتفاقية سيداو والمساواة المطلقة :إتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي ترتكز أساسا على مبدأ المساواة المطلقة,
والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع ,وفي المجاالت السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ,وفي التعليم والعمل والحقوق القانونية،
وكافة األنشطة ،إشتملت اإلتفاقية على ستة أجزاء تفرعت منها ثالثون مادة.
وربما من أكثر الفصول تعرضا للنقد في هذه اإلتفاقية هو الفصل الثاني،
وفي مادة وصفت من أخطر المواد في اتفاقية "سيداو" ألنها تعني إبطال وإلغاء
كل األ حكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وخاصة في نظام الميراث في الشريعة
اإلسالمية وفي أحكام المواريث ،كما نصت المادة  13من إتفاقية سيداو على
المساواة التامة بين الرجل والمرأة في اإلستحقاقات العائلية ،وهذا بكل بساطة
يلغي ما قررته أحكام المواريث في الشريعة اإلسالمية.
وجاء في تفسير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لنصوص المادة 16
ما يلي" :وهناك العديد من البلدان التي تؤدي قوانينها وممارساتها المتعلقة
مجلة صوت القانون
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باإلرث والممتلكات إلى تمييز خطير ضد المرأة ،ونتيجة لهذه المعاملة غير
المتكافئة يمكن أن تحصل ا لزوجة على حصة من ممتلكات الزوج أو األب عند
الوفاة ،أصغر مما يحصل عليه الرجال األرامل واألبناء الذكور ،وفي بعض
األحوال تمنح المرأة حقوق محدودة ومقيدة ,فال تحصل إال على إيراد من أمالك
المتوفي وفي كثير من األحيان ال تراعى في حقوق النساء األرامل في اإلرث
مبادئ المساو اة في حيازة الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ،وهذه األحكام
33
تخالف اإلتفاقية والبد من إلغائها".
ومصطلح التمييز ضد المرأة في إتفاقية سيداو يعني أي تفرقة أو إستبعاد
أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من اإلعتراف
للمرأة ،على أساس تساوي الرجل والمرأة ،بحقوق االنسان والحريات األساسية
في الميادين السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي
ميدان آخرّ ،أو إبطال اإلعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها
لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.34
وهكذا كانت هذه المؤتمرات الدولية على تناول موضوع مساواة المرأة
للرجل في حق الميراث ،وإعتبار عدم المساواة م ن باب التمييز ضد المرأة ولمز
ألحكام الشريعة اإلسالمية في هذا الموضوع ،حيث يطالبون بإسم المساواة
وبإسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالتسوية بين المرأة والرجل
في جميع الحاالت ,معتبرين أ ن اآليات الكريمة التي ذكرها القرآن في ميراث
المرأة تكريس لمبدا التمييز والجور بالنسبة إلى مصير المرأة من تركة الوالدين،
إذ الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت ،واألخ يرث ضعف ما ترثه األخت،
والزوج يرث ضعف ما ترثه الزوجة وهكذا.
في المقابل ،نالحظ أن هذه اإلتفاقية قد تجاهلت فرضيات أخرى تكون فيها
األنثى مساوية أو نصيبها أكثر من نصيب الذكر ،فاألنثى مرة ترث نصف ما
مجلة صوت القانون
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يرث الرجل وأخرى ترث ما يرث الرجل وأحيانا أكثر مما يرث الرجل وحالة
رابعة ترث كل اإلرث وال يرث الرجل. 35
 .2.3ميراث المرأة في الفقه اإلسالمي والعدالة اإلسالمية :جعل اإلسالم نصيب الذكور
في الميراث أكبر من نصيب نضيراتهم من اإلناث في عدة أحوال ،فللذكر مثل
حظ األنثيين ،من األوالد واإلخوة واألخوات ،كما قال تعالى ﴿يوصيكم هللا في
أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين﴾ ,36وقال تعالى ﴿وإن كانوا إخوة رجاال ونساءا
فللذكر مثل حظ األنثيين﴾ ,37وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج
من تركة زوجته المتوفاة.
وقال تعالى ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع
مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد
وصية توصون بها أو دين﴾.38
فهذه اآليات عندما يت م فصلها عن سياقها العام والخاص ,تصبح أداة في يد
من يريد الفتنة والتشكيك في عدل اإلسالم ,ويتم توظيفها للقول بأن اإلسالم ظلم
المرأة ,وال شك أن هذا القول فيه مجانبة للصواب بالنظر إلى األنظمة الغير
اإلسالمية التي تحرم المرأة من الميراث ,أو تجعل لزوجها أو وليها السلطة
المطلقة في ميراثها ,يتصرف فيه دون إذنها.
نحن ال ننكر أن اإلسالم أعطى للذكر ضعف األنثى من الميراث في
بعض الحاالت ,لكن القول بعدم المساواة إعتمادا على ما جاء أحيانا ال دائما في
أن للذكر مثل حظ األنثيين ليس قاعدة مطردة ,وليس مطلقا في جميع الحاالت,
وإنما يكون في بعضها فقط ،فكما أن هناك حاالت ترث فيها المرأة النصف من
نصيب الرجل ،فإن هناك حاالت ترث فيها المرأة مثل الرجل ،وهناك حاالت
ترث فيها المرأة أ كثر من الرجل ،بل ويوجد حاالت ترث فيها المرأة وال يرث
نظيرها الرجل.
مجلة صوت القانون
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و تتجلى الحكمة اإللهية في كون نصيب المر أة على النصف من نصيب
الرجل في ما يلي:
أن الرجل مكلف باإلنفاق على زوجته وأوالده وبناته ,وأمه وأبيه ,وأختهوأخيه ,إن كانوا معسرين ,فالرجل يكون دائما غارما ال غانما وذلك في المهر
والنفقة ,وبإختصار فان الرجل يدفع والمرأة تأخذ ,وشتان بين من يعطي ومن
يأخذ ,والعدل واإلنصاف يقتضي أن من كانت أعباؤه المادية أكبر أن يعطى
أكثر ,واألمر إنما هو أمر توازن بين أعباء الذكر وأعباء األنثى في الحياة  ,ال
أمر محاباة لحساب جنس على جنس آخر ,39فإن قال قائل إن المرأة تعمل وتنفق
كالرجل قلنا هذا إستثناء ,واإلستثناء النادر ال حكم له ,فاألصل أن العمل والشقاء
على الرجل ,وأن البيت والتربية وبناء النشء للمرأة ,على أن تفضيل الرجل
على المرأ ة في الميراث ليس مطردا في جميع الحاالت كما قلنا من قبل.
أن الشريعة اإلسالمية لم تطالب المرأة بأن تعمل في مهام شاقة يعملفيها الرجل ,وليس في ذلك تقليل من المرأة بل رحمة ورأفة بها ,وتبعا لذلك
فالشريعة لم تكلف المرأة بمهمة النفقة على البيت ,وإن كانت الشريعة لم تمنع
عمل المرأة وفق ضوابط معينة ,كما أنها لم تكلفها بالقتال والجهاد في سبيل هللا,
لكن لم تمنعها من ذلك إن أرادت بحريتها ,فاإلختالف بين الرجل والمرأة في
بعض األمور اليعني ظلم للمرأة وعدم مساواتها بالرجل ,بل هو عدل ألنه يقوم
على مراعاة طبيعة الحياة اإلنسانية وخصائص ومميزات كل من الذكر واألنثى.
فمثال إذا مات أب وترك إبن وبنت وترك تركة مقدارها 12مليون ,فاإلبن
يحصل على  8مليون والبنت على  ,4يبدو لغير العارف أنها قسمة غير عادلة
لغياب المساواة في األنصبة ,لكن بالنظر لما قلناه سابقا فإنها قسمة عادلة ,أما
اإلبن الذي أخذ  8مليون سيتزوج إمرأة ويعولها ,لذلك فإن الماليين الثمانية
ستوفر الحياة لفردين وليس لفرد واحد ,والمرأة كما قلنا أنها غير مسؤولة عن
إعالة غيرها ,وهذا هو العدل الذي نعنيه ..فالبنت التي حصلت على  4مليون في
مجلة صوت القانون
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أقصى الظروف ستعول نفسها فقط ,أما إن تزوجت فسيعولها زوجها ,وتبعا لذلك
توفر أربع مليون إضافة إلى ماينفقه الزوج عليها..
كما أن هناك عشرات األمثلة التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر
منه ،أو ترث هي و ال يرث نظيرها من الرجال ،في مقابل أربع حاالت مؤكدة
ترث فيها المرأة نصف الرجل 40,ورأينا وجه وأثر تحقيق العدل فيه ,في المثال
السابق.
وعليه يظهر لنا أن نظام اإلسالم نظام حكيم فضال عن كونه عادال ,وضح
من هم الورثة الشرعيون ،وأنزلهم منازلهم في تركة المورث حسب قرابتهم
منه ,وحسب وضعهم اإلجتماعي في الحياة ,وما تفرض عليهم هذه األوضاع من
تبعات وأعباء يتلقونها عن المورث كما تلقوا عنه تركته أو بعض تركته.41
والباحث في ميراث المرأة في مختلف حاالتها يتبين له أن تحقيق العدالة
اإلجتماعية هي األساس في تحديد نصيب المرأة الذي أثبثه اإلسالم لها رعاية
لحقوقها بإعطائها حق الميراث  ,خالفا لما كان عليه حال عرب الجاهلية وكثير
من الشعوب القديمة ,وأنه لم يتوقف في توريثها على القاعدة الشائعة "للذكر مثل
حظ االنثيين" وحدها ,وأنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها
من الميراث بالقدر والتفصيل واإلنصاف والعدل الذي حرص عليه االسالم,
وهو العلم الوحيد الذي حرص القرآن على تفصيله ,ولم يتركه للبشر.
الخاتمة:
تخلص هذه الدراسة إلى أننا أ صبحنا نواجه واقعا ملحا على ضرورة
االلتزام بالتدخل التشريعي في حقوق اإلنسان ،الذي أصبح يغطي معظم
التعامالت اليومية في مختلف المجاالت ،والتأكيد على ضرورة التصدي لمثل
هذه األ فكار والمنظمات التي تسعى لزرع الشكوك وهدم ثوابث الشريعة
مجلة صوت القانون
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االسالمية؛ وفيما يلي بيان ألهم النتائج والتوصيات التي إنتهت إليها هذه
الدراسة:
أوال النتائج:
 المساواة ال تعني العدل بالضرورة. مساواة المرأة بالرجل في الميرا ث مجانبة للصواب ,فالعدل أشمل منالمساواة.
 من أهم اإلتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة إتفاقية سيداو والتي أصبحتسارية المفعول بعد توقيع  50دولة عليها (1981/12/03م).
 ترتكز اإلتفاقية على المساواة المطلقة ,والتماثل التام بين الرجل والمرأةفي التشريع وفي جميع المجاالت التي من بينها  :الميراث.
 مما يالحظ في هذه اإلتفاقية أنها مبنية على الفكر الغربي الذي يهمشدور الدين في المجتمع.
 اإللتزام بالشريعة اإلسالمية له من األهمية بما كان للحفاظ على حقوقاالنسان عامة والمرأة خاصة.
المساواة مقترنة بالعدل في الفقه اإلسالمي.
 اإلسالم يكفل عدالة كافية ,أو تكامال بين الحقوق والواجبات للرجلوالمرأة.
 خصت الشريعة اإلسالمية المرأة بجملة من الحقوق في مجال الميراث,مراعية في ذلك للتكوين الفطري للمرأة والدور البيولوجي والعملي لها في هذه
الحياة ,فا لمرأة مكفولة النفقة دائما ,بخالف الرجل الذي يتوجب عليه إعالتها
مهما كانت حالتها المادية.
كما رأينا في ختام هذه الدراسة إقتراح بعض التوصيات من بينها:
 العمل على تقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع وإحترام أحكامالشريعة في كل زمان.
مجلة صوت القانون
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 العمل على غرس الثوابث والقيم األخالقية للمجتمع المسلم والتحذير منأخطار هذه األفكارالغريبة المخالفة للقيم و األعراف واإلسالم .
 ضرورة السعي إلى إصدار ميثاق خاص بحقوق االنسان في اإلسالم,حتى ال يبقى تبعا للدول الغربية.
الهوامش:
 1الفيومي أحمد ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ,القاهرة ,دار المعارف,
ص.289
 2الدوسري محمود بن أحمد1439(,هـ) ,العدل والمساواة في االسالم ,من الموقع
http://www.khutabaa.comتاريخ التصفح :االثنين 6أفريل,2020الساعة  15:00مساءا.
 3سورة السجدة ,االية .18
 4سورة الزمر ,االية .09
 5العثيمين محمد1421( ,هـ)  ,شرح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم ابن تيمية ,الرياض ,دار
بن الجوزي .ج 1ص(.)229-230
 6ينظر ،إبن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا1997( ،م) ،معجم مقاييس اللغة ,دار الفكر،
ج 4ص ,247وإبن منظور محمد بن مكرم اإلفريقي المصري ,لسان العرب ،بيروت ,دار
صادر ,ج 11ص.430
 7الجرجاني علي بن محمد بن علي 1405( ،هـ) ,التعريفات ,بيروت ,دار الكتاب العربي,
ص.191
 8عثمان مهران ماهر1431( ,هـ) ،عنوان المقال :العدل , www.saaid.net,تاريخ التصفح:
-06أفريل ،2020-على الساعة 17:00مساءا.
 9العثيمين محمد الصالح1421( ,هـ) ,شرح العقيدة الواسطية ,الرياض ,دار ابن الجوزي,
ج ,1ص.229
 10سورة المائدة ,االية .08
 11سورة النحل ,االية .90
 12سورة فاطر ,االية .22
 13سورة آل عمران ,االية .36
 14البخاري محمد بن إسماعيل1422( ,هـ) ,صحيح البخاري ،دار طوق النجاة,ج,3
ص ,158رقم الحديث.2587 :
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 15المباركفوري أبو العال محمد ,تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ,بيروت ,دار الكتاب
العلمية ج,4ص.506
 16سورة السجدة ,االية .18
 17ينظر :السباعي مصطفى2010( ,م) ,المرأة بين الفقه والقانون ،القاهرة ,دار السالم,
ص13و.17
 18الزحيلي محمد2011(,م) ,حقوق اإلنسان في االسالم ,بيروت لبنان ,دار ابن كثير,
ص102وما بعدها.
 19اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،ويتكون من ديباجة وثالثين مادة ،وقد أقرته الجمعية
العامة لألمم المتحدة بتاريخ .1948/12/10
 20صدر هذا اإلعالن عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1963/11/20بالقرار رقم
 ،1904ويتكون هذا اإلعالن من مقدمة وإحدى عشر مادة.
 21إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،إحتوت على مقدمة و 30مادة,
ص .2
 22سورة البقرة ,االية .228
 23الشيباني أحمد بن حنبل2001( ,م) ,مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،رقم
الحديث ,26195 :ج ,43ص.264
 24سورة آل عمران ,االية .36
 25سورة النساء ,االية .32
 26سورة البقرة ,االية .232
 27سورة النساء ,االية .129
 28سورة النحل ,االية .59-58
 29سورة التكوير ,االية .9-8
 30سورة الحجرات ,االية .13
 31سورة الحج ,االية .05
 32سورة النساء ,االية .01
 33التوصية العامة رقم  21للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،الدورة1992/13م.
 34معد مروة2010( ,م) ,اإلطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة في إتفاقية
سيداو ،2010/01/08 ،من الموقع , http://www.m.ahewar.org:تاريخ التصفح:
10أفريل ,2020على الساعة  6:00مساءا.
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 35مالكي عبد الماك2011( ,م) ,ميراث المرأة بين العدل الرباني والجهل العلماني,من
الموقع http://www.m.turess.com/alhiwar :تاريخ التصفح10 :أفريل ,2020على
الساعة  7:00مساءا.
 36سورة النساء ,االية .11
 37سورة النساء ,االية .176
 38سورة النساء ,االية .12
 39عورتاني ورود عادل إبراهيم1998(,م) ,أحكام ميراث المرأة في الفقه االسالمي ،كلية
الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين ,ص.138

قائمة المراجع :
القران الكريم.
 المؤلفات:
 القرطبي أبو عبد هللا محمد2003( ,م) ,الجامع ألحكام القرآن ،الرياض ،دار عالم الكتب.البخاري محمد بن إسماعيل1987( ,هـ) ,الجامع الصحيح ،القاهرة ,دار الشعب.إبن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا1997(،م) ،معجم مقاييس اللغة ,دار الفكر.إبن منظور محمد بن مكرم االفريقيي المصيري ( ,دون سينة النشير) ،لسيان العيرب ،بييروت,دار صادر.
الجرجاني علي بن محمد بن علي  1405( ،هـ) ,التعريفات ,بيروت ,دار الكتاب العربي.الفيييومي أحميييد( ,دون سيينة النشييير) ،المصيييباح المنييير فيييي غرييييب الشييرح الكبيييير للرافعيييي,القاهرة,دار المعارف.
العثيمين محمد الصالح 1421 (,هـ) ,شرح العقيدة الواسطية ,الرياض ,دار ابن الجوزي.المبيياركفوري أبييو العييال محمييد( ,دون سيينة النشيير) ،تحفيية األحييوذي بشييرح جييامع الترمييذي,بيروت ,دار الكتاب العلمية.
 الزحيلي محمد2011(,م) ,حقوق اإلنسان في اإلسالم ,بيروت لبنان ,دار ابن كثير.السباعي مصطفى2010( ,م) ,المرأة بين الفقه والقانون ،القاهرة ,دار السالم.الشيباني أحميد بين حنبيل2001( ,م) ,مسيند اإلميام أحميد بين حنبيل ،دون بليد النشير ،مؤسسيةالرسالة.
 األطروحات:
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 عورتاني ورود عادل ابراهيم1998 (,م) ,أحكام ميراث الميرأة فيي الفقيه االسيالمي ،كلييةالدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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مالكي عبد الماكي2011 (,م) ,ميراث المرأة بين العدل الرباني والجهل العلماني ,من الموقع: http://www.m.turess.com/alhiwarتييياريخ التصيييفح10 :أفرييييل ,2020عليييى السييياعة
 7:00مساءا.
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 6:00مساءا.
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 41المصدر نفسه ,ص.137
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Abstract :
The topic of fundamental rights and freedoms is one of the most
important topics that received the most attention of men of law .
many western and Arab countries have taken the initiative to accede
to international conventions. Algeria will have in turn followed the
development and promotion of human rights and their protection
and this has become clear through its successive constitutions, so that
it is noticeable that there is an evolution in fundamental rights and
freedoms and surrounding it with a set of principles and mechanisms
for its safeguarding.
Keywords: Fundamental rights and freedoms ; The Principe of
legality; The constitutional protection of human rights ; The Principe
of separation of powers ; The principle of equality.
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:الملخص
لقد نال موضوع الحقوق و الحريات اهتماما واسعا من قبل رجال القانون و اختلفوا
 و نظرا ألهمية هذا الموضوع على الصعيدين.في تحديد مفهومه التساع مجاالته
الوطني و الدولي ؛ بادرت العديد من الدول لالنضمام إلى االتفاقيات و المعاهدات
الدولية و منها الج زائر ؛ و قد بات هذا واضحا من خالل الدساتير المتعاقبة التي كفلت
و أوجبت احترامها وذلك بإحاطتها بمجموعة من المبادئ و اآلليات التي تضمن
.
2016 تعزيزها و عدم االعتداء عليها ومنها التعديل الدستوري لسنة
فقد اهتم المشرع الدستوري بموضوع الحقوق و الحريات و ال يزال يجتهد من أجل
. ترقيتها رغم أن التطبيق الفعلي لها يجد صعوبات تؤدي إلى تقييدها
ْ  الحقوق و الحريات ا: الكلمات المفتاحية
الساسية ؛ مبدأ المشروعية ؛ الحماية
ْ الدستورية لحقوق اإلنسان و حرياته ا
الساسية ؛ مبدأ الفصل بين السلطات ؛ مبدأ
. المساواة
_____________________________________________________
1- Slimani Hindoun: ousstadas2009@gmail.com

INTRODUCTION
The topic of human rights and fundamental freedoms is one of
the most important and oldest topics, and at the same time it is
still one of the vital and varied topics that deserve research by
intellectuals and men of law, so what it seems of essential
importance in the present context.
Hundreds of conferences have been held concerning this issue,
and many international and regional treaties and conventions have
been signed for the purpose of promoting and protecting those
fundamental rights and freedoms, the most important of which
was the Universal Declaration of Human Rights. So, with many
countries joining these treaties and conventions related to human
rights and fundamental freedoms, these countries had to enshrine
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these rights and freedoms in their constitutions based on the
supremacy
of
the
constitution
other
legal
rules.
Therefore, the constitution constitutes the basic guarantee for
the establishment of the rule of law on the one hand and the
protector of human rights and fundamental freedoms on the other
hand. Consequently, most Arab constitutions have included legal
texts in which they talked about the basic rights and freedoms of
the citizen, so that in these texts, they touched on various rights
and freedoms, whether individual or collective. Indeed, these
constitutions went to protect these rights and freedoms by
imposing constitutional principles for their safeguarding.
Algeria is one of the Arab countries whose constitutions
contain a number of rights and freedoms, and it has adopted a set
of principles to protect and promote those rights.
This is evident from the constitution of 1963 to the last
constitutional amendment that Algeria experienced in 2016.
The importance of this topic lies in knowing the extent of the
constitutional protection for human rights and fundamental
freedoms through the constitutional principles adopted by the
Algerian legislator to protect those rights and freedoms.
On this basis, the following problematic can be adopted:
To what extent are constitutional guarantees available to
protect rights and freedoms in the light of Algerian
legislation?
To study this problematic, we relied on a research plan composed
of 2 themes, in the first theme we deal with the principle of
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legitimacy, and in the second theme the principle of separation of
powers, as follows:
1. Title : Rule of law (principle of legitimacy)
In order to apply legal status for all countries, all governing
bodies in these countries must comply the legal rules in effect, like
the governed persons, and this principle has become a principle
recognized in all democratic constitutions and requires that all
members of society and state authorities alike respect The law as a
basis for the legitimacy of acts, whatever the source of this law,
and whatever its level in the legal system of the state 1.
However, the rule of law does not mean only a commitment to
respect its provisions, but rather the supremacy of the law over the
state, which requires that this sovereignty appear in the content of
the law and not only in the commitment to its provisions, and in
terms of content the law must guarantee the rights and freedoms
of individuals, because this content is the basis Rule of law.
.
The law is not only a tool for the act of the state, but also a
guarantee that provides the rights of individuals vis-a-vis the state.
There is no doubt that the principle of the supremacy of the
constitution and the inclusion of legal rules are the main principles
that guarantee the rule of law, that is, individuals and bodies are
subject to the law.
.
1.1 First Subtitle: the principle of supremacy of the
Constitution
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It means that the public authorities are subject to the rules and
provisions of the constitution and accordingly, any authority of
the state can only exercise the powers conferred upon it by the
constitution and the limits that it has drawn, and with regard to the
legislative authority, this principle means that constitutional rules
are superior to other legal rules applied in the Country, so Any
law issued by the Country must not be in violation of the
constitution2.
The principle of supremacy has currently become a recognized
principle whether it is stipulated in constitutions or not3.
It means also that even if it is not stipulated or mentioned in the
body of the constitutional document. The supremacy of the
constitution is either an objective supreme or supreme in terms of
form and that what we will explain as follows
.
The basis of the material supremacy of the constitution is the legal
system in the country based primarily on the constitution, that
means that the laws find its source in it, meaning that they work to
apply the basic principles and general provisions in it in various
fields, as they derive its value from it as permitting its existence
and shows how they should be.
According to the constitution, state organs and institutions are
established and their jurisdictions and activities are determined,
depending on what the constitution allows, and from there the
results of the supremacy of the constitution strengthen the legality
and legitimacy in the country 4.
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One of the results of the formal supremacy of the constitution is
the stability of the constitutional rule, which means that the
constitution cannot be amended except by following special
procedures to ensure that it is not tampered with in accordance
with the whims of the rulers or governors. Also, this amendment
or abolition is only by laws having the same degree and rank with
similar constitutional rules5. Consequently, formal supremacy
permits ensuring respect for the constitution and regulating the
constitutionality of laws, and Dr. Abdal-Ghani Bassiouni
concluded the following conclusion: Therefore, if the objective
supremacy of the constitution is achieved for all rigid and flexible
constitutions, then the formal supremacy is only achieved for rigid
constitutions. Because rigid constitutions differ from flexible
constitutions ... in the absence of the possibility of amending them
except by following special procedures different from what is
followed in amending the ordinary laws issued by the legislative
authority.
1.2 Second sublitle : the principle of hierarchy of
laws
The Respect for the constitution by all contemporary regimes is
linked to the principle of hierarchy of laws and availability of
guarantees for the supremacy of the constitution and respect for it.
The principle of hierarchy of laws requires that the lower rule be
subject to the highest rule, and since the constitution comes at the
top of the legal hierarchy, the legislator must adhere to its actions
as the highest or supreme rule, so that the actions of the
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government must be in conformity with what is specified in the
constitution6". The Austrian jurist "Hans kelsen" is considered as
the first who explained the theory of hierarchy of legislation or the
process of legal reproduction, according to which the legal rules
take the form of layers that constitute the constitutional rules at
the top of it being issued by its constituent authority and followed
by the legislative rules issued by the legislative authority and then
the regulations and organizational decisions, and the link between
these rules is a hierarchical dependency link.
.
This close interconnection between legal rules resulting from
the hierarchy of legal norms and their association with the
constitution is a formal guarantee of human rights and freedoms 7.
2.Title : the principle of separation of powers
The principle of separation of the three powers is considered as
one of the most important constitutional guarantees to protect
human rights and fundamental freedoms. This principle includes
dividing the state’s organs into three bodies, a special body for
legislation, a special body for executive branch, and a third body
for the judiciary, and each of them has a specific jurisdiction that
must not be deviated8.
.
This principle finds its origin in Greek philosophy, it took at
the beginning a political aspect, and it was mentioned by Plato
and Aristotle before being used by "Luke", "Montesquieu" and
"Rousseau" and transferred to the field of application after the
American and French revolutions9. But this principle was
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associated with the name of the French jurist Montesquieu, who
was credited with highlighting it as a basic principle for regulating
the relationship between public authorities in the state and
preventing
authoritarianism
or
tyranny
by
power10
2.1 First Subtitle: estimating the principle of separation of
powers
One of the most important justifications which led to the
introduction of the principle of separation of powers is the
prevention of authoritarianism and the preservation of public
freedoms and the creation of mutual control between the
authorities. In addition, the main initiators who call for the
application of this principle regard it as a means by which the
work of the authorities can be mastered by sharing it among
themselves, but this did not prevent criticism of this principle.
The most important advantages of this principle can be
summarized as follows:
:
1- Safeguarding freedom and preventing authoritarianism: so
that the principle of separation of powers is considered an
essential guarantee of freedom and safeguarding it against any
aggression, and an important means to prevent against
authoritarianism
and
abuse
of
public
authorities.
2- Contribute to the realization of the rule of law: the principle
guarantees that the legislative and executive powers must not be
combined in a single body, and the same applies to the legislative
and judicial powers, and this separation entails the enjoyment of
the laws enacted by the legislative authority with a public and
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abstraction character, which can be well respected by all the
bodies11.
3- Reaping the benefits of dividing the State functions: This
division results in mastering each authority to its work, and doing
it to the fullest, as well as achieving in the end the proper progress
of work in all major fields of the state, legislative, executive and
judicial12.
The separation attributed to Montesquieu misses the mark
because he used the word division instead of separation, which is
a formal criticism that does not violate the political truth that
Montesquieu wanted to mention, and which consists in
distinguishing the three authorities in terms of organs and
specialties.
It is impossible to apply the separation of powers in to real
situations, and in the event that it was applied, it leads to the
break-up of the state's unity and integrity.
.
However, reality confirms that the principle of the separation
of powers has not come to break the unity of the State, but we see
rather that the most coherent countries are those which fully apply
this principle13, and that "Montesquieu" stressed the cooperation
between the authorities which represent the State.
.
The distribution of powers to separate bodies from each other
can lead to prejudice to the sovereignty of the state, and the jurist,
Kari Malberg, believes that the authority of the state is one, but
that its functions and organs are multiple 14.
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2.2 Second Subtitle: the principle of separation of powers in
the Algerian constitution
By referring to the provisions of the Algerian constitution, we
find that the Algerian constitutional founder has adopted the
principle of separation of powers in cooperation between the
executive and legislative branches, which mainly confirms the
legislative work that was considered as one of the powers of the
legislative authority in accordance with Article 140 of the 2016
constitutional amendment, and other articles, but the President of
The Republic can also exercise the legislative process by order or
decree in accordance with Article 142 of the 2016 constitutional
amendment15, and the independence of the judiciary has been
explicitly mentioned16. The Constitutional Council also stressed
the principle of separation of powers in some of the decisions and
opinions it has issued. Through the adoption of the principle of
separation of powers by the constitutions of 1989 and 1996, the
constitutional founder has attempted to highlight, symbolically,
the will of the Algerian authorities to promote the rights of
citizens, eliminate the state bureaucracy, which was embodied in
the one-party state, and strengthen state organs in confronting it17.
At the level of organic separation, the Algerian constitutional
legislator has made a rigid separation, envisaging the required
effectiveness in the performance of each constitutional function.
At the functional level he has preferred making a flexible
separation between the authorities, from the text on mutual
oversight to mutual cooperation, so that an authority does not
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seize the powers of another authority, with a clear advantage for
the President of the Republic, who embodies the executive power,
and rises to the level of The Arbiter between the powers and
brings in his hand all the powers in exceptional situations, which
is an periodic necessity18. If the legislative function is within the
jurisdiction of Parliament in the fields specified by the law in
accordance with Article 140 of the 2016 constitutional amendment
as well as Article 141, which entrusts Parliament with the task of
legislating under organic laws in certain fields, the legislative
authority may in certain cases fail to exercise its functions as is the
matter in exceptional circumstances such as wars, floods ... or in
cases of a vacancy, or between the two sessions of Parliament, this
is according to Article 142 of the 2016 constitutional amendment
that granted the power to enact laws to the President of the
Republic to confront these conditions .
.
This article affirmed that the enactment of ordinances by orders
in the aforementioned cases and after taking the opinion of the
Council of State, provided that those texts taken are presented to a
chamber of Parliament in its first session for approval, and if it is
not approved, those orders are canceled by the text of Article 142
of the constitutional amendment.
.
The last paragraph of the same article states that the President
of the Republic can legislate by orders in the exceptional case
mentioned in Article 107 of the Constitution. This article
highlights an aspect of cooperation between the executive and
legislative branches.
Through Article 94 of the Constitutional
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Amendment of 2016, whereby the Prime Minister submits the
government's work plan to the National People's Assembly for
approval, before proceeding to its implementation, and after that
the Prime Minister makes a presentation on the government’s
business plan before the Council of the Nation as approved by the
National People's Assembly, as well as discussing about general
politic in accordance with Article 98 of the constitutional
amendment.
.
The Parliament is also concerned by discussing and approving
the Finance Law, and this is in accordance with the text of Article
8/138 of the constitutional amendment.
.
Likewise, the Parliament votes the law for budgetary adjustment
of the financial year in question through an annual presentation
about government's uses of financial allocations approved by
Parliament for each financial year in accordance with Article 179
of the constitutional amendment.
.
“The two authorities also have constitutional means to influence
each other by establishing a rule of balance of terror, so the
President of the Republic can dissolve the National People's
Assembly in exchange for the political responsibility of the
government in front of him, either by withdrawing the confidence
or by voting for a motion of control focused on the responsibility
of the government19”.
As for their relations with the legislative authority, judges
cannot interfere in the work of the legislature authority, either by
issuing decisions that contain legislative texts by preventing or
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suspending the enforcement of one or several laws, and there is no
text to prevent the legislator from interfering in the work of the
judiciary, and also no organ has been established that can bind the
legislative authority to not interfere in the judicial work20.
However, the legislature can influence, directly or indirectly, the
judicial
authority
through
the
following
points:
1- When voting on the Basic Law of the Judiciary, and the
texts related to its regulation.
.
2- The legislature affects the progress of cases before the
judiciary
by
issuing
laws
that
apply
to
it.
3- The Parliament votes on the applicant of censure, which
means the resignation of the government, along with the Minister
of Justice.
4- Depriving the judiciary of controlling the constitutionality of
laws, so that the Algerian constitutional legislator has settled on
the adoption of the Algerian Constitutional Council as a guarantee
of oversight of the constitutionality of laws instead of the
Constitutional Court.
.
However, reference can be made to the text of Article 188 of
the 2016 Constitutional Amendment, which came to defend the
constitutionality based on a referral from the Supreme Court or the
Council of State, but this is in the case that the parties in the trial
claim that the legislative provision on which the outcome of the
conflict depends violates the rights and freedoms contained in the
constitution. From it we conclude that the principle of separation
of powers in Algeria has taken a flexible separation between the
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authorities in terms of function and rigid separation in terms of
organs with the presence of cooperation and mutual control
between the state authorities, in particular the legislative and
executive authority with the presence of the judiciary, which is the
third authority in the state where it ensures the application of laws
issued to the legislative authority, as well as orders issued by the
executive authority, which are at the same time a protector of
fundamental rights and freedoms, as expressly mentioned in the
article 157 of the constitutional amendment, and with a
relationship between them and between legislative and executive
authority, and through some interference among them, and this in
order to protect the rights and freedoms of individuals and society.
Hence, the principle of separation of powers is an important
guarantee for the protection of rights and freedoms in
contemporary political systems.
.
CONCLUSION

In light of what we reached upon when putting forward the
subject of the principle of fundamental rights and freedoms that
the Algerian legislator touched upon, we find that the legislator
expanded the field of rights and freedoms through its successive
constitutions, and the legislator went to more than that, he worked
on devoting those rights and freedoms through a set of guarantees
represented in the most important Constitutional principles, which
are among the most important pillars for the consecration of rights
and freedoms. The Algerian legislator did not stop there, but he
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supported these fundamental rights and freedoms for the citizen
with a series of constitutional mechanisms which give them
constitutional protection, represented by the Constitutional
Council and its role in the judicial protection of rights and
freedoms, in particular through the role of the ordinary and
administrative judge as well as the constitutional body recently
created to protect rights and freedoms which is the National
Council for Human Rights, through the text of article 198 of the
constitutional amendment of 2016.
.
The Algerian legislator has followed international
developments in the field of rights and freedoms. What draws
attention in this field is that, despite his interest, we can make
some observations, perhaps the most important of which lie with
the following points:
- Referring some exercise of basic rights and freedoms to the
organization without setting specific standards that must be
observed regarding the issuance of these regulations or laws,
where those basic rights and freedoms should not be stipulated in
the texts of the articles, but rather in the specific and necessary
lines and detailed provisions revolving around the matter and how
to
organize
that
right
or
that
freedom.
- Despite the application of the principle of separation of powers
within the state and with the presence of interference and
cooperation between those authorities, especially the legislative
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and executive branches, it is noticed the dominance and broad
powers granted to the executive authority .
- It is noticed that there are many efforts in finding a special body
for human rights and fundamental freedoms, starting from the
delegated ministry in charge of human rights in 1991 to the end of
the last body established in the National Council for Human
Rights in 2016, but these efforts did not last much and soon
expired for one reason or another .
From these results that were reached through this modest
study, we can suggest some recommendations that we can
summarize in the following points:
:
- Clarify specific features when referring to organic laws and
how to apply some rights and freedoms, so that there is no
collision or interference between the legislative text and the
constitutional text.
- Ensure the application of control tools between legislative and
executive authority to guarantee the fundamental rights and
freedoms of individuals.
.
- Activating the role of the judiciary in the field of protecting
rights and freedoms, by granting it the necessary independence in
order to fully perform its role.
.
- The participation of all state bodies in the monitoring process,
and strengthening their control role, which means activating and
devoting the oversight process, and this is through the
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Constitutional Council with regard to constitutional control of
laws or by the Independent Supreme Commission for Elections
Observation, the National Council for Human Rights ...
- Ensure the concretization and activation of the role of the
National Council for Human Rights, created by the constitutional
amendment of 2016, and that on the ground, in accordance with
its powers defined by law.
.
Finally, it can be said that basic rights and freedoms contribute
to the achievement constitutional institutions based on activating
the oversight role among the authorities and the participation of all
individuals in the conduct of public affairs, and the ability to
achieve equality and justice among all individuals in society and
ensure their freedoms.
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Résumé: Internet constitua pour les entreprises un fort moyen de
communication, les sociétés ont très vite vu ce potentiel et
compris qu’elles avaient intérêt à utiliser les marques connues des
consommateurs dans les noms de domaine sous lesquels elles
exploitent leur site web. Mais la valeur economique du nom de
domaine a poussée helas à la pratique du cyberquattage, qui a
engendré un nombre hallucinant de litiges mettant en cause les
titulaires de noms de domaine avec les propriétaires de marque de
commerce. On tentera de chercher les meilleures solutions à
adopter pour faire face a ce conflit, et ainsi établir une meilleure
gestion des noms de domaine en Algérie.
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Mots clés: nom de domaine, cyberquattage, cyberquatting,
marque commerciale.
Abstract: The Internet was a powerful means of communication
for businesses, and companies soon saw this potential and realized
that it was in their interest to use trade mark known to consumers
in the domain names under which they operate their websites.
However, the economic value of the domain name has also led to
the practice of cyberquatting, which has generated an incredible
number of disputes involving domain name holders with trade
mark owners, thus creating a major conflict, which 'has stopped
increasing. We will try to find the best solutions to adopt to deal
with this conflict, and thus establish better management of domain
names in Algeria.
Keywords: Domain name, cyberquatting, cyberquattage,
trademark.
:الملخص
 وقد ادركت الشركات،يشكل االنترنت وسيلة هامة لالتصال بالنسبة للمؤسسات
بسرعة انه من صالحها استعمال العالمات التجارية المعروفة من المستهلكين في شكل
.أسماء نطاقات للمواقع االلكترونية التي تستغلها في عرض منتوجاتها أو تسويقها
.فالسم النطاق قيمة اقتصادية كبيرة ومؤكدة بالنسبة للعالمة التي يمثلها
هذه القيمة االقتصادية التي أدت من جهة أخرى الى استفحال ظاهرة االحتالل
 االمر الذي تسبب في العديد من النزاعات بين أصحاب أسماء،االلكتروني على الشبكة
.النطاقات ومالكي العالمات التجارية
فما هي أفضل الحلول التي تم اعتمادها لمواجهة ظاهرة االحتالل االلكتروني؟ وبذلك
إدارة مثلى ألسماء النطاقات في الجزائر
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 العالمات، تنازع، احتالل الفضاء االلكتروني، أسماء النطاقات:الكلمات المفتاحية
.التجارية
Auteur : Nawal Lerari bsln_cha@yahoo.fr
Introduction:
C’est en 1987, qu’a été créé le système de noms de domaine
(Domain Name System), dans le but de convertir la suite de
chiffres de l’adresse IP d’un ordinateur par une suite de caractères
formant un mot compréhensible et aisément mémorisable pour un
esprit humain.
A l’origine, cette adresse était composée de quatre groupes de
chiffres séparés par des points, différents et uniques pour chaque
ordinateur, permettant ainsi de le localiser physiquement, et de
partager des données avec ce dernier via le réseau. Il est ainsi plus
ergonomique et plus simple pour les internautes d'accéder au site
du CERIST, par son nom de domaine "www.cerist.dz" que par
son adresse IP, impersonnelle et difficile à mémoriser. Et c’est
ainsi que plus de 30 millions de noms de domaine ont été
enregistrés seulement pour la première décennie.
Internet constitua alors pour les entreprises un fort moyen de
communication, et les sociétés ont très vite vu ce potentiel, et
compris qu’elles avaient intérêt à utiliser les marques connues des
consommateurs dans les noms de domaine sous lesquels elles
exploitent leur site web. Car même si que la marque est le signe de
ralliement de la clientèle parce qu’elle assure au consommateur
l’origine des produits et services qu’elle désigne, c’est
essentiellement au vu du nom de domaine que l’internaute jugera
intéressant ou non de se connecter sur un site, afin de se
renseigner sur les produits et les services offerts, et probablement
d’y faire des achats.
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Dans son rapport final du 30 Avril 1999, l’OMPI n’as pas omis
d’ailleurs de précisé que: « Les noms de domaine ont été conçus
pour assurer une fonction technique d’une façon conviviale pour
les utilisateurs de l’Internet. Et faire en sorte qu’une adresse facile
à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs sans qu’il
soit nécessaire d’avoir recours aux adresses IP.
Les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes
distinctifs des entreprises ou des particuliers1.L’organisation
mondiale de la propriété intellectuelle a ainsi qualifié les noms de
domaine de signe distinctif des entreprises et des particuliers.
Les définitions législatives quant à elles, varient d’un pays à un
autre suivant l’idée qu’il se fasse du nom de domaine.Le
législateur belge par exemple le définie comme étant : « une
représentation alphanumérique d’une adresse numérique IP qui
permet d’identifier un ordinateur connecté à l’Internet… ». 2
La charte du Maroc le définit comme : « Terme alphanumérique
constitué d’une suite de caractère et d’un suffixe appelé aussi
extension3. A chaque nom de domaine correspond une adresse IP
(Internet Protocol), et inversement. L’adresse IP étant la série de
numéros qui identifie chaque ordinateur connecté à internet ».
Certains juristes4 ont pourtant longtemps estimés que le nom de
domaine n’est qu’un simple système ne créant aucun droit et se
demandent s’il faut lui reconnaître une valeur juridique au-delà de
sa seule existence technique. D’autres beaucoup plus nombreux,
comme Grégoire Loiseau5, assimilent le nom de domaine à l’un
des signes distinctifs de l’entreprise et en déduisent qu’il est
créateur de droits. Il est défini alors comme étant : une "enseignes
électroniques qui constituent sans aucun doute une nouvelle
catégorie de signes distinctifs" 6. BERTRAND André affirme
d’ailleurs que le nom de domaine est incontestablement par nature
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et par fonction un signe distinctif.7 Le nom de domaine est donc,
pour reprendre la définition de Pierre Trudel, « une série de lettres
permettant d’identifier un site ou la source des informations qui
sont rendues accessibles sur les inforoutes ».
Le nom de domaine s’ajoute donc aux traditionnels identifiants de
l’entreprise : en permettant d’identifier le site web de celle-ci, il
offre aux internautes la possibilité de la trouver et de la distinguer
des autres opérateurs commerciaux présents sur le net. C’est une
carte de visite virtuelle mondiale. le nom de domaine possède une
valeur économique importante et certaine pour la marque qu’il
décline. C’est devenu même une monnaie d’échange, une valeur
lucrative d’internet. Citons ici l’exemple du prix de vente du nom
<business.com> , qui a atteins 7,5 millions de dollars US !!!8.
C’est cette valeur même qui a poussée d’ailleurs aux pratiques du
cybersquatteage9 et engendré un nombre hallucinant de litiges
mettant en cause les titulaires de noms de domaine avec les
propriétaires de marque de commerce, créant ainsi un important
conflit, qui n'a cessé d'augmenter au point que la communauté
internationale a mis en place une procédure de règlement des
litiges et d'éviter l'engorgement des tribunaux.
Quelles sont donc les meilleurs solutions à adopter pour faire face
au conflit entre les noms de domaine et la marque commercial et
ainsi au problème du cyberquattage ?Ce problème que nous
tenterons de traiter dans cet article, qui sera entamée par une étude
comparative concernant le régime juridique des noms de domaine
dans différentes législations dans le monde, au niveau national et
international (1).
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Dans une seconde étape, nous tenterons de déterminer quel
serai le régime le plus adapté pour être adopté par le législateur
Algérien, ou du moins d’où pourra-t-il s’inspirer pour instaurer un
régime propre aux noms de domaines en Algérie, en dégageant
des règles bien définies pour une gestion claire et sans lacunes des
noms de domaines.(2)
1. Régime juridique des noms de domaine au travers l’étude
comparative
L'étude comparative que nous réaliserons ci-dessous, après avoir
brièvement identifié les composants des noms de domaine (1.1),
nous permet de connaitre les différents systèmes juridiques des noms
de domaine à travers le monde (1.2), et d’en tirer les dispositions à
prendre ou à exclure, afin de bâtir un système juridique efficace pour
les noms de domaine en Algérie.
1.1 Composition du nom de domaine
Avant toute chose nous devons expliquer qu’un nom de
domaine, par exemple <paradis.dz > est composé de deux éléments.
La partie située à gauche (paradis) est appelée radical et correspond
au nom de domaine proprement dit. Le choix en revient à son futur
titulaire : il constitue le second (2) niveau du nom.
Quant à la partie située à droite (dz) est appelée suffixe ou
extension et constitue le premier (1) niveau du nom. Elle permet de
caractériser l’activité du site (par exemple <.com>) ou sa zone
géographique d’émission ou d’hébergement, ici <.dz> pour
l’Algérie. Les noms de domaine de premier niveau, appelé aussi
domaine de tête (en anglais Top Level Domain ou TLD) existent en
deux types :
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les domaines nationaux de premier niveau (en anglais Country
Code Top-Level Domain ou ccTLD )composés de deux lettres
identifiant un pays (exemple : fr pour France, be pour
Belgique..etc)
Les domaines de premier niveau génériques (en anglais generic
Top-Level Domain ou gTLD) composés de trois lettres ou plus
identifiant généralement le secteur d'activité dans lequel opèrent
les individus ou les organisations qui les utilisent.
Les règles de dépôt d'un nom de domaine de deuxième niveau ou
de premier niveau ne sont pas les mêmes. Le nom d'un domaine
de deuxième niveau doit inclure un minimum et un maximum de
caractères. Il est possible aussi de définir des sous-domaines dans
un domaine. Par exemple, (fac de droit. université.dz) est un sousdomaine d’(université.dz)
Il faut savoir aussi, que dans l’état actuel du droit,
l’enregistrement d’un nom de domaine confère à son titulaire un
simple droit d’occupation sans être constitutif d’un quelconque
droit privatif sur le signe qui le compose, contrairement à la
marque. Chose que n’a pas cesser de rappeler la jurisprudence
comparée10 .
1.2 Enregistrement et gestion des noms de domaine :
Nous allons avec ce tableau essayé de comparer, d’un côté les
différentes politiques d’enregistrement des noms de domaine, et de
l’autre, le mode et manière de résolution des conflits marque -noms
de domaine, et cela au niveau international, et national dans
certains pays que nous avons sélectionné : 11
Le
régime Gestion des conflits noms de
12
juridique
domaine/marques commerciales
- L’ICANN est
l’organisme de
Revue Voix de la loi

-l’ICANN créa une procédure de
médiation, la procédure UDRP15
Volume: 08 / N°: 01 (2021)

Lerari Nawal

Nom de domaine et marque commerciale:conflit
et solutions. Etude comparative, cas de l’Algerie

1437

gouvernance de
l’Internet au niveau
international
Au
niveau (Composée d’équipes
international: et de dirigeants de
toutes nationalités)
- les noms de
ICANN
domaines sont régis
par « Premier arrivé,
premier servi »13

(Uniform District Resolution
Policy)
-Cette procédure favorise le
recours à la médiation lorsque le
nom de domaine rentre en conflit
avec une marque.
- Aujourd’hui l’OMPI est le
premier centre d’arbitrage et de
médiation à connaître des
contestations liées à l’attribution
de noms de domaine.
- Aucun contrôle ni
-URDP est une sorte de formule
recherche
hybride de gestion des conflits 16,
d’antériorité ne sont
entre arbitrage et jugement. Elle
effectués 14
se revendique comme arbitrage
- L’outil informatique dans la mesure où elle :
- ne se détermine pas en fonction
doit être fonctionnel
d’une autorité supérieure traduite
- la prohibition de
certains termes : ordres dans une législation unique (elle
s’appuie sur d’autres éléments
publique, bonne
que les seules règles de droit) et
mœurs, …etc
où
- remplir un
- elle peut confier les dossiers à
formulaire en ligne
des experts, et non uniquement à
simple déclaration du des magistrats.
client énonçant qu’il Mais elle possède en même
ne viole aucun droit
temps :
-le caractère d’un jugement
antérieur pouvant
puisqu’elle tranche le litige, non
exister sur le signe
distinctif enregistré.
entre deux parties qui y auraient

Revue Voix de la loi

Volume: 08 / N°: 01 (2021)

Lerari Nawal

Nom de domaine et marque commerciale:conflit
et solutions. Etude comparative, cas de l’Algerie

1438

- La réservation du
nom de domaine est
temporaire,
l’enregistrement doit
être renouvelé tous les
ans ou tous les deux
ans. Et à défaut de
paiement il redevient
disponible
(enregistrement
payant)
- le caractère
monnayable des noms
de domaine toujours
maintenu.

AFNIC 17

- les noms de
domaines sont régis
Association par textes législatifs,
Française
et pas de révolution
pour
le profonde avec la
Nommage
nouvelle loi
Internet en 19reprenant une
Coopération majeure partie des
18
règles et principes
antérieurement
instaurés :la loi du 4
juillet 2004 et le
Revue Voix de la loi

volontairement eu recours, mais
entre un plaignant qui la saisit et
un défendeur dont le
consentement est imposé
-le défendeur ne peut se soustraire
à l’UDRP, et peut se conclure par
une sanction : le retrait du nom de
domaine et sa restitution à celui
qui en est jugé le légitime
propriétaire.
* principales critiques :
- l’asymétrie des parties au
bénéfice du plaignant,
- les inégalités dans le traitement
des affaires en fonction des
experts et d’organisme d’arbitrage
- l’absence de recours dans les
faits.
Le contentieux français le plus
abondant relatif à l’Internet
concerne les marques et les noms
de domaine :Illustration avec de la
jurisprudence :
Grande affaire : SFR , F2, la ville
de Saint-Tropez
*Dans l’Affaire Alice, par
exemple, La Cour d’Appel de
Paris, le 4 décembre 1998 a
décidé que l’enregistrement du
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décret du 6 février
2007

nom de domaine " Alice. fr " par
la société Alice éditrice de
logiciels, ne révélait pas un
la règle du « premier comportement fautif de la part de
arrivé, premier servi » cette dernière, et qu’en l’absence
20
de fraude, le nom de domaine est
vérification que
attribué au premier demandeur
demandeur détient un malgré l’antériorité de la marque
droit légitime sur le
détenue par la société Alice,
radical sollicité après agence de publicité. En outre les
enregistrement
juges du fond considèrent " qu’il
(contrôle a priori pour s’agit d’un prénom commun et
validé le nom de
qu’en raison des activités
domaine 21)
totalement différentes des deux
sociétés, il ne peut y avoir
- n’exige aucun
confusion dans l’esprit du public”
justificatif
(l’enregistrement se
Désormais, en l’absence de risque
fait sur la base des
de confusion dans l’esprit du
déclarations du
demandeur et sous sa public, et à défaut de preuve
d’une notoriété dépassant son
responsabilité)
domaine d’activité, une société ne
- la loi 2011 innove
peut réclamer de protection de sa
avec une nouvelle
procédure. Donner au dénomination sociale ou de la
tiers qui s’estime lésés marque. Cette affaire permet de
constater que l’antériorité de la
par l’enregistrement
d’un nom de domaine marque ne justifie pas la radiation
de l’enregistrement du nom de
la possibilité de
domaine lorsque les services ou
demander à l’office
produits ne sont pas considérés
d’enregistrement la
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suppression ou le
comme identiques ou similaire.
transfert d’un nom de - Une possible coexistence :
domaine (article L.45- affaire Chantelle 26
6)22
-organise de manière
rationnelle l’espace de
nommage (avec les
sous domaines) 23
- obligation de
désigner un « contact
administratif » établi
en France.24
- Le nom de domaine
est valide pour douze
mois, renouvelable
par tacite
reconduction
- A établi le premier
annuaire exhaustif
HarmoNIC 25, des
noms de domaine.
-interdit toute revente
de nom (caractère non
monnayable des noms
de domaine)
BELGIQUE
DNS.Belgiu
m27

- les noms de
domaines sont régis
par textes législatifs 28
« premier venu,
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premier servi » (la
Belgique est passée à
ce système avec les
derniers
amendements)

ALGERIE
NIC-DZ31

règlement judiciaire.
- le centre Belge d'Arbitrage et de
Médiation (CEPANI), qui traite
les conflits lién au nom de
(procédure similaire à celle de
l’OMPI) 29
-aucune verification - la procédure administrative est
n’est effectuée ni
obligatoire mais n'empêche pas de
avant ni après
porter le litige à tout moment
l’enregistrement.
devant un tribunal.30
Celui qui se dis
- La nouvelle loi du 26 juin 2003
victime pourra
imposent trois conditions pour
s’adresser a posteriori sanctionné de cybersquatting
à un juge ou à un
1. le nom de domaine litigieux
arbitre.
doit être identique ou similaire
au point de prêter confusion à
- le caractère non
monnayable des noms une marque
de domaine demeure 2. le détenteur du nom de
domaine litigieux ne doit avoir
explicitement
aucun droit ou intérêt légitime sur
maintenu.
ce nom ;
3. le détenteur du nom a agi de
mauvaise foi. (par ex. lui
extorquer de l’argent).
- les noms de
domaines ne sont pas
- En cas de litige la charte parle
régis par textes
de : Commission de règlement des
législatifs mais par
une simple charte de litiges pour les noms de domaine
nommage (Juin 2011) sous .DZ, mais dans la pratique
aucune manifestation. Et a ce
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puis (novembre 2018)
- la demande
d'enregistrement se
fait à travers des
registrar qui transmet
les demandes au NICDZ et gère les noms
de domaines pour le
compte du
demandeur.32
- principe du «
premier arrivé,
premier servi n’est
consacré
qu’implicitement dans
la charte.

jours également pas de règlements
de procédure !
-problème de non disponibilité de
la jurisprudence Algérienne (Cas
IFRI eau minéral et IFRI huile
d’olive)

Exigence de
justificatifs : copie du
registre de
commerce/copie du
dépôt de marque chez
l’INAPI ou
l’OMPI/copie du
décret officiel de
création de l’entité 33
Ne fait pas de contrôle
et recherche
d’antériorité. Art 11
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charte 34

MAROC
ANRT36

- Enregistrement non
payant 35
- les noms de
domaines sont régis
par textes législatifs +
Charte
- Consacre le principe
premier arrivé premier
servi
- Aucun Contrôle ou
recherche
d’antériorité
- enregistrement
payant

TUNISIE

- Règlement sur la Procédure
alternative de résolution de litiges
du .ma, entrée en vigueur le 01
août 2007
-Le règlement n'empêche pas les
parties de soumettre le litige à un
tribunal
-le gestionnaire gèle les
opérations sur le nom de domaine
en litige

-la décision du centre(ordonnant
la suppression ou la transmission
-le caractère
du nom de domaine)est exécutée
monnayable des noms
par le gestionnaire aprés trente
de domaine
(30) jours, sauf si tribunal saisi
les noms de domaines
sont régis par textes - Tout litige se rapportant à
législatifs et «Charte l’enregistrement d’un Nom de
de Nommage»
Domaine Internet peut être résolu
- principe du « par le comité d’arbitrage
premier
arrivé, chapeauté par l’INT.
premier servi
- Le guide des procédures
- N’exige pas de
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justificatif37
-grande liberté pour
choisir son ND 38
-Aucun
Contrôle
d’antériorité

d’arbitrage publié sur le site web
de l’INT (www.intt.tn) ainsi que
sur le site www.registre.tn.

-enregistrement
payant.
- Caractère non
monnayable des noms
de domaine
-l’enregistrement
valide12mois
renouvelable
tacitement39

est

2. Solutions proposées pour une meilleure gérance des noms
de domaines en Algérie :
L’étude comparative que nous avons réalisé nous mène à une
conclusion un peu surprenante, car nous avons constaté que les
régimes et les lois concernant les noms de domaine ne font que se
rapprocher d’avantage, et dans presque tous les points, il n’y a
pour ainsi dire aucune différence ou presque entre elles, car toutes
tendent de plus en plus vers la facilité des procédures d’attribution
des noms de domaine, même pour celles réputées parmi les plus
sèvres d’entre elles, comme la loi Belge ou Française.
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Tous on comprit que les noms de domaine constituent un
véritable marché juteux, apportant beaucoup à l’économie
national, et font tout désormais pour attirer le plus grand nombre
de personnes à enregistrer leurs noms de domaine sous les TLD
qu’elles proposent.²
C’est pour cela que l’Algérie doit profiter des expériences de
ses pays qui sont déjà passés par là, et qui nous ont devancé dans
ce domaine. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs : ce n’est pas
un passage obligé !
Je pensais sincèrement au début de mon étude que j’allai
finalement appelé à plus de restriction concernant l’attribution des
noms de domaine et plus de sévérité dans sa gestion, pour éviter
tout conflit avec la marque commerciale, je voulais vraiment une
sécurité très renforcée, cadrée par une loi étatiques stricte et
rigides. Mais j’ai vite compris, au fur et à mesure que j’avançais
dans mon étude, et surtout en étudiant l’évolution historique des
lois dans le monde, que finalement, nous devons –en Algérie- au
contraire, faciliter l’enregistrement des noms de domaine et laisser
les institutions judiciaire ou extrajudiciaires faire leurs travaille en
cas de conflit, comme est le cas dans les autres pays avancés.
C’est pour cela, qu’il est impératif d’instituer une commission
d’arbitrage en Algérie, pour une gestion rapide, facile et experte
des conflits marque- noms de domaine, comme cela a été déjà
adopté par nos voisin Marocains. Afin d’instaurer un
environnement sûr pour les noms de domaine en Algérie, car en
sachant à l’avance - pour celui qui veut enregistrer son nom de
domaine en Algérie - que même en cas de conflit, ce dernier sera
vite régler, d’une manière très équitable et par une main experte,
est un élément attrayant et donc vraiment motivant.
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Je pense franchement que là est justement la raison pour
laquelle l’enregistrement sous .dz reste toujours boudé, même par
les Algériens eu même, bien qu’il se fait à titre gratuit.
Donc et pour crée un environnement sain et propice aux noms
de domaine, en Algérie, nous devront :
1. Légiférer le domaine par un décret qui donneras les grands
principes et surtout ordonnera :
2. L’instauration effective d’une institution extrajudiciaire pour une
gestion des conflits rapide et experte (avec obligation de publier
les décisions en ligne).
3. L’élaboration d’un Règlement pour la Procédure alternative de
résolution de litiges (ex Maroc).
4. L’obligation de concertation et de coopération entre institution
d’enregistrements des marques (INAPI) et institutions
d’attributions de noms de domaines (CERIST/REGISTRARS). Et
de rédiger une convention de coopération en la matière.
5. Amendement de la charte de nommage sous dz avec plus de
précisions.
6. La reconnaissance et l’encouragement des accords de non
opposition/de délimitation de noms de domaine.
7. L’encouragement des sous-domaines.
8. L’institution d’un recueil accessible à tous pour de la
jurisprudence Algérienne, qui est une source importante de droit
notamment pour les domaines qui évolues très vite, comme c’est
le cas en matière de technologie de l’information et de la
communication.
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CONCLUSION :
Il est évident qu’un nom de domaine, ayant une valeur
économique certaine, puisse lui aussi faire l’objet d’un gage ou
d’un nantissement. Principe reconnu d’ailleurs très tôt par la
jurisprudence comparée.
Tout cela, laisse présager que peu à peu le nom de domaine
trouvera sa place exacte au sein de la propriété intellectuelle, il n’en
demeure pas moins que les solutions apportées par le juge avec le
principe de spécialité, concurrence déloyale et de parasitisme
économique, ne peuvent que nous renvoyer au droit des marques.
La jurisprudence a joué un rôle capital concernant la notion même
du nom de domaine, son régime ou la gestion des conflits avec la
marque. Elle a permis l’élaboration d’un nouveau droit, applicable
aux différents et nombreux aspects de l’Internet, avec des règles
claires et précises en apportant à chaque fois des solutions
équitables aux litiges et en faire de l’internet un espace juridique
sécurisé.
Concernant l’Algérie, la solution n’est pas le renforcement des
règles de gestion des noms de domaine avec plus de conditions et
de restriction,afin d’eviter le cyberquatting, mais au contraire il
faut aller vers la libéralisation de l’enregistrement des noms de
domaine, comme tout les autres pays, et laisser la justice faire son
travail en cas de litige.
Marginalisation:
1

http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreportfr.html
(L. 26 juin 2003).
3
.ma pour le Maroc
2
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4

Basile Ader: Le nom de domaine dans le paysage juridique français, LEGICOM
2000/1, N° 21-22, p 37-44.
5
G. Loiseau: Le nom de domaine et Internet : ’Turbulences autour d’un nouveau
signe distinctif’ in Dalloz, 1999, p
6
André BERTRAND : Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de
domaine éd. CEDAT, Collection Théorie et Pratique, septembre, 2001, p
7
André BERTRAND, op. cit, p
8
Galloux et Haas : « les noms de domaine dans la pratique contractuelle » in Editions
du Juris-Classeur Communication-commerce électronique Janvier 2000 p : 11
9
La pratique du cybersquatting, néologisme approprié à cette situation composé du
préfixe cyber servant à former des mots liés aux nouvelles technologies de
communication et du mot anglais squatter qui signifie occuper illégalement un
logement, ici un nom de domaine, consiste dans un premier temps à enregistrer des
marques connues comme noms de domaine. Le cybersquatter, tirant ainsi parti du
principe du premier arrivé, premier servi, va dans un deuxième temps chercher à
revendre ces noms aux titulaires légitimes des marques, au prix le plus élevé possible.
10
on cite ici à titre d’exemple l’ordonnance de référé du 10 Juillet 2001 du tribunal
d’Instance de Lille.
11
Sur la base de l’influence de ces pays sur la législation Algérienne(France), son
étendu international (ICANN), la spécifié de cette loi (Belgique), du voisinage (pays
voisin plus développé dans le domaine : Maroc, Tunisie et Sénégal) et bien sûr de la
disponibilité documentaire.
12
(Attribution du nom sur simple demande ou en réclamant des justificatifs, contrôle
de validité a priori ou pas, enregistrement payant ou gratuit, sa duré, nom de domaine
monnayable ou pas…etc)
13
Cette règle est unanimement appliquée partout dans le monde quand il s’agit de
gérer des ressources rares comme par exemple des télécommunications par
satellite13en matière de droit international.
14
par l’organisme enregistreur. Il revient donc au candidat à l’enregistrement de vérifier
dans le whoIs que le nom qu’il a choisi n’est pas déjà attribué.
15
L’UDRP, confiée à des organismes d’arbitrage labellisés tels l’Organisation
mondiale de lapropriété intellectuelle (OMPI).
16
Voir Cécile Méadel, Meryem Marzouki, Quelle justice pour Internet ? L’arbitrage
sur les noms de domaine
17
Gère les noms de domaine dans les zones .fr
18
composée d’acteurs publics et privés : représentants des pouvoirs publics,
utilisateurs et prestataires de services Internet (bureaux d’enregistrement).
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19

Loi du 22 mars 2011, instituant un nouvel article L.45 du CPCE
Un nom de domaine ne pouvant être attribué qu’une seule fois, au demandeur
éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande.
21
Depuis le 20 septembre 2001, l’AFNIC ne réclame plus de justificatifs lors de
l’enregistrement de noms de domaine en <.fr>.
22
Procédure similaire aux procédures d’opposition ou de demande en nullité ou en
revendication en matière de marques
23
L’AFNIC a organiser l’espace de nommage français et a créé de nombreux sous
domaines nationaux. les associations sont directement enregistrées sous <.asso.fr> ou
<.asso.re>, les marques déposées sous <.tm.fr> (tm pour Trade Mark) …etc
24
Ce contact qui pour être un prestataire technique, doit impérativement disposer
d’une adresse effective pour recevoir les actes judiciaires ou extra judiciaires.
25
30 http://harmonic.nic.fr/cgi-bin/HarmoNIC.pl
26
L’évolution du conflit se manifeste d’une autre manière aujourd’hui, l’Affaire
Chantelle en est un exemple. L’OMPI a considéré que "celui qui vend régulièrement
des produits revêtus d’une marque a le droit d’enregistrer et d’utiliser un nom de
domaine incorporant cette marque dès lors que ce distributeur n’utilise pas son site
web de façon à engendrer la confusion". (Dalloz Affaire 2002 - n° 15)
27
Organe attributeur des noms de domaine de la zone ".be"
28
DNS be a longtemps été réputé pour la sévérité de sa charte,les litiges relatifs aux
".be" été relativement rares. Revers de la médaille le « .be » été boudé, ce qui n'est
positif ni pour l'économie nationale de la Belgique, ni pour DNS.Le Conseil
d'administration de DNS Belgique a décidé de libéraliser l'enregistrement des ND.
29
. une nouvelle procédure administrative de règlement de litiges. Cette procédure est
efficace, rapide et peu onéreuse, calquée sur le modèle de la procédure de l'ICANN.
30
le recours à la procédure administrative ne permettra pas au requérant d'obtenir une
réparation consistant en l'octroi de dommages et intérêts.
31
C’est l’organe agréé par l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority) depuis
1995, qui se charge de la gestion des noms de domaine Internet sous le domaine
national DZ
32
Les droits d'utilisation directe ou indirecte d'un nom de domaine sont placés sous
l'entière responsabilité des entités requérante
33
-L'enregistrement d'un nom de domaine est effectif dans un délai maximum de deux
jours après la remise du dossier par le registrar au NIC-DZ
34
Le NIC-DZ enregistre le nom de domaine et se dégage expressément de toute
responsabilité concernant la vérification des droits liés à un nom
35
très rares sont les institutions qui n’exigent pas de payer une taxe dans le monde.
20
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L’Agence National de Réglementation des Télécommunication
La demande d’enregistrement comprend seulement formulaire et pièce d’identité
38
personnes majeures, de nationalité tunisienne ou résidentes en Tunisie
2. conformité aux contraintes syntaxiques, (ne Portant pas atteinte à l’ordre public,
bonnes mœurs,aux religions ou aux droits des tiers.)
3.pour les personnes morales, la condition est qu’elles soit constituées selon les lois en
vigueur, ou détiennent ou représentent une marque internationale déposée en Tunisie,
4.Pour les N.D Sectoriels, le Demandeur s'oblige à vérifier son appartenance aux
entités/communautés éligibles à l'enregistrement (article 4 de la Charte)
39
La liste des Bureaux d’Enregistrement est tenue à jour( www.registre.tn)
36
37
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Résumé:
Il ressort des dispositions relatives à l'organe national de
prévention et de lutte contre la corruption qu’il est dévolu à cet
organe d’avoir un rôle marginal dans la lutte contre la corruption
et cela d’une part, en raison de l’insuffisance des règles censées
garantir son indépendance tant sur le plan organique que
fonctionnel. Et d’autre part, en raison de sa non-dotation de
prérogatives susceptibles de lui permettre de contribuer
efficacement à cette lutte.
Mots clés: Lutte contre la corruption, Autorité administrative
indépendante, Dépendance, Inefficacité.
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Abstract:
It emerges from the provisions relating to the national body for the
prevention and fight against corruption that it is intended for this
body to have a marginal role in the fight against corruption and
that on the one hand, because of the insufficiency of rules
intended to guarantee its independence both organically and
functionally. And on the other hand, because of its nonendowment of prerogatives likely to enable it to contribute
effectively to this fight.
Keywords: Fight against corruption, independent administrative
authority, dependence, inefficiency.
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Introduction:
L’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption a été institué en l’an 2006 en vertu de la loi n° 06-011,
dans le contexte où l’Algérie s’était engagée en ratifiant la
convention des Nations unies contre la corruption2 et la
convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre
la corruption3 à créer un organe national chargé de la prévention et
de la lutte contre la corruption, qui soit indépendant et qui dispose
de moyens à même de lui permettre d’exercer ses fonctions
efficacement à l’abri de toute influence indue4.
Et si l’intitulé de cet organe et certaines affirmations faites
par la loi n° 06-01 suggèrent qu’il lui sera dévolu de jouer un rôle
prépondérant dans la lutte contre la corruption5, l’étude des textes
Revue Voix de la loi

Volume: .08 / N°: 01 (2021)

1453

Ould Mohamed Mohand Cherif L’inconsistance des attributions de
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption

qui lui sont consacrés, et la promulgation de l’ordonnance n° 1005 complétant la loi n° 06-016, et instituant un office central de
répression de la corruption chargé d’effectuer des recherches et
des enquêtes en matières d’infractions de corruption, interrogent
quant au véritable rôle qu’il est censé remplir dans cette lutte.
Il ressort des dispositions contenues dans la loi n° 06-01 et
dans les règlements pris pour son application que l’ONPLC 7 est
destiné à avoir un rôle marginal dans la lutte contre la corruption,
et cela d’une part à cause de l’absence de dispositions à même de
garantir son indépendance en dépit de sa qualification
“d’Autorité administrative indépendante” (1). Et d’autre part en
raison de la non mise à sa disposition de moyens juridiques qui
lui permettrait d’agir efficacement dans cette lutte (2).
1. La notion d’autorité administrative indépendante
malmenée
Malgré la multiplicité et la diversité des textes proclamant
l’indépendance de l’ONLPC force est de constater qu’ils n’ont,
au-delà de la proclamation en elle-même, pas introduit les
dispositions qui permettent de garantir cette indépendance.
En effet, Le Président de la République s’est approprié en
vertu du décret présidentiel n° 06-4138 du pouvoir de désignation
du président et de tous les membres du conseil de veille et
d’évaluation qui est en charge de diriger l’ONPLC, faisant de ce
fait que ce dernier dépende organiquement de lui (1.1).
Jailli également de l’étude des règles juridiques relatives
aux finances de l’organe le caractère limité de son autonomie
financière (1.2).
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L’absence d’indépendance organique
Le législateur algérien a laissé en vertu de l’article 18 de la
loi n° 06-01 au pouvoir exécutif la prérogative de fixer la
composition de l’organe national de prévention et de lutte contre
la corruption. C’est donc en application de cet article qu’a été pris
le décret présidentiel n° 06-413 qui dispose en son article 05 que :
‘’L’organe comprend un conseil de veille et d’évaluation
composé d’un président et de six (6) membres nommés par
décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.’’
Ainsi loin de consacrer l’indépendance organique de
l’ONPLC en tant qu’autorité administrative indépendante tel que
décrit à l’article 202 de la constitution et à l’article 18 de la loi
n°06-01, cet article consacre clairement sa dépendance organique
vis-à-vis du Président de la République9.
Cette conclusion se trouve confortée par l’analyse de la
pratique en droit comparé et l’affirmation faite par une certaine
doctrine selon laquelle; garantir l’indépendance organique des
autorités administratives indépendantes suppose la répartition du
pouvoir de nomination des membres de ces dernières entre
plusieurs organes. Cette diversification des organes de
désignations impliquant qu’un membre qui n’est théoriquement
pas indépendant de l’organe qui l’a nommé, est indépendant vis-àvis des autres organes qui ne l’ont pas nommé 10.
La dépendance organique de l’ONPLC est par ailleurs
aggravée à plusieurs égards: d’abord, par l’absence de dispositions
garantissant l’irrévocabilité de ses membres, ensuite par la durée
courte du mandat qu’exercent ces derniers, et enfin par le
caractère renouvelable de celui-ci qui laisse au Président de la
1.1.
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République la possibilité d’influer sur ses détenteurs à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions en leur faisant miroiter une
éventuelle reconduction11.
Il convient de signaler à ce propos que l’ancien chef de
l’État a en vertu du décret présidentiel du 06 Mai 201912 mis fin à
la mandature du président de l’organe, sans que celui-ci n’ait pu
aller au bout de son mandat qui avait débuté en septembre 201613
et qui devait donc conformément à l’article 05 du décret
présidentiel n° 06-413 s’achever en septembre 2021.
Un nouveau président est alors désigné pour l’organe 14. Et
la transition aura permis au patron de l’exécutif de rappeler aux
dits membres qu’il tenait une épée de Damoclès au-dessus de leurs
têtes. L’enjeu pourrait dès lors ne plus être pour eux d’exercer
leurs fonctions en parfaite impérialité mais d’œuvrer à le
satisfaire.
Enfin, il découle de l’article 18 de la loi n° 06-01, qu’en
violation du principe selon lequel une autorité administrative
indépendante ne doit dépendre d’aucun pouvoir15. Le législateur
algérien a placé
l’ONPLC ''Auprès du Président de la
République''. Et si certains s’en sont aller à dire que cette
disposition confortait l’indépendance de l’organe et son autorité16,
d’autres n’ont pas manqué de faire remarquer qu’elle confortait sa
dépendance vis-à-vis du Président de la République, et qu’elle
allait à l’encontre de son indépendance17.
1.2. Une autonomie financière limitée
Nul doute que l’efficacité de toute autorité administrative
indépendante dépend dans une large mesure de la mise légale en
sa disposition des moyens humains, matériels, et financiers lui
permettant d’entamer les prérogatives qui lui sont dévolues
indépendamment de toute volonté externe. C’est ainsi que la
Revue Voix de la loi

Volume: .08 / N°: 01 (2021)

1456

Ould Mohamed Mohand Cherif L’inconsistance des attributions de
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption

doctrine considère que la personnalité morale d’où résulte la
capacité d’avoir un budget autonome est une condition sine qua
non pour affirmer l’autonomie financière de tout organe14.
Et si l’ONPLC jouit conformément aux textes qui l’ont
institué de la personnalité morale, l’étude des textes relatifs à ses
finances met en évidence le caractère limité de son autonomie
financière.
En effet, en plus de l’astreindre à un contrôle financier
exercé par un agent relevant du ministère des finances, ces
derniers disposent que son budget doit être inscrit au budget
général de l’État préparé par le gouvernement et approuvé par le
parlement18.
Ces dispositions laissent l’ONPLC dans une position de
dépendance financière envers le pouvoir exécutif, qui reste en
capacité de l’appauvrir, ou de le sanctionner indirectement pour
chaque décision déplaisante à travers une restriction budgétaire19.
Cet état de fait entrave l'efficacité de cet organe d'autant
que les études portant évaluation des politiques de lutte contre la
corruption dans les pays en voie de développement ont montré que
le manque de moyens financiers caractérisait souvent les organes
auxquels était confiée cette tâche20.
2. Des aptitudes fonctionnelles restreintes
En dépit du rôle qu’il est officiellement censé jouer en
matière de lutte contre la corruption, L’organe national de
prévention et de lutte contre la corruption ne dispose à de rares
exceptions près que de prérogatives consultatives (2.1), et même à
l’occasion de l’exercice de ces exceptions, il apparaît qu’il n’a pas
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été muni de moyens juridiques pouvant lui permettre de contribuer
efficacement à la lutte contre la corruption (2.2).
2.1. Des prérogatives essentiellement consultatives
Il est conféré à l’ONPLC en vertu de la loi n° 06-01 :
“1- De proposer une politique générale de prévention de la
corruption consacrant les principes d’État de droit et reflétant
l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la
gestion des affaires publiques et des biens publics ;
2- De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à
toute personne ou organisme public ou privé et recommander des
mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire, de
prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs
publics et privés concernés dans l’élaboration des règles de
déontologie ;
3- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la
sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption;
4- De collecter, centraliser, et exploiter toute information qui peut
servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment
rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les
pratiques administratives, les facteurs de corruptions afin de
proposer les recommandations visant à les éliminer;
5- D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les
mesures administratives en la matière afin de déterminer leur
efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la
corruption;
6- De recueillir périodiquement et sous réserve de l’article 6 de la
loi n° 06-01 les déclarations de patrimoine des agents publics,
d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et
de veiller à leur conservation;
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7- De recourir au ministère public en vue de rassembler les
preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de
corruption;
8- D’assurer la coordination et le suivi des activités et actions
engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et
réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatives au
domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui
adressent les secteurs et les intervenants concernés;
9- De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et
au développement de la coopération avec les entités de lutte contre
la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international;
10- De susciter toute activité de recherche et d’évaluation des
actions entreprises dans le domaine de la prévention et de lutte
contre la corruption.”
Ainsi à l’inverse de ce que suggère son nom, l’ONPLC est
essentiellement chargé de tâches consultatives ou de prévention.
Seule exception notable ; Il lui est dévolu de recueillir et de
conserver les déclarations de patrimoines des agents publics. Mais
là encore on remarque que son pouvoir se trouve restreint, en ce
sens où il ne peut d’une part pas recueillir les déclarations des
époux et des enfants majeurs des agents publics en question, Et
d’autre part parce que sont exemptés de cette déclaration en vertu
de l’article 06 de la loi n° 06-01 ; Le Président de la République,
Le Premier ministre, Les membres du gouvernement, Le président
et les membres du conseil constitutionnel, Le président de la cour
des comptes, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Les
ambassadeurs, Les walis, et les magistrats, qui eux font leur
déclaration de patrimoine auprès du premier président de la cour
suprême21.
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Il ne fut à la lumière de ce fait guère surprenant pour les
observateurs les plus avertis de voir la révision constitutionnelle
de 2016 qui a constitutionnalisé l’organe, consacrer de manière
claire sa qualité d’organe consultatif22.
2.2. Des moyens d’action limités
Bien que chargé d’enquêter et de détecter les faits de
corruption conformément aux articles 20 et 21 de la loi n° 06-0123,
l’ONPLC ne s’est pas vu accorder les prérogatives à même de lui
permettre de mener à bien ces missions.
C’est cette conclusion qui découle en premier lieu du fait
qu’il ne dispose pas de la capacité d’exercer les fonctions de
police judiciaire, et en second lieu du fait qu’il soit astreint quand
il conclue à des faits susceptibles de constituer une infraction à la
loi pénale à transmettre le dossier au ministre de la justice, garde
des sceaux, auquel il est dévolu de décider unilatéralement de
saisir ou non le procureur général compétent aux fins de mettre en
mouvement l’action publique24.
En outre, l’ONPLC est chargé par l’Article 24 de loi n° 0601 d’adresser un rapport annuel au Président de la République
contenant l’évaluation des activités liées à la prévention et à la
lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la
matière, et les recommandations proposées, le cas échéant. Sans
que soit mentionnée l’obligation de publication et de publicité
dudit rapport, ce qui va à l’encontre de l’une des constantes de la
bonne gouvernance à savoir la transparence à laquelle renvoi
pourtant la première prérogative conférée à l’organe en vertu de
l’article 20 de la loi n° 06-0125 .
En plus de contraster avec l’intitulé de cet organe, cette
absence de moyens d’action reflète le refus des pouvoirs publics
de s’inspirer des expériences couronnées de succès en la matière.
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On peut citer parmi ces dernières l’expérience
hongkongaise où la Commission indépendante contre la
corruption a été pourvue de moyens et de prérogatives lui
permettant de contribuer de manière décisive à la lutte contre la
corruption, et cela tant par les poursuites judiciaires qui résultent
de ses investigations, que par les réformes qu’elle propose par le
biais de son service chargé d’examiner les pratiques et procédures
des instances publiques pour émettre des recommandations sur les
moyens d’éliminer ou de réduire les occasions de corruption. 26.
Il est utile de signaler à ce propos que le succès de
l’expérience hongkongaise en la matière est autant dû à l’action de
l’ICAC qu’à la mobilisation des pouvoirs publics qui n’ont pas
rechigné à prendre en considération les modifications suggérées
par cette commission dans la ‘’pratique bureaucratique’’27.
Conclusion:
Les conséquences désastreuses engendrées à l’échelle
mondiale par la corruption ont amené la communauté
internationale à avoir une réaction commune visant à l’éradiquer.
Cette dernière s’est matérialisée notamment par l’élaboration de la
convention des Nations unies contre la corruption qui oblige entre
autres, par son article 06 les États parties à instituer des organes
indépendants qui disposent de moyens et de prérogatives à même
de leur permettre d’œuvrer efficacement à l’éradication de ce
fléau.
L’institution de l’organe national de prévention et de lutte
contre la corruption en vertu de la loi 06-01 a permis à l’Algérie
de se conformer apparemment à cette convention qu’elle avait
antécédemment ratifiée, Néanmoins il découle des multiples
dispositions se référant à cet organe que celui-ci n’est pas destiné
à être un instrument efficace de la lutte institutionnelle contre la
Revue Voix de la loi

Volume: .08 / N°: 01 (2021)

Ould Mohamed Mohand Cherif L’inconsistance des attributions de
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption

1461

corruption, et cela d’une part en raison de l’insuffisance des règles
censées assurer son indépendance et d’autre part en raison du
caractère restreint de ses attributions fonctionnelles.
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Résumé:
La forme du produit connait une protection sur le plan juridique,
cette dernière n’est pas souvent directe, car on retrouve une
position principale dans le droit des dessins et modèles, en plus
d’autres voies de protections, comme le droit des marques, le droit
d’auteur et le droit des brevets d’inventions. Cette multitude de
protection nous mène vers deux axes ; la protection principale et
la double protection qui impose le cumul des droits.
Mots clés: forme, produit, dessin et modèle industriel, protection,
cumul

Revue Voix de la loi

Volume:08 / N°: 01 (2021)

Nadjiba BADI BOUKEMIDJA
La position interférente de la
forme du produit dans l’environnement juridique
1470

:ملخص
. والتي ليست مباشرة في كل األحوال، يحضى شكل المنتوج بالحماية القانونية
 نتواجد أمام طريق رئيسي للحماية من خالل قانون، حيث أنه بالنظر إلى طبيعة الحق
، كقانون العالمات،  باإلضاقة إلى طرق الحماية األخرى،الرسوم والنماذج الصناعية
 وهذا التعدد في طرق الحماية القانونية يقودنا. وقانون براءات االختراع،قانون المؤل ف
 والثاني، األول متعلق بالحماية المباشرة،إلى محورين رئيسيين في تناول الموضوع
. والتي تتطلب تعدد القوانين المعتمد عليها في الحماية،متعلق بالحماية المضاعفة
 تعدد، الحماية، الرسوم والنماذج الصناعية، السلع، الشكل:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The form of the product has legal protection, the latter is not often
direct, because one finds a main position in the law of designs, in
addition to other protections, such as trademark law, copyright
and patent rights for inventions. This multitude of protection leads
us towards two axes: the main protection and the double
protection that imposes the cumulation of rights.
Keywords: form, product, industrial design, protection,
accumulation.
1- Auteur correspondant: BADI BOUKEMIDJA Nadjiba, Email:
n.boukemidja@univ-alger.dz

Introduction:
Le droit des dessins et modèles constitue l'une des branches
du droit de la propriété intellectuelle, protégeant principalement la
forme du produit . Situé à la charnière du droit de la propriété
industrielle et du droit de la propriété littéraire et artistique, il a
pour objet de protéger l'apparence des produits ou parties de
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produits industriels ou artisanaux, autrement dit d'objets destinés à
être fabriqués en nombre et, tout spécialement, ce qu'il est
convenu d'appeler les créations de design : formes de meubles,
d'emballages… « Tiraillée » - selon l'expression consacrée - entre
art et technique, la matière est cependant traditionnellement
considérée comme relevant du droit de la propriété industrielle en
raison principalement des modalités d'obtention du droit de dessin
ou modèle.
Ce droit est en effet obtenu en conséquence, non pas du seul
fait juridique de la création comme en droit de la propriété
littéraire et artistique, mais d'un acte juridique de dépôt d'une
demande d'enregistrement auprès d'un organisme public comme
en droit des brevets ou des marques 1.
Le texte qui protège directement la forme du produit est
l’ordonnance 66-86 liée aux dessins et modèles2. Sachant que ce
texte présente une protection générale, qui n’exclue pas d’autres
protections subsidiaires.
Ce qui nous mène vers la problématique, qui est en étroite
relation avec le thème de notre étude ; Est-ce que le texte
concernant les dessins et modèles industriels est suffisant quant à
la protection de la forme du produit, ou bien une protection
complémentaire s’impose ?.
D’où le plan suivant :
1-La protection juridique par voie directe
2-Le cumul des droits
1-La protection juridique par voie directe
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La forme du produit jouit d’une protection sur le plan
international, à travers la convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle3, et la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques 4 .En plus de l’accord
relatif aux droits de la propriété intellectuelle qui touchent au
commerce5.
Dans le même contexte, plusieurs États ont déposé auprès de
l'O.M.P.I 6 leur instrument d'adhésion à l'Acte de Genève (1999)
de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement
international des dessins et modèles industriels 7.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la 12e édition de la
Classification de Locarno ; elle s'applique à toutes les demandes
internationales dont la date de dépôt est le 1er janvier 2019 au plus
tard.
En 2018, 1 242 100 dessins et modèles ont été déposés pour
l'ensemble du monde8 , dont 50,6 % en Chine, 8,9 % auprès de
l'EUIPO, 5,4 % en République de Corée, 3,8 % en Turquie, 3,7 %
aux États-Unis d'Amérique et 27,6 % auprès d'autres offices. En
2017, le système de La Haye a enregistré 5 213 demandes
internationales, en baisse de 6,3 % par rapport à 2016. Toutefois,
ces demandes contenaient davantage (19 429) de dessins ou
modèles, soit une hausse de 3,8 % par rapport à l'année
précédente.
Sur le plan national, c’est l’I.N.A.P.I9 qui est compétent en
matière d’enregistrement de dessins et modèles industriels. Pour
les textes, on retrouve principalement 10 l’ordonnance66-86 citée
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précédemment, qui protège la forme du produit par le droit des
dessins et modèles industriels. Se basant ainsi sur l’article 01de
l’ordonnance66-86 suscitée, qui stipule que : « Seuls les dessins
ou modèles originaux et nouveaux, bénéficient de la protection.
Un dessin ou modèle est nouveaux s’il n’a déjà pas été
créé. ».
On peut conclure que les conditions liés à la protection de la
forme du produit sont :
1-Le caractère visible
2- La nouveauté
3- Le caractère propre ou individuel
Commençant par le caractère visible, dont la notion
d'« apparence » est largement entendue et paraît englober tous les
éléments de l'aspect extérieur d'un produit, comme en témoigne le
caractère simplement indicatif de l'énumération des éléments
susceptibles de caractériser cette apparence.
Le texte légal, tel que l’article01 de l’ordonnance 66-86 11,
qui énonce que le dessin industriel doit satisfaire la condition de
l’apparence spéciale à un objet industriel , exige la caractère
visible. Cette condition couvre certainement aussi, comme sous
l'empire du droit antérieur, les aspects qui, sans constituer à
proprement parler des dessins ou des modèles, consistent dans des
effets extérieurs, par exemple de moiré, de chiné, d'oxydation ou
d'émaillage. Tous ces éléments sont protégeables qu'ils
s'incorporent au produit lui-même, ou s'y surajoutent. Cette notion
d'apparence est à mettre en relation avec l'exigence selon laquelle
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le produit ou son élément doit être visible en situation normale
d'utilisation.
A titre d’exemple, le dessin ou modèle d'une pièce d'un
produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un
caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois
incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une
utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à
l'exception de l'entretien, du service et de la réparation12.
Ainsi, la visibilité d'un élément d'un produit est importante
pour son éventuelle prise en considération au titre de l'impression
globale d'ensemble pour l'appréciation du caractère individuel.
Pour cela, un modèle de « colonne élévatrice actionnée
électriquement, notamment pour une table » ne présente pas de
caractère individuel et doit être annulé en tant que modèle 13.
Les dessins ou modèles de l'art antérieur revêtent la même
apparence et la même structure et les seules différences avec le
modèle contesté reposent sur les détails de finition et l'épaisseur
du boîtier placé au sommet du bras télescopique, le diamètre et la
forme du bras télescopique et la couleur des dessins ou modèles 14.
À cet égard, il y a lieu de considérer que, le dessin ou
modèle contesté est utilisé de façon habituelle, tout au moins en ce
qui concerne les utilisateurs finaux, lorsqu'il est incorporé à une
table. Or, étant donné que le boîtier de la colonne élévatrice est
rarement visible lors d'une utilisation normale de la table dans
laquelle est incorporé le dessin ou modèle contesté, l'utilisateur
averti serait empêché de percevoir les éventuelles caractéristiques
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du design dudit boîtier, lequel ne mériterait pas de protection
juridique15.
Suite au caractère visible, on retrouve la nouveauté de la
forme du produit qui est affectée en principe par tous les dessins
ou modèles identiques qui ont été divulgués au public à un
moment quelconque avant la date de dépôt ou la date de priorité.
Position confirmée par l’article02 de l’ordonnance66-8616.
L’appréciation de la nouveauté implique dès lors une
comparaison entre le dessin ou modèle dont la protection est
recherchée et l’antériorité la plus proche quant à sa ressemblance,
afin de déterminer si ces dessins et modèles peuvent être
considérés comme « identiques »17.
Aussi, la condition de nouveauté doit s’apprécier par rapport
au « patrimoine des dessins et modèles », c’est-à-dire à l’ensemble
des dessins et modèles ayant fait l’objet d’une divulgation à une
date antérieure à la date de dépôt, sans limite de temps ou de
territoire quant à cette divulgation 18.
Il faut toutefois préciser que la notion de « divulgation »
retenue en matière de dessins et modèles dans la législation
européenne est de nature à limiter fortement le champ des
antériorités puisqu’elle n’inclut pas les dessins ou modèles qui ne
pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du
secteur concerné19 .
Pour cela, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne
peut cependant pas être démontrée par des probabilités ou des
présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et
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objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou
modèle antérieur sur le marché 20.
Ainsi, de subjective, la notion de nouveauté devient
rigoureusement objective, comme en droit des brevets. Il s'agit
d'apprécier l'existence, non plus de l'empreinte d'une personnalité
ou d'un travail personnel de création, mais d'éventuelles
différences non insignifiantes - notion vague, sujette à discussion par rapport aux créations antérieurement divulguées au public,
constitutives d'un état antérieur de l'art appliqué assimilable à
l'état de la technique du droit des brevets 21.
En revanche, si la création pour laquelle un droit est réclamé
se distingue, par des différences non insignifiantes, d'une création
antérieurement divulguée, elle n'est pas identique au sens de la loi,
mais seulement similaire le cas échéant, et remplit donc la
condition de nouveauté. Ainsi, un droit de dessin ou modèle est
susceptible de couvrir le résultat d'un travail d'adaptation ou de
« recréation » assez léger. Cependant, si la création antérieure est
encore protégée, la seconde, même nouvelle par rapport à elle
parce que seulement similaire, peut en constituer la contrefaçon,
puisque la loi définit celle-ci comme une reproduction qui, sans
être nécessairement identique, ne produit pas sur l'observateur
averti une impression visuelle d'ensemble différente22.
Quant à la dernière condition, on retrouve le caractère propre
ou individuel, étant donné que l’article01 de l’ordonnance 66-86 a
utilisé l’expression «…qui se distingue des modèles similaires par
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sa configuration… ».Ainsi, cette distinction peut être considérée
comme un caractère propre ou individuel.
Même lorsqu’on se réfère à la législation comparée, on
retrouve l'article L. 511-4 du code français de la propriété
intellectuelle23 qui dispose : « Un dessin ou modèle a un caractère
propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez
l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou
modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande
d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour
l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté
laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».
Il faudra initialement distinguer entre le caractère individuel,
précédemment cité, et la condition de l’individualité. Cette
dernière est une identité qui permet au dessin et modèle de se
démarquer aux yeux de l'utilisateur averti, et non d'une référence à
l'individualité du créateur ou designer. Celle-ci est entièrement
indifférente et il n'est nullement question de savoir si elle
s'exprime dans le modèle.
Pour la relation avec la nouveauté, on pourrait dire, bien sûr,
que le caractère propre en est une seconde face, qu'il n'est qu'un
autre aspect de la nouveauté mais il n'en demeure pas moins que
les deux critères sont différents : un dessin ou modèle peut être
nouveau car il ne se heurte à aucune antériorité identique et
pourtant dépourvu de caractère propre, parce qu'il n'a pas
suffisamment d'identité, présente un air de déjà vu, aux yeux de
l'observateur averti , ce qui revient, dans une certaine mesure et
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sous réserve du degré de liberté de création, à élargir les
antériorités opposables au-delà des antériorités identiques. Mais
on a fait remarquer que, d'une certaine façon, le critère du
caractère propre recouvre celui de la nouveauté et le rend
superflu24.
Ainsi, l’examen du caractère propre se distingue toutefois de
celui de la nouveauté puisque si des différences peuvent être
jugées non insignifiantes (de telle sorte que les dessins et modèles
en cause ne seront pas jugés identiques), ces différences peuvent
néanmoins être insuffisantes à dégager une impression globale
différente pour l’utilisateur averti. Par ailleurs, le caractère propre
d’un dessin ou modèle doit en principe être apprécié du point de
vue de l’utilisateur averti, cette condition n’étant pas reprise pour
l’appréciation de la nouveauté 25.
Il faut donc qu’il existe une différence claire entre
l’impression visuelle globale que produit le dessin ou modèle dont
la protection est demandée et les dessins et modèles divulgués
antérieurement. Le terme « clair », bien que non repris dans les
textes, laisse à penser que le seuil de protection est relativement
élevé26.
2-Le cumul des droits
La protection relative à la forme du produit peut revêtir une
interférence entre plusieurs branches de droit. Le droit des dessins
et modèles avec le droit des marques, en cas de marque
tridimensionnelle ou marque de position, et le droit des dessins et
modèles avec le droit d’auteur.
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Pour les marques de position il existe de plus en plus de
contentieux. Aucun texte ne définit la marque de position. Elle
peut alors être définie comme la marque qui vise à la protection
d'un signe spécifique placé sur une partie déterminée de la surface
d'un produit désigné. Il s'agira soit d'une marque
tridimensionnelle, soit d'une marque figurative. Sa spécificité tient
au fait qu'elle est déterminée par son emplacement sur le produit
et se confond avec l'aspect du produit ou une partie du produit
désigné.
Il existe des critères assez classiques au premier rang desquels l'on
retrouve la distinctivité qui s'apprécie, comme pour les autres
marques, par rapport au produit désigné et par rapport à la
perception
qu'en
a
le
public
pertinent27.
On retrouve aussi la question de savoir si le signe peut être
facilement ou immédiatement mémorisable ou mémorisé en tant
que signe distinctif. En outre, le public pertinent peut être un
public d'attention variable suivant les produits dont il s'agit.
Sur ces marques de position, le titulaire doit rapporter un certain
nombre de preuves :
- que le signe diverge des habitudes du secteur ;
- qu'il comporte des éléments permettant de le différencier de
l'aspect du produit qu'il désigne ;
- que le signe n'est pas banal ;
- et que la représentation de la marque n'est pas perçue
comme un simple élément décoratif 28.
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En droit des marques, l'analyse est le plus souvent binaire, le
signe non fonctionnel accédant alors quasi directement à la
protection. En droit des dessins et modèles, l'apparence non
fonctionnelle, selon la ligne de démarcation retenue, peut pourtant
ne pas accéder à la protection, si elle ne satisfait pas aux
conditions autonomes de cette matière, soit la nouveauté et le
caractère propre. D'autre part, les enjeux sont distincts. En matière
de dessins et modèles, cette question est centrale, tant elle
détermine le domaine de protection des œuvres de design
fusionnant forme et fonction. En droits des marques, elle apparaît
plus secondaire29.
A titre d’exemple, la société Bourjois qui demandait à la
juridiction civile de première instance, saisie antérieurement à
l'engagement de l'action publique, et demande encore à la cour, de
dire et juger que la société « Folies Douces » a commis des actes
de contrefaçon de marque par reproduction à son préjudice, en
achetant, important en France et en commercialisant des produits
de cosmétiques reproduisant la marque tridimensionnelle , sans
son autorisation, en qualité de propriétaire de l'enregistrement de
cette marque, et ainsi de la forme du produit30.
Parallèlement, on retrouve l’interférence entre le droit des
dessins et modèles et le droit d’auteur, du moment où les deux
branches se fondent sur le cumul de deux critères objectifs. En
l'espèce, la confusion se base sur des critères d'originalité et de
nouveauté en droit d'auteur et sur l'absence d'analyse du caractère
propre en dessins et modèles31.
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D’autant plus que l’ordonnance 66-86 exige l’originalité en
plus de la nouveauté, et c’est la même originalité qu’on retrouve
dans le texte relatif aux droits d’auteurs32 . Car selon l’ordonnance
03-05, l’originalité est citée comme condition de protection des
œuvres de droit d’auteur33 ; ainsi l’article 04 de la même
ordonnance a cité :
… e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la
peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la
tapisserie;
f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres
d’architecture et d’ouvrages techniques…
Et cela, lorsqu’il a énuméré les œuvres de droit d’auteur. On
est là face à une interférence entre les textes, autrement dit c’est
un cumul de protection.
On observera que le domaine de la loi est a priori fort large
puisque, conformément au principe de l'unité de l'art, ne sont
formulées ni exigence de caractère artistique, ornemental ou
esthétique de l'apparence considérée, ni exclusion à raison du
caractère utilitaire du produit. Le principe aujourd'hui est qu'un
dessin ou modèle est protégé sans égard pour son caractère plus
ou moins esthétique ou fonctionnel, pour peu qu'il ne tombe pas
sous le coup de l'exclusion générale des formes exclusivement
imposées par une fonction technique .
Dans le cas, sans doute le plus fréquent, où la création
susceptible d'être couverte par un droit de dessin ou modèle est
déjà protégée par le droit d'auteur, la question peut se poser de
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savoir si la protection spécifique présente un intérêt et quel peut
être l'avantage d'un dépôt. Les intérêts sont divers. Pour cela, le
dépôt est source d'une certaine sécurité juridique : pour les tiers
qui, par la publicité donnée à l'enregistrement et aux
représentations contenues dans le dépôt, peuvent savoir plus
facilement qu'en droit d'auteur lesquelles, parmi les innombrables
créations de l'industrie, sont protégées, depuis quand et au profit
de qui ; mais aussi et surtout pour le déposant qui bénéficie,
depuis que le dépôt est constitutif de droit, d'un titre ayant date
certaine34.
Les conditions de protection sont donc aujourd'hui bien
différentes, si bien que le cumul - qui ne concerne de toute façon
que l'accès à la protection et non le régime des droits - n'a rien
d'automatique. Et il l'est d'autant moins que le désagrément causé
par les formalités et frais de dépôt a pour conséquence qu'une
partie finalement assez limitée des nouvelles créations
industrielles, en quantité considérable, est déposée et peut donc
bénéficier de la protection spéciale en plus, le cas échéant, de celle
du droit d'auteur. On peut penser, de manière plus générale, que
les nouvelles conditions de protection issues de la réforme de
2001, y compris les exclusions et limitations au droit exclusif
propres au droit des dessins et modèles, renforcent l'intérêt du
cumul35.
La référence à la liberté créatrice est, elle aussi, d'ordre
objectif. L'emploi du terme « créateur » ne doit pas tromper : il
joue un rôle pour déterminer à qui revient le droit mais n'entre pas
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en ligne de compte pour la reconnaissance du droit. Quand il est
question du degré de liberté du créateur, on recherche seulement
quelle marge de liberté laissent aux designers le type de dessin ou
modèle et les sujétions du domaine où il est élaboré. C'est
d'ailleurs pour éviter toute confusion avec le droit d'auteur, c'est-àdire avec l'originalité, empreinte de la personnalité d'un individu
créateur, que les textes préfèrent l'adjectif « propre » à «
individuel » - ce qui n'a pas empêché, un temps, une doctrine et
diverses décisions de justice de mélanger originalité et caractère
propre. Mais un dessin ou modèle peut fort bien n'être pas
original, tout en étant nouveau et doté d'un caractère propre, cité
ultérieurement36.
Toutefois, on peut se retrouver devant l’exclusion des formes
imposées par la fonction technique. En somme, s'il n'existe qu'une
forme possible, il est certain qu'elle est inséparable de la fonction.
Mais s'il en existe plusieurs produisant le même résultat, cela ne
signifie pas que la forme considérée en soit séparable. Il faut
encore rechercher si elle revêt un caractère ornemental ou
esthétique nettement dissociable ou indépendant des
caractéristiques
fonctionnelles, si elle est bien « le fruit d'un travail esthétique
arbitraire initial sur lequel ont été greffés ou adaptés des éléments
techniques destinés à parvenir à un résultat »37.
L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement
imposées par la fonction technique du produit semble bien devoir
être entendue comme la forme seule à même d'exercer la fonction
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technique considérée : car si toutes les caractéristiques de la forme
- du produit ou d'une partie de celui-ci - sont imposées par la
fonction technique, on voit mal comment la même fonction
pourrait être produite par une forme différente38.
Reste encore l’exemple des programmes d'ordinateur en
dehors du domaine du droit des dessins et modèles, affirmant
qu'ils ne constituent pas des objets industriels ou artisanaux, donc
des produits. L'exclusion va de soi, en vérité, car les logiciels,
outils destinés à une machine, sont en tant que tels dépourvus de
toute apparence extérieure susceptible de protection. Sans doute,
le législateur, a-t-il entendu viser les éléments apparaissant à
l'écran, autrement dit les interfaces d'utilisation ou pages-écran.
Cependant, ces éléments graphiques se distinguent du logiciel luimême : il s'agit, à la différence des interfaces d'interconnexion,
d'éléments qui constituent, non pas une partie du logiciel, mais le
résultat audiovisuel du traitement logiciel gérant l'interactivité
entre les fonctionnalités du code objet et l'utilisateur (pour une
forte démonstration 39.
Conclusion :
La forme du produit ayant un caractère attractif quant au
consommateur ; jouit de protection multiple renforçant son régime
juridique. Principalement, c’est le droit des dessins et modèles qui
intervient, mais cette voie n’exclue pas d’autres régimes de
protection, afin de renforcer cette dernière, surtout en cas de
violation de droit, comme le cas de l’imitation.
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Suite à cela, nous nous arrêtant devant les recommandations
suivantes :
-Une modification du texte sur les dessins et modèles
industriels exige une stipulation claire et directe concernant
l’exigence de la condition du « caractère propre », tout en
marquant une différence entre cette condition et celle de
l’individualité.
-Les dispositions de l’ordonnance66-86 sur les dessins et
modèles industriels ne sont pas toutes en conformité avec
l’évolution technologique, une modification s’impose afin de
couvrir les nouveautés connues dans le domaine de la forme du
produit.
-Le texte qui protège directement la forme du produit remplit
la suffisance de la protection, mais toutefois ce n’est pas la
meilleure protection, pour arriver au stade de cette dernière un
renforcement est exigé, évidemment, par le cumul de protection.
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-En cas d’enregistrement national il faudra se référer à la base de données
interne auprès du service compétent en matière d’enregistrement, comme
l’I.N.A.P.I pour l’Algérie. Mais si l’enregistrement est international, la
référence devient la base de donnée de l’organisation mondiale de la propriété
intellectuelle O.M.P.I.
19
- Mireille BUYDENS,op.cit, p185
20
- Ibid, p 186.
21
- CA Paris, 16 janv. 2002, Propr. ind. 2002, comm. 34, obs. F. Greffe
22
- - Jérôme PASSA, op.cit, p 22.
23
- Le code de la propriété intellectuelle est un document du droit français,
créé par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété
intellectuelle, publié au Journal officiel du 3 juillet 1992
24
- Frédéric POLLAUD-DULIAN, Originalité. Nouveauté. Caractère propre.
Unité de l'Art. Dessins et modèles, RTD Com.Dalloz, 2016 p.735.
25
- Mireille BUYDENS,op.cit, p. 189.
26
- Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, Droit de la propriété
industrielle, Dalloz, 7ème édition, 2012 , p. 714.
27
- Le signe sera distinctif s'il diverge de la norme ou des habitudes du secteur.
La preuve, qui est à la charge du titulaire, est difficile à rapporter puisqu'il
s'agit d'une preuve négative.
28
- Vincent TECHENE, L'actualité jurisprudentielle concernant les marques
de forme, La Commission ouverte Propriété intellectuelle (C.O.M.P.I), 7
janvier 2015, Lexbase Hebdo — édition affaires.
29
- Édouard TREPPOZ, Chronique Droit européen de la propriété
intellectuelle - La protection des formes fonctionnelles : suite et fin ?, RTD
Eur. 2018 p.866
30
La forme imite la marque tridimensionnelle n° 03 3 261 291 et les
caractéristiques distinctives de cette marque ont été reproduites par la société
« FOLIES DOUCES »
18
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-la forme cylindrique et cintrée,
- le bombement du couvercle du boîtier flacon,
- les effets de transparence,
- le couvercle qui laisse voir, en transparence, le manchon du pinceau en
plastique transparent, de forme sensiblement oblongue
-les stries obliques visibles au milieu du corps du flacon.
Compte tenu des similitudes ci-dessus relevées, le consommateur d'attention
moyenne n'ayant pas sous les yeux les différents produits peut être victime
d'un risque de confusion entre la marque et la forme.
Cour de cassation, chambre commerciale, audience publique du jeudi 8 juin
2017, n° de pourvoi: 16-11110.
31
- Frédéric POLLAUD-DULIAN, op.cit, p.735
32
-Ordonnance 03-05 du 19 juillet 2003, relative au droits d’auteur et aux
droits voisins, J.O du 23 juillet 2003, n°44, p03.
33
-Article 3 de l’ordonnance 03-05 : « Toute création d’œuvre littéraire ou
artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus
par la présente ordonnance. La protection est accordée, quelque soit le genre,
la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la
création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa
communication au public ».
34
- Jérôme PASSA, op.cit, p14.
35
- Ibid, p13.
36
- Frédéric POLLAUD-DULIAN, op.cit, p.735.
37
- CA Paris, 11 oct. 2000, RIDA, avr. 2001, p. 367
38
- Le Livre vert de la Commission des Communautés européennes sur la
protection
juridique
des
dessins
et
modèles
industriels,
Publication Commission des Communautés européennes, 1991 .
39
- Frédéric SARDAIN, La propriété intellectuelle à l'épreuve du logiciel.
L'exemple des interfaces, thèse, Poitiers, 2002).
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Abstract
The comprehensive feature of the United Nations convention
on the law of the sea would decline because of issues emerged
following its adoption. In this context, researchers sounded the
alarm about environmental concerns, addressed often within
environmental security framework, such as climate change which
exposes some territories to the diseaperance due to sea level rise,
as a result of ice melting in the Arctic. Accodingly, the assessment
of the ability of the institutions set forth in the Convention
becomes a necessity induced by the need to counter the considered
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threats and to provide possible solutions to reduce or prevent
imminent dangers.
Keywords: Law of the sea; environmental security; threats;
international organization ; ocean health.
ملخص
إن الطااع ا الوا ل التفعقيا األ ااا ال تةااقا لنااعب ن ال ةااعه اان وا ب ن يتهاجااا س ا
 قق ال اعةو ن باعق ا الخطاه وا ن، ف هذا السيعق.ال سعئل ال ستجقا الت طه ت عق ا ها هع
 ى ا غاهاه تغياه ال باع الاذ يهاقق،  غعل ع ع يتا تبع لهع ف إطعه األ ان ال يئا، خع ف يئي
عض األقعليا علز ال س اهتفعع سات ساطا ال ةاه الباعت ىان ذ اعن الج ياق فا النطا
جا هااذ
 ى يا فعبا اان ال اه ه البظااه فا ااق ه يا الهيئااعت ال سااتةقو، الوا عل
االتفعقي ا ف ا سااعيهع ل اجه ا هااذ التهقيااقات تنااقيا الة ا ل ال تباا ل تن ياال ال قعياا اان
. األخطعه ال ةقق
. صة ال ةيطعت، الق لي

 ال بظ، التهقيقات،  األ ن ال يئ، قعب ن ال ةعه:كلمات مفتاحية

Introduction
Since the adoption of the 1982 United Nations Convention
on the Law of the Sea (1982 UNCLOS), hereinafter LOSC, many
interrelated issues have been aroused having effects on the
environmental security dimensions linked to the use of oceans,
namely ocean health and legal order related thereto. A network of
institutions is established to provide an appropriate framework in
order to attain objectives of the LOSC, inter alia, strengthening of
peace, security, cooperation and friendly relations among all
nations. This paper tries to examine the provisions of the LOSC
dealing with institutions provided therein, which are mandated to
achieve the said objectives, inter alia, protection of marine
environment including marine living resources that affect regional
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security with respect to its conservation and exploitation. To do
so, an overview on the environmental security is tackled in
Section 1 that is firstly devoted to understand the concepts of
environmental security within the legal order of oceans
(subsection 1). Secondly, the immediate subsection gives a
general idea about the linkage between the law of the sea (LOS)
and environmental security, which is highlighted through a
description of two kinds of threats challenging the treaty law in
force. In turn, the Second Section tackles the abovementioned
institutional framework that could be seen as a network composed
of institutions with general mandate (subsection 1) and
organizations empowered to deal with specific tasks (subsection
2). Hence, the importance of the study to test the effectiveness of
such institutional framework within a new international context
that is different from that of the era when the LOSC is adopted.
1- Ocean Eenvironmental Security Overview
The interaction between environmental security and oceans
gathers between security and ocean’s uses. However, the main
aim of the LOS is to prevent international conflicts that involves
impliedly the security in its broader sense. It is incumbent upon us
therefore to examine the dimensions of environmental security
with regard to uses of oceans that one may understand how LOSC
covers the issues related thereof.
1.1-

Environmental Security concept
Security as a concept is more examined under the angle of
political science and international relations. However, the
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different dimensions that are linked to that concept induce a
necessary analysis of the subject in the light of international law,
noting that the broader sense of security is more illustrated by
scholars following the end of the cold war.
1.1.1- Reconceptualization of security
The redesign of security is well exemplified by the UN
“high-level panel on threats; challenges and change on a more
secure world” through its developed report entitled “Our shared
responsibility” that gives a redefinition to security threats that
humanity is facing. The difference made between traditional
security threats and threats without boundaries testifies the need to
irrevocable transition in thought with respect to the “security”
dimensions. Moreover, the report highlights the limits of “national
security” regarded as important but insufficient in facing the
current and futures security threats. That being said, the
international security as enshrined in the UN Charter has
undergone significant changes and the concern is shifted from
State to Human Security1 which puts human beings at the center
of interest.
1.1.2- Juxtaposition of security and environment
With respect to the impact of environmental change on
security whether human or national, several research works have
been carried out on the subject since 1960s giving rise to the
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wording of “environmental security”. However, this concept only
became widely fashionable in the late 1980s with the abrupt
decline of the cold war and rising concern about global
environmental problem 2. It is believed that officially, the concept
of environmental security has been introduced first by the Global
Human Development Report of 1994, even so some UN
documents have discussed the issue prior the publication of that
report. The 1987 Brundtland Report recommends the redefining of
security notion to include, in its broad sense, the growing impacts
of environmental stress locally, nationally, regionally and
globally, while recognizing the lack of a military solution against
“environmental insecurity”.
Consequently, the notion of “environmental security”
became a recurrent subject at international level, discussed to
address issues of international insecurity giving rise to several
global instruments dealing with issues related thereto. Whereas,
none of these instruments consecrated exclusively to deal with
environmental security, generating therefore a fragmented
international legal regime in this field.
1.2-

Law of the Sea and Environmental Security

It is unanimously admitted that LOSC is a comprehensive
treaty of international law intrinsically natural, appeared to set up
a legal regime governing States’ rights, duties and jurisdictions at
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sea. Furthermore, some of its rules tried to prevent international
conflicts.
To argue that, it is worthy to cite the function of freedom
seas principle which did not limit to prevent foreign ships from
threats whatsoever where they navigate, because that principle
served and continue to serve the international trade by permitting
movement of property through seas. Thus, the LOS codification
process ended to give a written form to the existing rules but new
rules emerge time to time to accommodate the occurred
development in maritime international relations. This is how
issues related to environmental security were introduced into the
law of the sea, in particular during and after the 2nd World War.
The issues that dominated the debates focused on purely
military aspects and this is due to the consequences of violence
that ruled international relations. In this context, the Atlantic
Charter was signed at sea in 1941. Subsequently, the peaceful use
of oceans dominated the international debates which is explicitly
first embodied in the 1959 Treaty that provides an international
framework for multidisciplinary governance of the Antarctic.
With regards to the apparent development of the LOS dealing with
environmental security, this could be seen in the UN resolution
2340/XXII adopted in December 18th, 1967 which established the
Ad-hoc committee to study the Peaceful Uses of the Sea-bed and
the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction.
Afterward, the third United Nations Conference on the Law of the
Sea (UNCLOS III) have generated new rules of the LOS
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containing provisions dealing with several dimensions of security
at sea and protection of marine environment.
The contemporary LOS as embodied in the LOSC does not
contain any provision dealing explicitly with environmental
security. That is why a legal appropriate definition of this concept
is not provided for. Conversely, the protection of marine
environment is a recurrent subject that appears in all parts of the
LOSC but the most important development consists of the
adoption of a specific legal regime, embodied in Part XII of LOSC
reflecting a manifestation of LOS treaty dealing with
environmental security issues.
The international concerns regarding oceans are shifting
time to time. The challenge at the very beginning was the dilemma
of Mare Liberum and Mare Clausum. However, the
multidisciplinary developments in maritime fields that occurred
by the time led to the emergence of other concerns that induced a
need to a legal framework. This can argue that threats to the state
of security of maritime environment fall into two distinct areas,
namely, threats that affect maritime safety and security and those
affecting the ocean health.
1.2.1- Threats to security and safety at sea
During peacetime, freedom of navigation is subject to two
kinds of threats. On the one hand, persons and property at sea are
exposed to acts human-made, such as acts of piracy, armed
robbery and human trafficking at sea. This kind of threats affects
the so called “maritime security” which reveals one of the
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maritime environmental security dimensions. It is admitted that
the oldest of the LOS is the prohibition of piracy; as a result, a
comprehensive legal framework to prevent it is adopted very
early. Nowadays, the shipping industry still facing pirates, but in
the same time, it faces the limits of the LOS with respect to acts of
piracy committed within areas under national jurisdiction that do
not fall under the piracy regime of LOSC. Therefore, the UN
Security Council was mandated to take measures against piracy
and armed robbery not in the high seas but within territorial sea
due to the insufficiency of applicable international law3.
On the other hand, persons and property at sea are subject
to the dangers of nature, commonly called Acts of God or force
majeure. These are dangers that threaten “maritime safety” which
reflect another dimension of environmental security that suffers
from the lack of harmony in States practice, regarding the
implemention of international relevant instruments aiming to
strengthen safety at sea. In addition, international maritime
community is exposed more than ever to a set of other threats,
identified through UN policy instruments. Such threats impact
international trade; the energy security, and the global economy.
These are threats of transnational organised crime committed at
sea including illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic
substances; the smuggling of migrants; trafficking in persons and
illicit trafficking in firearms; smuggling and terrorist acts against
shipping, offshore installations and other maritime interests.
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1.2.2- Threats to ocean health
The advent of globalisation has affected the methodology
of addressing issues of environmental security related to the
oceans’ uses. Thus, the UN meetings on oceans and law of the sea
have produced a number of policy documents4 that urge States
Parties to LOSC to achieve sustainable development through
conservation and sustainably use of the oceans, seas and marine
resources as stated in the 2030 Agenda for Sustainable
Development. Therefore, a number of preoccupying issues have
been listed. Insofar as threats to the health and productivity of
oceans were tackled, notably the adverse impacts of climate
change on the ocean, including the rise in ocean temperatures,
ocean and coastal acidification, deoxygenation, sea level rise, the
decrease in polar ice coverage, coastal erosion and extreme
weather events3. In regards to the living resources of the oceans,
LOSC provides a comprehensive international legal framework
relating to the prevention of serious threats, which undermine the
achievement of sustainable fisheries namely illegal, unreported
and unregulated fishing that threaten “food security” and nutrition,
income, wealth and poverty alleviation for present and future
generations5.
2- The institutional system of the law of the sea convention
The institutionalized world envisaged by LOSC reflects in
fact the shift from the Westphalian system of international
relations to the modern world where States are not the only
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protagonists of international law6. As things go, LOSC upheld the
organized system ascertaining therefore the international law
governing oceans’ uses through the recognition of tasks given to
the existing international organizations. This is made clear in its
article 311, which preserves the rights and obligations of States
Parties that arise from other agreements. Moreover, the LOSC
ascertain several time that the implementation of some provisions
would rely upon the work of existing organizations, particularly
the Food and Agriculture Organization (FAO) and the
International Maritime Organization (IMO).
As to the established organizations, the drafters of LOSC
being aware of the need to strengthen the existing organizations
with regard to the uses of the oceans, they introduced four
institutions. These new international bodies might be divided into
types, namely organizations with general mandate and institutions
devoted to deal with specific tasks.
Despite the diversity of the considered institutional
framework, the outcomes of its bodies do not cite litteraly the
oceans’ environmental security concept as it is quoted in the First
Section. However, this does not preclude further analysis of the
outcomes of these organizations, whatever their legal value.
Indeed, the existing and established organisations are madated to
deal with matters of marine environement and aim all together,
without specific reference, to strenthen oceans' environmental
security through conservation of ecosystems and prevention of
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international conflicts with regard to the use of oceans and
expolitation of their resources.
2.1- Organizations with general mandate
The long standing of UNCLOS III negotiations have
resulted in the establishment of two institutions empowered with a
general mandate. These are International Tribunal for the Law of
the Sea and Meetings of States Parties.
2.1.1- International Tribunal for the Law of the Sea
The International Tribunal for the Law of the Sea
(Hereinafter ITLOS) is established to consolidate the mandatory
system of dispute settlement provided by LOSC. Its role with
regard to the environmental security lies, on the one hand, in the
peaceful settlement of arising disputes related to the interpretation
and application of the Convention and other agreements as
provided by Article 21of the Statute of the Tribunal. On the other
hand, ITLOS jurisprudence contribute to ocean sustainability by
interpreting and applying the Part XII of the Convention dealing
with the marine environment consistently with the contemporary
state of international environmental law, while avoiding
particularly radical outcomes7. Moreover, in view of ITLOS,
protection of marine environment shall be conceived in a broad
sense. Accordingly, the Tribunal found that the “the conservation
of the living resources of the sea is an element in the protection
and preservation of the marine environment”8. Thus, ITLOS
contribution in the development of law of the sea is valuable and
praiseworthy, however, the transversal challenges facing the
ocean health, such as ocean acidification and deoxygenation
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would be a Tribunal test in seeking applicable law that would
resolve disputes wich could arise about these issues.
2.1.2- Meetings of States Parties
The Meeting of States Parties is a task given to the
Secretary-General of the UN according to Article 319 of LOSC. It
is a body that meet regularly one’s or twice a year with a limited
but important tasks, such as the election of ITLOS members and
those of the Commission on the Limits of Continental Shelf and
the adoption of ITLOS budget. The extension of its competence
into a more general body is controversial because of a view
considering that extension as a duplication of effort made by the
UN General Assembly, which discusses every year issues of LOS
and adopt regularly resolutions on discussed subjects.
Nonetheless, the tasks given to the Meetings of States Parties
seem to be more technical rather than legal because they aim to
perpetuate the work of LOSC bodies in seeking mitigation and/or
prevention of oceans’ environmental security threats.
2.2- Organizations dealing with specific tasks
These are two bodies, namely the International Seabed
Authority and the Commission on the Limits of the Continental
Shelf.
2.2.1- International Seabed Authority
The International Seabed Authority (hereinafter Authority)
is the body through which States Parties are to organize and
control all activities concerned with seabed minerals beyond
national jurisdiction (LOSC Arts 156,157 and 1994 Implementing
Agreement, Annex, Section 1, Paragraph 1)9. The Authority is not
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only an executive body but it is also a decision-making body. It
developed regulations for the exploitation of seafloor massive
sulphides, ferromanganese crusts and polymetallic nodules. It is
admitted that mining activities have an inevitable negative impacts
on biodiversity and other uses of the sea such as fisheries. In this
regard, the Authority recognizes that is faced to the challenge of
the adoption of an adaptive, practical, technical and commercially
viable framework for environmental management, under
circumstances of considerable scientific, technical and
commercial uncertainty10. As a result, the Authority provided an
obligation upon sponsoring States, as well as the Authority itself,
to apply the precautionary approach as it is reflected in Principle
15 of Rio Declaration11. However, the scientific uncertainty would
be a paramount challenge in implementing the cited approach
bearing in mind that draft mining regulations developed by the
Authority, aiming to ensure environmental protection while
simultaneously balancing stockholders’ interests, need a lot of to
do before their adoption, inter alia, a necessary standards and
guidelines related thereof.
2.2.2- Commission on the Limits of the Continental Shelf
The Commission on the Limits of Continental Shelf
(hereinafter Commission) is a restrictive body gathering members
that are not States Parties; they are experts in geology and other
scientific fields. According to Article 3 of Annex II of LOSC, the
Commission is mandated on the one hand to assess whether the
claim of coastal State regarding a part of the continental shelf
situated beyond of the outer limit of 200 nautical miles is
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submitted in accordance with conditions set forth in Article 76 of
LOSC. On the other hand, the Commission is empowered to
provide, upon request, scientific and technical advice to the
coastal State during the preparation of the submission. The
Commission is challenged by a number of issues notably the
component of its members. They are exclusively scientists
although they are dealing with legal matters. In this context,
ITLOS recognizes that the Commission is a scientific and
technical body with recommendatory functions entrusted by the
Convention to consider scientific and technical issues arising in
the implementation of Article 76 of LOSC dealing with the
definition of the continental shelf, while the interpretation and
application of that Article requires both legal and scientific
expertise.12 Howsoever, the outstanding work of the Commission
provides irreversibly a scientific data, which contribute to the
development of the LOS, with respect to the extension of the
continental shelf beyond 200 nautical miles.
Concluding remarks
The LOSC has a legal lacuna with respect to the definition
of environmental security. However, the dimensions of the latter
are well illustrated through provisions aiming, inter alia, to the
protection of marine environment and ocean health, the peaceful
settlement of disputes and sustainable exploitation of marine
resources as well as the balance between States' interests and
those of humanity as a whole. As a result, it is worthy to say that
LOSC is very forward-looking due to the appropriateness of its
different legal regimes to tackle international concerns that arise
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from time to time with regard to the use of oceans and their
resources. This can be argued by the very organized oceans’ world
envisaged by the Convention as it is demonstrated by the
established institutions that need, in our view, to be strengthened
through making their respective mandates more resilient and
interrelated in order to fit within global ocean governance that is
required to meet new challenges of oceans, notably the
perpetuation and strengthening of their role in the securisation of
marine environment and environmentalisation of international
relations related thereof.
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تدابير الوقاية من السرقة العلمية
"قراءة تقييمية في ضوء القرار رقم  ،933المحدد للقواعد
المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها"
Legal mechanisms to prevent plagiarism
" An assessment reading in light of decision No. 933,
Determine the rules related to the prevention and fight of
"plagiarism
1

سدرة وسيلة
أستاذ محاضر ب ،جامعة امحمد بوقرة ،بومرداس


تاريخ اإلرسال2020/06/27:

تاريخ القبول2020/08/20 :

تاريخ النشر2021/11/30 :

ملخص:
تمثل السرقة العلمية عائقا حقيقيا أمام ضمان جودة البحث العلمي وتطوره ،وبغرض
تفادي انعكاسات هذه الظاهرة على تطور حركية البحث العلمي في الجزائر ،صدر عن
وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،بتاريخ  28جويلية 2016م ،القرار رقم  ،933المحدد
للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
عملت الدراسة على تقديم قراءة تقييمية لمضمون التدابير الوقائية التي نص عليها هذا
القرار ،كما وضعت مجموعة من االقتراحات الرامية إلى تعزيز دور هذه التدابير في الوقاية
من السرقة العلمية على مستوى الجامعات الجزائرية.
كلمات مفتاحية :البحث العلمي ،السرقة العلمية ،التدابير الوقائية ،برمجيات الكشف عن
السرقة العلمية.
 -1المؤلف المرسل :سدرة وسيلة اإليميلw.cedra@univ-boumerdes.dz :
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Abstract:
Plagiarism is a real obstacle to ensuring the quality and development
of scientific research. In order to avoid the repercussions of this
phenomenon on the development of the movement for scientific
research in Algeria, on 28 July 2011, the Minister of higher Education
and Scientific Research, issued decision No. 933, Determine the rules
related to the prevention and fight of plagiarism. The study provided an
assessment reading of the content of the preventive and control
measures enshrined in this decision, It has also made suggestions to
strengthen the role of these measures in preventing plagiarism in
Algerian universities.
Key words: scientific research, plagiarism, preventive measures,
plagiarism detection software

مقدمة:
يعتبر مبدأ "األمانة العلمية" من الضوابط الراسخة لعملية البحث العلمي،
التي نص عليها ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية ،1ورغم ما يفرضه هذا
المبدأ على الباحث من مرا عاة أصول وقواعد االقتباس والتوثيق عند توظيف
المعلومات التي استعان بها من المصادر والمراجع المختلفة ،إلعداد بحثه .إال
أن الواقع العملي لطالما كشف عن عدم تقيد الكثير من الباحثين بهذا المبدأ إما
سهوا أو عمدا ،مما أوقعهم تحت طائلة ارتكاب "السرقة العلمية" ،التي تعد عمال
غير مبرر من الناحيتين القانونية واألخالقية؛ نظرا لما تنطوي عليه من إخالل
بمبادئ النزاهة العلمية ومساس بحقوق المؤلف في آن واحد.
تعتبر السرقة العلمية من أكثر الممارسات المنافية ألخالقيات البحث العلمي
انتشارا على مستوى الجامعات الجزائرية ،حيث شهدت هذه األخيرة ،العديد من
السرقات العلمية ،وفي مختلف األعمال العلمية .2وبغرض تفادي االنعكاسات
مجلة صوت القانون
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السلبية التي قد يرتبها انتشار هذه الظاهرة على تطور حركية البحث العلمي،
ومن ثم على جودة التعليم العالي في الجزائر ،3فقد أصدر وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ،بتاريخ  28جويلية 2016م ،القرار رقم  ،933المحدد للقواعد
المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
تعالج الدراسة إشكالية أساسية تتعلق بالبحث عن مدى كفاية التدابير التي
نص عليها القرار رقم  933للوقاية من السرقة العلمية ،ومن ثم تقديم
االقترحات المناسبة لتعزيز هذه التدابير .حيث تسعى الدراسة إلى معالجة
اإلشكالية التالية :ما مدى فعالية التدابير الوقائية التي نص عليها القرار رقم
 933في الحد من السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية ؟
لإلجابة عن اإلشكالية المستعرضة ،عملت الدراسة على تقديم قراءة تقييمية
لدور التدابير الوقائية التي حددها القرار رقم  ،933في الحد من السرقة العلمية
في الجامعات الجزائرية ،من خالل المحاور الثالث التالية:
 .1آليات تعزيز دور تدابير التحسيس والتوعية في الوقاية من السرقة العلمية.
 .2قراءة تقييمية للتدابير الخاصة بتنظيم تأطير التكوين في الدكتوراه
ونشاطات البحث العلمي.
 .3دورالبرمجيات الرقابية في الوقاية من السرقة العلمية؛ بين الواقع
والمأمول.
 .1آليات تعزيز دور تدابير التحسيس والتوعية في الوقاية من السرقة العلمية:
ألزمت المادة  04من القرار رقم  ،933مؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي باتخاذ تدابير التحسيس والتوعية الوقائية الرامية إلى ترسيخ أخالقيات
البحث العلمي ،و إرساء قواعد وأساسيات التوثيق العلمي السليم لدى جمي ع
الفاعلين في العملية البحثية ،وتدريبهم على كيفية تجنب السرقة العلمية ،ال سيما
من خالل:
مجلة صوت القانون
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 تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة واألساتذة الباحثين والباحثين الدائمينحول قواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب السرقات العلمية،
 تنظيم ندوات وأيام دراسية لفائدة الطلبة واألساتذة الباحثين والباحثين الدائمينالذين يحضرون أطروحات دكتوراه،
 إدراج مقياس أخالقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوينالعالي؛ إعداد أدلة إعالمية تدعيمية حول مناهج التوثيق وتجنب السرقات
العلمية في البحث العلمي،
 إدراج عبارة التعهد بااللتزام بالنزاهة العلمية والتذكير باإلجراءات القانونيةفي حال ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي.
بغرض تعزيز ا لتدابير المنصوص عليها بموجب المادة  04من القرار رقم
 ،933نقترح:
 دعوة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى تجسيد اإللزام المفروضعليها بموجب المادة  ،04والمتعلق بـ"إعداد أدلة إعالمية تدعيمية حول
مناهج التوثيق وتجنب السرقات العلمية في البحث العلمي" ،من خالل إعداد
كتيبات لتحديد قواعد االقتباس والتوثيق التي يتوجب على الطالب مراعاتها
عند إعداد بحوثه ،وكذا توضيح حاالت السرقة العلمية والجزاءات المترتبة
على ارتكابها .على غرار الكتيبات التي أصدرتها جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية في إطار سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة ،ككتيب:
"السرقة العلمية :ماهي؟ وكيف أتجنبها؟" ،وكتيب "االستشهاد بالمراجع في
المقاالت والتقارير العلمية".
 النص صراحة على إلزام كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإعدادمواثيق خاصة بمكافحة السرقة العلمية ،على أن تتضمن هذه األخيرة ضبطا
دق يقا مبسطا لمفهوم السرقة العلمية ومدعما بأمثلة بسيطة مستقاة من الواقع
العملي ،بحيث تتم اإلشارة إلى أكثر حاالت السرقات العلمية وقوعا .مع
تضمين هذه المواثيق تحديدا ألبرز آليات تفادي الوقوع في السرقة العلمية،
مجلة صوت القانون
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وتذكيرا بالعقوبات التي يمكن إيقاعها على من يثبت في حقه ارتكابها .كما
نقترح النص صراحة في هذه المواثيق على أن االلتحاق بالمؤسسة مصدرة
الميثاق يعد بمثابة التزام ضمني من الطالب بعدم ارتكاب أي سرقة علمية في
مختلف األعمال العلمية التي يقدمها.4
ولضمان علم المعنيين بالعملية البحثية بوجود هذا الميثاق ومضمونه ،نقترح
أن يتم نشره على الموقع االلكتروني للمؤسسة التي أصدرته ،مثله مثل القرار
رقم  ، 933كما نقترح أيضا أن يتم تمكين كل الطلبة من الحصول على نسخة
ورقية من هذا الميثاق ،عند تسجيلهم بالجامعة.
 في سياق تحديد وضبط طبيعة اإلنتاج العلمي الذي يخضع لألحكام المتعلقةبالسرقة العلمية ،ونظرا لما يكشف عنه الواقع العملي من كثرة حاالت
السرقة العلمية التي تتضمنها األعمال العلمية المقدمة من قبل الطلبة
الستكمال متطلبات المواد التي يدرسونها ،كالواجبات أو البحوث الصفية التي
يقدمها الطلبة في األعمال الموجهة أو األعمال التطبيقية ،فإننا نقترح النص
صراحة على منع السرقات العلمية التي قد تتضمنها هذه األعمال األخيرة،
مع وضع إجراءات مناسبة للكشف عنها ،وتحديد العقوبات المترتبة على
ارتكابها تحديدا مرنا ،يقوم على التمييز بين الحاالت القصدية التي تنطوي
على غش  ،وبين غيرها من الحاالت غير القصدية التي تتم بسبب سوء
استخدام قواعد االقتباس والتوثيق.
إذ نقترح بالنسبة للحاالت القصدية التي تنطوي على غش ،أن يتم تعديل
المادة  11من القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ
 11جوان  2014م  ،والمتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات
التعليم العا لي وتحديد تشكيلها وسيرها ،بحيث يتم إدراجها ضمن مخالفات
الدرجة األولى ،مع ما يترتب على ذلك من فرض عقوبات تتمثل في منح
الطالب عالمة " " 0فيما يخص تقييم البحث ،دون منحه فرصة إعادة البحث
مرة أخرى .باإلضافة إلى ما قد يفرض على الطالب الذي ثبت في حقه
مجلة صوت القانون
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ارتكاب السرقة العلمية في مثل هذه الحالة من عقوبات تأديبية تتراوح بين:
االنذار الشفوي ،االنذار الكتابي الذي يدرج في الملف البيداغوجي للطالب،
التوبيخ الذي يدرج في الملف التأديبي للطالب وفقا لما نصت عليه المادة 14
من ذات القرار.
أما بالنسبة للحاالت التي تنطوي فقط على سوء استخدام قواعد االقتباس
والتوثيق من قبل الطالب  ،فيفضل ترك أمر الفصل فيها لألستاذ الذي يمكنه
أن يمنح الطالب عالمة " ،" 0ويمنحه أيضا فرصة إعادة الواجب أو البحث
الصفي مرة أخرى ،مع تنبيهه إلى ضرورة مراعاة قواعد االقتباس والتوثيق،
وإلزامه أيضا بتعميق معارفه في منهجية التوثيق وحقوق المؤلف ،إذا ما
رأى –أي األستاذ -أن هذا األمر كاف لتجنب قيام الطالب بسرقة علمية ،مرة
أخرى.
ينتظر أن يؤدي تجسيد هذا االقتراح األخير ،إذا ما أحسن تطبيقه ،دورا هاما
في الحد من ارتكاب الطلبة للسرقة العلمية.5
 .2قراءة تقييمية للتدابير الخاصة بتنظيم تأطير التكوين في الدكتوراه
ونشاطات البحث العلمي:
نصت المادة  05من القرار رقم  933على بعض التدابير الخاصة بالوقاية
من السرقة العلمية عند إعداد أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماستر ،من
أبرزها:
 ضبط عملية اإلشراف على هذه األعمال من خالل تحديد عدد األعمال التييمكن اإلشراف عليها بستة( ) 6أطروحات ومذكرات في ميدان العلوم
والتكنولوجيا ،وتسعة( )9أطروحات ومذكرات في ميدان العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،مع مراعاة قدرات التأطير في المؤسسة.
 احترام مبدأ التخصص في التكليف باإلشراف على نشاطات وأعمال البحث،وكذلك في تشكيل لجان المناقشة والخبرة العلمية .ولضمان حسن تطبيق هذا
اإللزام األخير ،فقد نصت المادة  06من القرار رقم  933على إلزام
مجلة صوت القانون
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مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث ،بتأسيس قاعدة بيانات رقمية
ألسماء األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين حسب شعبهم وتخصصاتهم
وسيرتهم الذاتية ومجاالت اهتماماتهم العلمية والبحثية لالستعانة بخبرتهم من
أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي .وينتظر أن يساهم تطبيق هذا
اإلجراء في الحد من الظلم الذي تتعرض له الكثير من األعمال البحثية بسبب
عدم فهمها من قبل أعضاء لجان الخبرة أو المناقشة غير المختصين ،كما أن
من شأنه تسهيل الكشف عن السرقة العلمية من قبل المناقشين و/أو الخبراء،
ألن األعمال المقدمة إليهم تندرج في مجال اختصاصهم.
 اختيار موضوعات مذكرات التخرج ومذكرات الماستر وأطروحاتالدكتوراه ،استنادا إلى قاعدة بيانات بعناوين المذكرات واألطروحات
وموضوعاتها التي تم تناولها من قبل ،من أجل تجنب عمليات النقل من
األنترنت والسرقة العلمية .ولضمان حسن تجسيد هذا اإللزام من الناحية
العملية ،فقد نصت المادة  06من القرار رقم  ،933على إلزام مؤسسات
التعليم العالي ومؤسسات البحث بأن تقوم بتأسيس قاعدة بيانات لكل األعمال
المنجزة من قبل الطلبة واألساتذة.
 إلزام طالب الدكتوراه باإلمضاء على ميثاق األطروحة ،كإلزام معنويللطالب باحترام أخالقيات البحث العلمي ،وفي سياق متصل نصت المادة 07
من القرار رقم  ،933على إلزام كل من الطلبة واألساتذة بإمضاء التزام
بالنزاهة العلمية وإيداعه لدى المصالح اإلدارية المختصة لدى المؤسسة،
وهذا عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة.
 إلزام الطالب أو األستاذ الباحث والباحث الدائم بتقديم تقرير سنوي عن حالةتقدم أعمال البحث أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل المتابعة والتقييم.
 .3دور البرمجيات الرقابية في الحد من السرقة العلمية؛ بين الواقع والمأمول:
نص البند األخير من المادة  06من القرار رقم  ،933على إلزام مؤسسات
التعليم العالي ومؤسسات البحث بـ "شراء حقوق استعمال مبرمجات معلوماتية
مجلة صوت القانون
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كاشفة للسرقة العلمية بالعربية واللغات األجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية
المتوفرة في شبكة اإلنترنت وغيرها من البرمجيات المتوفرة أو إنشاء مبرمج
معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية .".وفي سياق متصل ،حث وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ،بموجب المذكرة الصادرة بتاريخ  4جوان
 ،2020المؤسسات الجامعية على التزود بالبرمجيات المتخصصة في كشف
السرقة العلمية ،كما حث المشرفين على أطروحات الدكتوراه على استعمال هذه
البرمجيات ليؤكدوا في تقاريرهم للمناقشة بأن العمل المقدم خال من أي شكل من
أشكال السرقة العلمية.6
في مستهل التعقيب على صياغة ومضمون البند األخير من المادة  06من
القرار رقم  ،933تجدر اإلشارة إلى أن استخدام مصطلح "مبرمجات علمية
كاشفة للسرقة العلمية" ،يعد استخداما غير موفق ،ألن المصطلح غير دقيق
للتعبير عن هذه المبرمجات أو باألحرى البرمجيات التي يصدق عليها وصف
"مبرمجات أو برمجيات فحص أصالة اإلنتاج العلمي" كما يمكن أن نطلق عليها
من الن احية التقنية وصف "مبرمجات أو باألحرى برمجيات كشف االقتباس أو
التشابه وتحديد نسبه" ،بالنظر لنظام عملها القائم عموما على مضاهاة النصوص
المقدمة للفحص مع النصوص المخزنة على قواعد بيانات البرنامج و/أو
النصوص المتاح المرور إليها مجانا على شبكة اإلنترنت ،ومن ثم تحديد حاالت
التشابه بين هذه البحوث المفحوصة مع باقي المصادر والمراجع المتاحة،
وتلوين جوانب التشابه بألوان مختلفة لتحديده بدقة ،وكذا تحديد نسبه المئوية؛
بصرف النظر عما إذا كان هذا التشابه يعد نتيجة سرقة علمية قام بها المؤلف،
أو نتيجة اقتباس موثق وفق األصول والضوابط المتعارف عليها .ألنه مثلما قد
يمثل هذا االقتباس سرقة علمية بمفهوم المادة  03من القرار رقم  ،933فإنه قد
ال يعد سرقة علمية في حال ما إذا تم وفق األسس والقواعد والضوابط العلمية
المتعارف عليها ،رغم اإلشارة له من قبل هذه البرمجيات .وهو ما يبعث على
مجلة صوت القانون
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القول بأن استخدام عبارة "مبرمجات أو برمجيات الكشف عن السرقة العلمية"
من شأنه إخراج هذه البرامج أو البرمجيات عن الغرض الرئيسي الذي ابتكرت
من أجله أال وهو الكشف عن األصالة في اإلنتاج العلمي والعمل على رفع جودة
الكتابة العلمية .7أما تحديد مدى ثبوت السرقة العلمية من عدمه فيعود إلى
الهيئات المحددة قانونا والمتمثلة حسب القرار رقم  933في "مجلس آداب
وأخالقيات المهنة الجامعية للمؤسسة" الذي يقدم تقريرا حول تأكيد وقوع السرقة
العلمية من عدمه ،بعد إجرائه للتحريات والتحقيقات الالزمة بشأنها ،طبقا لما
نصت عليه المواد  27 ،26 ،17 ،16 ،13من هذا القرار.
ترتيبا على ما سبق ،نقترح تعديل نص المادة  06من القرار رقم  ،933بحيث
يتم استبدال عبارة برمجيات كاشفة للسرقة العلمية بـ"برمجيات فحص أصالة
اإلنتاج العلمي" ،أو بتعبير وظيفي تقني "برمجيات الكشف عن االقتباس أو
التشابه وتحديد نسبه "؛ وهي مجموع البرمجيات الرقمية (االلكترونية) التي تم
تصميمها كآليات رقابة تقنية على أصالة األعمال العلمية ،من خالل تحديد
حاالت االقتباس أو التشابه التي يتضمنها العمل وتحديد نسبه؛ وهي تؤدي دورا
مزدوجا ،فهي آلية رقابة تقنية للكشف عن السرقة العلمية ،وكذلك آلية حماية
تقنية لألعمال العلمية المنشورة على شبكة االنترنت .وقد تتاح هذه البرمجيات
على شبكة اإلنترنت بصورة مجانية ،أو بمقابل مادي ،من أبرزها نذكر:
Ithenticate؛ Qarnet؛ Turnitin؛ PlagScan؛ وغيرها من البرامج.
رغم أهمية الدور الذي يتنظر أن تؤديه البرمجيات في الكشف عن السرقة
العلمية ،إال أن الواقع العملي كشف عن عدم كفايتها لوحدها في أداء هذا الدور،
بالنظر لمجموعة من األسباب ،من أبرزها:
 عدم دقة نتائج الكشف التي تقدمها هذه البرمجيات في كثير من الحاالت التيتتم فيها السرقة العلمية من مصادر لم يتم إدراجها على شبكة االنترنت ،وكذا
المصادر المحمية بكلمة مرور ،ألن هذه البرمجيات تقوم بمضاهاة النص
مجلة صوت القانون
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المفحوص بالمصادر الموجودة بقواعد بياناتها ،وكذا تلك المتاحة على شبكة
اإلنترنت فقط ،ولذلك ال يمكنها الكشف عن حاالت السرقة العلمية التي تتعلق
بالمصادر التي لم يتم نشرها على شبكة اإلنترنت ،مثلما ال يمكنها البحث في
المصادر اإللكترونية المحمية بكلمة مرور.8
كما أن إدخال بعض التعديالت على صياغة العبارات والجمل وإعادة ترتيبها
من شأنه أن يؤدي إلى عدم دقة عملية المضاهاة ،وبالتالي إخفاق البرنامج في
الكشف عن السرقة العلمية .9وهو ما يتجلى بوضوح في عدم قدرة هذه
البرامج على كشف حاالت السرقة العلمية المرتكزة على آلية "الترجمة
العكسية مع استخدام برامج التدقيق اإلمالئي" ،والتي تعد أحدث حاالت
السرقة العلمية وأسهلها في وقتنا الحالي؛ حيث يقوم الباحث بأخذ نص ما
بشكل حرفي وترجمته إلى لغة أجنبية ،من خالل االستعانة بأحد برامج
الترجمة المتاحة على شبكة االنترنت ،ومن ثم إعادة ترجمة النص مرة
أخرى إلى اللغة المقتبس منها ،وينتج عن هذه الترجمة العكسية نص يمتاز
بصياغة غير دقيقة وغير واضحة المعنى في كثير من الحاالت ،ونظرا لعدم
تطابق النص الناتج مع النص األصلي المترجم ،فإنه يصعب في مثل هذه
الحاالت الكشف عن السرقة العلمية بواسطة البرمجيات.10
 قلة البرامج التي تدعم اللغة العربية .11وفي ذات السياق يذهب بعضاألساتذة ،12إلى التشكيك في سالمة تقارير التشابه التي تقدمها البرمجيات
المتاحة حول االنتاج العلمي المعد باللغة العربية ،بسبب عدم وجود قواعد
بيانات تشمل االنتاج العلمي العربي القديم والحديث ،وضعف المحتوى
العلمي العربي المتاح على االنترنت ،وإن كان آخذا في التزايد مع دخول
األلفية الجديدة ،معتبرين أن االعتماد على هذه البرمجيات لكشف حاالت
االقتباس التي قد يتضمنها هذا االنتاج مهمة صعبة أو باألحرى غير قابلة
للتنفيذ واقعيا في الوقت الحالي.
مجلة صوت القانون
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ومما يزيد من صعوبة الكشف عن السرقات العلمية في البحوث المعدة باللغة
العربية هو عدم معرفة الكثير من الباحثين بوجود برمجيات الكشف عن
االقتباس أو التشابه وتحديد نسبه ،أساتذة وطلبة على حد سواء.
لتفعيل دور البرمجيات في الحد من ظاهرة السرقة العلمية ودعم أصالة
االنتاج العلمي في الجامعات الجزائرية ،نقترح:
 دعوة المؤسسات الجامعية إلى دعم عملية النشر الورقي لمختلف األعمالالعلمي ة التي تستحق النشر ،كاألطروحات والمطبوعات على سبيل المثال.
 دعوة الباحثين إلى نشر أعمالهم العلمية على شبكة االنترنت ،ألن هذاالنشر يمثل نوعا من أنواع الحماية االستباقية لألعمال المنشورة ،قبل أن
يكون وسيلة لتسهيل عملية ارتكاب السرقة العلمية ،13إذ من شأنه أن يفعل
دور البرمجيات كآلية حماية تقنية لألعمال المنشورة ،من خالل تسهيل
الكشف التقني عن السرقات العلمية التي قد تقع عليها.
 تزويد جميع الجامعات الجزائرية ببرمجيات غير مجانية تدعم اللغة العربيةإلى جوار غيرها من اللغات العالمية؛ وإجراء دورات تدريبية للتعريف
بكيفية استخدام هذه البرمجيات .وتعد السرعة في تجسيد هذا االقتراح أكثر
من ضرورية بغية تجنب لجوء األساتذة والطلبة إلى استخدام البرمجيات
المجانية ،والتي يشير بعض األساتذة ،14إلى أن نتائجها دون المستوى
وغير دقيقة .األمر الذي يقتضي تعديل المادة  06من القرار رقم ،933
بحيث يتم حذف اإلشارة إلى االستعانة بالبرمجيات المجانية المتوفرة في
شبكة اإلنترنت.
 إنشاء خلية رقمية على مستوى مكتبات الكليات أو المكتبات الجامعيةونقترح تسميتها "خلية فحص أصالة اإلنتاج العلمي" وتخويلها مهمة الكشف
عن أصالة ونزاهة مختلف أنواع اإلنتاج العلمي قبل تقديمه للتقييم
والمناقشة ،باستخدام أحد البرمجيات الموثوقة .حيث نقترح أن يتم النص
على إلزام المتقدم لمناقشة مذكرة ماستر أو أطروحة دكتوراه ،أو المتقدم
مجلة صوت القانون
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للترقية ،بتقديم مذكرته أو أطروحته أو مقاالته ومطبوعاته وكل األعمال
العلمية محل التقييم و/أوالمناقشة إلى الخلية المقترح استحداثها للحصول
على تقرير يحدد المادة العلمية المقتبسة أو المنقولة في العمل العلمي المقدم
للفحص ،كما يحدد المصدر اإللكتروني الذي تم االقتباس منه أو النقل عنه،
وكذا النسبة المئوية لحاالت االقتباس أو التشابه الي تضمنها العمل العلمي
المطلوب فحصه ،وهذا بعد تمريره على أحد البرمجيات الموثوقة المعتمدة
على مستوى الكلية أو الجامعة ،على غرار برنامجي Turnitin
و .Plagiaismوبذلك يصبح "تقرير فحص االقتباس أو التشابه وتحديد
نسبه " ،جزءا أساسيا من ملف المناقشة أو الترقية ،وشرطا لتشكيل لجان
الخبرة و/أوالمناقشة.15
يؤدي االقتراح المقدم ،إذا ما أحسن تطبيقه ،دورا هاما في تسهيل عملية
رقابة اللجان العلمية المختلفة على أصالة األعمال العلمية المعروضة
عليها ،من خالل تركيزها أكثر على فحص مدى توافق العمل العلمي
المعروض عليها وأصول االقتباس من المصادر غير الرقمية التي يستحيل
على البرمجيات المقارنة معها .ولتفعيل دور الخلية الرقمية في الكشف عن
السرقات العلمية وضمان أصالة األعمال العلمية المختلفة ،نقترح:
 توحيد البرنامج المستخدم للكشف عن االقتباس أو التشابه وتحديد نسبهالمئوية بين جميع الجامعات الجزائرية مع مراعاة خصوصية كل
تخصص ،إذ من شأن تطبيق هذا االقتراح أن يؤدي إلى تدارك مسألة
اختالف نتائج الفحص باختالف البرامج المعتمدة.
 توحيد نسب االقتباس المسموح بها في مختلف أنواع األعمال العلمية،على أن يأخذ هذا التحديد بعين االعتبار نوع العمل العلمي ،وكذا طبيعة
التخصصات العلمية المختلفة ،وخصوصية الموضوعات التي تتناولها.
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 توحيد معايير الفحص والفلترة المعتمدة للفحص ،األمر الذي من شأنهضمان مصداقية وعدالة عملية الفحص ،وثبات نسب االقتباس أو التشابه
التي قد يكشفها البرنامج المعتمد.
 تحديد مدة زمنية معينة يجب أن ال تتعداها عملية الفحص والحصولعلى التقرير.
 تسهيل عملية طلب الفحص من خالل وضع نموذج معين لطلب فحصأصالة اإلنتاج العلمي على الموقع الرسمي للكلية؛ على أن يتضمن
معلومات طالب الفحص واإلنتاج العلمي المطلوب فحصه ،أغراض
الفحص وغيرها من المعلومات؛ ليقوم طالب الفحص بتعبئة هذا
النموذج وإرساله مرفقا بنسخة من اإلنتاج العلمي المطلوب فحصه إلى
البريد االلكتروني للخلية المقترح استحداثها.
 تزويد األساتذة وكذلك الطلبة الذين يعدون مذكرات الماستر أو أطروحاتالدكتوراه مجانا ،بحساب على أحد البرامج الموثوقة غير المجانية ،على
غرار برنامج  PlagScanأو غيره من البرامج ،لتمكينهم من فحص أعمالهم
العلمية فحصا ذاتيا .16فمن شأن تطبيق هذا اإلقتراح أن يساعد األساتذة على
مراقبة األعمال العلمية التي يتولون مهمة اإلشراف عليها كمذكرات الماستر
وأطروحات الدكتوراه ،وكشف السرقة العلمية التي قد تحتويها هذه األعمال
ويكون مصدرها إلكتروني ،وهو ما سيسهل على األساتذة المشرفين على
أطروحات الدكتوراه تجسيد محتوى المذكرة رقم /712أ.خ.و 2020/السابق
اإلشارة إليها.
كما أن تطبيق هذا االقتراح من شأنه أن يتيح لكل من األساتذة والطلبة الذين
يعدون مذكرات الماستر أو أطروحات الدكتوراه ،فرصة رقابة أعمالهم
العلمية التي يعدونها رقابة ذاتية قبل تقديمها ،األمر الذي من شأنه تعزيز دور
البرمجيات في الوقاية من السرقة العلمية التي قد تتم بصورة غير عمدية،
نتيجة سهو أو سوء استخدام ضوابط االقتباس والتوثيق.
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ولتسهيل عملية تجسيد هذا االقتراح ،ندعو المؤسسات الجامعية إلى أن تضع
استمارات على موقعها اإللكتروني تتضمن نموذجا لطلب حساب على
البرنامج الذي تحدده؛ على أن يتضمن هذا النموذج التزاما من مقدم الطلب
بعدم استخدام الحساب ألغراض تجارية أو لفحص اإلنتاج العلمي الذي ال
يتعلق بالجامعة ،ليقوم بعدها األستاذ أو الطالب بتعبئة النموذج وإرساله إلى
البريد االلكتروني لـ "خلية فحص أصالة االنتاج العلمي" المقترح استحداثها
على مستوى مكتبات الكليات أو المكتبات الجامعية.17
الخاتمة:

رغم الدور الهام الذي ينتظر أن يؤديه القرار الوزاري رقم  933المحدد
للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها ،في ضمان احترام
أخالقيات البحث العلمي في الجزائر ،ومن ثم المساهمة في ضمان جودة البحث
العلمي واالرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات الجزائرية؛ إال أن التطبيق العملي
لهذا القرار ،كشف عن الحاجة إلى تعزيز الكثير من التدابير الوقائية التي نص
عليها ،ومن أبرز هذه االقتراحات التي انتهت إليها الدراسة في هذا الخصوص،
نذكر :
 دعوة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعداد كتيبات لتحديد قواعداالقتباس والتوثيق التي ي جب على الطالب مراعاتها عند إعداد بحوثه ،وكذا
توضيح حاالت السرقة العلمية والجزاءات المترتبة على ارتكابها.
 إلزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مواثيق مكافحة السرقةالعلمية ،مع ضمان النشر الواسع لها.
 توسيع دائرة األعمال التي تخضع لألحكام المتعلقة بالسرقة العلمية ،بحيثيتم النص صراحة على منع السرقات العلمية التي قد تتضمنها مختلف
األعمال العلمية المقدمة من قبل الطلبة الستكمال متطلبات المواد التي
يدرسونها ،بما فيها الواجبات أو البحوث الصفية التي يقدمها الطلبة في
األعمال الموجهة أو األعمال التطبيقة؛ مع وضع إجراءات مناسبة للكشف
مجلة صوت القانون
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عن هذه الحاالت ،وكذا تحديد العقوبات التي تترتب على ارتكابها تحديدا
مرنا ي ميز بين الحاالت العمدية التي تنطوي على غش أو انتحال أو تزوير
للنتائج ،والتي اقترحت الدراسة تعديل المادة  11من القرار الوزاري المؤرخ
في  11جوان 2014م  ،والمتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات
التعليم العالي وتحديد تشكيلها وسيرها ،بحيث يتم إدراجها ضمن مخالفات
الدرجة األولى .وبين الحاالت غير العمدية ،التي تحدث بسبب سوء استخدام
قواعد التوثيق واالقتباس من قبل الطالب ،والتي اقترحت الدراسة ترك أمر
الفصل فيها لألستاذ المشرف على المادة ،لتحديد العقوبة التي تسمح بتريسخ
قواعد العمل البحثي لدى الطالب الذي ارتكبها.
 وضع إجراءات رقابية جديدة على أصالة اإلنتاج العلمي ،بحيث يتم فرضإلزامية التقدم لفحص أصالة ونزاهة اإلنتاج العلمي قبل تشكيل لجان الخبرة
و/أوالمناقشة ،من خالل إنشاء "خلية فحص أصالة اإلنتاج العلمي" على
مستوى مكتبات الكليات أو مكتبات المؤسسات الجامعية ،وتكليفها حصرا،
بفحص أصالة مختلف األعمال العلمية المقدمة للتقييم والمناقشة ،باستخدام
أحد البرمجيات الموثوقة ،وتقديم تقرير بذلك .على أن يعتبر تقرير"فحص
أصالة ونزاهة اإلنتاج العلمي"؛ جزءا من ملف الترقية أو المناقشة ،وشرطا
أساسيا لتشكيل مختلف لجان الخبرة و/أو المناقشة.
كما اقترحت الدراسة وضع اآلليات المناسبة لضمان فعالية ،عدالة وشفافية
عملية الفحص التي تكلف بها الخلية ،من خالل :توحيد البرنامج المستخدم في
جميع التخصصات؛ توحيد نسب االقتباس المسموح بها في مختلف األعمال
العلمية؛ توحيد معايير الفحص والفلترة؛ تحديد مدة زمنية معينة إلجراء
الفحص والحصول على التقرير؛ رقمنة عملية التقدم بطلب الفحص.
 إتاحة الفرصة أمام األساتذة وكذا الطلبة المكلفين بإعداد مذكرات ماستر أوأطروحات دكتوراه ،للحصول  ،مجانا ،على حساب على أحد برامج كشف
االقتباس أو التشابه وتحديد نسبه المئوية ،الموثوقة.
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 في انتظار إنشاء مبرمج معلوماتي جزائري لفحص أصالة األعمال العلمية،اقترحت الدراسة اإلسراع بتزويد جميع المؤسسات الجامعية ببرمجيات غير
مجانية تدعم اللغة العربية إلى جوار غيرها من اللغات العالمية ،وإجراء
دورات تدريبية مكثفة للتعريف بكيفية استخدام هذه البرمجيات.
 تعديل نص المادة  06من القرار رقم  ،933بحيث يتم استبدال عبارةبرمجيات كاشفة للسرقة العلمية بـ"برمجيات فحص أصالة اإلنتاج العلمي"،
أو بتعبير وظيفي تقني "برمجيات الكشف عن االقتباس أو التشابه وتحديد
نسبه"؛ مع حذف اإلشارة إلى االستعانة بالبرمجيات المجانية المتوفرة في
شبكة اإلنترنت؛ ودعوة جميع الفاعلين في العملية البحثية إلى االبتعاد عن
استخدام هذه البرمجيات ،التي تعد نتائجها دون المستوى وغير دقيقة.
 دعوة المؤسسات الجامعية إلى تقديم تسهيالت للباحثين بغرض تمكينهم منالنشر الورقي إلنتاجهم العلمي ،خاصة ما تعلق منه بأطروحات الدكتوراه،
المطبوعات البيداغوجية والكتب ،وحثهم بالوقت ذاته على نشر هذا اإلنتاج
على شبكة االنترنت.
التهميش واإلحاالت:
 -1نص ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بموجب القرار رقم  143المؤرخ في  12ماي 2010م ،في البند الخاص بالتزامات األستاذ
الباحث ،على ضرورة التزام الباحث بـ"احترام أعمال البحث الخاصة بزمالئه الجامعيين
وبالطلبة ،وذكر أسماء المؤلفين ،وعليه فإن السرقات العلمية ،تعد من األخطاء الجسيمة غير
المبررة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد ،".كما نص في البند الخاص بواجبات الطالب على
أنه" :على الطالب أن ال يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره.".
 - 2حسب تحقيق لفضيل حسام الدين ،فقد سجلت حوالي  22سرقة علمية منذ جانفي 2011م
إلى غاية جانفي 2016م ،في مختلف الجامعات الجزائرية ،حيث أن ستة عشر( )16سرقة
علمية تمت في أطروحات الدكتوراه ،خمسة ( )5في مذكرات الماجستير ،وسرقة واحدة()1
في بحث علمي .مقال بعنوان :األبحاث المزورة تسقط جامعات الجزائر في ذيل التصنيف،
جريدة العربي الجديد 7 ،مارس2016م ،قسم تحقيقات ،ص ،26
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/األبحاث-المزورة-تسقطhttps://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/3/7-
جامعات-الجزائر-في-ذيل-التصنيف
 -3يشير العديد من األسات ذة إلى أن السرقة العلمية تعد أحد أبرز األسباب التي ساهمت في
وجود الجامعات الجزائرية في المراكز األخيرة من التصنيفات العالمية ،من بينهم :فضيل
حسام الدين ،مرجع سابق ،ص 26؛ سايح فطيمة ،مداخلة بعنوان" :جريمة السرقة العلمية في
الجامعات وطرق محاربتها-مع اإلشارة إلى حالة الجزائر" ،قدمت في الملتقى الوطني حول
األم انة العلمية "ثقافة الباحث العلمي األكاديمي" ،المنظم من طرف مخبر القانون والعقار
بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،يومي  07و 08نوفمبر 2018م ،جامعة لونيسي علي ،البليدة
 ،02الجزائر ،ص .14
 -4أسلوب اإللزام الضمني للطالب بعدم ارتكاب السرقة العلمية بمجرد االلتحاق بالجامعة ،هو
أسلوب جامعة ) ،Bretagne Occidentale (UBOحيث نص ميثاقها لمكافحة السرقة العلمية
في مادته الثانية على االلتزام الضمني للطلبة والمستخدمين بمجرد تسجيلهم أو تنصيبهم بها،
بعدم ارتكاب سرقات علمية في مختلف أعمالهم العلمية.
L’université de Bretagne Occidentale, charte anti-plagiat, 26 avril 2012.

 -5تدرج بعض مواثيق مكافحة السرقة العلمية الصادرة عن المؤسسات العلمية الدولية
حاالت السرقة العلمية التي تتم في الواجبات المقدمة من الطلبة إلى األساتذة ،على اختالف
مسمياتها ،ضمن حاالت السرقة العلمية المعاقب عليها ،على غرار :ميثاق مكافحة السرقة
العلمية الصادر عن كلية الحقوق بجامعة »  «Grenoble؛ والمادة األولى من ميثاق مكافحة
السرقة العلمية الصادر عن جامعة » « Nice Sophia Antipolis؛ وكل من ديباجة والمادة
الثانية من ميثاق مكافحة السرقة العلمية الصادر عن جامعة Bretagne Occidentale
) .(UBOللتفصيل أكثر يمكن العودة لـ:
Faculté de droit Grenoble, charte anti plagiat, octobre 2016; l’université Nice
Sophia Antipolis, charte de lutte contre le plagiat, 5 mars 2013; l’université
de Bretagne Occidentale, charte anti-plagiat, op.cit.

-6وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،المذكرة رقم  /712أ.خ.و ،2020 /الصادرة بتاريخ
 4جوان  ،2020المتعلقة بـ :مناقشة أطروحات الدكتوراه.
 - 7للتفصيل أكثر ،يمكن العودة لـ :حسانين محمد فوزي رمضان ،االقتباس في النشر
العلمي :بين األصالة والسرقة .اطلع عليه بتاريخ2020/05/31 :م ،على الساعة ،11:49
باستخدام الرابط http://arsco.org/article-detail-1089-8-0 :؛ الدهشان جمال ،برامج
كشف االنتحال للبحوث المنشورة باللغة العربية بين الحقيقة والوهم ،المجلة التربوية ،العدد
الخامس والخمسون ،نوفمبر 2018م ،ص.7
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 - 8الحربي هيفاء مشعل ،الحربي ميساء النشمي ،دراسة بعنوان :برمجيات كشف السرقة
العلمية (دراسة وصفية تحليلية)2014-2015 ،م ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم
المعلومات ومصادر التعلم ،جامعة طيبة ،ص 19؛ عيساني طه ،الممارسات األكاديمية
الصحيحة وأساليب تجنب السرقة العلمية ،مداخلة قدمت ضمن ملتقى :تمتين أدبيات البحث
العلمي ،المنعقد بالجزائر العاصمة بتاريخ  29ديسمبر 2015م ،منشورات مركز جيل البحث
العلمي ،ص .147
 -9الحربي هيفاء مشعل ،الحربي ميساء النشمي ،مرجع سابق ،ص .18
 - 10للتفصيل أكثر في هذه حالة "الترجمة العكسية مع استخدام برامج التدقيق اإلمالئي" يمكن
العودة لـ :فوزي رجب ،االنتحال العلمي ،إصدار خاص ،منظمة المجتمع العلمي العربي،
 ،2016ص ص .33-29
 -11الحربي هيفاء مشعل ،الحربي ميساء النشمي ،مرجع سابق ،ص .42
 -12للتفصيل أكثر في هذه الجزئية يمكن العودة لـ :حسانين محمد فوزي رمضان ،مرجع
سابق؛ الدهشان جمال ،مرجع سابق ،ص ص .11-10
 -13في هذا المعنى :بيوض نوجود ،بوطالب سعاد ،السرقات العلمية وجودة البحث العلمي:
بين المفهوم وآليات مكافحتها ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد (08مارس 2019م) ،المركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،ص 395؛ عيساني طه،
مرجع سابق ،ص .148
 -14في هذا المعنى :حسانين محمد فوزي رمضان ،مرجع سابق؛ الدهشان جمال ،مرجع
سابق ،ص .8
 -15االقتراح المقدم مستلهم من التجربة المصرية في مجال فحص االنتاج العلمي للمتقدمين
لشغل وظائف األساتذة المساعدين .للتفصيل أكثر في هذه التجربة يمكن العودة لـنص المادة
 31من قواعد ونظام عمل اللجان العلمية لفحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف
األساتذة المساعدين ،الدورة الثالثة عشرة ( ،2022-2019القواعد التي تم أقرت في جلسة
المجلس األعلى للجامعات في الجلسة رقم ( )690بتاريخ 2019/07/18م ،والمعدلة في
جلسة المجلس األعلى للجامعات رقم ( )693بتاريخ  .)2019/10/19اطلع عليه بتاريخ:
2020/04/12م ،على الساعة  ،19:11باستخدام الرابط:
http://scu.eg/News/News_img/15722554801853664925.pdf

 -16بعض االقتراحات المقدمة مستلهمة من مجموع االقتراحات التي قدمها األستاذ حسانين
محمد فوزي رمضان ،مرجع سابق؛ كما أوردها أيضا الدهشان جمال ،مرجع سابق ،ص
.14
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 -17االقتراح المقدم مستلهم من تجربة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ،فيما
يخص الخدمات التي تقدمها وحدة مساندة وخدمة الباحثين.
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/RSSU

قائمة المراجع:
 النصوص القانونية:
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،القرار رقم  143الصادر بتاريخ  12ماي 2010م،المتضمن إصدار ميثاق األخالقيات واآلداب الجامعية( .النشرة الرسمية للتعليم العالي
والبحث العلمي ،السداسي األول ،2010/ص ص ).214-207
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،القرار الصادر بتاريخ  11جوان  2014م ،المتضمنإحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي وتحديد تشكيلها وسيرها( .النشرة
الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي ،الثالثي الثاني ،2014/ص ص ).175-171
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،القرار رقم  ،933الصادر بتاريخ  28جويلية2016م ،المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها( .النشرة
الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي ،الثالثي الثالث ،2016/ص ص ).385-377
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،المذكرة رقم  /712أ.خ.و ،2020 /الصادرة بتاريخ 4جوان  ،2020المتعلقة بـمناقشة أطروحات الدكتوراه.
 المؤلفات:
 رجب فوزي 2016( ،م) ،االنتحال العلمي ،إصدار خاص ،منظمة المجتمع العلمي العربي. المقاالت:
 بيوض نوجود ،بوطالب سعاد( ،مارس 2019م) ،السرقات العلمية وجودة البحث العلمي:بين المفهوم وآليات مكافحتها ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد  ،08ص ص .397-388
 الدهشان جمال( ،نوفمبر  2018م) ،برامج كشف االنتحال للبحوث المنشورة باللغة العربيةبين الحقيقة والوهم ،المجلة التربوية ،العدد الخامس والخمسون ،ص ص .16-2
 المداخالت:
 عيساني طه 29( ،ديسمبر 2015م)" ،الممارسات األكاديمية الصحيحة وأساليب تجنبالسرقة العلمية" ،ملتقى تمتين أدبيات البحث العلمي ،مركز جيل البحث العلمي ،الجزائر.
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 سايح فطيمة 7( ،و 8نوفمبر 2018م)" ،جريمة السرقة العلمية في الجامعات وطرقمحاربتها-مع اإلشارة إلى حالة الجزائر" ،الملتقى الوطني حول األمانة العلمية "ثقافة
الباحث العلمي األكاديمي" ،جامعة لونيسي علي ،البليدة  ،02الجزائر.
 الدراسات:
 الحربي هيفاء مشعل ،الحربي ميساء النشمي2014-2015( ،م) ،دراسة بعنوان:برمجيات كشف السرقة العلمية (دراسة وصفية تحليلية) ،قسم المعلومات ومصادر التعلم،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،المملكة العربية السعودية.
 مواقع االنترنت:
 فضيل حسام الدين ،األبحاث المزورة تسقط جامعات الجزائر في ذيل التصنيف ،جريدةالعربي الجديد 7 ،مارس2016م ،قسم تحقيقات ،ص .26
/األبحاث-المزورة-تسقط-جامعاتhttps://www.alaraby.co.uk/investigations/2016/3/7-
) (consulté le 14/01/2020 à 13 :15الجزائر-في-ذيل-التصنيف

 محمد فوزي رمضان حسانين ،االقتباس في النشر العلمي :بين األصالة والسرقة.)http://arsco.org/article-detail-1089-8-0 (consulté le 31/05/2020 à 11 :49
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