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  .بن عزوز إبراهيم :األستاذ  

إجـراءات فصـل اإلفـراج عـن البضائـع  عـن التخليـص الجمركـــــي "    

 181ص.................. " المتضمــن تعــديــل قانـــون الجمــــارك 04 -17نظــرة علـى قانــون  



 كلمة العدد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف المرسلين ،                 

 2018جوان هاهو العدد الثالث من مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

و مواضيع متنوعة في العلوم القانونية  و السياسية من شتى ربوع جامعات  يصدر بحلة جديدة 

ختلف اإلشكاالت القانونية و إيجاد لها مختلف و بمواضيع جادة تهدف إلى إثارة مُ  الوطن 

  .الحلول و االقتراحات 

و إذ نحن و في هذا المقام ندعو جميع الباحثين في ميدان الحقوق و العلوم            

و اقتراحاتهم العلمية القيمة سية إلى المساهمة في مجال رقي المجلة بمساهماتهم السيا

  .المختلفة 

                               و أخص بالذكر  و في األخير أجدد شكري على القائمين على المجلة          

على اهتمامه  مدير المركز الجامعي بآفلو " عبد الكريم طهاري " األستاذ الدكتور حضرة 

  .بالمجلة  و تشجيعه لطاقمها 

بما بعد المساعد المكلف مدير ال" البية يوسف" األستاذ  إلىأيضا بجزيل الشكر  كما نتقدم 

  .  "القيمة  هحعلى توجيهاته و نصائ  ةالتدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجي

التي معهد الحقوق و العلوم السياسية مدير " عيسى جعيرن " الدكتور  ثمن مجهودات كما نُ    

  .للمجلة و عونا نعّدها سندا 

  تحرير المجلةهيئة عن 

   علي عثماني : األستاذ 
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 اآلليات القانونية لضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية اإلدارية

  جامعة األغواط –بوناصرإيمان    :األستاذة  –الهادي خضراوي : األستاذ الدكتور 

  :ملخص 

ظى األشخاص املعنوية العامة يف سبيل إشباع حاجيات ا�تمع بامتيازات و سلطات متكنها من حتُ 

األداء احلسن لنشاطها و حتقيق املصلحة العامة اليت طاملا تتذرع �ا لتربير أعماهلا غري املشروعة وألن 

الكافة وكذا التطبيق اهلدف األمسى للقانون املوازنة بني املراكز القانونية من جهة و فرض مسوه على 

 األمثل له ، عمل املشرع اجلزائري على خلق السلطة القضائية اإلدارية مبختلف درجا�ا لتكفل ذلك 

آليات ردعية متارسها يف حال تراخي أو عدم تنفيذ اإلدارة  09-08كما منحها من خالل القانون 

  .القضائية الصادرة ضدها بصفتها سلطة تنفيذية و بدواعي املصلحة العامة ملختلف األحكام 

Abstract :  

The general moral persons in order to satisfy the needs of the society 

enjoy privileges and powers that enable them to perform well for their 

activities and to achieve the public interest which has long been 

invoked to justify their illegitimate actions. The supreme objective of 

the law is to balance between the legal centers on the one hand, The 

Algerian legislator to create the administrative judicial authority of 

various degrees to ensure that, as granted by Law 08-09 mechanisms of 

deterrence practiced in the event of laxity or non-implementation of 

the Department as an executive authority and for the public interest of 

the various judgments against them. 



 2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 اآلليات القانونية لضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية اإلدارية

جامعة األغواط    –بوناصر    إيمان :األستاذة –الهادي خضراوي  :األستاذ الدكتور  

 

 املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  2

 

  :مقدمة 

         يهدف إىل حتقيق املصلحة ملا كان النشاط الذي متارسه األشخاص املعنوية العامة        

يكون مطابقا للقانون ليّحقق هذا اهلدف ، و لضمان ذلك ال بد عليها  العامة ؛ كان من الواجب أن

الصادرة ضدها فقرارات القضاء اإلداري تكشف عن  أن تسعى إىل تنفيذ قرارات القضاء اإلداري

حقوق املتعاملني معها  ، و االعتداء علىمواطن خمالفة أعمال األشخاص املعنوية العامة للقانون 

و قصدهم غاية واحدة محاية حق مفرتض من  الذين ال يلجأون إىل القضاء ال سيما اإلداري إالّ 

تعسف اإلدارة أو الوصول إليه ، كون القضاء هو من له السلطة املطلقة يف ذلك ، كما يعترب تنفيذ 

أن القصد من استصدار احلكم  إعادة احلق إىل هي الغاية من إصدارها حيث  األحكام بصفة عامة

نصابه وهذا لن يتحقق على أرض الواقع سوى بتنفيذ احلكم ، حيث أن هذا التنفيذ هو النهاية 

الطبيعية لكافة األحكام القضائية ،وهو آلية اكتساب احلكم لقيمته العملية ، وإن كان تنفيذ أحكام 

           يف التباطىء  أو التواطىء الذي ينسب للقائمني عليه القضاء العادي ال يواجه  مشكلة اللهم إال

و باعتبار األشخاص املعنوية العامة ختدم املتعاملني معها  و تسعى لتحقيق مصلحتهم و محاية 

حقوقهم ، فإن تنفيذ قرارات القضاء اإلداري الصادرة ضدها يعد من واجبا�ا األساسية و يفرض 

قضى هلم �و لو كان ضدها ، و يفرتض فيها أن تعي أمهية متّتع هذه القرارات عليها متكني هؤالء مما ي

بالقوة التنفيذية وواجبها بتنفيذها طواعية واختيارا ، ألن الوضع القانوين العادي يفرتض أن دور 

القاضي اإلداري يكتمل بإصدار قراره و يتبعه امتثال احملكوم عليه ملقتضى ذلك القرار غري أن تنفيذ 

وهي  –ألحكام القضائية اإلدارية يواجه صعوبة بالغة مرجعها اإلدارة هي احلكم اخلصم حيث ا

خصم يف الدعوى  هي القائمة على تنفيذ احلكم الصادر فيها اعتبارا لقواعد إدارية تقضي بأنه ال 

لطتني التنفيذية جيوز التنفيذ اجلربي يف مواجهة اإلدارة ، إضافة إىل التطبيق احلريف ملبدأ الفصل بني الس

والقضائية والذي مبوجبه ال جيوز للقضاء أن يواجه اإلدارة أو يأمرها بإتيان أمرًا ما أو باإلحجام عنه 

حيث أن القضاء حيكم وال يدير بصورة أدت إىل أن مآل هذا املبدأ ملصلحة اإلدارة حبيث أصبحت 
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حكامه بصورة صرحية أو ضمنية وألن هي اليت تتدخل يف أعمال القضاء يف صورة االمتناع عن تنفيذ أ

أحكام القضاء اإلداري �دف إلرساء مبدأ املشروعية فإن انتهاك اإلدارة هلا سواء بعدم التنفيذ أو 

إعاقتها أو القيام �ا على حنو ال يتفق مع ما جاء باحلكم األمر الذي خيرج الدولة عن إطار الدولة 

فيذية واليت تعد من أهم وظائفها تنفيذ القانون واليت تعد أحكام القانونية مما يعدم الثقة يف السلطة التن

  .القضاء إحدى صورها 

من أجل إرساء دولة القانون وضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية اإلدارية الصادرة ضدها      

          الذي يعترب إحدى صورها منح التشريع اجلزائري ال سيما قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

  :القاضي اإلداري جمموعة من اآلليات متكنه من ذلك و منه نطرح اإلشكالية كالتايل  09-08رقم 

فيما تتمثل أهم اآلليات التي وضعها المشرع الجزائري تحت تصرف القاضي اإلداري  -

 لمواجهة تعسف اإلدارة في تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية

 :سالفة الذكر ارتأينا تقسيم الدراسة إىل مبحثني كالتايل لإلجابة على اإلشكالية        

  .آلية الغرامة التهديدية : المبحث األول 

تعترب إحدى الوسائل املمنوحة من قبل املشرع اجلزائري للقاضي اإلداري الذي مل تنفذ        

أحكامه أو مت الرتاخي يف تنفيذها من قبل اإلدارة وألكثر تفاصيل نتطرق إىل تعريفها يف املطلب 

  : على النحو اآليت األول و إىل يف املطلب الثاين 

  . التهديديةاإلطار المفاهيمي للغرامة : المطلب األول 

ظهرت الغرامة التهديدية يف بادئ األمر يف جمال القانون اخلاص ، مث توسع جماهلا حىت       

مشلت عالقات القانون العام عندما توصل القضاء اإلداري الفرنسي إىل جواز إستخدامها ضد 

ية يف يد القاضي نص املشرع اجلزائري على األمر بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة كآل اإلدارة ، وقد

  . 09 - 08 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم 987 إىل 980اإلداري يف املواد من 
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  . تعريف الغرامة التهديدية: الفرع األول 

الغرامة التهديدية هي املبلغ املعني احملكوم به عن كّل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بدء        

و حيكم بالغرامة التهديدية كجزاء كاٍف للحد من تّعنت املدين  1القاضيمن الوقت الذي حيدده 

و قهره على التنفيذ عينا ، و ال يقصد باجلزاء هنا العقوبة ، بل نتيجة لالمتناع عن التنفيذ و هي 

احلّث على التنفيذ عن طريق التهديد ، كما يعترب احلكم بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة تذكريا هلا 

امها باحرتام قوة الشيء املقضي به ضدها ، و هو تذكري يأخذ شكل التهديد و التحذير بالتز 

و األصل هو أن الغرامة التهديدية مّؤقتة ، و يتّجلى طابعها املّؤقت يف قابليتها للتعديل   2الرمسي 

 متّوقعة بينما ال ميكن تعديل الغرامة القطعية إال إذا نتج عدم التنفيذ عن قوة قاهرة أو حالة غري

                 طبقا لقانون القضاء اإلداري الفرنسي ووفقه هناك نوعني من الغرامات التهديدية املؤقتة

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جند أن  984و القطعية ، لكن بالرجوع إىل نص املادة 

الغرامة ، أما عن قيمة الغرامة  املشرع اجلزائري قد استبعد الغرامة القطعية بنصه على جواز تعديل

فريى البعض أن املبلغ جيب أن يكون كاف ليمنع اإلدارة من الّلجوء إىل أي حّل آخر غري 

التنفيذ ، و أن يكون أكرب من التعويض الذي قد حيصل عليه احملكوم له ، أي أن يكون مهددا 

أن الرأي الفاصل يكون للقاضي ماليا فعال كفيال بأن يثين عزم اإلدارة على عدم التنفيذ ، غري 

اإلداري اآلمر بالغرامة التهديدية ، مبا له من سلطة واسعة يف التقدير ، و متتد سلطة القاضي 

اإلداري هذه إىل متكينه من تعديل مبلغ الغرامة ، بزيادته إذا مل حيدث األثر املرجو منه و له  

         ذلك مدى جسامة خطأ اإلدارة  كذلك أن خيفض مبلغها أو يلغيها متاما على أن يراعي يف

                                                           
   2004عادل جبري محَمد حبیب ، التنفیذ العیني لاللتزامات العقدیة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، مصر ،  -  1

 .433 -439ص 
الجزائر ، مَجلة العلوم اإلنسانیة . وسائل إجبار اإلدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التشریع الجزائري  عزري الزین ، -  2

 .123، ص  2010،  20، العدد جامعة محمد خیضر بسكرة 
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، فإذا تبني له أن امتناع اإلدارة عن التنفيذ ال يعد خطًأ أصال  كأن متارس واجب 3و نيتها 

من قانون  984احلفاظ على النظام العام  فله أن يلغي الغرامة املأمور �ا متاما ،وقد نصت املادة 

  .اخلفض من قيمة الغرامة و اإللغاء دون الزيادةعلى  09-08اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم 

  التكييف القانوني للغرامة التهديدية : الفرع الثاني 

           لقد كانت  و ال تزال الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية حمل جدل و صبغت بتكييفات 

          سؤولية خمتلفة ، وقد ذهب جانب من الفقه يف فرنسا الغرامة التهديدية على فكرة امل

املدنية ، حيث ذهب إىل كو�ا حكما بالتعويض يصدر يف حالة إخالل املدين بالتزامه ، و قد 

تّبنت حمكمة النقض الفرنسية هذا املفهوم لفرتة من الزمن ، مث ختّلت عنه لكونه ال يفسر الطابع 

تيجة �ائية و جزاء لإلمتناع عن التهديدي للغرامة التهديدية فاملشرع مل يرّتب الغرامة التهديدية كن

التنفيذ  ، إذ ميكن احلكم �ا مبجرد ثبوت االمتناع �دف وضع حد له ، فليست الغرامة جزاء 

يّوقع عند اليأس من كّل تنفيذ إذ ال جدوى منها حينئذ مادام التهديد هو العنصر األساسي هلا 

من  980التنفيذ ويتبني ذلك يف املادة ووفقا للتشريع اجلزائري فإن الغرامة التهديدية هي أمر ب

الذي نص على جواز األمر بغرامة �ديدية مبناسبة توجيه أمر باختاذ  094- 08رقم  القانون

يجوز للجهة القضائية اإلدارية المطلوب " تدابري تنفيذ معينة أو األمر بإصدار قرار جديد 

، كما ... " أن تأمر بغرامة تهديدية 979و  978منها اتخاذ أمر بالتنفيذ طبقا للمادتين 

من نفس القانون باألمر الضمين بّاختاذ تدابري التنفيذ   981تقرتن الغرامة التهديدية طبقا للمادة 

دمي طلب األمر بّاختاذ التدابري الضرورية للتنفيذ تق 987احملددة يف احلكم و جيوز طبقا للمادة 

مع غرامة �ديدية ، ترتبط بتنفيذ حكم قضائي  حيث ال حيكم �ا ضد اإلدارة إال �دف تنفيذ 

حكم قضائي صادر ضدها ، و لذلك فهي ال تكتسب صفة التهديد املستخدم لتنفيذ أي نوع 

                                                           
منصور محّمد أحمد ،  الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد اإلدارة ، دار الجامعة  -  3

 .و ما یلیها  165، ص 2002، ) مصر ( الجدیدة للنشر  اإلسكندریة 
 . ون اإلجراءات المدنیة واإلداریةالمتعلق بقان2008، / 02/  25، الصادر في  09- 08قانون  -  4
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حكم قضائي وفقا لنفس املواد ، إن احلكم  من إلتزامات اإلدارة ، بل فقط تلك اليت ترتبت عن

          5بالغرامة التهديدية ال يعد بذاته إجراء من إجراءات التنفيذ  فهو وسيلة إجبار غري مباشر

و لذلك فإن القاضي اإلداري عندما يفرض على اإلدارة غرامة �ديدية ، فإّنه ال ميلي عليها 

دها ، بل يدفعها إىل اّختاذ اإلجراءات اليت تكفل بذلك طريقة حمددة لتنفيذ احلكم الصادر ض

  ذلك و اليت تكون اإلدارة يف كثري من احلاالت أدرى �ا

  .ضوابط استخدام آلية الغرامة التهديدية: المطلب الثاني 

إن الغرامة التهديدية وسيلة للحث اجلربي على التنفيذ ، ال ميكن فرضها على اإلدارة        

عند توافر جمموعة من الشروط و األوضاع جمتمعة يؤدي غياب أحدها إىل عدم  احملكوم عليها إال

  :جواز أو عدم فائدة الغرامة احملكوم �ا تتمثل يف 

ال ميكن اللجوء مباشرة إىل : ثبوت إمتناع اإلدارة عن تنفيذ الحكم القضائي اإلداري  -

ة موقف اإلدارة من التنفيذ و إن �ديد اإلدارة ماليا لتنفيذ احلكم مبجرد صدوره ، و قبل معرف

صدرت مع احلكم نفسه فّإ�ا ال تسري مباشرة يف مواجهة اإلدارة مثل األوامر بالتنفيذ ، بل 

يتّوقف سريا�ا على مرور فرتة من الزمن حيددها القاضي ، تكون كافية ليتبني خالهلا مدى 

فيذ هو أول شرط جيب ّحتققه إن عدم عدم شروع اإلدارة يف التن. استجابة اإلدارة للتنفيذ 

للحكم بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة ، و ال يكفي ذلك إذ يشرتط أن يستمر امتناعها عن 

التنفيذ ، أما إذا شرعت يف اّختاذ إجراءات تنفيذ احلكم الصادر ضدها ، فتكون بذلك قد 

 ديدية غري مربر أظهرت نيتها يف االمتثال ملا قضى به ، مما جيعل احلكم عليها بغرامة �

يتم الّلجوء إىل التهديد املايل عموما إذا كان :أن يتطّلب التنفيذ التدخل المباشر لإلدارة  -

 .)اإلدارة(تنفيذ اإللتزام غري ممكن دون تدخل املدين شخصيا 

                                                           
 .34منصور محّمد أحمد ، مرجع سابق ، ص  -  5
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إ ن �ديد اإلدارة ماليا لدفعها إىل تنفيذ :أن يكون تنفيذ الحكم  القضائي اإلداري ممكنا  -

احلكم الصادر ضدها ، يفهم منه أ  ن يف استطاعتها أن تقوم به ، فال بد أن يكون تنفيذ 

االلتزام عينا ممكنا ، أما إذا أصبح مستحيال فال معىن للحكم بالغرامة التهديدية حبيث لن يتّحقق 

 الغرض منها 

إذا كان قد سبق تسليط  غرامة  �ديدية على اإلدارة :  عدم سبق األمر بغرامة تهديدية -

إن هذا الشرط غري . لتنفيذ حكم ما ، فال ميكن �ديد اإلدارة ماليا مرتني لتنفيذ حكم واحد 

منصوص عليه صراحة ال يف نصوص قانون القضاء اإلداري و ال قانون اإلجراءات املدنية 

ال أن جملس الدولة الفرنسي و باعتباره قاض إداري إ.واإلدارية ، و ال يفهم منها ضمنيا كذلك 

 .6جمتهد  استخلص هذا الشرط و طبقه 

  آليتي العقوبة الجزائية و التأديبية: المبحث الثاني 

الفا للقانون ، ويكون عد خمُ امتناع املوظفني املختصني عن تنفيذ األحكام القضائية يُ  إنّ          

للمحكوم له يف هذه احلالة احلق يف حتريك الدعوى اجلزائية مباشرة إىل احملكمة املختصة ، كما ينص 

القانون على معاقبة كل موظف تأديبيا إذا ما أخل بالواجبات املنصوص عليها قانونا ال سيما املتعلقة 

  للسلطة التنفيذية  بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضده  بصفته ممثال

  .آلية تجريم فعل االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي: المطلب األول 

متِنع عن تنفيذ األحكام القضائّية من أقوى الوسائل اليت ُجتِرب        
ُ
وظف امل

ُ
يُعترب جترمي ِفعل امل

وظف العام واإلدارة على حّد سواء لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية، ويكون بذلك
ُ
قد خرج عن  امل

ُحدود وظيفته، ففي حالة ما إذا امتنع املوظف العام عن تنفيذ ما جاء يف احلكم القضائي اإلداري 

                                                           
بن عاشور صفاء ، تدخل القاضي اإلداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العام ، مذكرة ماجستیر تنفیذ : أنظر -  6

 . 228- 225، ص 2014-2013،  1األحكام القضائیة ، جامعة الجزائر 



 2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 اآلليات القانونية لضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية اإلدارية

جامعة األغواط    –بوناصر    إيمان :األستاذة –الهادي خضراوي  :األستاذ الدكتور  

 

 املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  8

 

الصادر ضده أو متاطل يف تنفيذ القرار القضائي سواء كان ذلك بامتناعه أو اعرتاضه أو عرقلته عمدا 

ظف العام، وتطبيقًا لذلك فقد تنفيذ فإنه بذلك يكون قد ارتكب جرمية يف القانون يعاقب عليها املو 

عاقب املشرع اجلزائري كل من استغل سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ احلكم أو امتنع أو اعرتض أو عرَقل 

مكرر اليت جاءت يف تعديل قانون العقوبات  138عْمًدا تنفيذ حكم قضائي حيث نصت املادة 

  :على ما يلي 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23-06مبوجب القانون 

كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو "

سنوات وبغرامة ) 03( أشهر إلى ثالث )  06( عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة 

   "دج  100.000دج إلى  20,000من 

         
ُ
تمثل يف ِصفة وُيالحظ على هذا النّص ُوجوب توافر أركان هلذا اجلُرم كالرُّكن امل

ُ
فرتض وامل

وظف العام كما هي ُحمّددة يف ا�ال اإلداري، إذ يُعترب الّشخص الذي يقوم بعمل دائم يف ِخْدمة 
ُ
امل

عّني عن طريق السُّلطة اليت هلا صالحيّة 
ُ
مرفق عام ُتديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وامل

وظف العا
ُ
تعلق باألفعال املاديّة للُجْرم فيقوم على التعيني قانونًا تكون له ِصفة امل

ُ
م وأّما الرّكن الثاين امل

وّظف ُسلطته بوقف تنفيذ ُحكم أو االمتناع أو االعرتاض أو عرقلة تنفيذه، وهو ما ُيطلق 
ُ
استعمال امل

كان عليه استعمال السُّلطة العامة ضّد تنفيذ القرارات القضائية، إضافة إىل  أّن القيام بالتصّرف سواًء  

وظف، أي اّجتاه نيّته إىل ارتكاب الِفعل بغري سبب 
ُ
إجيابيا أو سلبيا مع توافر القصد اجلنائي لدى امل

مشروع، مع اإلشارة إىل أّن ُجمّرد اإلمهال ال يُرتب عليه تطبيق هذا الّنص، وحىت تقوم هذه اجلرمية يف 

وظف ال بُّد أن يكون قد بُلغ تبليًغا صحيًحا باُحلكم 
ُ
املمهور بالِصيغة التنفيذية، وهذا الشّرط حّق امل

يكتسي أمهّية بالغة خاّصًة بالنسبة ألحكام اإللغاء ألّن أحكام الّتعويض مهما واجهت من مشاكل 

من قانون  139مث أجاز احلكم بعقوبات تبعية او تكميلية بنصه يف املادة  ،7فهي تنتهي بالتنفيذ 

                                                           
د اللطیف ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات اإلداریة في التشریع الجزائري  ، مذكرة تخرج لنیل رزایقیة عب -  7

 . 245، ص  2013/2014: الماجستیر في القانون العام تخصص تنظیم إداري، جامعة الوادي ،  السنة الجامعیة
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ذلك بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق  يعاقب الجاني فضال عن" العقوبات على أن 

وذلك من خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات على األكثر، كما  14الواردة في المادة 

يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على 

  " األكثر

من قانون العقوبات اجلزائري على  139المادة مث أجاز احلكم بعقوبات تبعية او تكميلية بنصه يف 

يعاقب الجاني فضال عن ذلك بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق الواردة في المادة "  :أن

يحرم  أنوذلك من خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات على األكثر، كما يجوز  14

"                          نوات على األكثرمن ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر س

وما ْجتُدر اإلشارة إليه أن املشرع املصري قد قام بتقرير املسؤولية للموظف قصد ضمان تنفيذ أحسن 

هذا األخري الذي يتسّبب يف مسؤولية الشخص املعنوي بغرامة �ديدية حّىت وذلك بالنّص على إدانة 

أن :تكون فّعاليُتها ذات حقيقة، ونفت حمكمة النقض املصرية تلك املسؤولية إذا توافر شرطان ومها 

يكون األمر من اختصاص الرئيس وأن يكون ذا عالقة بشؤون الرئيس الرمسّية واختصاصاته القانونّية،  

وّظف َحَسن الِنّية، وثانيهما أن يُثِبت أنّه مل كما يت
ُ
عني أن يتوفر فيه شرطان أّوهلما أن يكون امل

 .يرتكب الفعل إال بعد التثّبت، والتحّري ويبين اعتقاده مبشروعيته على أسباب معقولة

         ثاين شرط و هو االمتناع عن تنفيذ القوانني واألحكام إطاعة إىل أمر الرئيس ِطبقا         

ختص بالتنفيذ يقع عليه واجب التنفيذ للُحكم، وعليه أن 
ُ
وظف امل

ُ
للقانون، حيث يرى البعض أّن امل

يتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك، ولكن إذا تدّخل رئيسه الذي جيب عليه إطاعته وطلب منه عدم 

وظف حىت متتنع مسؤوليته اجلنائية أن
ُ
يكون ِفعله مباًحا  تنفيذ ُحكم مطلوب تنفيذه، فيكون على امل

وظف للتنصل من املسؤولّية من عدم تنفيذ 
ُ
أن تتوافر يف حقه الشروط الواردة سابِقا وقد يتحايل امل

. اُحلكم، أو األمر وذلك لتنفيذ اُحلكم تنفيذا ملتويًا، ّمث إعادة إصدار القرار املطعون فيه بصورة أخرى

لغرامة التهديدية ، ورغبة يف جعلها وسيلة ضغط نص املشرع اجلزائري يف ذات الصدد تدعيما لنظام ا
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حقيقية لضمان تنفيذ األحكام القضائية على توقيع غرامة مالية على تصرفات املوظف اليت تسببت يف 

احلكم على أحد األشخاص العامة بغرامة �ديدية  أو تلك اليت �دف إىل تعطيل تنفيذ األحكام 

  .        بإصدار األمر بدفع املبلغ الذي قضى به احلكم القضائي  املالية عن طريق امتناع املوظف املختص

عقوبات  1995/ 20/07املتعلق مبجلس احملاسبة املؤرخ يف 17-95قرر املشرع مبوجب األمر رقم 

" : منه  على 11 / 88فقد نصت املادة .مالية على عاتق املوظف الذي ميتنع عن تنفيذ األحكام

الجماعات اإلقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو  التسبب في إلزام الدولة أو

إضافة  "تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة ألحكام القضاء

يتعرض هلا املخالف، هي الغرامة اليت ال ميكن أن يتعدى  اليت تقرر أن العقوبة اليت 89إىل نص املادة 

، يف الواقع إن 8اإلمجايل، الذي يتقاضاه املعين عند تاريخ ارتكاب املخالفة  السنويمقدارها املرتب 

للغرامة التهديدية قوة كبرية يف التهديد من خالل سريا�ا تصاعديا، ذلك أن احلكم الصادر بفرضها 

يذ ليس �ائيا واجب النفاذ، بل حكم وقيت،حيث تظل الغرامة مسلطة على اإلدارة إىل أن تقوم بتنف

التزاما�ا ، إن فعالية الغرامة التهديدية كوسيلة إلكراه اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية تتجلى 

بصورة أكيدة يف نظام املسؤولية املالية لكل موظف أدت تصرفاته إىل إدانة أي شخص من أشخاص 

وتقرير هذه .ائيالقانون العام بغرامة �ديديه بسبب عدم التنفيذ الكلي أو اجلزئي للحكم القض

نص ،  املسؤولية خيفف من املساوئ النامجة عن ختصيص جزء من الغرامة التهديدية خلزينة الدولة

املشرع اجلزائري على قانون يتضمن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية القاضية بالتعويض وهو قانون 

األحكام القضائية الذي حيكم النزاعات الناشئة عن تنفيذ  02/01/1991املؤرخ يف 91-08

                                                           
ت القضائیة اإلداریة والجزاءات المترتبة عنها، مجلة حسینة شرون، المسؤولیة بسبب امتناع اإلدارة عن تنفیذ القرارا -  8

 .182، ص  2009المفكر، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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القائمة بني اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وكذا ميكن للمتقاضي 

مبوجب هذا القانون وهم األشخاص الطبيعية الذينله أحكام قضائية تتضمن إدانة الدولة واجلماعات 

نة العمومية تسديد ديو�ا تبعا احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري للمطالبة من اخلزي

ولتطبيق هذا القانون أصدرت وزارة االقتصاد املديرية املركزية للخزينة . لألحكام والقرارات القضائية

تتعلق بتنفيذ األحكام القضائية  05/1991/ 11املؤرخة يف 06/ 034آنذاك تعليمة حتت رقم 

العمليات املالية ،فنصت يف الفصل األول منها  وتتضمن هذه التعليمة حتديد النماذج التطبيقية بتنفيذ

على جمال التطبيق ،وهي العقوبات املالية الصادرة ضد الدولة اليت ميكن احلصول عليها من اخلزينة 

على أساس مبالغ العقوبة   أو مبلغ الديون، وتستثين التعليمة من جمال التطبيق القرارات القضائية 

لقانون العام واملتضمنة عقوبات مالية لألفراد، وكذا القرارات الصادرة الصادرة ضد األشخاص املعنوية ل

يف النزاعات املتعلقة باألفراد واملتضمنة عقوبات مالية هليئات أخرى غري الدولة واجلماعات احمللية 

واىل جانب هذا نص الفصل الثاين من التعليمة على . واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

ق باحملاسبة عند تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية واليت تدخل يف النزاعات اليت تنشأ بني أحكام تتعل

وفيما خيص التسيري يأخذ على عاتق .اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 

املتعلق بتنفيذ القرارات  302  038حماسب عمومي بإجراء اقتطاعات تلقائية من احلساب رقم 

لقضائية الصادرة حلساب األفراد واملتضمنة عقوبات مالية للدولة وجيب على أمني اخلزينة أن يدفع ا

مكرر  138أشهر و ٕاال توبع جزا ئيا طبقا لنص املادة  03املبلغ املقرر يف القرار القضائي يف اجل 

  .من قانون العقوبات

 



 2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 اآلليات القانونية لضمان تنفيذ اإلدارة لألحكام القضائية اإلدارية

جامعة األغواط    –بوناصر    إيمان :األستاذة –الهادي خضراوي  :األستاذ الدكتور  

 

 املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  12

 

  .آلية العقوبة التأديبية: المطلب الثاني 

يقوم اجلزاء التأدييب على فكرة اخلطأ التأدييب ، وتقوم مسؤولية املوظف التأديبية مىت اقرتف هذا        

اخلطأ حىت ولو مل يؤد ذلك إىل ضرر، ويعد امتناع املوظف عن تنفيذ حكم قضائي أو تدخله لعرقلة 

ى الواجب يف هذا التنفيذ مبثابة خطأ تأدييب يرتب مسئوليته حيث يعد ذلك مبثابة خروج على مقتض

، حيث أن 9املتعلق بالوظيف العمومي  03-06أعمال الوظيفة املنصوص عليها يف القانون رقم 

احرتام أحكام القضاء والعمل على تنفيذها على حنو حيقق غايا�ا دون تعطيل هو من أهم واجبات 

اً اليه والذي الوظيفة ، ذلك لكون اخلروج على ذلك يشكل خمالفة للقانون الذي صدر احلكم مستند

إىل ذلك فان يؤدى املوظف عمله يف إطاره بأمانه وشعور باملسؤولية يعد خمطئًا أذا خالفه ، أضافه 

يف مفهوم القانون مبعناه الواسع ، وتبدو أمهية اجلزاء التأدييب كوسيلة لتنفيذ  احلكم القضائي يدخل

رفقي ، حبيث ال يسأل عنه املوظف مالياً األحكام القضائية ، انه لو اعترب االمتناع عن التنفيذ خطأ م

  .10إال أن ذلك ال مينع من مساءلته تأديبياً عن هذا اخلطأ 

وظف عن تنفيذ اُحلكم أو عرقلة تنفيذه ينِطوي أيضا اإلخالل بواجبا�ا           
ُ
ال شك أّن امتناع امل

وّظف ولكن ما ُحيّدد ِقيام لوظيفية و إهدارا ُحلّجية اُحلكم ِممّا يكون جرمية تأديبّية يُعاِقب 
ُ
عليها امل

خالفة 
ُ
وّظف قد ارتكَب اخلطأ بامل

ُ
املسؤولّية يف هذه احلاالت أم ا رن، األمر األول أن يكون امل

                                                           
، یتضمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة  2006یولیو  15، المؤرخ في  03-06األمر رقم   -  9

 . 46عدد 

والحلول المقترحة ،  المؤتمر الثاني لرؤساء  اإلداريكریم خمیس خصباك ، مشكالت تنفیذ األحكام الصادرة عن القضاء  - 10  

  .                      ، في دولة األمارات العربیة المتحدة  2012/ 9/ 12 - 11المحاكم اإلداریة في الدول العربیة ،المنعقد للفترة من  
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وّظف ومساءلته إداريا أن يُثِبت أنّه قد وقع منه ِفعل 
ُ
لُرؤسائه، واألمر الثاين أنّه قد يتعّني إلدانة امل

قوع ُخمالفة إداريّة تستوِجب التأديب فاملسؤولية التأديبّية شخصّية، إجيايب أو سليب يُؤّدي إىل و 

خالفة التأديبّية مل ترِد يف ُمْعظم التشريعات على سبيل احلصر، وقد جرى قضاء احملكمة على أّن 
ُ
وامل

اخلُروج عن ُمقتضيات الوظيفة، وما تفرِضه من واجبات يُعّد ذنًبا إداريا، وهذا هو سبب القرار 

وما جتدر اإلشارة إليه أنه ال يوجد تعارض بني املسؤولّية التأديبّية واملسؤولّية اجلِنائّية، فقد . يبالتأدي

وّظف جرمية تأديبّية وأخرى ِجنائّية يف نفس الوقت، ولإلدارة احلّق يف أن 
ُ
ُيشّكل اخلطأ املنسوب إىل امل

حاكمة ما دا
ُ
ربّر هلذا اجلزاء واقتنعت ُتوِقع به اجلزاء التأدييب دون انتظار لنتيجة امل

ُ
م قام لديها الّسبب امل

حاكمة اجلِنائّية وهذا مرتوٌك 
ُ
الِئم انتظار الفصل يف امل

ُ
بالّدليل على ِصّحِته، إال أّ�ا قد ترى من امل

وّظف من املسؤولّية على أساس ِقياِمه ببعض اإلجراءات لتنفيذ اُحلكم، مث 
ُ
لتقديرها، فمثال إذا أفلت امل

ذلك أّن ما قام به من إجراءات يف هذا الّصدد ُجمّرد مظهر صوري ُخيفي يف واقع األمر  تبّني بعد

امتناًعا عن التنفيذ، فإّن هذا التنفيذ اخلاطئ ُميِْكُن أن يُرّتب املسؤولّية التأديبّية، وأّما عن ُسقوط 

خالفة هل هي مالّية أم إ
ُ
ّدة حبسب نوع امل

ُ
  .داريّةاملسؤولّية التأديبّية فتختلف امل

أما املشرع الفرنسي وان كان قد خالف النظامني اجلزائري واملصري بعدم جترمي االمتناع عن          

حمكمة  إىلوسيلة أخرى، مفادها إحالة املوظف املمتنع  1980التنفيذ  فقد أوجد مبقتضى قانون 

 فع يف املدة احملددة التأديب املالية وذلك يف حالة امتناع املوظف املختص عن إصدار األمر بالد

وكذلك إذا أدى امتناعه إىل احلكم بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة التابع هلا، غري أن القانون استثىن 

رجال اإلدارة املنتخبني بسبب تأديتهم مهام نيابية، وكذا أعضاء احلكومة الذين يتمتعون حبصانة ال 

قد قلل من جدية هذا اإلجراء وفعاليته، كما  ميكن تأديبهم مبقتضاها، والشك ، إن هذا االستثناء

فرنك وحدها األقصى الراتب الذي كان يتقاضاه  100تضمن هذا القانون العقاب بغرامة ترتاوح بني 

 .11املوظف املعاقب وقت ارتكابه املخالفة 

                                                           
 .194 - 193حسینة شرون ، المرجع السابق ، ص   -  11
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  : الخاتمة 

إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام الصادرة يف مواجهتها أو عرقلة هذا التنفيذ ، أو التحايل      

عليه    أو تنفيذها بشكل ناقص خيرج عن مضمون احلكم وغاية إصداره غري أنه واقع غالب وجيب 

                     التعامل معه  ورغم خطورة هذا السلوك اإلداري املعيب ملا حيمله من خروج على حجية الشيء

املقضي به ، األمر الذي يفقد أحكام القضاء الثقة املفرتض توافرها فيها باعتبار أن القضاء هو املالذ 

األخري لطالب اإلنصاف من سلوك اإلدارة الذي يتصف بالعنت أحيانا ، إال أن املشرع اجلزائري عمل 

ال يعاين منها الطرف الضعيف يف النزاعات اليت على التصدي هلذه اإلشكاالت اليت طاملا عاىن و ال يز 

تكون اإلدارة طرفا فيه بآليات جزائية العقابية منها و التأديبية كما سعى إىل  تعديل آليات كانت 

موجودة يف القضاء العادي مبا يتوافق و القضاء اإلداري  كل هذا حلمل اإلدارة على تنفيذ األحكام 

لدولة القانون إال أنه  رغم ذلك بقي الواقع العملي خبصوص التنفيذ ال القضائية الصادرة ضدها إرساًء 

يزال غامضا و مبهما بالنسبة ألغلبية األفراد حيث ال يستمرون يف املطالبة حبقهم يف حال عدم التنفيذ 

  : لذا البد من 
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اإلسـراع فـي وضع سلطة رقابة التنفيذ و الجبر التلقائي على التنفيذ في يد مصدر القرار مـع  -

 .تعميم الِجهات القضائية اإلدارية على ُمستوى كل واليات الوطن

ــاإلدارة للتعــرف علــى أســباب االمتنــاع عــن التنفيــذ   - مــنح القاضــي اإلداري ُســلطة االّتصــال ب

وتذليل ما قد يعترض الُحْكـم مـن صـُعوبات وعراقيـل إداريـة أو غيـر إداريـة، مـع فـرض ُعقوبـة 

 .تنع عن التنفيذالعزل ِضّد العون الُممْ 

ـــف عـــن طبيعـــة الُمنازعـــة  - ضـــرورة تخّصـــص قضـــاة هـــذه الِجهـــات، ألّن طبيعـــة الُمنازعـــة تْختِل

العادية، إذ تتطلـب عمليـة الفْصـل فـي هـذا النـوع مـن الُمنازعـات تكوينـا خـاص و إدراكـا مـن 

ي الُمحافظـة القاضي بُمهّمة اإلدارة وأساليبها ومعرفة التوازن بين متطلبات اإلدارة الُمتمثّلة ف

 .على النظام العام والّسهر على تحقيق الحقوق والحريات الفردية

توعية األفراد بشأن التمسـك بحقهـم فـي تنفيـذ األحكـام القضـائية الصـادرة ضـد اإلدارة ، و  -

إبالغ السلطات المعنية باإلجراءات المنصوص عليها قانونـا عـن عـدم تنفيـذ اإلدارة للحكـم 

 .القضائي الصادر ضدها 

إشــراك اإلعــالم فــي فضــح التجــاوزات التــي تقــوم بهــا اإلدارة بمختلــف درجاتهــا بشــأن عــدم  -

 .تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها 

رفــع قيمــة العقوبــات الماليــة ســواءا الغرامــات التهديديــة أو تلــك المنصــوص عليهــا كعقوبــات  -

 .مالية بشكل يجعل اإلدارة تنفذ األحكام ال َمَحاّل 

          علـــى أن تســـلب قيمـــة الغرامـــة مـــن ذمتـــه الماليـــة الشخصـــية و بشـــكل كلـــي حمـــل الموظـــف  -

 .و عزله عن منصبه 
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  : قائمة المراجع 

   :القوانين 

، يتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية   2006يوليو  15، املؤرخ يف  03-06األمر رقم   -

  .46اجلريدة الرمسية عدد 

املوافق ل  1386صفر  18مؤرخ يف  156 -66متمم  لألمر رقم معدل و   23- 06القانون  -

 24،  الصادرة بتاريخ  84جريدة رمسية عدد ،  يتضمن قانون العقوبات 1966/ 06/  08

  .2006ديسمرب

يتضمن قانون  2008فيفري  25املوافق ل  1429صفر  18مؤرخ يف  09-08قانون رقم  -

 23املوافق ل  1429ربيع الثاين  17بتاريخ  21ة عدد اإلجراءات املدنية واإلدارية  جريدة رمسي

 . 2008أفريل 

   :الكتب 

منصور حمّمد أمحد ،  الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ضد  -

  .2002، ) مصر ( اإلدارة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  اإلسكندرية 

ذ العيين لاللتزامات العقدية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، عادل جربي حمَمد حبيب ، التنفي -

  . 2004مصر ، 

   :األطروحات و المذكرات 

بن عاشور صفية ، تدخل القاضي اإلداري يف تنفيذ قراراته ضد الشخص املعنوي العام ، مذكرة  -

  .  228-225، ص 2014- 2013،  1ماجستري تنفيذ األحكام القضائية ، جامعة اجلزائر 

مذكرة  رزايقية عبد اللطيف ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية يف التشريع اجلزائري   -

: خترج لنيل املاجستري يف القانون العام ختصص تنظيم إداري، جامعة الوادي ،  السنة اجلامعية

2013/2014.  
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   :المقاالت  و الدراسات 

امتناع اإلدارة عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية واجلزاءات حسينة شرون، املسؤولية بسبب  -

 .2009املرتتبة عنها، جملة املفكر، العدد الرابع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

اجلزائر ، َجملة . وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء يف التشريع اجلزائري  عزري الزين ، -

 .2010،  20خيضر بسكرة ، العدد  اإلنسانية جامعة حممدالعلوم 

 واحللول املقرتحة  اإلداريكرمي مخيس خصباك ، مشكالت تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء   -   

يف    2012/ 9/ 12 -11املؤمتر الثاين لرؤساء احملاكم اإلدارية يف الدول العربية ،املنعقد للفرتة من  

 .                      دولة األمارات العربية املتحدة 
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  شروط  االستفادة من عقود االمتياز يف إطار املستثمرات الفالحية اجلديدة

  جامعة الطارف -خولة بوقرة  :األستاذة  -دالل بليدي :األستاذة 

  :ملخص 

يف االقتصاد الرتباطاته بباقي القطاعات األخرى وبدوره  األساسيميثل القطاع الفالحي حجر      

الغذائي والقومي  الذي بات  األمنالفعال يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية نومن مث حتقيق  

يشكل عقبة أمام تطور الشعوب وتقدميها ولتسوية مشكل العقار الفالحي وترشيد إستغالله  دور 

  .فالحي ودعم التنمية الفالحية وتقليص الفجوة الغذائية مهم يف النهوض بالقطاع ال

على االستفادة من عقد االمتياز يف 2011فيفري 23املؤرخ يف 108وزاري رقم  صدر منشور     

من حق  املستفيدينإطار املستثمرات الفالحية اجلديدة ،حيث مل حيصر عقد االمتياز الفالحي لفئة 

  .االنتفاع الدائم 

 اول من خالل الورقة البحثية إبراز شروط االستفادة واملزايا املمنوحة للمستفيد ومالذا سنح      

  .األخريةمدى إختالف عن هذه 
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  : Abstract  

The agricultural sector represents, the cornerstone of the 

economy as it relates to the rest 

of the other sectors and its effective role in achieving 

development, and then to achieve food 

and national security, which has become an obstacle to the 

development and progress of the nation, the settlement of the 

agricultural property problem and rationalizing its exploitation 

have an important role in supporting agricultural development 

and reduce the food gap . 

 

Ministerial Circular No. 108 of 23 February 2011 was issued to 

benefit from the concession contract in the framework of new 

agricultural enterprises where the agricultural concession 

contract for the beneficiaries category did not limit the right of 

permanent benefit. 

herefore, we will try through this paper to highlight the terms 

of use of the concession contract and benefits granted to the 

beneficiary and how different from the latter. 
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  : مقدمة

   اليت أولتها احلكومات املتعاقبة انشغاالت  اإلسرتاتيجيةتعترب الزراعة من بني القطاعات        

كربى ، ملا ترى يف إصالح هذا القطاع دعم للتنمية االقتصادية، وختفيف من حدة التبعية الغذائية 

واقتصادية   إسرتاتيجيةوتطوير وتنويع الصادرات خارج احملروقات لذا يعترب العقار الفالحي أمهية 

نه، يعترب عقد املرجوة م األهداف، لذا سعى املشرع إىل البحث عن طريقة الستغالله وحتقيق 1كبرية

  .الفالحية التابعة للدولة  األراضياالمتياز هو الطريقة من الطرق تسري العقار الفالحي الستغالل 

         حيث يلعب القطاع الفالحي دورا أساسيا يف البنيان االقتصادي جلميع الدول مبا فيها       

العتمادها على قطاع احملروقات، األمر اجلزائر، ورغم إمهال هذه األخرية هلذا الدور منذ االستقالل 

الذي أدى إىل اخنفاض نسبة األموال املوجهـــــــــــــــــة لالستثمار يف هذا القطاع ، قياسيا مع القطاعات 

الصناعية والتجارية واخلدمــــــــــــــاتية، واعتمادها على استرياد حاجا�ا الغذائية من اخلارج بفضل الفوائض 

  .يت يدرها الذهب األسود املالية ال

لكن ومع �اية الثمانينات وبداية التسعينات، اخنفض سعر احملروقات وتدهور معه الوضع  

االقتصادي للبالد، األمر الذي دفع بالسلطة آنذاك إىل التفكري يف كيفية اخلروج والنهوض باالقتصاد 

  . احمللي والذي ال يتأتى إال بالرجوع إىل القطاع الفالحي

وتزامن مع صدور القوانني واملراسيم املنظمة لعملية حتويل حق االنتفاع الدائم إىل عقد االمتياز        

املتضمن إلنشاء مستثمرات  2011فيفري 23املؤرخ يف 108صدر منشور وزاري مشرتك رقم 

 فالحية جديدة وتربية احليوانات الذي وسع من فكرة االستفادة من عقد االمتياز مبختلف شروطه

العقارات الفالحية ال تندرج ضمن نظام املستثمرات للدولة الغري  أجزاءوإجراءاته لتشمل جزءا من 

مستغلة بعد وهذا �دف تطبيق برامج التجديد الفالحي والتجديد الريفي وتوسيع وكذا تشجيع عملية 

                                                           
  العقار الفالحي في الجزائر وتأثیره على االستثمار، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق  إشكالیةمربحة كمال،  -  1

  .2016-2015تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ،جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ،سنة 
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حنو  األمام  الوطين الذي يدفع بالنمو االقتصادي خطوة إىل اإلنتاجاالستثمار الفالحي للرفع من 

  .حتقيق أمن غذائي والقضاء على التبعية الغذائية 

هي الشروط القانونية لالستفادة من عقد االمتياز في إطار المستثمرات الفالحية  ما      

هي المزايا  ما ؟ و2011فيفري 23المؤرخ 108الجديدة في ظل المنشور الوزاري رقم 

  الممنوحة للمستفيد؟

  :التساؤل نتبع اخلطة التاليةلإلجابة عن هذا 

الشروط القانونية لالستفادة املستثمرين اخلواص من مستثمرات فالحية جديدة ومن مستثمرات  :أوال

  . اخلاصة للدولة األمالكالتابعة  األراضيفالحية على 

  .املزايا املرتبطة بإنشاء مستثمرات فالحية جديدة :ثانيا

الشروط القانونية الستفادة المستثمرين الخواص من مستثمرات فالحية جديدة ومن : أوال

  .الخاصة للدولة األمالكالتابعة  األراضيمستثمرات فالحية على 

  يربم بني الدولة واملنتفع يدعى عقد التخصيص 2يتم  منح األراضي يف شكل عقد إداري       

الوطين للثورة الزراعية، ومتنح مبقتضاه للمستفيدين حق االنتفاع املؤبد بالصندوق  تكون فيه الدولة ممثلة

  .3 والذي يسمح هلم بتملك اإلنتاج دون العقار الفالحي

                                                           
بالثورة الزراعیة ، الجریدة  یتضمن نماذج عقود المنح الخاصة 1972جوان  07المؤرخ في  69-72المرسوم رقم  - 2

  .51الرسمیة رقم 
بوعافیة رضا، أنظمة استغالل العقار الفالحي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة -  3

  .65، ص  2009،  2008باتنة،  
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اخلاصة  األراضيو يف إطار تفعيل االستثمار الفالحي فتح للمستثمرين الفالحيني أصحاب        

  4من إمكانية االستفادة من عقود امتياز �دف خلق مستثمرات فالحية جديدة وتربية احليوانات

  .غري املستغلة أو من أجل توسيع مساحة العقار الفالحي األراضيوهذا خيص أصحاب 

تتمثل لشروط القانونية الستفادة املستثمرين اخلواص من مستثمرات فالحية  األساسو على هذا    

  : جديدة فيما يلي

حىت يتمكن املستثمر الفالحي اخلاص من االستفادة يف إطار املنشور اخلاص مالكا أو حائزا  -1

  :املعنية عن طريق اإلداريةلقطعة أرضية فالحية غري مستغلة اليت يتم إثبا�ا أمام املصاحل 

  عقد ملكية رمسي  -

  دفرت عقاري  -

  شهادة حيازة  -

  .سكب للملكية احليازة عن طريق التقادم امل -

عملية املسح فان املرتشحني لالستفادة من هذا  األراضييف حالة ما إذا مل يشمل هذه  -

  :املنشور وال ميلكون عقود تثبت ملكيتهم أو حياز�م هلذا العقار فإ�م

يلجؤون إىل اجلماعات احمللية من أجل طلب االستفادة من شهادة حيازة تطبيقا للمادة  -

املتضمن 25/09/1995املؤرخ يف 26- 95عدل واملتمم باألمر امل25-90من قانون 39

املتضمن شروط 27/07/1991املؤرخ 254-91التوجيه العقاري واملرسوم التنفيذي رقم 

 .تسليم شهادة احليازة

  .5أو طلب التحقيق العقاري -

                                                           

.55،ًص 2004التربویة ،سنة  لألشغالرزوقي لیلى ،التقنیات العقاریة ،العقار الفالحي ،الدیوان الوطني  -  4  
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  .اقرتاح مشروع من اجل الرفع من قيمة العقار الفالحي-2

  :ملية االستفادةاملكملة لع اإلدارية اإلجراءات-3

مصاحل الديوان الوطين لألراضي  إىلإذا ما توفرت الشروط السابقة ذكرها يقدم فكرة ملشروع فالحي 

الفالحية بطلب االستفادة الذي يتضمن املشروع والنشاطات اليت ستتم يف املستثمرة الفالحية 

  :اجلديدة وبذلك تقوم مصاحل الديوان بربجمة خرجة ميدانية ملعاينة

  عدم استغالل العقار الفالحي  -

  .جدوى املشروع الفالحي املقرتح من املستثمر -

  .حتديد موقع العقار الفالحي -

يف حالة موافقة املصاحل على هذا الطلب بعدة معاينة تسلم للمستثمر شهادة قبول املشروع  -

ع من اجل القيام التنموي املقرتح حيث �ذه الشهادة التوجه إىل او مكتب للدراسات متعاقد م

بدراسة تقنية واقتصادية مالية دقيقة تتعلق �ذا املشروع التنموي ،بعد القيام بدراسة التقنية للمشروع 

يقوم الطلب بإمضاء دفرت الشروط مع مدير الديوان الوطين لألراضي الفالحية الذي يتضمن جمموعة 

قها ،وبذلك تسجل املستثمرة يف ملف من الشروط وااللتزامات اليت جيب على الطلب احرتامها وتطبي

املستثمرات الفالحية املقدمة  من طرف الديوان  الوطين لألراضي الفالحية تقدم للمستثمر الفالحي 

بنك الفالحة والتنمية الريفية لالستفادة من الدعم املايل لتنفيذ وجتسيد املشروع  إىلالتوجيه 

                                                                                                                                                                                     
إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة  تأسیسالمتضمن 27/02/2007المؤرخ في 02-07نصت علیھ القانون رقم  وھذا ما-  5

المتعلق 2008ماي 19المؤرخ في 147-08وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ومرسومھ التنفیذي رقم 
  .بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة
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مليون دج  01حية ،لالستفادة من الدعم املايل بــــاالستثماري املوافق عليه من قبل املصاحل الفال

  .6bnderللهكتار لتنفيذ وجتسيد املشروع االستثماري املوافق عليه من قبل املصاحل الفالحية

الشروط القانونية الستفادة المستثمرين الخواص من مستثمرات فالحية على االراضي -ب

  :التابعة لألمالك الخاصة للدولة

التابعة لألمالك  األراضياالستفادة اخلواص من مستثمرات فالحية جديدة على تتطلب إمكانية 

  .القانونية اإلجراءاتاخلاصة للدولة توافر جمموعة من 

  :مرحلة تحديد المحيط الفالحي  - 1

ورئاسته الوايل ،تقوم جلنة لتوجيه تنفيذ التنمية الفالحية والريفية للوالية اليت مت  إشرافحتت           

بتحديد احمليطات القابلة الستقبال 2011مارس 24املؤرخة يف 246إنشاؤها مبوجب التعليمة رقم 

املستثمرات الفالحية، وقد مت ختصيص برنامج سنوي خاص �ذه العملية للمدة احملددة ما بني 

ان هذا التحديد يكون مبين على أساس حتليل دقيق وكامل  مقدم من طرف 2014و2011

الفالحي ،وذلك مع االخذ بعني االعتبار املساحات واخلصوصيات  اإلقليماملختصني  يف  عواناأل

والطابع االجتماعي للمنطقة من أجل  خلق مستثمرات فالحية جديدة منتجة ملنتوجات زراعية 
  :را�ا وهذا يتم استخراجه أساسا من مرتبطة باملنطقة وقد7

  .اإلقليماملخطط الوطين واجلهوي لتهيئة  -

  .خمطط توجيه للتنمية الفالحية، والغابية والرعوية اخلاص بالوالية -

  .عقود النجاعة املعدة يف إطار جتديد االقتصاد الفالحي والتحديد الريفي -
                                                           
 
6 circulaire interministeriele.  madr micl .n108du23fevrie2011. 

سلمى ،النظام القانوني لالستثمار في المجال الفالحي ،حالة المستثمرة الفالحیة ،مذكرة لنیل شھادة لنیل شھادة بقار  - 7
.50،ص 2003الماجستیر ،تخصص قانون االعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة    
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  .املخطط الوطين للمياه وتفرعه -

  .مية للمناطق الصحراويةخمطط التوجيهي العام لتن -

  2014-2010حصيلة برامج مخاسية التنمية للقطاع الفالحي  -

  .برنامج تنمية اهلياكل االقتصادية للوالية -

كل الدراسات املتوفرة اليت ميكن لكم استشار�ا أو طلبها لدى هيئات الوالية أو على  -

 لدراسات التنمية املكتب الوطين(مستوى املؤسسات التقنية ومؤسسات التنمية الفالحية 

الريفية، املعهد الوطين للبحث الزراعي باجلزائر، حمافظة تنمية الفالحة يف املناطق الصحراوية، 

الدراسات اليت تقوم �ا جلنة التوجيه  أساسعلى  .)ال..احملافظة السامية لتطوير السهوب

لفالحية اخلاصة ا اضياألر ار بإدخال هذه احمليطات ضمن الذكورة أعاله يتخذ الوايل القر 

  .التابعة ألمالك الدولة اليت تقبل أن ختلق فيها مستثمرات فالحية جديدة

بعد ذلك يقوم الوايل بإعالم البلديات املعنية من اجل إطالق إعالنات عن إظهار املنفعة بالنسبة 

 8.اإلعفاءللمرتشحني 

الوزاري املشرتك رقم تقدمي طلب يتوجب على املرشحني لالستفادة من عقد االمتياز يف إطار املنشور 

اىل رئيس ا�لس الشعيب البلدي املعنية بعملية خلق املستثمرات الفالحية اجلديد مسحوبا بامللف 

  :التايل

  اسم ولقب املرتشح ونسبه -

  .مصادق عليه عن بطاقة التعريف الوطنية األصلصورة طبق  -

  .التنظيم الداخلي للتعاونية أومصادق عليه عن الشهادات، بطاقة فالح  األصلصورة طبق  -
                                                           
8 Ministere de l agriaculture et du developpement rurat .guide des procelures du dispositif de 

creation de nouvelles exploiation agricole et d elevage.p08-10. 
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  .تقدمي مشروع تنمية وتثمني لألراضي اليت ستمنح له -

كل وثيقة من شأ�ا أن تدعم ملف وطلب املرتشح وبالنسبة للمرتشحني لالستثمار، يقومون  -

  :باستكمال امللف الوثائق التالية

  .ملف يوضح التأهيالت التقنية واملهنية للمرتشح -

  .م من طرف البنك الذي يتعامل معه املرتشحشهادة تأهيل املادي املقد -

املردودية املراد  اإلنتاجيةعرض تقين يف شكل دراسة، يوضح فيه برنامج التثمني، االستثمار،  -

  .حتقيقها يف هذا الربنامج

 .يدفع امللف مباشرة اىل عنوان البلدية حتت عنوان إعالن عن إظهار منفعة مع وصل استالم -

عة من طرف جلنتني مت إنشائها بقرار من الوايل، حبسب احلاالت يتم دراسة امللفات املود -

التقنية واملالية  واإلمكانيةوإمكانيا�ا من جهة  األرضيةاحملتملة اليت تكون بداللة طبيعة 

  .للمرقني من جهة أخرى 

 دراسة الملف من قبل لجنة يرأسها رئيس الدائرة:  

يكون ذلك عندما خيصص احمليط للشباب حيث ال يتجاوز فيها جتزئة احمليطات أكثر من عشر 

هكتارات، حيضر عملية الدراسة ممثلي البلديات املعنية، مسؤويل الفالحة، حمافظ الغابات ) 10(

  .الوطنية  واألمالك،البيئة املوارد املائية 

أجل ترتيب أصحاب الطلب من أجل وضع قائمة من  األمورتأخذ اللجنة بعني االعتبار جمموعة من 

 األولوية�ائية للمستفيدين حيث يتم النظر إىل طبيعة املشروع املقدم وقابليته للحياة وبعد ذلك 

أو الذين يثبتون تكوين له عالقة بالفالحة وتربية احليوانات /املمنوحة للحائزين على شهادات و

رىب احليوانات الذين قاموا باملمارسة يف امليدان والقاطنني باملكان والتنمية الريفية وكذا بناء الفالحني وم

  .الذي يتواجد به احمليط
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 دراسة الملفات من قبل لجنة يرأسها الوالي:  

) 10(يكون ذلك عندما خيصص احمليط لالستثمارات الكبرية حبيث تكون املساحة أكثر من عشر 

من 03املستثمرة الفالحية املرجعية يف املادة  هكتارات وأقل من املساحة القصوى احملددة أضعاف

حيث قدرة ب عشرة أضعاف املستثمرة 2010ديسمرب 23املؤرخ يف  326   -10املرسوم رقم 

  .20/12/91997املؤرخ يف 490-97الفالحية املرجعية اليت حيددها املرسوم التنفيذي رقم 

تنمية الريفية ويتعلق ذلك بامللفات اليت يتم الرأي يف امللفات املدروسة من قبل وزير الفالحة وال إبداء

دراستها من قبل اللجنة اليت يرتأسها الوايل وتكون مساحتها تتجاوز املساحة القصوى املنصوص عليها 

  326- 10من املرسوم التنفيذي رقم  23يف املادة 

  :لالستفادة اإلداريةمرحلة تقديم الوثائق  -2

بعد دراسة اللجان مللفات املرتشحني، وعند االقتضاء التصديق على قائمة املستفيدين من طرف وزير 

من 23احملدد يف املادة  األقصىاليت تتجاوز مساحتها احلد  األراضيالفالحة والتنمية الريفية يف حالة 

حبسب  أويلقاء ، تسلم جلنة االنتقاء للمرتشحني املقبولني انت326-10املرسوم التنفيذي رقم 

منح االمتياز على  إجراءاتالنموذج املوضوعي من التهيئة الوصية من اجل متكينه من مباشرة 

  :املربجمة إلنشاء املستثمرات الفالحية وتربية احليوانات، تتضمن هذه الشهادة األراضي

  .اسم ولقب وكذا نسبه -

  تأهيالته  -

                                                           
الفالحیة التابعة لألمالك الوطنیة  األراضيالمحدد لكیفیة تطبیق حق االمتیاز الستغالل 326-10المرسوم التنفیذي رقم  -9

   .10،ص79الخاصة الجریدة الرسمیة رقم
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  رقم ترتيبه يف القائمة  -

  تواجداملساحة املعنية ومكان ال -

  .حدود القطعة -

الديوان الوطين لألراضي  إىلإذ يقوم املرتشح املعتمد مصحوبا بشهادة اللجنة بتقدمي طلب االمتياز    

                  الفالحية الذي يقوم بدوره بإجراءات توقيع دفرت الشروط امللحق باملرسوم التنفيذي 

عقد االمتياز ملدة  إعدادأمالك الدولة من أجل  إدارةمع املعين ،وإرساله ملفه إىل 32610-10رقم 

سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحب حق االمتياز مت شهره لدى احملافظة العقارية بطلب من  40

املتضمن  األشغالمديرية أمالك الدولة ،وعلى املستفيد بعد ذلك االلتزام حتت طائلة البطالن مبباشرة 

اريخ حصوله على عقد االمتياز ويف حالة عدم اجنازه أشهر اليت تلي ت 06يف مشروعه خالل 

يتم  األشغالحمضر معاينة حلالة تقدم  أساسعن طريق حمضر قضائي على  اعذراهللمشروع وبعد 

    11.فسخ عقد االمتياز من طرف إدارة أمالك الدولة بطلب من الديوان الوطين لألراضي الفالحية 

  ات فالحية جديدة المزايا المرتبطة بإنشاء مستثمر : ثانيا

  :يتمتع مبجموعة االمتيازات هي108إن املستفيد من عقد امتياز يف إطار املنشور الوزاري املشرتك 

) 10(ميكن للمستفيد من قطعة أرضية ذات مساحة تقل عن عشرة :من ناحية التمويل املايل  -1

التحدي ال يتجاوز  هكتارات أن يطلب من بنك الفالحة والتنمية الريفية قرض مدعم يسمى بقرض

دج عن اهلكتار ،من أجل االستثمار املرتبط بالتثمني واالستغالل ،أما ) 1.000.000(مليون 

قرض (هكتارات هلم طلب قرض مدعم ) 10(بالنسبة للمستفيد من قطعة أرضية أكرب من عشر 

                                                           
المحدد لكیفیة تطبیق حق االمتیاز الستغالل االراضي الفالحیة التابعة لألمالك الوطنیة 326-10المرسوم التنفیذي رقم  -  10

  .10، ص79الخاصة الجریدة الرسمیة رقم

.2011جویلیة 07المؤرخة في 163المذكرة الوزاریة رقم  -  11  
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وض  من دج عن اهلكتار ،وهلم احلرية يف التفا) 100.000.000(لكن بقيمة مئة مليون ) التحدي

الداخلية   واإلجراءاتأجل احلصول عل القروض لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار التشريع 

  .املعمول به يف البنك 

  :ويتم احتساب الفوائد كما يلي

   %00يف ثالث سنوات األوىل الفائدة  -

  .% 1يقوم املستفيد يف السنتني الرابعة واخلامسة بدفع فائدة  -

ببداء من السنة الثامنة ترتفع نسبة تدرجيا كما يالحظ أنه حيق للمستفيد أن يتوجه ملصاحل بنك 

منح االمتياز وكذا يعفى  إجراءاتالفالحية والتنمية الريفية مبجرد أن يتوفر لدية شهادة قبوله وبداية 

  .12)سنوات10( املقررة دفعها من االنتفاع باألرض مدة عشر اإلتاوةصاحب حق االمتياز من دفع 

  :من ناحية دراسة المشروع-2

بعد انتفاء املرتشحني  يتعني عليهم ،القيام بدراسات جدوى االقتصادية  ملشاريعهم  التنموية     

لتثمني  العقار الفالحي املمنوح ،ويف هذا ا�ال كذلك جند أن الدولة سهلت للمستفيد املسألة عن 

يف إطار سياسة التجديد الفالحي والريفي ،من أجل  األمرطريق تسخري أجهز�ا املتخصصة يف هذا 

إجناز دراسات التعزيز لعمليات التثمني املعدة  جمانا من طرف املكتب الوطين للدراسات للتنمية 

الريفية بالنسبة للمستثمرات الفالحية اليت يتم إنشاؤها على أراضي  خاصة ،يقوم املرتشح أوال يأخذ 

يتوجه إىل  أساسهاشروع من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية وعلى شهادة املوافقة على امل

  .مكتب الوطين للدراسات للتنمية الريفية من أجل القيام بالدراسة الالزمة 
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أما عن املستثمرات الفالحية اليت تنشأ على أراضي تابعة لألمالك اخلاصة للدولة فان املستفيد        

على مشروع التنمية والتثمني للعقار الفالحي املمنوحة املقدمة من جلنة  احلاصل على شهادة املوافقة

رئيس الدائرة يتوجه إىل املكتب الوطين للدراسات للتنمية الريفية من أجل القيام بالدراسة  يرتأسهااليت 

  .13الالزمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

2011. فیفري  23المؤرخ 108المنشور الوزاري المشترك رقم   13  
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  :خاتمة

تسعى جل الدول لتحقيق التنمية لقطاعها الزراعي، وذلك للدور املهم الذي يلعبه هذا القطاع       

الغذائي وإلغاء التبعية للخارج، وما تفرضه هذه  األمنيف حتقيق العزة والكرامة، من خالل حتقيق 

  .من قيود وشروط األخرية

الدولة اجلزائرية مل حتصر االستفادة من عقد االمتياز الفالحي لفئة املستفيدين من حق  إنحيث 

وإمنا وسعت إمكانية االستفادة 03-10امللغى بالقانون 87/19االنتفاع الدائم يف إطار القانون رقم 

اخلاصة التابعة ألمالك الدولة، هذا من أجل  األمالكخاصة أو  أمالكللمستثمرين اخلواص سواء يف 

حتقيق االستثمار وتنمية العقار الفالحي وتثمينه مبا يفتح ا�ال لتحسني املنتوج اجلزائري كما ونوعا 

وملا ال ولوجه السوق الدولية، وكذا جعل العقار الفالحي الثروة القاعدية لتطوير االقتصاد الوطين بدل 

  .لةالثروة البرتولية الزائ

وتتجلى فكرة تأييد حق االنتفاع يف منح املستفيد احلق يف ممارسة أي عمل على أجزاء واسعة      

من حق امللكية، كأحقية بتوريث احلق لفروعه، كما تضمن له الدولة احلق يف احلصول على تأمينات  

ت املخطط كافية لصيانة العقار الفالحي من حيث إلزامه بالعمل بصفة شخصية ويف إطار توجيها

  . 14الوطين للتنمية

الذي قد يطرح هل هذه املستثمر الفالحية ستلقى العناية واالهتمام من ناحية  اإلشكاللكن      

من توفريها للمستثمرات الفالحية  اآلنالتمويل وتوفري التكنولوجية احلديثة اليت مل تتمكن الدولة حلد 

  .القدمية؟

 

                                                           
  .المتضمن قانون الثورة الزراعیة. 73-71من األمر  126المادة  14
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  :قائمة المراجع

  :الكتب -1

بن رقية بن يوسف، شرح قانون املستثمر الفالحية الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، الطبعة  -

 .2001، اجلزائر،سنةاألوىل

الرتبوية ،سنة  لألشغالرزوقي ليلى ،التقنيات العقارية ،العقار الفالحي ،الديوان الوطين  -
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 .2003،سنة 
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 تطبيقات لعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر  يف العراق 

  جامعة تلمسان  –مخلوف تربح : األستاذ 

 

  :ملخص 

تطبيقات لعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر  يف يتناول البحث بالدراسة و التحليل موضوع     

             من خالل بيان اجلهود و التطبيقات املختلفة لعملها يف العراق ، و ذلك يف حمورين  العراق 

تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق مبهام حيث  .املهام امليدانية و كذلك . املهام التثقيفية

على أرض الواقع من أجل تقدمي احلماية واملساعدة لألشخاص املتأثرين بالنزاع ذات طابع ملموس 

  .املسلح يف العراق

Abstract:  
The study deals with the study and analysis of applications for 
the work of the International Committee of the Red Cross in 
Iraq through a statement of efforts and applications of 
various work in Iraq, in two axes educational tasks. As well as 
field assignments. The International Committee of the Red 
Cross (ICRC) in Iraq carries out concrete tasks on the ground 
in order to provide protection and assistance to people 
affected by the armed conflict in Iraq. 
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  : مقدمة 

دورًا يف تنسيق وتنفيذ ) غري احلكومية- احلكومية(تلعب العديد من املنظمات الدولية والوطنية         

املساعدات اإلنسانية أثناء النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ، اليت تسعى فيه بشكل عام إىل تقدمي 

  .1واملساعدة اليت تكفل آدمية اإلنسان وكرامتهاحلماية 

عاماً  60وهذا ما ينطبق على اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، حيث تبذل منذ         

تقريبًا قصارى جهدها لتقدمي احلماية واملساعدة اإلنسانية إىل أكثر الفئات عوزًا يف العراق، السيما 

قليات يف البلد، وبشكل أكثر حتديدًا بدأت أنشطة اللجنة الدولية الدعم الذي قدمته إىل خمتلف األ

على أرض الواقع منذ اخلمسينيات باالرتباط باألوضاع اليت كانت تسود اململكة اهلامشية واألحداث 

  .2اليت نشأت بقيام إسرائيل وبروز مسألة األقليات اليهودية يف الدول العربية

لدولية للصليب األمحر يف العراق خالل احلرب العراقية اإليرانية يف واستمر عمل اللجنة اهذا         

م، حيث أصبح للجنة الدولية مكتب دائم يف العراق، مث بادرت اللجنة الدولية يف القيام 1980عام 

  .3م1991- 1990مبهامها خالل حرب اخلليج الثانية 

ة الدولية برفع درجة استعدادها م قامت اللجن2003ومع توقعها باحتمال قيام حرب يف عام        

إىل الدرجة القصوى، وذلك بتوفري كل اإلمكانيات لتالقي حدوث أضرار إنسانية، ومع بدء احلرب 

                                                           
  ، القاهرة، دار النهضة العربية)القانون الدويل العامدراسة حتليلية وتطبيقية معاصرة يف ضوء قواعد (ماهر مجيل أبو خوات، املساعدات اإلنسانية الدولية 1

 .171ـ ص2009
تضطلع بزيادة األسرى  كانت التدابري األوىل اليت اختذ�ا اللجنة الدولية يف العراق ترتبط إىل حد بعيد باحلرب العاملية الثانية يف ذلك الوقت كانت اللدنة2

تحالفة وعمال باملهمة املنوطة باللجنة أجرى مندوبوها زيارات عديدة ملعاينة املعسكرات اليت احتجز فيها احملتجزين يف العراق الذي كانت حتتله القوات امل

  .أولئك األشخاص

مارس /869اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، حتليل العملية اإلنسانية، ا�لة الدولية للصليب األمحر، ع-دانييل بالريي، عبور الصحراء

 .326-325ص م، ص 2008
 .337املرجع السابق، ص3
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واشتداد حدة القتال قامت اللجنة الدولية بأكرب عملية إنسانية يف تارخيها، ومتكنت من االستجابة 

ة واملساعدة، إال أن اال�يار الكامل لبنية الدولة لألوضاع الطارئة يف كافة ا�االت املتعلقة باحلماي

العراقية واالنقالب يف األوضاع األمنية أدى إىل تأزم أوضاع العمل اإلنساين يف العراق واضطرت 

  .4اللجنة الدولية إىل تقليص جانب من أنشطتها املبذولة على صعيد املساعدة املقدمة للعراقيني

ختلي اللجنة عن دورها، حيث تعترب املنظمة اإلنسانية الوحيدة اليت  إال أن هذا األمر ال يعين      

تابعت عملها يف مجيع أحناء األرض العراقية رغم الصعوبات، وكان مندوبوها يعملون على توفري 

اخلدمات الصحية األساسية وإمداد األشخاص النازحني باملساعدات الطارئة وزيارة مئات اآلالف من 

  .5جزين املدنيني يف العراقأسرى احلرب واحملت

  : و يف هذا املقام نستوقفنا اإلشكالية اآلتية          

  .؟ مهام اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراقفيما تتمثل 

  :العناصر اآلتية من خالل اإلشكالية نقسم خطة دراستنا و حبثنا  و لإلجابة عن      

  .املهام التثقيفية: أوال 

  .امليدانيةاملهام : ثانيا

    

                                                           
 .21، ص2005، صيف 32جملة اإلنساين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، ع 4
 .333دانييل بالريي، مرجع سبق ذكره، ص5
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  .المهام التثقيفية: أوال 

مبوجب التفويض املمنوح هلا تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بدور تثقيفي يف جمال القانون         

الدويل اإلنساين، من خالل تذكري أطراف النزاع بالتزاما�ا جتاه محاية املدنيني والتعريف بالقانون ونشره 

  .والثقافية وا�تمع املدينيف األوساط السياسية 

فمنذ بداية احلرب على العراق دأبت اللجنة الدولية للصليب األمحر على تذكري قوات التحالف        

  .6بواجبا�ا مبقتضى التزاما�ا باتفاقيات جنيف واملواثيق املعمول �ا يف زمن احلرب

شفوية إىل املتحاربني احملتملني مذكرة  2003حيث وجهت اللجنة الدولية يف مارس            

السيما الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وتذكريهم بأنه جيب أن حترتم قواعد القانون 

  .7الدويل اإلنساين من جانب الدول املشاركة يف العمليات العسكرية

ين لتذكري أطراف النزاع وبعد سقوط أول صواريخ على بغداد أدىل رئيس اللجنة الدولية بيان عل       

بضرورة االلتزام مببادئ القانون الدويل اإلنساين وبذل قصارى جهدها إلنقاذ أرواح املدنيني وممتلكا�م 

أثناء القتال كما قامت اللجنة الدولية عقب سقوط بغداد وا�يار احلكومة العراقية يف مطلع أبريل 

بأن قامت اللجنة الدولية بتذكري قوات االحتالل دخول البالد يف حالة فوضى و�ب وانعدام األمن، 

على ضرورة استعادة القانون والنظام ومحاية اخلدمات العامة األساسية، ومن خالل دورها بصفتها 

وسيطًا سهلت اللجنة اجتماعات بني التحالف والسلطات احمللية واهليئات اإلدارية يف العراق �دف 

بغداد وعقد حمادثات مع سلطات التحالف من أجل التأكيد  استعادة اخلدمات، وزار رئيس اللجنة

  .8على مسؤوليات سلطات االحتالل

                                                           
 .8، ص 2004، صيف 28جملة اإلنساين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، ع 6

7Confict in Iraq, Memorandum in the belligerents , IRRC, Vol85, N°850 June 2003, P 423. 
8ICRC Annual Report, 2003, P264 
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م، استمرت اللجنة الدولية يف تذكري أطراف النزاع يف العراق بواجبا�ا يف 2004وخالل العام        

يز والتناسب اختاذ كل االحتياطات املمكنة لتجنب املدنيني واملمتلكات املدنية واحرتام مبدأي التمي

حماضرين وطلبة من اجلامعات العراقية ختصص قانون يف  4أثناء العمليات العدائية، كما حضر 

املوصل وبابل وبغداد وإربيل ورشة عمل حول القانون الدويل اإلنسان، ودعيت وزارة الرتبية والتعليم 

قانون الدويل اإلنساين إلرسال ثالثة موظفني للمشاركة يف املؤمتر اإلقليمي الثالث الستكشاف ال

  .9والذي يهدف إىل دمج هذا القانون يف معظم املواد املدرسية

م اقتصرت االتصاالت مع السلطات العراقية ويرجع ذلك إىل التغريات 2005ويف العام        

السياسية يف البالد والبيئة األمنية السائدة، حيث نظمت اللجنة اجتماعات وتبادل مراسالت مع 

لوزارات لتنسيق عمليا�ا السيما وزارة حقوق اإلنسان والعدل والصحة، كما عقدت موظفي ا

اجتماعات مع ممثلي احلكومة العراقية لتنمية العالقات مع كافة الفئات لدعم عمليات اللجنة الدولية 

ا يف العراق، ونظرًا للمخاوف األمنية منعت اللجنة الدولية من تنفيذ برنامج يعزز فهم أفضل لدوره

وللقانون الدويل اإلنساين بني القوات املسلحة يف العراق، ومن جانب آخر سعت اللجنة الدولية إىل 

تطوير شبكة االتصال مع قادة ا�تمع املدين سواء يف األوساط الدينية أو العلمانية من أجل تعزيز 

لتعليم عن رغبتها يف استمرار املزيد من التفاهم والقبول لدور اللجنة الدولية يف العراق، وأعربت وزارة ا

تدريس القانون الدويل اإلنساين كمادة إلزامية يف كليات احلقوق يف اجلامعات، ويف هذا اإلطار حضر 

أربعة حماضرين ورشة عمل إقليمية حول القانون الدويل اإلنساين يف بريوت ونظمت مائدة مستديرة 

ان، كما حضر صحافيون عراقيون ميثلون مجيع حول وسائل اإلعالم والقانون الدويل اإلنساين يف عم

  .10ا�موعات العرقية والدينية يف العراق االجتماع اإلقليمي العريب

                                                           
9ICRC Annual Report, 2004, P282 
10ICRC Annual Report, 2003, P310 
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م وسعت اللجنة الدولية عالقا�ا مع مسؤولني رفيعي املستوى يف كل من السلطات 2006ويف العام 

ماعات املسلحة وذلك ملعاجلة العسكرية العراقية والقوات املتعددة اجلنسيات ورؤساء املليشيات واجل

القضايا ذات الصلة بالقانون الدويل اإلنساين، كما حضر ممثلون من وزاريت اخلارجية وحقوق اإلنسان 

م عن القانون 2006وجلس القضاء األعلى وجملس الوزراء ورشة عمل عقد�ا اللجنة يف يونيو 

مه اللجنة للسلطات السياسية، أما الدويل اإلنساين يف عمان، الذي يعترب أول حدث من نوعه تنظ

فيما يتعلق با�تمع املدين العراقي فقد عملت اللجنة الدولية من أجل التوعية بالقانون الدويل اإلنساين 

وضمان قبول ودعم اللجنة الدولية وأنشطتها اإلنسانية يف العراق، حيث حضر أعضاء بارزون من 

الدولية عن القانون الدويل اإلنساين يف األردن، ومت توقيع  احتاد احلقوقيني العرب ندوة عقد�ا اللجنة

عاملًا إسالميًا بارزًا ورشة عمل عن القانون الدويل اإلنساين  12اتفاق تعاون بينها، كما حضر 

ممثًال عن املنظمات احلكومية ورشة عمل عن القانون الدويل  12والشريعة اإلسالمية، وحضر 

عضواً من مؤسسات تعمل يف جمال  16ستقل، عالوًة على ذلك حضر اإلنساين والعمل اإلنساين امل

  .11املرأة ورشة عمل عن حمنة النساء يف احلرب

م استمرت اللجنة الدولية بعالقا�ا مع كافة األطراف يف العراق كمحاولة 2007ويف العام      

  .لصليب األمحر يف العراقلتطبيق القانون الدويل اإلنساين وترسيخ قبول أكرب بدور اللجنة الدولية ل

كما استمرت يف تنظيم الدورات والدورات العلمية حول القانون الدويل اإلنساين ففي الفرتة من 

  .12يونيو نظمت أربع حلقات عمل مع الضباط العراقيني ملناقشة عملها اإلنساين- أبريل

اقيات جنيف لعام كما قامت العراق بنشر أحكام القانون الدويل اإلنساين من خالل إدخال اتف

م كمادة تدريبية يف الكليات العسكرية املختصة، وتتوىل مجعية اهلالل أألمحر العراقي نشر 1949

مبادئ القانون الدويل اإلنساين ضمن املشروع املشرتك مع اللجنة الدولية للصليب األمحر بني صفوف 

                                                           
11ICRC Annual Report, 2006, P325. 
12ICRC Annual Report, 2007, PP 339-340 
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ئر ومجعيات عديدة مهتمة باملبادئ املدنيني والقوات املسلحة ومنتسيب وزارة الداخلية، كما شكلت دوا

  .13الواردة يف القانون الدويل اإلنساين

م نظمت اللجنة الدولية للصليب األمحر عدداً من الفعاليات على مدار العام 2008ويف عام 

للتعريف بالتفويض املمنوح هلا وطبيعة أنشطتها، إضافة إىل تذكري كافة أطراف النزاع بواجبا�ا القانونية 

أرواح املدنيني الذين ال يشاركون أو توقفوا عن املشاركة يف األعمال العدائية، ومشلت هذه  يف حفظ

الفعاليات ورش عمل وحماضرات وندوات ملسؤولني رفيعي املستوى من وزارة الداخلية وقادة الشرطة 

األكادميية يف وأركان اجليش والقوات األمريكية والربيطانية، كما تقوم اللجنة الدولية بدعم املؤسسات 

م وقعت 2008العراق يف جهودها تضمني القانون الدويل اإلنساين يف املناهج اجلامعية، ويف مايو 

  .14احلكومة العراقية واللجنة الدولية اتفاق مقر لتعزيز قدرة اللجنة على العمل يف البالد

هلا عرضًا للمبادئ م نظمت اللجنة الدولية دورة استمرت يومني قدمت خال2009أما العام         

العسكرية مشايل .... طالب ضابط يف كلية 200األساسية للقانون الدويل اإلنساين حضرها حوايل 

العراق يف املنطقة التابعة للحكومة اإلقليمية الكردية، وقدمت اللجنة الدولية عرضًا خاصًا عن 

يف بغداد، كما عقدت اللجنة  أنشطتها يف العراق إىل املسؤولني يف قيادة الوحدة متعددة اجلنسيات

الدولية للصليب األمحر عددًا من احملاضرات وورش العمل لفئات خمتلفة من احلضور مبا يف ذلك 

الصحافيون، وعقدت اللجنة الدولية ندوة حتت عنوان اإلسالم والقانون الدويل اإلنساين برعاية جامعة 

السين والشيعي إضافة إىل أساتذة  الكوفة يف النجف حضرها عدد من رجال الدين من الوقفني

  .15اجلامعات

                                                           
 .65م، ص2007القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين لعام التقرير السنوي الرابع عن تطبيق 13

14ICRC Annual Report, 2008, P 346 
15ICRC Annual Report, 2009, P 346 
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كما نظمت عدة أنشطة مت تنفيذها يف جمال نشر أحكام القانون الدويل اإلنساين والتدريب عليه  

  16:كاآليت

  )ورش عمل وتدريب(القيام بأنشطة يف جمال نشر أحكام القانون الدويل اإلنساين  -

  .قية يف جمال القانون الدويل اإلنساينتقدمي املشورة القانونية إىل احلكومة العرا -

املشاركة يف املؤمترات واحملاضرات اليت نظمتها اجلامعات العراقية يف جمال نشر أحكام القانون الدويل  -

  .اإلنساين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب احلمر

  .المهام الميدانية: ثانيا

هام ذات طابع ملموس على أرض الواقع من أجل تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق مب

  .تقدمي احلماية واملساعدة لألشخاص املتأثرين بالنزاع املسلح يف العراق

  :األنشطة المتعلقة بالحماية -01

ترتبط هذه األنشطة املتعلقة باحلماية اليت تقوم �ا اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة احملتجزين 

جئني واملفقودين والرتكيز على برنامج إعادة الروابط العائلية، وسنتناول أنشطة ومحاية النازحني والال

  :احلماية يف العراق كاآليت

  ):األشخاص المحرومين من حريتهم(زيارة المحتجزين  -أ

تنص اتفاقيات جنيف على السماح بوصول اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل األشخاص احملتجزين 

ة، فهناك اعرتاف واسع النطاق حبق اللجنة يف زيارة احملتجزين من أجل ضمان يف النزاعات املسلح

  .17تلقيهم معاملة إنسانية يف مجيع األحوال

                                                           
 .52م، ص2009التقرير السنوي اخلامس عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب لعام 16
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وهلذا تعترب زيارة األشخاص احملرومني من حريتهم مهمة أساسية تضطلع �ا اللجنة نظراً ألن احملتجزين 

  .18انيةيف أشد احلاجة لتدخل هيئة مستقلة تضمن هلم معاملة إنس

ويف العراق تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بانتظام بزيارة األشخاص احملتجزين لدى القوات 

املتعددة اجلنسيات ولدى حكومة إقليم كردستان وذلك لتقييم ظروف احتجازهم والطرق اليت 

للبحث يف يعاملون �ا ويتم إطالع السلطات املسؤولة بطريقة سرية على احلقائق والتوصيات وذلك 

  .19التحسينات املطلوبة

م قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر مبمارسة 2003أبريل  9فمنذ انتهاء العمليات العسكرية يف 

مع اإلشارة إىل أن اللجنة الدولية مسح هلا بزيارة بعض السجون . 20أنشطتها لصاحل احملتجزين العراقيني

  .21فيها للتعذيبدون األخرى اليت يعرف عنها تعرض السجناء 

م تبّني أن لدى اللجنة الدولية بعض القدرة على الوصول إىل سجون التحالف،  2003فخالل العام 

م حيث قامت اللجنة الدولية بزيارة مرافق خاضعة لسيطرة 2004كما بّني التقرير املسرب يف فرباير 

  .22قوات التحالف

                                                                                                                                                                                     
ية املتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري يف النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف، خمتارات من ا�لة بلينا بيمتيش، املبادئ والضمانات اإلجرائ17

 .192م، ص2005الدولية للصليب األمحر 
  .زيارات اللجنة الدولية للصليب األمحر لألشخاص احملرومني من حريتهم، مهمة أوكلت إليها دوليا وتنفذ على نطاق العامل18

.www.icrc.org/web/ara/sitearae.nsf/html/57jrme.22/2/2004 
، 2007 روبرت زميرمان ، االستجابة للعنف املتفاقم يف العراق، نشرة اهلجرة القسرية عدد خاص بالعراق، مركز دراسات الالجئني جبامعة اكسفورد،19

 .30-29ص 
م كانت قاصرة على 2007وحىت منتصف  2003مع العلم أن الزيارات اليت قامت �ا اللجنة الدولية للصليب األمحر للمحتجزين العراقيني منذ 20

  .السجون اخلاصة بالقوات متعددة اجلنسيات والسجون اخلاصة إلقليم كردستان

  دور اللجنة الدولية للصليب األمحر -النزاعات املسلحة مكافحة اإلرهاباالحتجاز من جانب الواليات املتحدة يف إطار 

21/10/2004 adetention-states-www.icrc.org/ara/sitearae.nsf/html/united 
  78جيمس بول، مرجع سبق ذكره، ص21
 .8م، ص2004، صيف 28نساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد جملة اإل22
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من أسرى احلرب  11.000أكثر من  م كانت اللجنة الدولية قد زارت2003وحبلول �اية عام 

  .23واملعتقلني املدنيني من ِقَبل سلطة االحتالل

م قام مندوبو اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارات منتظمة يف وسط العراق 2004وخالل العام 

،  وجنوبه إىل أربعة مراكز لالحتجاز تديرها قوات التحالف ومركز حتت مسؤولية احلكومة العراقية املؤقتة

كما سجل املندوبون بانتظام األشخاص احملتجزين، وأبلغوا عائال�م معلومات عن  أوضاعهم ، وحىت 

حمتجز لدى احلكومة املؤقتة، باإلضافة  7300م كانت اللجنة تزور أكثر من 2004أواخر عام 

  .24لذلك زارت اللجنة الدولية يف مشال العراق مراكز االعتقال حتت مسؤولية السلطات الكردية

كما قدمت اللجنة الدولية مساعدات إىل املعتقلني يف شكل مالبس شتوية ومستلزمات نظافة 

وقدمت أيضًا طلبات إىل سلطات االعتقال بعد كل زيارة الختاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة 

  .25وفقاً لألحكام ذات الصلة باتفاقيات جنيف واملعايري الدولية

م 2004وبسبب عدد االعتقاالت اليت متت خالل العمليات العسكرية واسعة النطاق خالل، العام 

م الذي واصلت فيه اللجنة 2005تصاعد عدد املعتقلني لدى القوات متعددة اجلنسيات خالل العام 

سيات الدولية زيارة األشخاص احملتجزين يف أماكن خمتلفة لدى السلطات العراقية وقوات متعددة اجلن

واليت كان الغرض منها مراقبة ظروف االعتقال وتقدمي توصيات إىل سلطات االحتجاز الختاذ 

إجراءات تصحيحية، عالوًة على ذلك قامت اللجنة الدولية بتوفري املالبس ومستلزمات النظافة 

عت للمحتجزين، وعلى الرغم من هذه اجلهود فإن القيود املفروضة على السفر املتعلقة باألمن من

اللجنة الدولية من زيارة العديد من مراكز االعتقال مقارنًة باحملافظات الشمالية اليت اتسمت باستقرار 

                                                           
23ICRC Annual Report, 2003, P 267. 

 21، ص2005، صيف 32جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 24
25ICRC Annual Report, 2004, P 282 
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األوضاع األمنية مما مّكن اللجنة من زيارة املراكز اخلاضعة للسلطات الكردية يف أربيل ودهوك 

  .26والسليمانية

ة اجلنسيات وإقليم كردستان، مما تنامي يف عدد احملتجزين لدى القوة متعدد 2006وشهد العام 

تطلب زيادة موظفي اللجنة الدولية اليت قامت بزيارة اآلالف من احملتجزين يف العديد من مراكز 

اليت تقع حتت سلطة الفريق ) معسكر بوكا(و) 2ممرينس(و) معسكر كروبر(االعتقال اليت من أمهها 

اخلاضع لسيطرة الفريق الربيطاين يف ) عيبةالش(األمريكي، كما أجرت اللجنة زيارات ملركز احتجاز 

القوات متعددة اجلنسيات، باإلضافة لذلك زارت حمتجزين يف مراكز احتجاز خاضعة لسلطات إقليم  

كردستان يف ثالث حمافظات مشالية، أما فيما يتعلق بأماكن االحتجاز الواقعة حتت سيطرة السلطات 

ءات زيارة اللجنة ملراكز االحتجاز، إضافة إىل التقييدات العراقية فقد منع عدم وجود اتفاق حيكم إجرا

األمنية بالنسبة لسفر مندويب اللجنة الدولية لزيارة احملتجزين لدى السلطات العراقية يف عظم أحناء 

  .27العراق

م طرأ تطور يف دور اللجنة الدولية فيما يتعلق بزيارة األشخاص احملتجزين 2007ويف العام       

اصرًا يف معظم األحيان على السجون اخلاضعة للقوات األمريكية أو السجون اخلاضعة الذي كان ق

إلقليم كردستان، حيث كانت اللجنة الدولية تتفاوض مع السلطات العراقية لدخول السجون منذ 

م عن قرب التوصل إىل اتفاق، لكن يف 2007م، وقد أفادت بعض التقارير يف أوائل 2004عام 

م أبلغ رئيس اللجنة الدولية الصحافة أنه غري متفائل بشأن حتقيق أي تقدم يف 2007أواخر مايو 

  .28املباحثات

                                                           
26ICRC Annual Report, 2005, PP 308-309 

27ICRC Annual Report, 2006, P 324 
28Stephanie Nebehay “ICRC Still Seeking Access to Iraqi-Run Prisons”, Reuters; 24/5/2007 
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م متكنت اللجنة الدولية من زيارة حمتجزين ألول مرة وهم األشخاص الذين 2007إال أنه بنهاية عام 

  .29الجتماعيةحتتجزهم السلطات العراقية والتابعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون ا

وبفضل حتسن األوضاع األمنية واحلوار البناء مع كافة األطراف متكن مندوبو اللجنة الدولية خالل 

معسكر (م من زيارة آالف من املعتقلني حتت سلطة القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق 2008العام 

ية وسلطة إقليم كردستان، كما ، باإلضافة ألماكن االحتجاز التابعة لسلطةاحلكومة العراق)كروبر-بوكا

قامت اللجنة الدولية مبكافحة األمراض يف جن فورت سوسه يف السليمانية وتعقيم كافة القاعات 

  .30واملالبس واألدوات اليت يستعملها السجناء، وشيدت اللجنة قاعتني للزيارات العائلية

ارة احملتجزين حيث أجرت م بالقيام جبهودها يف زي2009واستمرت اللجنة الدولية خالل العام 

زيارة ألماكن تابعة للسلطات العراقية وإقليم كردستان والقوة متعددة اجلنسيات، كما  203اللجنة 

دعت اللجنة الدولية سلطات االحتجاز بالوفاء بالتزاما�ا جتاه احملتجزين بشأن ضمان حقوقهم 

م حيث ظلت زيارة احملتجزين من 2010، وهذا ما ينطبق على العام 31األساسية وتلبية احتياجا�م

  .32أهم أولويات اللجنة الدولية للصليب األمحر

  

  

                                                           
29ICRC Annual Report, 2007, PP 338-339 

  4.955بشكل فردي حوايل والذين متت متابعتهم  45.739وصل عدد احملتجزين الذين قامتت اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيار�م حوايل 30

مكاناً، حيث متكنت اللجنة الدولية يف النصف الثاين من العام  44زيارة، أما األماكن اليت جرت زيار�ا وصل لــ 140ووصل عدد الزيارات اليت أجريت 

  )العدل-الداخلية- الدفاع(م من الوصول للمحتجزين يف السجون اليت تقع حتت مسؤولية السلطات املركزية 2008

ICRC Annual Report, 2008, PP 343-345  
  زيارة 203مكاناً خالل  66مشلت  3158وبشكل فردي  46.283وصل عدد احملتجزين الذين قامت اللجنة الدولية بزيار�م حوايل 31

ICRC Annual Report, 2009, P 361  
  م2010يف العراق منذ بداية العام  كفاح لكسب الرزق وسط أحداث العنف، موجز ألهم أنشطة اللجنة الدولية: العراق32

300309-update-www.icrc.org/ara.../iraq 
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  :إعادة الروابط العائلية-ب

إن تبادل الرسائل املدنية نشاط تقليدي للجنة الدولية للصليب األمحر منصوص عليه يف اتفاقيات 

  .33جنيف

اليت �دف إىل احليلولة دون فإعادة الروابط العائلية مصطلح عام يشري إىل طائفة من األنشطة 

  .34انفصال األشخاص عن بعضهم البعض واختفائهم وإعادة االتصال بني العائالت

  :35و�دف أنشطة إعادة الروابط العائلية إىل

 احليلولة دون وقوع حاالت االختفاء واالنفصال، -

 إعادة االتصال بني العائالت، -

 احلفاظ على االتصال بني العائالت، -

  قودينالكشف عن املف -

إضافًة إىل رسائل الصليب األمحر توفر اللجنة الدولية للصليب األمحر وسائل متنوعة إلعادة الروابط 

  .36العائلية اهلواتف النقالة وحمطات اإلذاعة وشبكة االنرتنت

وتتنامى هذه الوسائل يف ظل األعمال العدائية اليت تسبب تعطل خدمات االتصاالت السلكية 

قي الكثري من السكان يف وضع ال ميكنهم من التواصل مع أفراد أسرهم سواء والالسلكية، مما يب

  .37داخل أو خارج البالد

                                                           
 .237دانييل باملريي، مرجع سبق ذكره، ص33
 .15م، ص2007، اللجنة الدولية للصليب األمحر، مايو )خطة التنفيذ(إسرتاتيجية إعادة الروابط العائلية 34
 .18املرجع السابق، ص35
 .6، ص/2003يف انتظار أخبار، اللجنة الدولية للصليب األمحر، فرباير 36

37ICRC Annual Report, 2003, P 266 
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فحسب ما ذكر جاكوب كيليز رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر بأن العراق قد أرسلوا وتسلموا 

ها م وهذه الرسائل مت توزيع2003ألف رسالة عن طريق الصليب األمحر منذ مارس  21أكثر من 

  .38مبساعدة اهلالل األمحر العراقي

م تبادل احملتجزون لدى القوات متعددة اجلنسيات ولدى احلكومة العراقية املؤقتة 2004ويف العام 

رسالة  2150رسالة مع عائال�م، ويف مشال العراق تبادل احملتجزون أكثر من  24.600أكثر من 

  .39مع عائال�م

إعادة الروابط العائلية سواء بني احملتجزين أو املفقودين، ويف شهر واستمر دور اللجنة الدولية يف 

م باشرت اللجنة الدولية مبشروع الزيارة العائلية اليت يقدم املساعدة املالية للعائالت 2005أكتوبر 

  .40اليت ترغب يف زيارة أقربائهم

  ):األشخاص األكثر ضعفاً (مساعدة الالجئين والنازحين  -2

بني البلدان العديدة اليت أدت فيها النزاعات املسلحة إىل متزيق أوصال حياة عدد  كانت العراق من 

كبري من النساء والرجال واألطفال، حيث أدت العمليات العسكرية وانعدام األمن إىل دفع العديد 

  .للفرار من ديارهم

ن يف األجزاء م ّمت رصد حتركات حمدود للسكا2003فمع بداية العمليات العسكرية يف أواهر مارس 

الشمالية للعراق، مشلت األكراد العراقيني الذين انتقلوا بعيًدا عن املدن حبثًا عن ملجًأ يف املناطق 

اجلبلية، فضًال عن غريهم من العراقيني الذين قرروا من الشمال إىل املناطق اليت يسيطر عليها األكراد، 

وبغداد، وكانت إمدادات اإلغاثة يف حاالت ولوحظ منط مماثل يف مناطق أخرى من البالد يف البصرة 

                                                           
 .89، ص2004، أبريل 156لقاء العدد، جاكوب كيليز رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، حوار سوسن حسني، السياسة الدولية، العدد 38
 .21م، ص2005، صيف 32لة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد جم39
 13م، ص2006، صيف 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 40
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شخص من املشردين داخلياً  150000الطوارئ داخل العراق جمهزة لتقدمي املساعدة الفورية حلوايل 

  .50000041مع إمكانية توسيع لتغطية احتياجات النازحني حلوايل 

فرت أعداد  م نتيجة للقتال، حيث 2004ومن املالحظ أن عمليات النزوح استمرت خالل العام 

كبرية من املدنيني العراقيني، وكان كثري منهم يف حاجة ماسة إىل املساعدة يف شكل غذاء وماء 

ومأوى ورعاية صحية، ورداً على ذلك قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتقدمي الطرود الغذائية 

يعيشون يف خميمات  ومواقد الطهي والبطانيات ومستلزمات النظافة، حيث كان هناك آالف النازحني

مؤقتة خارج مدينيت بغداد والبصرة وبعقوبة وأربيل والفلوجة والناصرية وسامراء وتلعفر، وبالتعاون مع 

اهلالل األمحر العراقي جهزت اللجنة الدولية خميم اخلضراء يف بغداد لتوفري املأوى للعائالت اليت فرت 

قبال اآلالف من العائالت النازحة من األعمال من القتال يف الفلوجة، ويف جنوب العراق قامت باست

  .42العدائية

م أفضل حاًال، فقد استمرت اللجنة الدولية يف مساعدة 2005ومل يكن الوضع خالل العام 

السلطات العراقية ومجعية اهلالل األمحر العراقي للرد على العديد من حاالت الطوارئ اإلنسانية الناشئة 

يت فرت من ديارها نتيجة ألعمال القتال والسيما املواجهات املسلحة عن تشرد اآلالف من األسر ال

  .43)مشال(ونينو ) شرق( اليت حصلت يف احملافظات السنية يف األنبار 

                                                           
غاثة األساسية إىل عائالت يف بعقوبة مت توفري املستلزمات األساسية من ماء وغذاء وخيم ومستلزمات منزلية آلالف النازحني داخلياً، كما مت تقدمي اإل41

ليب األمحر واملقدادية ، وتلقت مساعدات من طرود غذائية وبطانيات وأواين طبخ ومستلزمات النظافة وسلمتها مباشرة سواء من قبل اللجنة الدولية للص

 .أو من خالل اهلالل األمحر العراقي

ICRC Annual Report, 2003, P 265 
42ICRC Annual Report, 2004, P 281 

لرت من  180000جراء تزويد حوايل  ،عائلة نازحة من خمتلف املناطق  9000قدمت اللجنة الدولية مساعدات تضمنت إمدادات املياه يومياً حلوايل 43

عائلة  1000لرت من املاء يوما مت تسليمهم إىل ما يقرب من  160000أسرة بعد أن فروا من منازهلم يف تلعفر، و 900املياه اليت تصل يوميًا إىل 

ائية األساسية ، ويف الفرتة من منتصف نوفمرب سلم نازحة الذين فروا من منازهلم من مدينة القائم قرب احلدود السورية، وزودته طرودًا من املواد الغذ

من سكان  120000لرت من املياه سلمت يوميًا على مدار العام لـ 800000نازح يف حمافظة األنبار، إضافة حلوايل  400لرت من املياه لـ 60000

 بغداد
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ونظرًا لتعرض مقام شيعي يف سامراء للتفجري أدى بدوره إىل اندالع العنف الطائفي خالل العام 

املدنيني، وبالتايل ركزت اللجنة الدولية على توفري م، مما ترتب عنه حركة نزوح لآلالف من 2006

االحتياجات األساسية للعائالت النازحة من املياه والغذاء وأدوات الطهي واملواد املنزلية األساسية، ومت 

  .44بذلك إما بشكل مباشر أو من خالل اهلالل األمحر العراقي

تلبيتها لالحتياجات األساسية لألشخاص  م شكلت اللجنة الدولية فريقاً لتعزيز2007ويف أوائل عام 

النازحني والسكان احملليني املستضعفني على حد سواء واليت تشمل توزيع طرود غذائية ومستلزمات 

ألف نسمة  730م مواد إغاثة ألكثر من 2007النظافة واملنزلية األساسية، ووفرت اللجنة يف عام 

ر العراقي الذي كان له دور حموري يف تنفيذ برامج من خالل الفرق امليدانية أو فروع اهلالل األمح

م على الشروط 2007اللجنة الدولية، إال أن املنظمتني مل تتفقا يف النقاشات اليت جرت يف نوفمرب 

  .45الدنيا اليت وضعتها اللجنة الدولية فيما يتعلق بعمليات التقييم وإدارة املخزون وعداد التقارير

م مندويب اللجنة الدولية من اإلشراف على 2008ال العنف يف ومكن االخنفاض العام يف أعم

العديد من األنشطة بشكل مباشر يف املناطق اليت تعذر الوصول إليها سابقاً، كما مسحت للمندوبني 

أن يقيموا مباشرة احتياجات السكان، وبالتعاون مع وزارة اهلجرة ركزت اللجنة الدولية على مساعدة 

مبدالً من الرتكيز على 2007م وديسمرب 2006داخل احملافظات بني فرباير  النازحني الذين شردوا

النازحني قبل ذلك التاريخ، ويف موازاة ذلك تلقى النازحون الذين استقروا خارج حمافظا�م مساعدات 

                                                                                                                                                                                     
ICRC Annual Report, 2005, PP 307-308  

ى إمدادان املياه عن طريق مشاريع املياه والصرف الصحي الطارئة اخلاصة باللجنة الدولية، وتلقى شخصًا معظمهم من النازحني عل 83770حصل 44

نازح كانوا قد فروا  6500ألف لرت من املياه يوميا إىل  130نازح يف الصدر مياها صاحلة للشرب عن طريق الشاحنات الناقلة للمياه، وتوفري  3000

 227385ان ومئات من النازحني من إصالح نظام إمداد املياه الذي خيدم تلعفر والقرى احمليطة ، وتلقى ألف من السك 150من تلعفر ، استفاد 

  .شخصاً مواد منزلية ضرورية

ICRC Annual Report, 2006, P 323 
ر، العدد كارل ماتليويورغ غاسر، �ج حمايد ومستقل وغري متحيز، سر قبول اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، ا�لة الدولية للصليب األمح  45

 .15-14، ص ص 2008، مارس 869
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غذائية وتنفيذ مشاريع دعم كسب العيش ملعاجلة املشاكل االقتصادية، باإلضافة للمشاريع اليت �دف 

  .46اعدة ا�تمعات األكثر ضعفاً مبا فيهم املشردون داخلياً إىل مس

م من خالل 2010-2009واستمر دور اللجنة الدولية للصليب األمحر بنفس املنوال خالل عامي 

تقدمي العون واملساعدة لالجئني والنازحني داخلياً واليت مشلت معظم احملافظات يف العراق وبطبيعة 

  .دوراً يف �يئة األجواء أمام اللجنة الدولية للقيام مبهامها اإلنسانيةاحلال تلعب الظروف األمنية 

  :المفقودون -3

م أنشأت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف جنيف وحدة خاصة بالعراق للبحث 2003يف مارس 

عن املفقودين من أجل جتميع البيانات حول أسرى احلرب واملعلومات الالزمة إلعادة الصالت بني 

  .47التالعائ

كما واصلت اللجنة الدولية جهودها الرامية إىل إيضاح مصري العديد من األشخاص جمهويل املصري 

  .م1980نتيجة النزاعات اليت وقعت يف العراق منذ عام 

وذلك من خالل رئاستها الجتماعات اللجنة الثالثية واللجنة الفنية املنبثقة عنها اليت تناول حاالت 

  .48م2003م واحلرب عام 1990ذ احلرب اإليرانية العراقية وحرب اخلليج األشخاص املفقودين من

وقد مثل العراق يف هذه االجتماعات وزارة حقوق اإلنسان وذلك �دف النظر يف حاالت املفقودين 

م أنشأت احلكومة العراقية مركز للمفقودين واملختطفني والطب اجلنائي حتت سلطة 2005ويف فرباير 

                                                           
شخصاً  259078ة، مبساعدة منظمة غري حكومية حملي) أسرة 30503(نازحًا  177164مبا يف ذلك ) أسرة 58321(شخصا  46309289

  .تلقى لوازم منزلية أساسية) أسرة 34180(نازحاً  1866مبا يف ذلك ) أسرة 49092(

  مشاريع دعم كسب العيش) أسرة 9789(مبا يف ذلك سكان املناطق املتأثرة باجلفاف ) أسرة 14596(شخصاً  89950

ICRC Annual Report, 2004, P 882  
 م6/6/2003م، عرض أنشطة اللجنة الدولية  2003نيو يو  6العراق ، النشرة  اإلخبارية ، 47

48ICRC Annual Report, 2004, P 882 
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 لعبت دورًا رئيسيًا يف التعامل مع الرفات البشرية من أجل تعزيز قدرة معهد الطب وزارة الصحة، اليت

العديل على التعامل مع القضايا املطروحة عليها، كما قامت اللجنة الدولية ومعهد الطب العديل 

بالتعاون مع معهد الطب الشرعي يف األردن وجامعة األردن للعلوم وجامعة لندن، من أجل إقامة 

  .49ت تدريبية للعاملني يف جمال الطب الشرعي العراقيدورا

م أدى الوضع األمين إىل إبطاء العملية املتعلقة بإخراج اجلثث من القبور يف 2006وخالل العام 

  .50العراق ومت إجالء مصري عدد من احلاالت العراقية والكويتية

غداد والبصرة وأربيل، ووفرت كما بدأت أعمال إعادة تأهيل مستودعات اجلثث اخلاصة باملعهد يف ب

اللجنة الدولية معدات للطب العديل وإقامة دورات تدريبية على مجع وإدارة املعلومات للمعهد الطيب 

يف بغداد وفروعه من أجل تعزيز قدرته على التعامل مع األعباء اليومية وزيادة معدل التعرف على هوية 

  .51رفات املوتى

للجنة الدولية للكشف عن مصري األشخاص املفقودين وأماكن م استمرت جهود ا2007ويف العام 

وجودهم، حيث تيسر للجنة احلوار بني األطراف املعنية من خالل آليات خمتلفة مرتبطة بالنزاعات 

الدولية الثالثة اليت اندلعت يف العراق، كما أ�ا تسهل مجع البيانات عن األشخاص املفقودين من 

حفظ اجلثث وقامت بإصالح برادات غرف حفظ اجلثث وتركيبها وتوزيع أجل زيادة قدرة ختزين غرف 

  .52أكياس حفظ اجلثث

م عقدت أربعة اجتماعات بني اللجنة لثالثية واللجنة الفتية الفرعية املنبثقة 2008ويف عام         

ت عنها واللجنة الدولية للصليب األمحر للتعامل مع األشخاص املفقودين، حيث مت حل بعض احلاال

                                                           
49ICRC Annual Report, 2005, P 308 
50ICRC Annual Report, 2006, P324 
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بشكل إلجيايب، كما عقدت اجتماعات مع السلطات العراقية للتشاور بني العراقيني واإليرانيني بشأن 

  .53م1981-1980املفقودين يف حرب 

م مت توقيع مذكرة تفاهم يف جنيف بني اللجنة الدولية للصليب األمحر وحكومة 2008ويف أكتوبر 

ء مصري املفقودين نتيجة النزاع بينها وبعد التوقيع العراق ومجهورية إيران اإلسالمية ترمي إىل استجال

  .54على املذكرة

ّمت تبادل رفات جنود عراقيني ومت حتديد هوية بعض منهم عرب نقطة الشالجمة احلدودية يف البصرة 

  .55حبضور اللجنة الدولية للصليب األمحر

  :56م قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر باآليت2009أما خالل العام 

ترأست اجتماعًا للجنة الثالثية املعنية باملفقودين، فضال عن أربعة اجتماعات للجنة الفرعية املنبثقة * 

  .عنها

  م2008عقدت أربعة اجتماعات مع وزارة حقوق اإلنسان يف بغداد وفقاً لالتفاق املوقع يف العام * 

لنووي ويف جمال الطب تلقى فنيون يف جمال احلمض النووي دورات تدريبية متخصصة يف احلمض ا* 

  .الشرعي الوراثي

  تركيب واستبدال ثالجات حفظ اجلثث واملولدات الكهربائية يف مستشفيات بغداد * 

  تسليم أكياس حلفظ اجلثث إىل وحدات الطب العديل املنتشرة يف العراق* 

                                                           
53ICRC Annual Report, 2008, PP 344-345  

  م2009اجلمعية العامة ، التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، تقرير املفوضية واألمني العام، 54

A/HRC/10/2803/February2009 
 .11م، ص2008، خريف 44جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد55
 . م2009ديسمرب -اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، حقائق وأرقام، يناير56
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  :األنشطة المتعلقة بالمساعدة - ثانياً 

دولية باألمن االقتصادي ومشاريع املاء والسكن ودعم ترتبط أنشطة املساعدة اليت تقوم �ا اللجنة ال

  :املستشفيات واملراكز الصحية وإعادة التأهيل البدين، وسنتناوهلا كاآليت

  :األنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي -1

تقوم اللجنة الدولية يف هذا اإلطار بتقدمي املساعدات الطارئة وتوفري املياه الصاحلة للشرب         

  .إعادة تأهيل وحتسني إمدادات املياه، باإلضافة إىل تدريب أخصائي املياه والصرف الصحيو 

وتنفذ اللجنة الدولية أنشطتها يف جمايل املياه والصرف الصحي إما مباشرة بواسطة موظفيها أو 

باعتماد أسلوب التحكم عن بعد بشكل يتناسب وإدارة مشاريع املياه والصرف الصحي، فهناك 

ميكن للجنة الدولية أن تعتمد فيها طريقة عمل تقليدية ومباشرة وهي الطريقة املفضلة لدى مناطق 

اللجنة الدولية واألكثر استخداماً، ويف املقابل هناك مناطق جيب أن يطبق فيها أسلوب التحكم عن 

  .57بعد

الصحي  م بأن جمايل املياه والصرف2003ويف العراق اتسم الوضع حىت قبل العمليات العسكرية 

من  70يعاين من تدهور، وزادت العمليات العسكرية من تفاقم الوضع، وهنا مت حشد أكثر من 

مهندسي اللجنة الدولية ومويف الدعم للحفاظ على املياه والصرف الصحي ومرافق الطاقة التشغيلية  

مت نشر كإجراء وقائي وتركيب مولدات احتياطية وإصالح عدد من حمطات الضخ ومعاجلة املياه، و 

أسطول من الناقالت للمياه إلجراء عمليات التسليم يف حاالت الطوارئ، باإلضافة لرتكيب خزانات 

لتخزين املياه، وخالل الفرتة القتالية قام موظفو اللجنة الدولية بإصالحات واسعة النطاق وأعمال 

                                                           
 .10كارل ماتليويورغ غاسر، مرجع سبق ذكره، ص57
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واملصابني بأمراض  الصيانة حملطات املياه والصرف الصحي يف املستشفيات اليت تعاجل جرحى احلرب

  .58مزمنة

وحافظت اللجنة الدولية على �جها يف عمليات اإلصالح وإعادة التأهيل لقطاعات حيوية كالصحة 

واملياه ومرافق الصرف الصحي واملستشفيات يف عدة حمافظات ووزعت املياه على املستشفيات 

  .59وا�تمعات احمللية من خالل نظام مركزي لتوزيع املياه

م لالحتياجات امللحة فيما يتعلق بإمدادات املياه، 2005اللجنة الدولية خالل العام  واستجابت

ومشلت أنشطتها على وجه اخلصوص نقل املياه بالصهاريج لألشخاص النازحني وللمستشفيات، ومت 

ذلك بالتنسيق مع مديريات املاء على املستوى احلكومي وغطت هذه األنشطة مناطق عدة يف 

م استفاد العديد من األشخاص من مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف 2006عام ويف ال.60بغداد

حمطة  30الصحي اليت تضمنت إصالح نظم وختزين املياه وشبكات توزيعها، وانتهى العمل حبوايل 

إمداد للمياه والصرف الصحي يف عدة حمافظات، كما قامت اللجنة بإصالح وصيانة منومة املياه 

مركزًا صحياً، وقامت بالتعاون مع وزارة  18وحدات الكهربائية لضمان عمل أكثر من وا�اري وال

  .61كيس من املاء الصاحل للشرب  125000الصحة العراقية بتوزيع أكثر من 

                                                           
ن نصف لرت من مياه الشرب إىل املناطق احملرومة من اخلدمات وتسليم أكثر م 20.000.000تسليم ناقالت مياه من ِقَبل اللجنة الدولية أكثر من 58

 حمطة مياه 160مستشفى يف أحناء البالد وأعمال الصيانة يف أكثر من  65مليون كيس ماء سعة لرت إىل 

ICRC Annual Report, 2003, PP 264-265 
 مشروع إصالح يف املستشفيات ومركز الرعاية الصحية والصرف 30إصالحا وصيانة يف حمطات املياه والصرف الصحي، و 50نفذت مبعدل شهري 59

لرت من املياه  500000لرت من املياه يوميًا على املستشفيات وا�تمعات احمللية، وأكثر من  560000ماليني نسمة ، وتوزيع  7الصحي اليت ختدم 

  لرت من املياه يوميا ملستشفيات البصرة 10000ملستشفيات يف بغداد وحوايل 

ICRC Annual Report, 2004, P 281 
حمطات مياه يف حمافظة كربالء ختدم  2وعدد ) شخص 5000(والنجف ختدم ) شخص 56000(معاجلة املياه يف بعقوبة ختدم إعادة تأهيل حمطات 60

 )شخص 120000(وتركيب حمطة ضخ جديدة وشبكة أنابيب ممتدة من شرق بغداد خلدمة ) شخص 28000(

ICRC Annual Report, 2005, P 308 
 .14م، ص2006، ربيع 35للصليب األمحر، العدد  جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية61
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مشروعاً يف جمايل املياه والصرف الصحي حتت إشرافها  54م نفذت اللجنة الدولية 2007ويف العام 

مشروعًا على وشك نقلها من التنفيذ بالتحكم  12م من بعد، وكذا مشروعًا بالتحك 78املباشر، و

من بعد إىل إشراف اللجنة الدولية املباشر إال أن الوضع األمين حال دون ذلك، وبالتايل أجنزت 

املشاريع بالتحكم من بعد يف األجزاء الغربية والوسطى األشد تضررًا من أعمال العنف يف حني أن 

فذت بطريقة مباشرة كانت يف اجلنوب والشمال، فإن املشاريع اليت نقلت إىل معظم املشاريع اليت ن

  .62إشراف اللجنة الدولية مباشر كان معظمها يف الوسط واجلنوب

واستفادت املناطق اليت ال تغطيها صيانة السلطات وخطط اإلعمار واملناطق اليت تضم أعدادًا من 

ع اللجنة الدولية لرفع مستوى املياه ومرافق الصرف م من مشاري2008املشردين داخليًا خالل العام 

  .63الصحي

مليون عراقي من أعمال اإلصالح والصيانة  3.7م استفاد 2009ديسمرب -وخالل الفرتة من يناير

وإعادة البناء اليت مشلت كافة أحناء البالد وتوزيع املاء الصاحل للشرب بواسطة السيارات احلوضية على 

من املقيمني يف مراكز اإليواء اجلماعية، كما مت تزويد املستشفيات يف بغداد  نازح 7000ما يربو عن 

  .64باملياه خالل حاالت الطوارئ

  

  

                                                           
 .11كارل ماتليويورغ غاسر، مرجع سبق ذكره، ص62
مشروع مياه وصرف صحي وإعادة تأهيل املراكز الصحية مبا يف ذلك  190نازح من أكثر  2450000شخصا بينهم  2.568.648استفاد 63

شخص استفادوا من املشاريع اليت �دف إىل منع حاالت  1243625كما أن استجابة حلاالت الطوارئ مثل نقل املياه بالشاحنات،   288.173

  .شخص استفاد من مشاريع شاملة مثل جتديد إعادة تأهيل حمطات معاجلة املياه وتركيب أنظمة جديدة 1036850الطوارئ، و

ICRC Annual Report, 2008, P 344 
 م2009سمرب دي-اللجنة الدولية للصليب األمحر، حقائق وأرقام، يناير64
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  ):الجرحى والمرضى(دعم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية  -2

يُعد دعم وتأهيل املستشفيات لتمكينها من استقبال وعالج احلاالت الطارئة أحد أولويات اللجنة 

  .65الدولية للصليب األمحر يف العراق

فقبل بداية احلرب كان هناك خمزونات كافية من اإلمدادات الطبية يف داخل العراق باإلضافة خلمسة 

إصابة جرحى حرب ولتلبية  7000قواعد لوجيستية يف البلدان ا�اورة ملعاجلة ما يصل إىل 

ت خطة اللجنة الدولية ترتكز على شخص، وكان 150000االحتياجات الطبية األساسية حلوايل 

دعم املرافق القائمة يف جمايل الرعاية الصحية وتقدمي املساعدات بدًال من استبداهلا مبستشفيات 

  .66ميدانية

م عملت اللجنة الدولية على توفري املساعدات 2003ومع اندالع العمليات العدائية يف مارس 

الدولية متواجدة يف العاصمة وظلت البعثة الفرعية يف الطبية إىل املستشفيات ، حيث ظلت اللجنة 

البصرة جنوب العراق مفتوحة بإدارة موظفني حمليني، ويف الشمال يقيم فريق يف أربيل، باإلضافة 

  .67ملكاتب السليمانية ودهوك وديانا

وتراوحت املساعدة ما بني إصالح وأعمال الصيانة للمستشفيات واإلمدادات الطبية واألدوية 

  .68ألدوات اجلراحية ومواد التخدير واألكسجنيوا

                                                           
 14م، ص2006، ربيع 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 65

66ICRC Annual Report, 2003, P 267 
  .م2003العراق، عرض ألنشطة اللجنة الدولية يف العراق، مارس 67
ناطق احلضرية، ومت إصالح حاالت الطوارئ وأعمال الصيانة مستشفى يف امل 60مت تسليم كميات كبرية من اللوازم واملعدات الطبية إىل أكثر من 68

مركز رعاية الصحة األولية يف أحناء البالد وتزويد املستشفيات بآالف اللرتات من مياه الشرب  48مستشفى و 102للمياه والصرف الصحي يف 

  وزجاجات األكسجني

ICRC Annual Report, 2003, P 267 
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مساعدات ومواد طبية للمستشفيات الصحية واجلراحية  2004ووفرت اللجنة الدولية خالل العام 

يف األجزاء الوسطى والشمالية واجلنوبية من البالد بعد القيام بزيارات منظمة إىل املستشفيات احلضرية 

التنسيق مع مديريات الصحة اإلقليمية ويف بعض األحيان اهلالل الرئيسية لتقييم االحتياجات، وذلك ب

  .69األمحر العراقي

ولكن مع التأكيد على أن اللجنة الدولية مل تتمكن من الوصول لكثري من املناطق يف العراق نظراً 

النعدام األمن الذي كثرياً مينع اللجنة الدولية من تقدمي اإلمدادات الطبية العاجلة للمستشفيات 

مباشرة، وهذا ما جيعل اللجنة الدولية تعتمد على السلطات الصحية العراقية، ومع ذلك كان للجنة 

واألردن ) إربيل-بغداد(قدرة على توفري اإلمدادات الطبية واجلراحية واملعدات يف مقار هلا يف العراق 

  .70)عمان(

ملساعدات الطبية الطارئة م متكنت اللجنة الدولية على نفس املنوال من تقدمي ا2006ويف العام 

  .71للعديد من املستشفيات

مرفق  100م على تكثيف دعمها لقرابة 2007وحافظت اللجنة الدولية للصليب األمحر عام 

صحي تلقت معدات خاصة بغرف الطوارئ والعمليات، باإلضافة إىل األدوية واملواد الطبية اليت 

م املياه والصرف الصحي يف العديد من تستخدم مرة واحدة، وأصلحت يف إطار �ج متكامل نظ

                                                           
69ICRC Annual Report, 2004, P 282 

م قدمت اللجنة الدولية للصليب األمحر مساعدات وأدوية ملستشفى بغداد لعالج املرضى املصابني يف تدفع جنم عن هجوم 2005يف أوائل سبتمرب 70

تشفى الريموك لرت من املياه يوميا إىل مس 30000انتحاري ويف أعقاب ا�يار إمدادات املياه يف أجزاء من غرب بغداد قدمت اللجنة الدولية يف يوليو 

ملدة أسبوع وقدمت مساعدات مماثلة إىل املستشفى الكندي يف بغداد، ويف ديسمرب ركبت اللجنة الدولية منشأة إلنتاج املياه حملطة مياه ) سرير 1000(

  يف بغداد وتوزيع أكياس املياه على املستشفيات

ICRC Annual Report, 2005, P 309 
آالف  9واسط، اليت ختدم أكثر من -صالح الدين-كربالء-الديوانية-بغداد-أربيل-الطبية األساسية يف حمافظات األنبارمركزا للرعاية  67مت إصالح 71

  .مريض يوميا باإلضافة للمساعدات الطبية واجلراحية 270مريض يوميا، ومت توسيع وإعادة بناء مركز للرعاية الصحية يف البصرة خيدم 

ICRC Annual Report, 2006, P 324 
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املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية اليت تعاجل اجلرحى وتلقي األشخاص الذين أصيبوا جبروح 

  .72من جراء أحداث جنمت عنها أعداد هائلة من الضحايا عالجاً مالئماً 

ولية لتعزيز قدر�ا حمافظة دعم اللجنة الد 18مستشفى يف  77م حوايل 2008تلقى خالل العام 

على التعامل مع حاالت اإلصابة اجلماعية واألوبئة وتقدمي الدعم يف شكل إمدادات طبية وجراحية 

  73.وتوفري قطع الغيار الضرورية امليكانيكية والكهربائية لضمان سري املياه وشبكات الصرف الصحي

ية تقدمي الدعم واملساعدة للجرحى وينطبق هذا األمر على دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عمل

  .م2010-2009واملرضى خالل العامني 

  :إعادة التأهيل البدني لذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع -3

م خدمات األطراف االصطناعية والعالج 1993تقدم اللجنة الدولية للصليب األمحر منذ العام 

على االندماج يف ا�تمع، وذلك عرب الدعم الطبيعي �دف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة 

  .املباشر أو من خالل التدريب

مراكز لرعاية املعوقني  5م قدمت اللجنة الدولية للصليب األمحر املساعدة لـ2004وخالل العام 

  .74جسدياً باألطراف الصناعية وأجهزة أخرى تستخدمها اللجنة يف تقومي العظام

مراكز رعاية للمعوقني  6م على الدعم املايل واملادي إىل 2005م وأبقت اللجنة الدولية خالل العا

املوصل، إلنتاج األطراف االصطناعية واألجهزة -احللة-جنف-أربيل- البصرة-جسدياً يف بغداد

  :75التعويضية األخرىـ، واحتفظت اللجنة بإدارة مركز واحد يف أربيل وقامت بـ

                                                           
 .14كارل ماتليويورغ غاسر، مرجع سبق ذكره، ص72

73ICRC Annual Report, 2008, P 282 
74ICRC Annual Report, 2004, P 282 
75ICRC Annual Report, 2005, P 309 
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 )من قبل اللجنة الدوليةيدار كليا  1(مراكز إعادة تأهيل بدين  7دعم  -

جهاز تقومي عظام  5374و) لضحايا األلغام 999(أطراف اصطناعية  2529تسليم  -

  .كراسي متحركة  7عكاز و 1030وتسليم ) ضحايا ألغام 132(

استمر دعم اللجنة الدولية لستة مراكز لرعاية املعاقني بدنياً، وقدمت اللجنة الدولية  2006ويف عام 

حدة السالم إلنتاج الدعامات التابعة لوزارة الصحة ومدرسة التدريب املخصصة يف دعماً قوياً لعمل و 

األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية التابعة لوزارة التعليم العايل، إضافة إىل ذلك دعمت اللجنة 

الدولية عمل مراكز التجبري واألطراف االصطناعية، حبيث يكون طويل املدى وذا جودة عالية من 

  .76الل تنظيم أربع دورات يف عمان وأربيل لكل العاملنيخ

ألف شخص مصاب بإعاقة بدنية حيتاجون إىل  130م سجل ما يقرب من 2007ويف عام 

  .77األطراف االصطناعية أو غريها من األجهزة التعويضية

ة مراكز إعاد 8م يف االرتفاع، ودعمت اللجنة الدولية 2008واستمر عدد املعاقني خالل العام 

تأهيل، باإلضافة إىل مركز تديره اللجنة الدولية يف أربيل الذي يعترب املركز الوحيد يف البالد الذي 

يدعم هذه اخلدمات من خالل وحدات بغداد والبصرة وأربيل باإلضافة الستمرار برامج التدريب 

  .78وحتسني مهارات املوظفني

                                                           
جهاز تقومي  5000طرفًا اصطناعياً، و 2211مريضًا على خدمات إعادة التأهيل البدين اليت تدعمه اللجنة الدولية، وتسليم  20872حصل 76

  .مقعدا متحركاً  11عكازاً و 920وتسليم 

ICRC Annual Report, 2006, P324  
 6447أطراف اصطناعية و 2522مريضاً على خدمات يف مراكز إعادة التأهيل اجلسدي الذي تدعمها اللجنة الدولية ومت تسليم  23202حصل 77

  أجهزة تقوم عظام

 .14صكارل ماتليويورغ غاسر، مرجع سبق ذكره، 
جهاز  9864أطراف اصطناعية و 2863مريضاً خدمات يف مراكز إعادة التأهيل البدين اليت تدعمها اللجنة الدولية، كما مت تسليم  29422تلقى 78

  تقومي عظام

ICRC Annual Report, 2008, PP 345-346 
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م سواء يف دعم مراكز 2010-2009وهذا ما ينطبق على دور اللجنة الدولية خالل العام 

  .األطراف االصطناعية والعالج الطبيعي أو تقدمي الدورات التدريبية

  :التعاون مع الهالل األحمر العراقي -03

تتعاون اللجنة الدولية للصليب األمحر مع اجلمعيات الوطنية يف كل من أنشطتها احمللية والدولية 

نزاعات وكثريًا من تضم اللجنة الدولية قواها إىل جهود وخاصة يف البلدان اليت تعاين من آثار ال

اجلمعيات الوطنية العاملة يف بلدا�ا يف أنشطة يقع االختيار على تنفيذها معًا لصاحل األشخاص 

املتضررين، وكما تنظر اللجنة إىل التعاون مع اجلمعيات الوطنية واحتادها الدويل كأمر مهم لتنفيذ 

  .79لة احلركة اليت تشمل تفادي املعاناة اإلنسانية وحتقيقهامهمتها من أجل حتقيق رسا

وتعترب مجعية اهلالل األمحر العراقي أداة مهمة بالنسبة للجنة الدولية للصليب األمحر واالحتاد الدويل 

مكتباً  135فرعاً و 18وعدة جهات وطنية أخرى يف توفري اخلدمات اإلنسانية، حيث لدى اجلمعية 

  .80متطوع9000موظف و 1500ثر من يف احملافظات، وأك

م ويف ذروة الصراع قدم بعض فروع مجعية اهلالل األمحر يف العراق 2003وخالل العام       

مساعدات للمستشفيات واإلسعافات األولية واملساعدة يف دفن املوتى، كما قدمت دعمًا اللجنة 

الدولية للصليب األمحر يف دورها بوصفها الوكالة الرائدة يف هذا ا�ال ومشلت املساعدات الطارئة 

                                                           
معيات الوطنية األساسية يف القيام باألنشطة اإلنسانية داخل بلدا�ا وفقا للنظام األساسي للحركة الدولية للصليب احلمر واهلالل أحلمر يتمثل دور اجل79

احلركة : وتنظيم األنشطة الدولية ملكونات احلركة مبوجب اتفاقيات جنيف والنظام األساسي للحركة والقرارات ذات الصلة املعتمدة من قبل هيئات

  م2001وإسرتاتيجية احلركة اليت اعتمدها جملس املدونني يف ) 1997(ة اإلنسانية وخاصة االتفاق املتعلق بتنظيم األنشطة واتفاق إشبيلي

  السياسة املتبعة يف التعاون مع مجعيات اهلالل األمحر

policy-icrc-www.icrc.org/ara/sitearae.nsf/html/cooperation 
80Civilans without  protection (The ever-worsening humanitarian crisis in Iraq), ICRC, 2006, P5 
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مستشفيات ومؤسسات الرعاية االجتماعية والبحث عن املفقودين، وجاء هذا التعاون من خالل لل

  .81التنسيق مع اجلمعيات الوطنية خالل مرحلة التخطيط األول

م يف تقدمي املساعدات للهالل األمحر العراقي لضحايا 2004واستمرت اللجنة الدولية خالل العام 

راء وتلعفر والفلوجة، ومشلت صفائح املاء وخيام وأواين الطبخ القتال يف مدن النجف والصدر وسام

نازح من الفلوجة الذين جلأوا إىل  2000ومستلزمات النظافة وطرود املواد الغذائية إىل ما يقرب من 

حي اخلضراء، كما حافظت اللجنة الدولية على عالقة وثيقة مع اهلالل األمحر العراقي يف جمال 

  .82البحث عن املفقودين

م على تعاو�ا الوثيق مع اهلالل األمحر 2005وحافظت اللجنة الدولية للصليب األمحر خالل العام 

  .83العراقي السيما يف جمال البحث عن املفقودين واالستجابة للحاالت اإلنسانية الطارئة

دولية واستند هذا التعاون على مذكرة تفاهم وقعها كل من مجعية اهلالل األمحر العراقي واللجنة ال

م وهي 2005للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر يف نوفمرب 

  .84الوثيقة املؤطرة لطبيعة التعاون بينها

كما تقوم اللجنة الدولية بدعم مجعية اهلالل األمحر العراقي يف برناجمها للتوعية مبخاطر اللغام �دف 

  .85والوفيات من بقايا احلرب املتفجرة يف العراقالتقليل من عدد اإلصابات 

م استمرت مجعية اهلالل األمحر العراقي يف القيام بدور حموري يف توزيع املعونات 2006وخالل العام 

الغذائية وغري الغذائية املقدمة من اللجنة الدولية لألسر النازحة يف أحناء البالد، كما مت إبرام اتفاق 

                                                           
81ICRC Annual Report, 2003, PP 267-268 
82ICRC Annual Report, 2004, P 283 
83ICRC Annual Report, 2005, P310 

 14، ص2006، ربيع 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 84
 21، ص2005، صيف 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد 85
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العراقي للمساعدات يتناول اإلسرتاتيجيات امليدانية من أجل توفري أساس  جديد ع اهلالل األمحر

أكثر قدرة للدعم املقدم من اللجنة الدولية إىل ضحايا النزاع، كما تلقى العاملون يف اهلالل األمحر 

العراقي املزيد من التدريب لزيادة قدرا�م على تقييم االحتياجات الطارئة، كما مت تعزيز القدرات 

م مت عقد اجتماع يف إسطنبول لتنسيق عمل احلركة 2006لوجيستية للجمعية الوطنية، ويف يوليو ال

الدولية يف العراق باستضافة اهلالل األمحر الرتكي ونظم كل من اهلالل األمحر العراقي واللجنة الدولية 

  .86للصليب األمحر واالحتاد الدويل للجمعيات

ألمحر العراقي لعب دورًا حموريًا يف تنفيذ برامج اللجنة الدولية وعلى الرغم من أن اهلالل ا        

م شهد تغريًا يف عملية التعاون بني اللجنة 2007خاصة يف جمال األمن االقتصادي، إال أن عام 

الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر العراقي، حيث مل يتفقا حول الشروط الدنيا اليت وضعتها 

يتعلق مبقدرة اللجنة الدولية للصليب األمحر التعويل على دعم اهلالل األمحر  اللجنة الدولية فيما

العراقي لتقدمي املساعدات، وحبلول �اية السنة عززت اللجنة الدولية للصليب األمحر عمليا�ا للتوزيع 

  .87املباشر

واللجنة الدولية، وإمنا  إال أن هذا ال يعين انقطاع الصلة والتعاون ما بني اهلالل األمحر العراقي        

  .88استمر التعاون يف بعض ا�االت خاصة إعادة الروابط العائلية وتنظيم الدورات التدريبية

 

 

  

                                                           
86ICRC Annual Report, 2006, P 325 

 10كارل ماتليويورغ غاسر، مرجع سبق ذكره، ص87
88ICRC Annual Report, 2008, P 346 
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  :اخلامتة 

من خالل ما تقدم بيانه من خالل حبثنا الذي بني أيدينا و حمل دراستنا حول  تطبيقات لعمل     

  .اللجنةاللجنة الدولية للصليب األمحر  يف العراق ، يتضح لنا أن هناك جهود من قبل هذه 

أكثر عاماً تقريباً قصارى جهدها لتقدمي احلماية واملساعدة اإلنسانية إىل  60حيث تبذل منذ        

الفئات عوزًا يف العراق، السيما الدعم الذي قدمته إىل خمتلف األقليات يف البلد، وبشكل أكثر 

حتديداً بدأت أنشطة اللجنة الدولية على أرض الواقع منذ اخلمسينيات باالرتباط باألوضاع اليت كانت 

قليات اليهودية يف الدول تسود اململكة اهلامشية واألحداث اليت نشأت بقيام إسرائيل وبروز مسألة األ

 .العربية
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  :الكتب و المؤلفات

  )دراسة حتليلية وتطبيقية معاصرة يف ضوء قواعد القانون الدويل العام(ماهر مجيل أبو خوات، املساعدات اإلنسانية الدولية  -

 .ـ 2009القاهرة، دار النهضة العربية 

للصليب األمحر  اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، حتليل العملية اإلنسانية، ا�لة الدولية-عبور الصحراءدانييل بالريي، -

 .م2008مارس /869ع

بلينا بيمتيش، املبادئ والضمانات اإلجرائية املتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري يف النزاعات املسلحة وغريها من حاالت  -

 .م2005من ا�لة الدولية للصليب األمحر العنف، خمتارات 

 .2004، أبريل 156جاكوب كيليز رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، حوار سوسن حسني، السياسة الدولية، العدد  -

2008.  

  :المجالت و الدوريات 
  .2006، صيف 36جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد  -

 2005، صيف 32اإلنساين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، ع جملة  -

 2004، صيف 28جملة اإلنساين، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر، ع -

 2006، ربيع 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد -

 6/6/2003طة اللجنة الدولية  م، عرض أنش2003يونيو  6العراق ، النشرة  اإلخبارية ، -

 2004، صيف 28جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد -

 2005، صيف 32جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد -

  2006، صيف 35جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد -

  ، مارس869ة للصليب األمحر، العدد ا�لة الدولي -

 2005، صيف 32جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد  -

  م2009اجلمعية العامة ، التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، تقرير املفوضية واألمني العام،  -

 م2008، خريف 44للصليب األمحر، العدد جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية-

 . م2009ديسمرب -للجنة الدولية للصليب األمحر يف العراق، حقائق وأرقام، يناير-

 م2009ديسمرب -للجنة الدولية للصليب األمحر، حقائق وأرقام، يناير -

  .م2003العراق، عرض ألنشطة اللجنة الدولية يف العراق، مارس -

  م2006، ربيع 35اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدد جملة اإلنساين، إصدار -
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  :املواقع االلكرتونية 
www.icrc.org/ara/sitearae.nsf/html/united-states-adetention 21/10/2004  
www.icrc.org/ara.../iraq-update-300309 
www.icrc.org/web/ara/sitearae.nsf/html/57jrme.22/2/2004.  

 

:تقارير   

 م2007التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطين لعام  -

 م2009التقرير السنوي اخلامس عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب لعام  -

:املراجع باللغة األجنبية   

-Confict in Iraq, Memorandum in the belligerents , IRRC, Vol85, N°850 June 2003. 

 - Stephanie Nebehay “ICRC Still Seeking Access to Iraqi-Run Prisons”, Reuters; 24/5/2007 
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  : لخصامل  

             تعترب اجلرمية املنظمة من أخطر اجلرائم ، أل�ا تعتمد على بناء هيكلي دائم مستمر      

و من اجل التصدي هلا . باحرتافية و ذكاء لتحقيق هدفهم املنشود أعضاؤهاو سري ، ويعمل 

التسرب الذي يسمح لضابط  أسلوبجديدة من بينها  أساليباستحدث املشرع اجلزائري عدة 

            أوشريك  أوبإيهامهم انه فاعل معهم  اإلجراميةالشرطة  القضائية بالتوغل داخل املنظمات 

  .قاضي التحقيق أوخاف ، و تتم هذه العملية حتت رقابة وكيل اجلمهورية املختص 

Résumé : 

Le crime organisé est considéré comme l’un des plus dangereux crime, 

parce qu’il repose sur une structure permanente continue et 

complexe.ces membres travaillent avec intelligence  professionnalisme  

et en secret pour concrétiser leur but. 

Pour  y remédier,  le législateur algérien  a introduit  diverses méthodes,  

parmi lesquels « l’infiltration » qui permet a l’office de police judiciaire 

de s’infiltrer au sein des organisations criminelles pour arriver a la réalité 

en faisant passer auprès ces personnes comme l’un de leur coauteur  

complice ou receleur, cette opération doive s’effectuer sous le contrôle 

direct du procureur de la république ou le juge d’instruction. 
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  :ةمقدم

يشهد العامل يف اآلونة األخرية تطورا مذهال يف جمال التكنولوجيا واالتصاالت، صاحبه تطور يف     

اجلرمية حيث أصبحت ترتكب بطرق حديثة، أما أعضاؤها فيمتازون باالحرتافية والذكاء ويعتمدون 

املنشود وهو الربح على السرية والتخطيط يف تنفيذ خمططا�م اإلجرامية، من أجل حتقيق هدفهم 

  .الوفري، كما يستعملون كل وسائل التهديد والعنف للسيطرة على رجال املال واألعمال

ومن أجل مكافحة هذا اإلجرام اخلطري، استحدثت خمتلف التشريعات عدة أساليب جديدة كاملراقبة 

قانون اإلجراءات  اإللكرتونية والتسليم املراقب والتسرب، وعلى غرارها املشرع اجلزائري الذي عدل

، ووضع آليات وأساليب جديدة 20/12/2006املؤرخ يف  06/22اجلزائية مبوجب القانون رقم 

الذي نص عليه يف كل " التسرب"للتحري والتحقيق يف اجلرمية املنظمة وكل صورها، من بينها أسلوب 

محاية احلياة "مع مبدأ   بالرغم من أنه يتعارض  من قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون مكافحة الفساد

، فاملشرع فضل محاية مصلحة ا�تمع على مصلحة الفرد، ووضع عدة ضمانات "اخلاصة لألفراد

وشروط عند مباشرة هذا اإلجراء من طرف اجلهات ألقضائية، فاالعتماد على أسلوب التسرب 

  :منها إشكاالتملكافحة اجلرمية املنظمة يثري عدة 

  .يف مكافحة اجلرمية املنظمة؟ " التسرب"لوب ما مدى فعالية أس       

  . هي احلماية القانونية اليت منحها املشرع للقائم �ذا اإلجراء؟ ما و       

    

من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت دراسة املوضوع إىل مبحثني وفقا ملا هو  و        

  :موضح أدناه

  مفهوم التسرب وشروطه: املبحث األول

  .تنفيذ عملية التسرب: الثاين املبحث 
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  .مفهوم التسرب وشروطه: المبحث األول

يهدف الدستور إىل محاية كرامة اإلنسان وحقوقه، ولذلك فإن القانون يشرتط احلصول على أدلة      

إثبات اجلرمية بطرق مشروعة ونزيهة، وأي دليل مستمد بطرق خمالفة لألحكام الواردة يف الدستور 

ألنه خمالف للنظام العام، غري أن املشرع اجلزائري استحدث أساليب جديدة للكشف  يكون باطال،

الذي ختطى " التسرب"عن اجلرمية املنظمة وضبط مرتكبيها متس حبقوق اإلنسان، من بينها أسلوب 

مبدأ احرتام يف خصوصيته، واخرتق قدسية احلياة اخلاصة لألفراد من أجل التصدي لإلجرام املنظم 

تفحل يف ظل وجود األساليب التقليدية اليت عجزت أمامه وأصبحت عقيمة وعدمية الذي اس

  "اجلدوى، فالتسرب

من أخطر طرق البحث والتحري وأكثرها تعقيدا، لذلك نظمه املشرع بنصوص قانونية لعله يكون " 

  .فعال ملواجهة هذا اإلجرام، وعليه سنقوم بتعريف هذا األسلوب وشروط مباشرته

  . تعريف التسرب: لالمطلب األو 

يعترب التسرب من أخطر أساليب التحري اخلاصة، ألنه يتطلب ولوج ضابط أوعون الشرطة      

القضائية داخل املنظمات اإلجرامية اليت تتميز بالتعقيد واخلطورة، فمن أجل الوصول إىل فهم دقيق 

  .هلذا اإلجراء نتطرق لتعريفه اللغوي مث القانوين
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  :التسرب لغة تعريف: الفرع األول

كلمة مأخوذة من الفعل تسرب، تسربا، ومعناها دخل ووجل، وانتقل : ف التسرب لغة بأنهعرّ يُ         

ونقول تسربت املعلومات، أي انتقلت سرا وخفية، فضابط الشرطة القضائية وأعوانه )1(وسرا  خفية 

  .بأنه غريب عنهم يدخلون بطريقة خمفية إىل اجلماعات اإلجرامية املنظمة، وذلك بايهامه

  :تعريف التسرب اصطالحا: الفرع الثاني

تقنية من تقنيات التحري والتحقيق يف اجلرمية املنظمة وكل صورها، " اإلخرتاق"يعترب التسرب أو       

حيث تسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل مجاعة إجرامية، وذلك حتت مسؤولية 

لف بتنسيق عملية التسرب، �دف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم بارتكاب ضابط الشرطة القضائية املك

جناية أو جنحة، وكشف أنشطتهم اإلجرامية عن طريق إخفاء هويته احلقيقية، ويقدم املتسرب نفسه 

  .)2(شريك أو خاف أوعلى أنه فاعل 

بأن املتسرب  الولوج بطريقة سرية إىل مكان أو مجاعة، وجعلهم يعتقدون« : ولقد عرفه البعض بأنه

ليس غريبا عنهم وعن حوارهم، وطمأنتهم بأنه واحد منهم، وهو ما يسهل له معرفة انشغاال�م 

  )3(»وتوجها�م وأهدافهم املستقبلية  

من قانون اإلجراءات  12مكرر  65أما املشرع اجلزائري فقد عرف أسلوب التسرب يف املادة        

ابط أو عون الشرطة القضائية حتت مسؤولية ضابط الشرطة يقصد بالتسرب قيام ض«: اجلزائية بأنه

القضائية املكلف بتنسيق العملية، مبراقبة األشخاص املشتبه يف ارتكا�م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه 

  .»هلم أو خاف شريكفاعل معهم أو 

                                                           
  .1200، القاهرة، مصر، ص 1لسان العرب، دار حدیث، جابن منظور،  - 1 

ق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ھدى زوزو، التسرب كأسلوب من أسالیب التحري الخاصة في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقو  -2

  . 117، ص 2014، 14العدد  -بسكرة–خیضر 

  .2ص ، 2012الجزائیة الجزائري، مجلة الفقھ والقانون، باتنة،  عالوة ھوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون اإلجراءات -3
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 56املادة  املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يف 01_06كما ورد ذات املصطلح يف القانون رقم 

  " .اإلخرتاق"منه، وأطلق عليه تسمية 

وبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد تناول اإلجراءات اجلديدة ملكافحة اإلجراك املنظم مبوجب القانون _

الذي أحدث ضجة كبرية يف ا�تمع الفرنسي، ومنظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان، " 2بربان "

تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي اجلديد، ونظموا فاملواطنني الفرنسيني عارضوا بشدة مشروع 

غري أنه متت املصادقة على  )4(احتجاجات كبرية، ألن فيه مساس حبقوق اإلنسان وخصوصية األفراد

هذا املشروع، وأدرج املشرع الفرنسي اإلجراءات اجلديدة ملكافحة اإلجرام املنظم مبوجب القانون رقم 

، من بينها أسلوب التسرب الذي عرفه يف املادة 2004رس ما 09الصادر يف  04/204

العملية اليت تسمح لضابط أو عون «: من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي على أنه 706/81

شرطة قضائية مؤهل خصيصا بشروط حمددة مبوجب مرسوم يعمل حتت إشراف ومسؤولية ضابط 

جناية أو جنحة،  ب أشخاصا مشتبه فيهم ارتكابالشرطة القضائية مكلف بتنسيق العملية، بأن يراق

وذلك عن طريق تواجده مع هؤالء األشخاص بصفته فاعال أصليا معهم أو شريكا هلم أو خمفيا 

  . )5(»ملتحصالت اجلرمية

وعليه جند أن النص الفرنسي والنص اجلزائري متطابقان، يف تعريف التسرب، وكالمها يسمح للضابط 

إلجرامية لكشف احلقيقة، رغم خطورته على حياة املتسرب، ولذلك جيب بالدخول إىل األوساط ا

التحضري له بدقة حمكمة، ألنه وسط يتميز بالتنظيم والتخطيط واإلحرتافية، كما جيب مراعاة القدرات 

  .اجلسمية والفكرية والعلمية واملعارف اإلجتماعية للضابط أو العون املتسرب

  . شروط التسرب: المطلب الثاني

                                                           
(4   ) Pierrette poncela « le combat des gladiateurs ,la procédure pénale au prisme de la loi Perben 2,revue, droit et société 

2015/2(n°60),p473-475) 

(5) )code de procédure pénale de dalloz,n °48 annotation de jurisprudence et bibliographie par jean francois, renucci.paris cede 

2007,p1209.  
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مبا أن عملية التسرب تقتضي ولوج ضابط الشرطة القضائية داخل الشبكات اإلجرامية لكشف     

خمططا�م ونواياهم، فهو إجراء خطري خاصة على حياة الضابط أو العون املتسرب، لذلك أحاطه 

ئية املشرع اجلزائري مبجموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية اليت جتعله يتوافق مع الشرعية اإلجرا

  :واليت نتناوهلا كاآليت

  .الشروط الموضوعية: الفرع األول

التسرب هو إجراء من إجراءات البحث والتحقيق يف اجلرمية املنظمة، يقوم به ضابط الشرطة القضائية 

يف مرحلة البحث والتحري، ويتم اللجوء إليه عند عجز األساليب التقليدية أمام اإلجرام اخلطري، وال 

طة القضائية طلب هذا اإلجراء إال يف ظل وجود جمموعة من الشروط املوضوعية حيق لضابط الشر 

  :املتمثلة يف

  

  .ضرورة اللجوء للتسرب: أوال

عندما « : من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص على أنه 11مكرر  65بالرجوع لنص املادة       

أعاله، جيوز  5مكرر  65ملادة تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق يف إحدى اجلرائم املذكورة يف ا

لوكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية أن يأذن حتت رقابته حسب احلالة 

  »ملباشرة عملية التسرب ضمن الشروط املبينة يف املواد أدناه

يف اجلرائم فالشرط األول ملباشرة عملية التسرب هو حالة الضرورة امللحة أثناء التحري والتحقيق      

  .السابق ذكرها 5مكرر  65اخلطرية واملذكورة على سبيل احلصر يف املادة 

فضرورة التحقيق أو التحري ومجع املعلومات يف اجلرائم، اخلطرية تعد من الشروط األساسية للجوء _

ويسمح املشرع للضابط أو العون بالوجل داخل املنظمات اإلجرائية لعله يستطيع كشف   هلذا اإلجراء
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أسرارهم ويساعد جهات القضاء على الوصول إىل احلقيقة، فتخلف الضرورة امللحة مينع قاضي 

  .)6(التحقيق من اإلذن بالتسرب وإال اعترب متعسفا

  .طبيعة الجريمة: ثانيا

ملباشرة التسرب أن يتم ارتكاب أنواع حمددة من اجلرائم واليت تتسم باخلطورة اشرتط املشرع اجلزائري 

وبذلك فاإلذن بإجراء التسرب ليس مفتوحا يف كل اجلرائم بل هو خاص مبجموعة حمددة   والتعقيد

  )7(من قانون اإلجراءات اجلزائية 5مكرر 65من اجلرائم املذكورة يف املادة 

مها حالة الضرورة اليت يقتضيها " التسرب"شرتط عنصرين هامني ملباشرة وعليه ميكن القول أن املشرع ا

  .التحري والتحقيق، وكذا طبيعة اجلرمية املرتكبة على درجة كبرية من اخلطورة

  

  .الشروط الشكلية: الفرع الثاني

قيق إجراء خطري على احلريات الفردية وخصوصيا�م، ولكنه ذا أمهية بالغة يف التحري والتح" التسرب"

والكشف عن ا�رمني، فمن أجل صحته واألخذ به كدليل إلثبات اجلرائم املذكورة على سبيل 

  :احلصر، فقد أحاطه املشرع مبجموعة من الشروط الشكلية املتمثلة يف

  .اإلذن: أوال

إال بعد صدور إذن من وكيل اجلمهورية مكتوبا ومسببا، وملدة أقصاها أربعة " التسرب"ال يتم مباشرة 

قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفرتة، حسب مقتضيات البحث والتحري ضمن نفس   أشهر) 4(

                                                           
انیة جامعة منتوري قسنطینة العدد فوزي عمارة إعتراض المراسالت و تسجیل األصوات و التقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد الجزائیة،مجلة العلوم االنس -6

  .247، ص2010جوان  33

إلرهاب جرام المخدرات الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة الجرام الماسة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات أو جرام تبییض األموال أو ا: فیها بالتسرب هيالجرائم التي یؤذن  -  7  

مكرر من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و  24مكررة من قانون اإلجراءات الجزائیة و المادة  5التهریب طبقا للمادة أو الجرام المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و جرام الفساد و 

  من قانون مكافحة التهریب 34 33المادتین 
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، كما أن قاضي التحقيق ميكنه أن يأذن بإجراءات التحري والتحقيق  )8(الشروط الشكلية واملوضوعية

  .بشرط إخطار النيابة" كالتسرب"

القضائية القيام بعملية التسرب إال ميكن القول أنه ال جيوز لضابط الشرطة _وحسب ما سبق       

) لوكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق(بعد تقدميه لطلب مسبق يبني فيه أسباب اللجوء هلذه العملية 

  :وحصوله على اإلذن مبباشرة هذا اإلجراء، وجيب أن يتضمن هذا األخري جمموعة من الشروط أمهها

 11مكرر  65ب، وقد نص عليها املشرع يف املادة الكتابة شرتط أساسي يف اإلذن بالتسر : الكتابة_أ

من قانون اإلجراءات اجلزائية، فاإلذن ينبغي أن يدون وحيرر من طرف اجلهات املختصة، حيث يتم 

فيه ذكر مجيع املعلومات وصياغتها يف ورقة رمسية، يبدأ �وية الدولة واجلهة املصدرة، حتديد طبيعة 

، كما )9(سرب، مث خيتم باخلتم الرئيسي ملن أصدره حتت طائلة البطالناجلرمية اليت سيتم فيها إجراء الت

بالتعرف على العملية املطلوب إجنازها واملكان املقصود ونوع  يتضمن اإلذن البيانات اليت تسمح

أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات ) 4(أربعة (اجلرمية ومد�ا، وتكون مدة صالحية التدبري 

  . )10(التحقيق

جيب ذكر سبب اللجوء إىل هذا اإلجراء، فيقوم وكيل اجلمهورية بسرد كل املربررات اليت  :السبب_ب

  .تستلزم إجراء التسرب إلظهار احلقيقة، ويرتتب على عدم ذكر املربر بطالن اإلذن

من قانون اإلجراءات اجلزائية فإن ضابط الشرطة  13مكرر 65وطبقا ملا جاء يف نص املادة        

كلف بتنسيق العملية ملزم بتحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية ملعاينة اجلرائم غري تلك القضائية امل

اليت قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون املتسرب، واألضخاص املسخرين هلذا الغرض، وهذه 

العناصر تتمثل يف حتديد هوية األشخاص املشتبه فيهم، ذكر األفعال اليت تستوجب عملية التسرب، 
                                                           

  . 321، ص  2015عبد اهللا وهابیة شرح قانون اإلجراءات الجزائیة التحري و التحقیق، دار هومة، الجزائر،  - 8

  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 11مكرر  65نظر المادة ا -9

  .116، ص 2014، دار هومة، الجزائر 11ط أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،  -10
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ديد األماكن اليت سيتم التسرب فيها  والوسائل املستعملة كاآلالت والسيارات، ذكر هوية الضابط حت

  .املتسرب

  . مدة التسرب: ثانيا

من قانون اإلجراءات اجلزائية جند أن املشرع قد حدد مدة  15مكرر  65بالرجوع لنص املادة      

وذلك عند مقتضيات التحري والتحقيق، وعدم  أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ) 4(التسرب بأربعة 

  .كفاية املدة األوىل اليت حددها القانون

فإذا تقرر وقف عملية التسرب، أو عند انقضاء املدة احملددة يف رخصة التسرب، ويف حالة عدم 

متديدها، ميكن للعون املتسرب مواصلة املهمة للوقت الضروري الباقي لتوقيف العملية يف ظروف 

  .نه دون أن يكون مسؤوال جزائيا، بشرط أن ال يتجاوز مدة أربعة أشهر تضمن أم

  

  .تنفيذ عملية التسرب: المبحث الثاني

إن تنفيذ عملية التسرب يتم بصور عديدة، وذلك حسب ما يراه ضابط الشرطة القضائية      

الضابط املنسق لعملية املشرف مناسبا له أثناء التنفيذ، فهو غري ملزم بتطبيق اخلطة اليت رمسها مع 

  .التسرب

كما منح املشرع للضابط أو العون املتسرب عدة آليات توفر له احلماية القانونية الالزمة أثناء     

  .مباشرته هلذا اإلجراء وبعده، لكن يف احلدود اليت نص عليها القانون

  .صور التسرب: المطلب األول
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ية، أما أعضاؤها فيمتازون باإلحرتافية والدقة والذكاء يف متتاز اجلرمية املنظمة بالتعقيد والسر        

الذي يباشره ضباط أو " اجراء التسرب"التنفيذ، ومن أجل التصدي هلا استحدث املشرع اجلزائري 

أعوان الشرطة القضائية أثناء البحث والتحري بغرض اخرتاق املنظمات اإلجرامية لكشف نشاطا�م 

سرب أن ينفذه بعدة أدوار، فيمكن أن يكون له  دورا رئيسيا وعندئذ اخلطرية، ويستطيع الضابط املت

، فاستنادا لنص املادة "أو دور اخلاف"، كما ميكنه أن ينتحل دورا لشريك "باملتسرب الفاعل"يسمى 

  :من قانون اإلجراءات اجلزائية فإن عملية التسرب تتم وفق ثالث صور هي 12مكرر  65

  .المتسرب كفاعل: الفرع األول

مبا أن اجلرمية املنظمة تتميز بالتعقيد، وأعضاؤها حمرتفني يف اإلجرام، فإن ذلك سينعكس سلبا على 

التحقيق فيها من طرف اجلهات القضائية، وصعب مهمة البحث والتحري بالنية املناطة بضباط 

  .الشرطة القضائية

أن ينتحل دور الفاعل الرئيسي ومن أجل املكافحة الفعالة هلذا اإلجرام اخلطري، مسح املشرع للضابط 

من  14مكرر  65مع أعضائها، وذلك من خالل ارتكابه للسلوكات اإلجرامية املذكورة يف املادة 

قانون اإلجراءات اجلزائية، واهلدف من قيام الضابط �ذا الدور هو كسب الثقة الكاملة ألعضاء 

إىل احلقيقة، وبذلك فإن الضابط  املنظمات اإلجرامية، واحلصول على أدلة مادية تساعده للوصول

املتسرب يستطيع أن ينتحل مركزا مباشرا يف تنفيذ النشاط اإلجرامي، غرب أنه مقيد بشرط عدم قيامه 

السالفة  14مكرر  65بـأعمال حتريضية أو أي أعمال خارجة عن تلك املنصوص عليها يف املادة 

  .الذكر

  .المتسرب كشريك: الفرع الثاني
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من قانون العقوبات املعدل واملتمم واليت تنص على  42عرف املشرع اجلزائري الشريك يف املادة      

يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشرتك اشرتاكا مباشرا، ولكنه تساعد بكل الطرق أو عاون « : أنه

  )11(» بذلك الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسهلة أو املنفذة هلا مع علمه

من نفس القانون الذي تعرفه  43كما يدخل يف حكم الشريك كل من تنطبق عليه أحكام املادة 

يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا لإلجتماع لواحد أو أكثر «: بأنه

اص واألموال من األشرار الذين ميارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة و األمن العام واألشخ

  السابق ذكرمها 43و 42مع علمه بسلوكهم اإلجرامي مىت قام باألفعال املنصوص عليها يف املادتني 

فاملتسرب الذي يأخذ صورة الشريك يوهم املشتبه فيهم بأنه يريد تقدمي املساعدة هلم، ويقوم 

ني اإليقاع �م مبشاركتهم أو تقدمي مسكن أو ملجأ، ويسايرهم يف السلوكات اإلجرامية إىل ح

  .12متلبسني جبرمهم

  . المتسرب كخاف: الفرع الثالث

اإلخفاء هو الصورة الثالثة اليت منحها املشرع للمتسرب ليخرتق اجلماعات اإلجرامية، فالضابط أو    

العون املتسرب يستطيع أن يلجأ إلخفاء األشياء املتحصل عليها من اجلرائم اليت ترتكبها املنظمة 

  .اإلجرامية

كل من أخفى عمدا « : من قانون العقوبات بأنه 387ولقد عرف املشرع اجلزائري اإلخفاء يف املادة 

أشياء خمتلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة يف جمموعها أو يف جزء منها يعاقب باحلبس 

دينار  20.0000إىل  500من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر، وبغرامة من 

ضابط أو العون املتسرب الذي يقوم بإخفاء األشياء املتحصل عليها من اجلرائم املقرتفة واملذكورة يف فال

املعدل واملتمم، وقيامه بالسلوكات املنصوص عليها  22_06من القانون رقم  15مكرر  65املادة 

                                                           
 .المتضمن قانون العقوبات 156-66من األمر رقم  42المادة   -11
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ليها يف املادة من قانون اإلجراءات اجلزائية ال يتعرض للعقوبات املنصوص ع 14مكرر  65يف املادة 

من قانون العقوبات اليت تعاقب على اإلخفاء، فاملشرع مسح له بالقيام �ذه األعمال بصفة  587

  .إستثنائية من أجل مكافحة اإلجرام املنظم وإجهاض خمططات اجلماعات اإلجرامية

  .آثار التسرب: المطلب الثاني

طار الشرعية إجرائية، وذلك بعد صدور يف إ" التسرب"يباشر ضابط أو عون الشرطة القضائية اجراء 

اإلذن من وكيل اجلمهورية املختص أو قاضي التحقيق، غي أ�م قد يتعرضون لعدة أخطار، �دد 

لذلك تدخل املشرع ووفر هلم محاية قانونية أثناء مباشر�م لعملية التسرب   حيا�م أو حياة عائال�م

  .وبعد اإلنتهاء منها

  . جزائيةالحماية ال: الفرع األول

توجد عدة مبادىء أساسية حتكم إجراء التسرب من بينها اعفاء الضابط املتسرب من املسؤولية       

اجلزائية، وذلك مىت قام مبباشرة عملية التسرب بإذن من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق، وبشكل 

واستثناء ال  )  13(مشروع، فاألصل يف األفعال اليت يقوم �ا املتسرب أ�ا أفعال جمرمة ومعاقب عليها 

من قانون  14مكرر  65يسأل عنها الضابط أو العون املتسرب، وهذه األفعال حدد�ا املادة 

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو : اإلجراءات اجلزائية وهي

دون أن يكون مسؤوال وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب جرائم أو مستعملة يف ارتكا�ا 

  .جزائيا

وقيام الضابط �ذه األعمال جيب أن ال يشكل حتريضا على ارتكاب اجلرمية وذلك حتت طائلة 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 12مكرر  65البطالن طبقا ملا نصت عليه املادة 

                                                           
(13)l’onudc, receuil d’affaires de criminalite organise,compilation d’affaire avec commentaire et enseignement tires,preparer en 

collaboration avec le governement colombien et le governement italien et l’interpole p 48. 
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قانونية، حيث قام وبذلك جند أن املشرع قد أضفى محاية صرحية للمتسرب وأكدها بنصوص        

 65يتجرمي ومعاقبة كل من يكشف اهلوية احلقيقية للضابط أو العون املتسرب، ولقد نصت املادة 

ال جيوز إظهار اهلوية احلقيقية لضباط أو أعوان «: من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه 16مكرر

ي مرحلة من مراحل الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب حتت هوية مستعارة يف أ

، وإذا تسبب أحد األشخاص يف كشف هوية الضابط فقد حدد له املشرع عقوبات يف »اإلجراءات

يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية باحلبس «: نص املادة اليت جاء فيها

  »دج200.000دج إىل 50.000سنوات، وبغرامة مالية من ) 5(إىل مخس)2(من سنتني 

إذا تسبب هذا الكشف يف أعمال عنف أو ضرب أ جرح على أحد هؤالء األشخاص أو و _

سنوات ) 10(إىل عشر) 5(أزواجهم أو أبنائهم أو أصوهلم املباشرين فتكون العقوبة احلبس من مخس 

  .دج500.000إىل  200.000والغرامة من 

املتسرب بل امتدت لتشمل  من خالل هذا النص نستنتج أن احلماية مل تقتصر على الضابط أو العون

سنوات حبس وغرامة ترتاوح بني  10أهله وأبناءه وأصوله املباشرين، كما أن العقوبات قد تصل إىل 

دج وإذا تسبب هذا الكشف يف وفاة أحد هؤالء األشخاص فتكون  500.000إىل  20.000

 1.000.000دج إىل 500.000سنة والغرامة من )20(سنوات إىل ) 10(العقوبة احلبس من 

  .دج 

  

  

  

  .الحماية اإلجرائية: الفرع الثاني 

السابق ذكرها، نص املشرع على  16باإلضافة إىل احلماية اجلزائية املنصوص عليها يف املادة املكرر

 17مكرر  65وقد ذكرها يف املادتني  محاية أخرى للضابط أو العون املتسرب وهي احلماية اإلجرائية

  :اءات اجلزائية وتتمثل يفمن قانون اإلجر  18مكرر  65و
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من قانون  17مكرر  65لقد أقر املشرع محاية للمتسرب يف املادة  : التمديد اإلضطراراي: أوال

اإلجراءات اجلزائية، فإذا انقضت املدة احملددة يف رخصة التسرب دون متديدها، أو تقرر وقف العملية 

إ�ائها أو توقيفها بطريقة تضمن محاية  من قبل اجلهات القضائية املختصة واملتسرب غري قادر على

 14مكرر  65حياته من اخلطر فإنه بإمكانه بصفة تلقائية مواصلة النشاطات املذكورة يف املادة 

للوقت الضروري الكايف لوقف العملية، وذلك من خالل أربعة أشهر أخرى، ويستفيد من سبب 

  .)14(إلذناإلباحة حيث يشرتط على املتسرب اخطار اجلهة املصدرة ل

  .عدم جواز مساع املتسرب كشاهد: ثانيا

جندها جتيز مساع ضابط الشرطة القضائية الذي جتري عملية  18مكرر  65بالرجوع لنفس املادة 

جيوز مساع ضابط الشرطة القضائية : "وقد جاء فيها التسرب حتت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا،

  )15(" ه دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية الذي جتري عملية التسرب حتت مسؤوليت

يدل على  يف احلقيقة شهادة الضابط املنسق لعملية التسرب ال يتماشى وتعريف الشهادة، لكنه

احلماية اليت أقرها املشرع للضابط أو العون املتسرب، ألن هويته خمفية، كما أنه ال يأخذ بشهادة 

الضابط املنسق دون أن يعتمد عليه كدليل يف  الضابط املنسق لعملية التسرب، واكتفى بسماع

اإلدانة، ألنه يصطدم بإشكال يف مبدأ الوجاهية الذي يتيح للمتهم من مواجهة الشهود، وهنا الشاهد 

هويته جمهولة، وحلل هذا اإلشكال اعتمد املشرع الفرنسي على عدة تقنيات لسماع شهادة الضابط 

امية، كتقنية مساع الصوت دون رؤية العون أو الضابط املتسرب حبكم أنه احتك باجلماعات اإلجر 

  .املتسرب مع تغيري نربات الصوت بأجهزة معينة واستعمال الشاشة اإللكرتونية

غري أن املشرع اجلزائري مل يعتمد على هذه التقنيات لألخذ بشهادة الضابط أو العون املتسرب، فهذا 

ه األكثر علما واحتكاكا بأعضاء املنظمات األخري يلعب دورا هاما يف التحقيق القضائي ألن

                                                           
، ص 2016، 1ون العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرفرید روابح، األسالیب اإلجرائیة الخاصة للتحري والتحقیق في الجریمة المنظة  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القان -14

  .73، ص 2012، دار هومة، الجزائر  6محمد خریط، مذكرات في قانون اإلجراات الجزائیة ، ط: وأنظر كذلك 187
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اإلجرامية، فعلى املشرع أن يتدخل ويدرج استعمال  الشاشة اإللكرتونية لسماع شهادة الضابط 

  .املتسرب بدال من مساع  شهادة الضابط املنسق، فذلك يتعارض مع حقوق اإلنسان وحرياته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خاتمة

هو أسلوب فعال يف البحث والتحقيق يف اجلرمية املنظمة، " التسرب"مما سبق ميكن القول أن اجراء 

ويساعد على كشف اجلرائم اخلطرية قبل وقوعها، ألنه يسمح للضابط أو العون املتسرب باالحتكاك 

والتوغل داخل املنظمات اإلجرامية فهو أسلو ب ميداين ال ميكن التعرف على تفاصيله ونتائجه إال 
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وما جتدر اإلشارة إليه أن هذا اإلجراء هو حديث يف التشريع اجلزائري،  . الواقعبعد تطبيقه على أرض 

ميس حبقوق األفراد وحريا�م، فهو يستوجب اختيار ضباط ذو كفاءة عالية ومهارات فكرية قوية، 

  :ولذلك قد خلصنا إىل جمموعة من النتائج والتوصيات أمهها

  

  :النتائج

على اجهاض خمططات املنظمات اإلجرامية قبل تنفيذها،   يساعد" التسرب"أن استخدام أسلوب 

كما يضمن فعالية يف أعمال الشرطة القضائية ،حيث يقدم أدلة تساعد القضاء يف إدانة املشتبه 

  .فيهم

  .يعترب التسرب إجراء فعال ملكافحة اجلرمية املنظمة اليت تتميز بالتعقيد والسرية*

وسع من اختصاصات الضبطية القضائية إىل حد املساس  ما نستخلصه من هذا التعديل أن املشرع*

باحلقوق واحلريات الفردية، وبذلك رجح مصلحة ا�تمع على مصلحة الفرد، كما أنه بالغ عندما 

من قانون اجلراءات  14مكرر  65مكن الضابط من استعمال الوسائل املنصوص عليها يف املادة 

  .اجلزائية

ملشرع يف إجراء التسرب  أنه يستعمل يف جرائم مذكورة على سبيل من بني الضمانات اليت أقرها ا 

مكرر  65احلصر وبإذن من وكيل اجلمهورية وألزم الضابط باحملافظة على السر املهين طبقا لنص املادة 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 6

  :التوصيات

عند مباشرته هلذا اإلجراء جيب فرض رقابة صارمة على الضابط أو العون املتسرب، لكي ال يتعسف -

  .املرتبط حبقوق اإلنسان وحرياته

جيب مساع شهادة الضابط املتسرب بدال من مساع شهادة الضابط املنسق لعملية التسرب ألنه -

األكثر إطالعا واحتكاكا باملنظمات اإلجرامية ، وذلك باالعتماد على الشاشة اإللكرتونية أو 

  .كما فعل املشرع الفرنسي  استعمال وسائل تغيري نربات الصوت



2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية   

 التسرب كآلية للتحري والتحقيق يف اجلرمية املنظمة

قيشاح نبيلة جامعة تبسة: األستاذة   

 

املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  82  

 

تنظيم اجلرائم العرضية اليت يكشفها الضابط أثنا مباشرته لعملية التسرب حىت ال تبقى غامضة، -

وتوضيح مصري العقود اليت يربمها الضابط املتسرب وكيفية إصدار الوثائق املزورة اليت تبني اهلوية 

  .املخفية للضابط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المراجعقائمة المصادر و 

املعدل و املتمم،  1966يونيو  8ه املوافق ل 1368صفر  18املؤرخ يف 66/156رقم  األمر-

  اجلزائية اإلجراءاتيتضمن قانون 

املعدل و املتمم، يتمن  1966يوليو 8ه املوافق 1386صفر  18املؤرخ يف  66/156رقم  األمر-

  .قانون العقوبات
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  الغرامة التهديدية و دورها يف تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية يف اجلزائر

  المركز الجامعي آفلو –حساين عومرية :الدكتورة ����

����جامعة األغواط   –يرن بشير ـــجع:     الدكتور                                                                                                                                             

  :ملخص 
����

قد تتماطل و تتقاعس اإلدارة العامة يف جمال تنفيذ األحكام القضائية سيما الصادرة ضدها           

املشرع مما يتسبب أضرار يف حق من صدر احلكم أو القرار لصاحله ، ومن جراء ذلك فقد مّكن 

غرامة يف توقيع الالقاضي اإلداري اجلزائري اجلزائري و من خالل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

  .التهديدية قصد إجبار اإلدارة على التنفيذ و هذا ما سوف يكون حمل دراسة يف مقالنا 

 :Abstract  
����

The public administration may fail in the implementation of the 

judicial decisions, especially against them, causing damage to 

the right of the person who issued the verdict or decision in his 

favor. As a result, the Algerian legislator, through the Civil and 

Administrative Procedure Law, allowed the Algerian 

administrative judge to sign the threatening fine in order to 

force Management on implementation and this will be the 

subject of study in our article. 
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����

 :مقدمة

نظام الغرامة التهديدية هو من ابتداع القضاء الفرنسي الذي دأب على تطبيقه رغم  إنّ        

االنتقادات اليت وجهت له ولقد خطت خمتلف التشريعات العربية مبا فيها التشريع اجلزائري نفس 

خطى القضاء الفرنسي وأخذت منه نظام الغرامة التهديدية وأدرجته ضمن تشريعا�ا فاملشرع اجلزائري 

املدنية  اإلجراءاتيف كل من القانون املدين وقانون  أحكامهانص على الغرامة التهديدية ونظم  قد

اخلاصة واملتعلقة بالقضاء االجتماعي واملتعلق بتسوية النزاعات  األحكامواإلدارية واىل جانب بعض 

  .الفردية

رة لضمان تنفيذ االلتزامات مهما والغرامة التهديدية يف التشريع اجلزائري تعترب وسيلة غري مباش        

تكون فيه شخصية املدين حمل  أيناالمتناع عن عمل  أوكان حملها هو القيام بعمل   إذاكان مصدرها 

القضائية امللزمة لضمان حسن  األحكاماعتبار كما تلعب الغرامة التهديدية دورا هاما يف تنفيذ بعض 

  .نفيذ اجلربي لألحكام القضائيةسري العدالة من خالل كو�ا وسيلة من وسائل الت

  :املطروحة تتمحور حول  اإلشكالية نّ إوبناءا على ما تقدم ف   

 األحكامعلى تنفيذ  اإلدارةنجاعة الغرامة التهديدية كآلية لجبر  ما مدى فعالية و         

  الصادرة بحقها؟  اإلداريةوالقرارات القضائية 

 إىلارتأيت االعتماد على اخلطة التالية فقد قسمت الدراسة  اإلشكاليةولإلجابة عن هذه          

مطلبني درست يف  إىلماهية الغرامة التهديدية وذلك من خالل تقسيمه األول مبحثني تناولت يف 

فقد خصصته  المطلب الثانياملشا�ة هلا و  األنظمةمفهوم الغرامة التهديدية ومتييزها عن باقي  األول

القانوين للغرامة  اإلطارفقد تناولت فيه  المبحث الثانييف  أمالدراسة خصائص الغرامة التهديدية ، 

الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية  األولمطلبني درست يف  إىل األخرالتهديدية وقسمته هو 

 :يتخصصته لدراسة جمال تطبيق الغرامة التهديدية وهذا كاآل والمطلب الثاني
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  .ماهية الغرامة التهديدية: المبحث األول 

ملل هلا من صالحيات وامتيازات السلطة العامة وقد  األفرادمبركز قوة يف مواجهة  اإلدارةتتمتع         

القضائية   األحكامهلا احلرية املطلقة يف جمال تنفيذ  أنتتخذ موقفا سلبيا من حكم القضاء باعتبار 

اليت حلقته من  األضراركما قد ختتار الوقت املناسب للتنفيذ لذا يلجا املتقاضي لطلب التعويض عن 

  .تأخرها عن التنفيذ أو اإلدارةجراء امتناع 

 اإلدارة أنغري مشروع وصدر احلكم باإللغاء إال  إداريقرار  إلغاءويف حالة قيام املتضرر برفع دعوى   

ت مبالغ التعويض املدفوعة مهما كان األضرارفان قيام املتضرر بطلب تعويض عن امتنعت عن تنفيذه 

  .1اإللغاءاليت يرتبها حكم  اآلثارحتقق له  الفإ�ا 

الحرتام  اإلدارةالبحث عن الوسائل اليت توفر احلماية للمتقاضي يف مواجهة رفض  إطارويف     

حجية الشئ املقضي به وتنفيذ حكم القضاء اقر املشرع اجلزائري ما يسمى بالغرامة التهديدية وهذا 

والقرارات القضائية اإلدارية وهنا يطرح التساؤل حول  األحكامعلى تنفيذ  اإلدارة إجبارمن اجل 

  .اآلتيةيف املطالب تعريف الغرامة التهديدية ومميزا�ا وخصائصها وهذا ما سأحاول التطرق له 

  :المطلب األول مفهوم الغرامة التهديدية وتمييزها عن النظم المشابهة لها

مييزها عن النظم املشا�ة هلا  وهنا سأحاول حتديد تعريف للغرامة التهديدية ومن مث دراسة ما         

 : اآلتيةوهذا يف الفروع 

  .الفرع األول تعريف الغرامة التهديدية

على التنفيذ ولكنه  اإلدارةمل ينص الدستور اجلزائري على الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار          

كما نص كذلك على    2القضائية تصدر باسم الشعب وتتمتع بالقوة التنفيذية األحكام أننص على 

                                                 
   

تنفیذ اإلدارة للقرارات القضائیة اإلداریة ، دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر  إشكالیة ،شفیقة بن صاولة - 1 

   .275، ص 2010والتوزیع، طبع سنة 

   .المعدل و المتمم  1996من دستور  159راجع المادة  - 2
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الدولة املختصة القيام يف كل وقت ويف كل مكان ويف مجيع الظروف بتنفيذ  أجهزةانه على كل 

  . 3اإلداري أوالقضاء العادي  أكانالقضائية سواء  ألحكاما

وهنا نلمس حرص املؤسس الدستوري على تكريس دولة القانون واستقالل القضاء وهيبة      

  4.القضائي األمنحتقيق  ألجلالقضائية  األحكام

املدنية  اإلجراءاتالغرامة التهديدية يف قانون  أوردويف نفس السياق جند ان املشرع اجلزائري قد 

 980بالغرامة التهديدية وهذا مبوجب املادة  األمر اإلداريةللجهات القضائية  أجازحيث  واإلدارية

  . 5منه

املشرع اجلزائري مل يعرف الغرامة التهديدية بل اكتفى فقط بتحديد  أنكل هذا جند   وأمام     

ويف احلقيقة هي نقطة يستحسن عليها  أثارهااملنظمة هلا وكذا شروطها واجلهة املختصة �او  األحكام

  .مسالة التعاريف هي من اختصاص الفقه والقضاء أنباعتبار 

وانطالقا من ذلك فان الغرامة التهديدية قد تناوهلا عدد كبري من الفقهاء فقد عرفها البعض         

وحدة  أي وأشهر  آو عأسبو  آومبلغ من املال حيكم القاضي على املدين بدفعه عن كل يوم "  :بأ�ا

  . 6"ميتنع فيها املدين عن التنفيذ العيين الذي حكم به مقرتنا بتلك الغرامة أخرىزمنية 

يتم  مبلغ من النقود حيكم به القاضي على املدين عن كل فرتة زمنية معينة ال:" وهناك من عرفها بأ�ا 

  .7"يقتضي تدخال شخصيا من جانبهفيها تنفيذ املدين اللتزامه عينا حيث يكون التنفيذ العيين 

                                                 

.المعدل و المتمم  1996من دستور  163راجع المادة     -3  

، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، جسور للنشر واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتفي قانون  اإللغاءدعوى  ،عمار بوضیاف- 4

   .212، ص 2009، طبع سنة األولىوالتوزیع، الطبعة 

           المدنیة  اإلجراءاتوالمتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  980تنص المادة - 5

 أعاله 979و  978بالتنفیذ وفقا للمادتین  أمرالمطلوب منها اتخاذ  اإلداریةیجوز للجهة القضائیة :"یلي على ما  ریةااإلد و

  ". بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها تأمر أن

  .  81: ، ص1996، طبع سنة اإلسكندریة، منشاة المعارف، واإلثباتااللتزام  أحكام أصول ،جالل على العدوي- 6
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عبد الرزاق السنهوري فقد عرفها من خالل تعريف نظام الغرامة التهديدية كوحدة  األستاذ أما        

القضاء يلزم املدين بتنفيذ التزامه عينا من خالل مدة معينة فإذا تأخر يف  إن:" يتمثل يف  إذقانونية 

كل   أو أسبوعكل   أوعن هذا التأخري مبلغا معينا عن كل يوم التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة �ديدية 

يقوم بالتنفيذ  أن إىلعن كل مرة يأيت عمال خيل بالتزامه وذلك  أومن الزمن  أخرىوحدة  أية أوشهر 

القضاء فيما تراكم على املدين من  إىلبااللتزام مث يرجع  اإلخاللميتنع �ائيا عن  أن إىل أوالعيين 

  . 8" ميحوها أن أوخيفض هذه الغرامات  أنالغرامات التهديدية وجيوز للقاضي 

  تمييز الغرامة التهديدية عن النظم المشابهة لها: الفرع الثاني

دراسة التمييز على  وسأحاولاملشا�ة للغرامة التهديدية هناك التعويض والعقوبة  من بني النظم      

  :اآليتالنحو 

  . تمييز الغرامة التهديدية عن العقوبة: أوال

الفقه مما جعل الكثري من الفقهاء  أوساطمصطلح الغرامة التهديدية جدال كبريا يف  أثارلقد         

جل التشريعات  أنيعتربو�ا عقوبة تفرض عند االقتضاء لتسديد مبلغ الدين الذي يف ذمته رغم 

السيما القضاء الفرنسي والتشريع اجلزائري الذي حذا حذوه اعتمدت مصطلح التهديد املايل للداللة 

على نظام الغرامة التهديدية وهذا جتنبا الي لبس بينها وبني العقوبة ورغم ذلك جند ان اغلب 

غم االنتقادات املوجهة له االجتهادات القضائية يف اجلزائر تعتمد على مصطلح الغرامة التهديدية ر 

                                                                                                                                                         
شرح النظریة العامة لاللتزام، دون دار النشر، بدون سنة  ،الرحمن فتحي عبد الرحیم عبد اهللا واحمد شوقي محمد عبد -  7

   .15الطبع، ص 

  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة االلتزام بوجه عام، منشورات الحلبي الحقوقیة     ،عبد الرزاق السنهوري -8

  .807، ص 2005لبنان، طبع سنة  الطبعة الثالثة، بیروت 
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من القانون املدين  174هذا املصطلح جيد سنده القانوين يف املادة  أن إىلولعل السبب يف ذلك يعود 

  9.املتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل 90/04من القانون رقم  39و  35 34واملواد 

ان الغرامة التهديدية :" على  08/04/2003هذا وقد جاء يف قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ 

قانونية اجلرائم والعقوبات وبالتايل  مبدأيطبق عليه  أنالتزام ينطق به القاضي كعقوبة وبالتايل ينبغي 

  10."جيب سنها بقانون

         كانت الغرامة التهديدية  فإذابينهما  هناك فرق كبري أن إالكل هذا التشابه بني املصطلحني   أما و

  يف حد 

قد تنقص  إذعند التصفية النهائية  إالذا�ا وسيلة ضغط تتسم بالطابع الوقيت وال ميكن تنفيذها 

  11.قيمتها او تلغى، غي ان العقوبة تكون �ائية وتنفذ كما نطق �ا القاضي

خاصة  أساس أي إىلالذي يعترب الغرامة التهديدية عقوبة هو راي ال يستند  الرأيوبالتايل فان      

بنص قانوين مبعىن ان العقوبة تكون بنص ومبقابلة اجلرمية اذن  إالنعلم انه ال جرمية وال عقوبة  وأننا

طة �ا املرتب لألفعالالنص القانوين املكرس وا�رم   إجيادالقول بان الغرامة التهديدية عقوبة يستدعي 

  12.عقوبةوهو ما جيعلنا جنزم بان الغرامة التهديدية ليست 

  الغرامة التهديدية والتعويض: ثانيا 

لقد اعترب بعض الفقهاء الغرامة التهديدية تعويضا يستند اليه القاضي يف تقديره اىل املبادئ العامة 

خسارة وما فاته من   ما حلق الدائن من" من القانون املدين اي  182املنصوص عليها يف املادة

                                                 
، المتعلق بتسویة 01/12/1990المؤرخ في في  90/04من القانون رقم  39 35 34راجع في هذا الصدد المواد  -  9

  . 07/02/1991مؤرخة في  6المنازعات الفردیة في العمل، ج ر عدد 

، لسنة 3، منشور بمجلة مجلس الدولة العدد 08/04/2003الصادر بتاریخ  014989قرار مجلس الدولة رقم   10

   .177، ص 2003

.816: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة لاللتزام، المرجع السابق، ص ،عبد الرزاق السنهوري  - 11  

.165دار المطبوعات الجامعیة، بدون تاریخ الطبع، ص  النظریة العامة لاللتزام، ،سلطان أنور -
12  
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وان الغرامة التهديدية عند تصفيتها تتحول اىل تعويض وهنا الجيوز للقاضي عند تصفيتها " كسب

  .جتاوز مقدار التعويض عن الضرر الناشئ فعال

يف حني يرى البعض االخر ان الغرامة التهديدية ختتلف عن التعويض ذلك ان القاضي عند تقديره 

 182الدائن من كسب وما حلقه من ضرر وهذا ما نصت عليه املادة  للتعويض فهو يراعي مافات

محل املدين حنو  إمكانيةالسالفة الذكر غري انه يف تقديره للغرامة التهديدية فهو ينطلق من مدى 

حمكمة النقض الفرنسية يف حكمها  أكدتهالتنفيذ العيين والضغط عليه للقضاء على تعنته وهو ما 

الذي  05/07/1972املؤرخ يف  72/626وكرسها القانون رقم  20/10/1959الصادر بتاريخ 

  . 13نظم الغرامة التهديدية

يف  أصالتتميز خبصائص �ديدية ال جندها  أ�اوبالتايل فالغرامة التهديدية ليست تعويضا حيث 

  .التعويض

  ة التهديديةخصائص الغرام: المطلب الثاني

تتمتع مبجموعة من املميزات  أ�اانطالقا من املفاهيم املتعددة للغرامة التهديدية يتضح       

  : اآلتيةشرحها يف الفروع  سأحاولواخلصائص اليت 

  .الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي وتهديدي: األولالفرع 

 أومبراعاة قدرة املدين على املقاومة  إالفالغرامة التهديدية يقررها القاضي حتكميا ال يتقيد فيه        

املدين ومحله على القيام  إخضاعاملماطلة يف التنفيذ والقدر الذي يرى انه منتج يف حتقيق غايتها وهي 

املبلغ احملكوم به كغرامة �ديدية غري   أنتبني له  أنمن ذلك جيوز للقاضي  أكثر بتنفيذ التزاماته عينا و

  .يرفع من قيمته مىت طلب الدائن ذلك أنكاف 

  

                                                 
تكون :" یلي ، الذي ینظم الغرامة التهدیدیة، على ما05/07/1972المؤرخ في  72/626من القانون رقم  6 تنص المادة- 13

   ."الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویضات



 2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 اإلدارية يف اجلزائرالغرامة التهديدية و دورها يف تنفيذ األحكام القضائية 

 غواطجامعة األ  –جعيرن  بشير  تور الدك  المركز الجامعي آفلو - حساين عومرية : الدكتورة 

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  92

 

  .الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة زمنية: الفرع الثاني

فيها املدين عن تنفيذ التزامه لذا ال  يتأخرفالغرامة التهديدية حترر عن كل وحدة او فرتة زمنية        

هنا يتوقف على موقف املدين ومدى  اآلمرائي تاريخ صدور احلكم الن ميكن حتديد مقدارها النه

  14.تعنته يف التنفيذ ومقدارها يرتفع مبرور كل يوم ميتنع فيه املدين عن التنفيذ

  .الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت: الفرع الثالث

 إذدرجة  أخرصدر عن حمكمة  إذا إالفاحلكم بالغرامة التهديدية ال يكون واجب التنفيذ        

  15.على التعنت بإصراره وأمابالوفاء بااللتزام  أماتنتهي علة قيامه مىت اختذ املدين موقفا �ائيا 

  الغرامة التهديدية ذات طابع التبعية: الفرع الرابع

احملكوم عليه بتنفيذ التزاماته واملشرع حسب نص املادة  بإلزامبوجود حكم قضائي  إالتفرض  فهي ال

625   

املطالبة بالغرامة  أوقد خري احملكوم له بني املطالبة بالتعويض  واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتمن قانون 

  . 16.التهديدية

  

  

                                                 

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 26/09/1975المؤرخ في  75/58من االمر رقم  174تنص المادة  

 قام به  إذا إالغیر مالئم  آواذا كان تنفیذ االلتزام عینا غیر ممكن :" ، على مایلي13/05/2007المؤرخ في  07/05رقم 

  14  ..." لزام المدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة اجباریة ان امتنع عن ذلك یحصل على حكم با أنالمدین نفسه جاز للدائن  

.102، ص2000، طبع سنة اإلسراءااللتزام، مطبعة  أحكامالنظریة العامة لاللتزام،  ،إبراهیمجالل محمد -  15  

  واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتوالمتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  625تنص المادة - 16

خالف التزام باالمتناع عن  أورفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل  إذاالتنفیذ الجبري  بأحكام اإلخاللدون :" على مایلي

  المحكمة للمطالبة بالتعویضات إلىعمل، یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ ویحیل صاحب المصلحة 

   ..."قضي بها من قبل غرامات التهدیدیة مالم یكن قداو المطالبة بال



 2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 اإلدارية يف اجلزائرالغرامة التهديدية و دورها يف تنفيذ األحكام القضائية 

 غواطجامعة األ  –جعيرن  بشير  تور الدك  المركز الجامعي آفلو - حساين عومرية : الدكتورة 

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  93

 

  .امة التهديديةر القانوني للغ اإلطار: المبحث الثاني

الطبيعة القانونية للغرامة  أوهلا أساسينيالقانوين للغرامة التهديدية يف عنصرين  اإلطاريتلخص     

  .اآلتيةالتطرق له يف املطالب  سأحاولالتهديدية وثانيها جمال تطبيق الغرامة التهديدية وهو ما 

  .الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية: األولالمطلب 

املشرع اجلزائري لنظام الغرامة التهديدية طابعا خاصا خيتلف عن التعويض وعن العقوبة  أعطى      

القضائية الصادرة عن القضاء ويف  األحكامفهي بذلك تعد الوسيلة القانونية لضمان تنفيذ بعض 

  :اآلتيةشرحه يف الفروع  سأحاولنفس الوقت هي وسيلة غري مباشرة للتنفيذ العيين وهذا ما 

  .القضائية األحكامالغرامة التهديدية وسيلة لتنفيذ بعض : األولالفرع 

القضاء  أحكامالغرامة التهديدية يف التشريع اجلزائري تساهم بطريقة غي مباشرة يف تنفيذ  إن       

من  145القاعدة الدستورية املنصوص عليها يف املادة  إىلفهي بذلك تستند  اإللزاميذات الطابع 

من  174القضائية ناهيك عن املادة  األحكاملفة الذكر واليت تستوجب تنفيذ السا 1996دستور 

املدين على  بإلزاماحلكم بالغرامة التهديدية يكون تبعا للحكم  أنالقانون املدين واليت تنص على 

  .التنفيذ العيين

مرحلة  إىل جتاوز وإمنا األحكام إصدارومن خالل هذا النظام مل يعد دور القاضي منحصرا يف        

لتهديد مايل حال امتناعه عن التنفيذ وبذلك يطمئن الدائن من حصوله  إخضاعالتنفيذ عن طريق 

له حق قانوين جديد يكمن يف عدالة سريعة وفعالة تكفل له  بإنشاءعلى حكم يصعب عليه تنفيذه 

  .الغرامة التهديدية ممارستها ومنه تنفيذ احلكم القضائي

  المدين على التنفيذ العيني إلجبارالغرامة التهديدية وسيلة : الفرع الثاني

كان   إذاعليه املدين مىت كان ذلك ممكنا لكن  يف التنفيذ هو التنفيذ العيين الذي جيرب األصل إن     

للمدين على التنفيذ يعد مساسا حبريته الشخصية فجاء نظام الغرامة  إجبار أيمستحيال فان 
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بطريقة غري  إلزامهية كحل وسط الستيفاء الدائن حلقه دون املساس حبرية املدين الشخصية بل التهديد

  .مباشرة على التنفيذ

التقاضي وكفالة حق  إجراءاتالقول بان نظام الغرامة التهديدية له مربر كنظام تسيري  إىلو�ذا خنلص 

ما بعد صدوره فهي بذلك نظام  إىلاحلكم  إصداراملتقاضيني الدائنيني يف عدالة سريعة تعدت وقت 

ذو وظيفة مزدوجة فمن ناحية تعد وسيلة غري مباشرة للضغط على املدين للتنفيذ العيين ومن ناحية 

  .القضائية األحكامهي ضمان لتنفيذ  أخرى

  مجال تطبيق الغرامة التهديدية: المطلب الثاني

اليت  األحكامالتطرق اىل  إىلاحلديث عن جمال تطبيق الغرامة التهديدية يقودنا بالضرورة  إن      

مسالة توقيعها  إىلالتطرق  وأخرياتصدر تبعا هلا وااللتزام الذي ميكن الوصول اىل تنفيذه عينا بواسطتها 

  : اآلتيةيف الفروع  سأتناولهالقانون العام وهذا ما  أشخاصعلى 

  .القضائية التي تصدر الغرامة التهديدية تبعا لها ألحكاما: األولالفرع 

املقررة تشبعان حاجة احملكم له من احلماية القضائية  واألحكاماملنشاة  األحكامكانت   إذا       

على عكس  اإللزام أحكاممبجرد صدورمها مما يتعني استبعادها من جمال تطبيق الغرامة التهديدية فان 

ذلك ال تشبع حاجة احملكوم له مبجرد صدورها مما يستوجب ضرورة اللجوء اىل الضغط على املدين 

لتنفيذ التزامه غري ان الواقع وامليدان القضائيني يعرفان خلطا كبريا يف هذه املسالة فحىت قرارات احملكمة 

عمله بالغرامة التهديدية مشددين  العامل ملنصب إدماج بإعادةالعليا اليت تقر بشمل احلكم القضائي 

  17.املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل 90/04من القانون رقم  39يف ذلك على نص املادة 

ميكن ان تكون حمال للتنفيذ  األحكامدون سواها من  مااللتزا أحكام أنسبق  ويرتتب على كل ما

  .بواسطة الغرامة التهديدية

                                                 

.2000، لسنة 2، منشوربالمجلة القضائیة العدد 07/12/1999، الصادر بتاریخ 181824قرار المحكمة العلیا رقم   17  
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  القانون العام وأشخاصتهديدية الغرامة ال: الفرع الثاني

 اإلدارةالتمييز بني حالتني احلالة اليت تصدر فيها الغرامة التهديدية لصاحل  سأحاوليف هذا الفرع       

  .كاآليتوهذا   اإلدارةواحلالة الثانية اليت تصدر فيها الغرامة التهديدية ضد 

  الغرامة التهديدية لصالح االدارة: أوال

الذي  األمرفهي تستعمل امتيازات السلطة العامة  األفرادعند تعاملها مع  اإلدارة أن األصل إن      

يلزمهم على التنفيذ دون اللجوء اىل توقيع الغرامة التهديدية لصاحلها وهذا ما كان يقضي به القضاء 

اجلزائري فنجد ان جملس الدولة اجلزائري قد رفض  اإلداريالفرنسي ونفس الشئ بالنسبة للقضاء 

والذي  18/04/2003من خالل قراره الصادر بتاريخ  اإلدارةالنطق  بالغرامة التهديدية لصاحل 

يطبق عليها  أنن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة فانه ينبغي أ ومبا:" تضمن ما يلي

  18."قانونية اجلرائم والعقوبات وبالتايل جيب سنها قانونا مبدأ

  . اإلدارةالغرامة التهديدية ضد : ثانيا

اجلزائري جوازية يف احلكم بالغرامة التهديدية  اإلداريلقد جعل املشرع اجلزائري سلطة القاضي         

   19.اإلدارةضد 

 واإلداريةاملدنية  اإلجراءاتمن قانون  984وكما ذهب ابعد من ذلك منح للقاضي االداري يف املادة 

  20.عند الضرورة إلغائهاسلطة ختفيض الغرامة التهديدية او 

فبالنسبة  21وجملس الدولة على حد سواء، اإلداريةومبدا احلكم بالغرامة التهديدية ينطبق على احملاكم 

اللتزاما�ا عن طريق  اإلدارةللمحكمة االدارية كجهة قضائية ابتدائية يف املنازعات املتعلقة بتنفيذ 
                                                 

.146: ، ص4، العدد 2003، منشور بمجلة مجلس الدولة لسنة 18/04/2003 مجلس الدولة الصادر بتاریخقرار -  18  

القضائیة الصادرة ضدها، بحث لنیل درجة الماجستیر في تحوالت  لألحكام اإلدارةظاهرة عدم تنفیذ  ،كمون حسین-  19

   .88: معمري، تیزي وزو، صالدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

-  واإلداریةالمدنیة  اإلجراءات،والمتضمن قانون 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  984  تنص المادة 

."یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة او الغائها عند الضرورة:" على ما یلي 20  
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 إال أمامها اإلدارةديدية  فقد قيد املشرع اجلزائري تقدمي طلب توقيع غرامة �ديدية ضد الغرامة الته

من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم، وهذا  أشهربعد رفض التنفيذ من احملكوم عليه وانقضاء اجل ثالثة 

  22.املدنية واالدارية اإلجراءاتمن قانون  987حسب نص املادة 

العامة املطبقة على  األحكاموبالتايل فان مجيع النصوص املتعلقة بالغرامة التهديدية قد وردت يف باب 

دون " اجلهة القضائية" واستعمل املشرع اجلزائري عبارة  اإلداريةاجلهات القضائية  األحكامتنفيذ 

س الدولة يف توقيع ختصيص او حتديد هلذه اجلهة القضائية وبالتايل يدخل يف مفهومها اختصاص جمل

  .23الغرامة التهديدية لتنفيذ القرارات الصادرة عنه

كان احلكم القضائي قد طعن فيه باالستئناف، ويف   إذاوكما خيتص جملس الدولة بالغرامة التهديدية 

انه يف مجيع  أكدحيث  1998جملس الدولة الفرنسي يف هذه املسالة يف سنة  استقرهذا الصدد 

مطعونا فيه باالستئناف فان حمكمة االستئناف الفرنسية هي  اإلدارياحلاالت اليت يكون فيها احلكم 

احملكمة الوحيدة املختصة بالفصل يف طلبات تنفيذه حىت ولو قضت هذه احملكمة برفض 

  . 24االستئناف

  

                                                                                                                                                         
یشمل :" ، والمتعلق بالتنظیم القضائي على ما یلي2005یولیو 17المؤرخ في  05/11قانون رقممن ال 4تنص المادة -  21

   ."اإلداریةمجلس الدولة والمحاكم  اإلداريالنظام القضائي 

المدنیة  اإلجراءات، المتضمن قانون 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  987تنص المادة -  22

باتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها  األمرمن اجل  اإلداریةالمحكمة  إلىالیجوز تقدیم طلب :" على ما یلي  واإلداریة

بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه وانقضاء اجل ثالثة  إالالنهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند االقتضاء 

   ."الرسمي للحكم یبدا من تاریخ التبلیغ أشهر) 3(

  وادارة عامة إداري، بحث لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون اإلداریةالغرامة التهدیدیة في المادة  ،مزیاني سهیلة-  23

   .58، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

  ، مصراإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلداریة األحكامعلى تنفیذ  اإلدارة إلجبارالغرامة التھدیدیة كوسیلة / باھي ابو یونسمحمد -   24

   .212: ، ص2001طبع سنة، 
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  :الخاتمة  

جمموعة من االستنتاجات والتوصيات ارتأيت ذكرها يف شكل  إىلوكخامتة للموضوع فقد توصلت 

  :كاأليتفقرات  

اليت وضعها املشرع اجلزائري بني يدي الدائن الستعماهلا  اآللياتتعترب الغرامة التهديدية من بني        

  املمتنع عن ذلك أوعن طريق القضاء من اجل احلكم �ا ضد مدينه املتأخر عن تنفيذ التزاماته 

  .وجعله ميتثل للتنفيذ بطريقة غري مباشرة إكراهه إىلدي وتؤ 

 اإلجرائيقام املشرع اجلزائري بتنظيم الغرامة التهديدية من اجلانب املوضوعي وكذا من اجلانب       

  .القضاء والتشريع الفرنسي إليهامعتنقا معظم القواعد القانونية اليت توصل 

على املشرع اجلزائري توحيد النصوص القانونية واملصطلحات املستعملة للتعبري عن الغرامة  -   

املعرب عليه " التهديد املايل" بدال من مصطلح " الغرامة التهديدية" التهديدية وهذا باعتماد مصطلح 

  . السالفة الذكر من القانون املدين 174مبوجب املادة 

من القانون املدين وهذا من خالل جعل الغرامة  175و 174ادتني البد من اعادة النظر يف امل -

التهديدية كالية لتنفيذ مجيع االلتزامات دون حصرها يف االلتزامات اليت يتطلب تنفيذها القيام بذلك 

  .من املدين بنفسه

 ملبدأ حتديد مدة سريان الغرامة التهديدية وكذا التكريس الصريح أوىلعلى املشرع اجلزائري من باب  -

  .يف احلكم اإلدارياالختصاص التلقائي للقاضي 

بالغرامة التهديدية  األخذالبد من النص صراحة على الطبيعة املؤقتة للغرامة التهديدية وكذا ضرورة  -

عن  احدهم�ا يف حالة خمالفة  باألخذاملتعاقدة احلرية يف االتفاق  األطراف إلرادةاالتفاقية حبيث يرتك 

  .ته كو�ا مالئمة لتامني تنفيذ املدين اللتزاماتهتنفيذ التزاما
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  :قائمة المراجع

  :   المؤلفات:  اوال

  :بن صاولة شفيقة_  1

، دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة اإلداريةللقرارات القضائية  اإلدارةتنفيذ  إشكالية_   

  .2010والنشر والتوزيع، طبع سنة 

  :بوضياف عمار_  2

يف قانون االجراءات املدنية واالدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهيه،  دعوى االلغاء_   

  .2009جسور للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، طبع سنة  

  :جالل على العدوي_ 3

  .1996، طبع سنة اإلسكندرية، منشاة املعارف، واإلثباتااللتزام  أحكام أصول_    

  :جالل محمد ابراهيم_ 4

  .2000االلتزام، مطبعة االسراء، طبع سنة  أحكامالنظرية العامة لاللتزام، _   

  :عبد الرزاق السنهوري_ 5

الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام بوجه عام، منشورات احلليب _    

  .2005احلقوقية، الطبعة الثالثة، بريوت، لبنان، طبع سنة 

  : و احمد شوقي محمد عبد الرحمانفتحي عبد الرحيم عبد اهللا_ 6

  .شرح النظرية العامة لاللتزام، دون ذكر دار النشر، دون تاريخ الطبع_    
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  :محمد باهي ابو يونس_ 7

دار اجلامعة  ،اإلدارية األحكامعلى تنفيذ  اإلدارة إلجبارالغرامة التهديدية كوسيلة _    
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 07- 17حمكمة اجلنايات يف ظل القانون 

  أحمد بومقواس المركز الجامعي آفلو : األستاذ

 1أمينة بولكويرات جامعة الجزائر:األستاذة                                                                                                                   

  : ملخص

 بينها ومن اجلزائر عليها صادقت اليت الدولية املواثيق مع ومتاشيا العدالة إصالح برنامج إطار يف      

 يف اإلنسان حق" علي منه 14 املادة تنص والذي والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

 املبدأ هذا ليكرس 2016 لسنة الدستوري التعديل جاء ،"اجلزائي القضاء أمام درجتني علي التقاضي

 دفع ما وهذا ،"اجلزائية املسائل يف درجتني علي التقاضي القانون يضمن"160 املادة من 2 الفقرة يف

  .اجلنايات حمكمة نظام إصالح �دف اجلزائية اإلجراءات قانون بتعديل ليقوم اجلزائري املشرع

  : Abstract  
 

In accordance with the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), article 14 of which provides for "the right of the person to be 
tried in two steps before the criminal justice system". The constitutional 

is principle in paragraph 2 Of Article 160, "the amendment in 2016 establishes th
law guarantees the prosecution of two degrees in criminal matters", which 
prompted the Algerian legislator to amend the Code of Criminal Procedure with 

                                              a view to reforming the criminal court system.         
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 : مقدمة 

بتطبيق قواعد  إالقيام ا�رم بارتكاب اجلرمية يولد للمجتمع حقا يف معاقبته، وال يكون ذلك  إنّ      

املوصوفة  األفعالتعترب حمكمة اجلنايات اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف ، و  1اجلزائية اإلجراءات

جناية و كذا اجلنح و املخالفات املرتبطة �ا واجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية احملالة  بأ�ا

 :  أ�او ميكن تعريفها على  2امإليها بقرار �ائي من غرفة اال�

جنايات و ما قد  بأ�احمكمة شعبية ذات والية عامة ختتص باحلكم يف القضايا املوصوفة (       

حمكمة اجلنايات باجلزائر  إنشاء، ومر 3)�ائية وفق الشكليات احملددة قانونا أحكاميرتبط �ا من 

، فقبل االستقالل أدرجت حمكمة اجلنايات ضمن اجلهاز القضائي مبوجب املرسوم الصادر 4مبراحل

وتبعا له صدر املرسوم املؤرخ بتاريخ  Cour d’assise حتت تسمية  1854_08_19بتاريخ 

، وهران، قسنطينة، عنابة مث أنشئت تبعا له أربعة حماكم جنائية يف كل من اجلزائر 1870_10_24

، وعقب االستقالل أصدرت 1902- 12-30عشرة حمكمة جنائية مبوجب القانون  17رفعها ايل 

الذي قضي باستمرار العمل  1962_12_31املؤرخ يف  157_62السلطات اجلزائرية القانون 

احملكمة الشعبية اجلنائية  إنشاءبالقوانني الفرنسية اال ما كان منها يتعارض مع سيادة الدولة ، ومت 

والتخلي عن التسمية السابقة وبصدور أول  1963_04_25املؤرخ يف  461_63مبوجب املرسوم 

وحمكمة اجلنايات مل يطرأ  1966_06_08املؤرخ يف  155_66اجلزائية األمر  لإلجراءاتقانون 

 اىلالذي قسم اجلنايات  1975_06_17املؤرخ يف  46_75مبوجب األمر  إالعليها أي جديد 

  .قسمني ، قسم عادي وقسم اقتصادي 

                                                           
   5، ص  2008دط، دار ھومة ، الجزائر  –التحري والتحقیق –عبد هللا أوھایبة ، شرح قانون االجراءات الجزائیة الجزائري  1

                                      100. ص.2002. 2ط.الممارسة القضائیة،الدیوان الوطني لالشغال التربویةقانون االجراءات الجزائیة في ضوء  ، احسن بوسقیعة
   2 

،الدیوان الوطني لالشغال 1993،نوفمبر25- 24عبد القادر بن شور،االصول العامة لمحكمة الجنایات،الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي ،زرالدة 3
 .74ص.1994التربویة،وزارة العدل

  16، ص  1989، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  2الغوتي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، الجزء األول ، الطبعة  4
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العدالة ومتاشيا مع املواثيق الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر ومن  إصالحبرنامج  إطارويف        

منه علي حق االنسان  14بينها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي تنص املادة 

ليكرس  2016نة ، كما جاء التعديل الدستوري لس 5يف التقاضي علي درجتني أمام القضاء اجلزائي

اجلزائية �دف  اإلجراءاتوهذا ما دفع املشرع ليقوم بتعديالت يف قانون  1606هذا املبدأ يف املادة 

الفوارق بني النظامني القدمي  إبرازنظام حمكمة اجلنايات وسنحاول من خالل هذه الدراسة  إصالح

  . 7واجلديد حملكمة اجلنايات 

  .؟اخلاص مبحكمة اجلنايات  07- 17اليت جاء �ا القانون  التعديالت أهمهي  ما: اإلشكالية

تنظيم حمكمة اجلنايات يف منه نتناول فيه  األولن خالل مبحثني م اإلشكاليةوسندرس هذه        

أحكام التقاضي علي درجتني يف اجلنايات يف املبحث الثاين فندرس فيه  أما 07-17ظل القانون 

  .07- 17ظل القانون 

  .07- 17تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون   :المبحث األول

وسنتناول من خالل هذا املبحث   8حمكمة اجلنايات هي حمكمة توجد مبقر كل جملس قضائي    

التعديالت اليت وردت يف  أهم إيلخصائص حمكمة اجلنايات وتشكيلها وحملفني من خالل التطرق 

  .هذا النطاق 

  

  

                                                           
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد العھد الدولي وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار  14انظر المادة  5

   1989ماي  16والذي انظمت الیھ الجزائر بتاریخ  1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21_د( 2200الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
ج (المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  06الموافق ل  1437جمادي األول  26المؤرخ في  01_16من القانون رقم  2فقرة  160المادة  6

  )14رج ج 
یونیو  8المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم لألمر   2017مارس 27الموافق ل  1438جمادي الثانیة عام  28المؤرخ في  07-|17القانون  7

 )20ج ر ج ج (المتضمن قانون االجراءات الجزائیة  1966
یة ، تختصان بالفصل في األفعال یوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات استئناف"ق اج  1فقرة 248أنظر المادة  8

  "الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا
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   07_17خصائص حمكمة اجلنايات وتشكيلتها يف ظل القانون   :المطلب األول

  .) الفرع الثاين(وتشكيلتها ) األولالفرع (سنتناول من خالل هذا املطلب خصائص حمكمة اجلنايات 

  . 07_17خصائص محكمة الجنايات في ظل القانون   :الفرع األول

تتميز حمكمة اجلنايات عن بقية جهات احلكم باخلصائص وسنحاول من خالل هذه الفقرة       

  : 07- 17خصائص حمكمة اجلنايات والتعديالت اليت طرأت عليها مبوجب القانون  أهم إيلالتطرق 

كان املتهم الغائب متابعا   إذا 9من قانون ا ج  318الوالية الكاملة مع مراعاة ما جاءت به املادة -

جبنحة أمام حمكمة اجلنايات االبتدائية ، جاز هلا دون مشاركة احمللفني أن تفصل قضيته وحتيله علي 

 . إقليمياحمكمة اجلنح املختصة 

سنة كاملة ) 16(يف السابق كانت حمكمة اجلنايات ختتص باحلكم علي القصر البالغني من العمر  -

، وهذا ما مت  10بقرار �ائي من غرفة اال�ام إليهاالذين ارتكبوا أفعاال ارهابية أو ختربية واحملاليني 

  11طالغاءه حبيث أصبحت حمكمة اجلنايات اليوم حتاكم البالغني سن الرشد اجلزائي فق

تكون أحكام حمكمة اجلنايات االبتدائية قابلة لالستئناف أمام حمكمة اجلنايات االستئنافية وهذا  -

 . 12مامل يكن موجود يف السابق حبيث أن أحكامها كانت �ائية غري قابلة لالستئناف

أنه مت ال ختتص حمكمة اجلنايات بالنظر يف أي ا�ام غري وارد يف قرار غرفة اال�ام وبذلك نالحظ  -

من قانون ا ج القدمي  250اليت كانت واردة يف املادة " وهي تقضي بقرار �ائي"حدف عبارة  

 .13وهذا تأكيد علي تكريس مبدأ التقاضي علي درجتني

                                                           
   07- 17من القانون  318أنظر المادة   9

  07- 17من القانون 249أنظر المادة  10
  من قانون حمایة الطفل  4الفقرة  149أنطر المادة  11
   07- 17من القانون  3الفقرة  248أنظر المادة  12
  من ق ا ج القدیم  250أنظر المادة  13

   07- 17من القانون  250والمادة 
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التقضي حمكمة اجلنايات بعدم االختصاص فهي نتظر مجيع اجلرائم احملالة عليها من غرفة اال�ام  -

ما أحيل عليها  إذااء تقضي بعدم االختصاص يف حالة مهما كانت طبيعتها كأصل ، استثن

 .باخلطأ حدث 

  خارجه مبوجب نص خاص  إيلدائرة اختصاص ا�لس وميكن أن ميتد  إيلميتد اختصاص احمللي  -

 14"خارجه مبوجب نص خاص إيلميكن أن ميتد "خالفا للقانون السابق الذي مل ينص علي أنه 

 )التحقيق وغرفة اال�امقاضي (التحقيق علي درجتني  إلزامية -

وهذا ماسنتطرق  األخرىختتلف تشكيلة حمكمة اجلنايات عن تشكيلة اجلهات القضائية اجلزائية  -

 له الحقا 

فيما خيص  07-17من القانون  385حمكمة اجلنايات حمكمة شعبية وهذا ما جاء يف املادة  -

 .الزيادة يف عدد احمللفني وسنتطرق هلذه النقطة بالتفصيل الحقا 

فيما  07-17من القانون رقم  309حمكمة اجلنايات حمكمة اقتناع مع مراعاة ما ورد يف املادة  -

يتعلق بورقة التسبيب امللحقة بورقة األسئلة اليت حترر فورا من رئيس احملكمة أو من يفوضه من 

 القضاة املساعدين 

لي انعقاد حمكمة حتضريية سابقة ع إجراءاتتتمثل يف  إجراءاتحمكمة اجلنايات هي حمكمة  -

 . تتعلق باحملاكمة أمام حمكمة اجلنايات وسنتطرق هلذه النقطة الحقا وإجراءاتاجلنايات 

  .تشكيلة محكمة الجنايات   :الفرع الثاني

بنظام جديد حملكمة اجلنايات عدل تشكيلتها كما تنص  07-17القانون  إطارجاء املشرع يف       

ومايليها من ق ا ج ومن خالل هذا الفرع سنتناول تشكيلة حمكمة اجلنايات بصفة  256عليه املواد 

  .) ثانيا(بصفة خاصة  تشكيلتها ىلإمث نتطرق ) أوال(عامة 

                                                           
   07- 17من القانون  252من المادة  2أنظر الفقرة  14

   من ق اج القدیم 252المادة 
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  تشكيلة محكمة الجنايات بصفة عامة -أوال

حمكمة اجلنايات تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة با�لس القضائي علي األقل رئيسا بعدما كانت 

  .  15)02(برتبة مستشار با�لس علي األقل ومن حملفني ) 02(ومن قاضيني 

   :يلي جاء املشرع بنظام جديد حملكمة اجلنايات عدل تشكيلتها كما

  :تشكيلة حمكمة اجلنايات االبتدائية -أ1

قاضي برتبة مستشار با�لس القضائي علي األقل رئيسا  : اجلنايات االبتدائية منتتشكل حمكمة 

، وميثل النيابة  1995مساعدين دون حتديد الرتبة وهو ما كان معموال به قبل ) 02(ومن قاضيني 

ونالحظ أن املشرع مبوجب  16العامة النائب العام أو ممثله ويتويل تدوين بيانات اجللسة أمني ضبط

قد استحدث وظيفة جديدة وهي عون اجللسة يكون حتت تصرف الرئيس يف سري  07-17ون القان

 احملاكمة 

  : تشكيلة حمكمة اجلنايات االستئنافية- ب1

قاضي برتبة رئيس غرفة با�لس علي األقل ، ومن قاضيني  : تتشكل حمكمة اجلنايات االستئنافية من

  17حملفني) 04(مساعدين و) 02(

علي مستوي حمكمة اجلنايات االبتدائية  برتبة مستشارمن خالل هذا نالحظ أن القاضي يكون 

  .بالنسبة حملكمة اجلنايات االستئنافية  برتبة رئيس غرفةويكون 

  : تشكيلة حمكمة اجلنايات بصفة خاصة-ثانيا

                                                           
   من القانون القدیم 258انظر المادة  15
   24ص  2017، دیسمبر 29یف ، العدد نظام محكمة الجنایات ، مجلة المحامي بسط إصالحمختار سیدھم رئیس الغرفة الجنایات ،  16
   07- 17من القانون  02الفقرة  258أنظر المادة  17
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قضاة فقط دون نص ق ا ج اجلديد علي بعض االستثناءات اليت تتشكل فيها حمكمة اجلنايات من 

 : وهي المحلفين إشراك

أنواع من  3من ق ا ج نالحظ أن املشرع استثين  3الفقرة  258املادة  إىلبالرجوع  : 1االستثناء-

 إشراكواملخدرات والتهريب يتم الفصل فيها من طرف القضاة فقط دون  اإلرهاب : اجلرائم وهي

احمللفني، وهذا ما ال يتوافق مع ما أقر به الدستور اجلزائري من ضرورة احرتام مبدأ املساواة أمام القانون 

  . 18بني املتقاضني

بعد أن تفصل احملكمة يف الدعوي العمومية تفصل يف الطلبات املدنية املقدمة دون  : 2االستثناء- 

  .19مشاركة احمللفني

 :320االستثناء-

تغيب املتهم املتابع جبناية عن حضور اجللسة رغم تبليغه قانونا حياكم غيابيا من طرف احملكمة  إذا -

  دون مشاركة احمللفني

كان املتهم الغائب متابعا جبنحة أمام احملكمة االبتدائية ، جاز هلا دون مشاركة احمللفني أن   إذا-

    إقليمياتفصل قضيته وحتيله علي حمكمة اجلنح املختصة 

املتبعة هلذه التشكيلة  اإلجراءاتمل حيدد  07-17غري أننا نالحظ أن املشرع من خالل هذا القانون 

اكتفي  وإمناهذا من جهة، ومن جهة أخري مل حيدد عدد القضاة املشكلني حملكمة اجلنايات اخلاصة 

  . من قضاة فقط…"بذكر 

  
                                                           

أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواه ، الكل سواسیة أمام القضاء وھو في متناول الجمیع ویجسده احترام " من الدستور الجزائري  158المادة  18
  "   القانون

  07-17من القانون  316أنظر المادة  19
   07-17من القانون  317أنظر المادة  20

   07- 17من القانون  318المادة 
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  . "الزيادة في عدد أعضاء المحلفين" المحلفين  : المطلب الثاني

سنتناول من  266غاية املادة  إىل 259اجلزائية علي احمللفني يف املواد من  اإلجراءاتنص قانون      

قائمة احمللفني  ادوإعد، )الفرع األول(خالل هذا املطلب الشروط القانونية الواجب توفرها يف احمللفني

  .)الفرع الثاين(

  . الشروط القانونية الواجب توفرها في المحلفين : األولالفرع 

من  263-262-261- 260ويراعي يف تسجيل احمللفني بعض الشروط اليت نصت عليها املواد  

  : ق اج

   .جيوز حمللف سبق له أن شارك يف الفصل يف القضية أن جيلس للفصل فيها من جديد ال-

سنة كاملة جيدون القراءة والكتابة والتمتع باحلقوق الوطنية  30التمتع باجلنسية اجلزائرية والعمر -

  واملدنية والعائلية، 

  جيوز أن يكون املساعدين احمللفني أشخاص حمكوم عليهم من قبل، ال-

  عدم تعارض مهمتهم مع وظائفهم األصلية، - 

    قائمة احمللفني إعداد : الفرع الثاني

قائمتني من احمللفني ، األويل ختص حمكمة اجلنايات  إعداد ىمن ق ا ج معدلة عل 264نصت املادة 

  االبتدائية والثانية تتعلق مبحكمة اجلنايات االستئنافية 

وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير يقوم بتحضري هاتني القائمتني جلنة يرأسها رئيس ا�لس القضائي 

  .العدل بعد أن كانت في السابق بموجب مرسوم 
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) 10(، قبل انعقاد اجللسة بعشرة  21احتياطيا 12أصليا و 12حملفا منهم  24تتضمن كل قائمة 

حملفني احتياطيني من كل  4حملفا أصليا و 12أيام علي األقل يقوم رئيس ا�لس بسحب أمساء 

ة وتبلغ القائمة للمتهم سواء يف الدرجة األويل أو الثانية يومني علي األقل قبل قائمة يف جلسة علني

 انعقاد اجللسة 

   07- 17أحكام التقاضي علي درجتين في الجنايات في ظل القانون  : المبحث الثاني

 اإلجراءاتعرف املشرع اجلزائري نظام التقاضي علي درجتني يف القضايا اجلزائية مند صدور قانون 

، ويعترب القانون 23غري أنه كان خيص اجلنح واملخالفات فقط 15522-66اجلزائية مبوجب األمر 

أول قانون يسمح بتطبيق مبدأ التقاضي علي درجتني يف  2017مارس  27املؤرخ يف  17-07

  اجلنايات 

  .المطبقة في محكمة الجنايات  اإلجراءات : المطلب األول

من ق ا ج قبل جدولة القضية يف الدورة اجلنائية  200للمتهم بطبقا للمادة  اإلحالةيبلغ قرار        

حملكمة  التحضريية اإلجراءات إىلحيوز قوة الشئ املقضي وسنتطرق من خالل هذه النقطة  حىت

 األحكامو ) ثالثا(باب املرافعات واملداولة ) ثانيا(مث سري جلسة حمكمة اجلنايات ) أوال(اجلنايات 

  .)   رابعا(كمة اجلنايات الغيابية حمل

  

  

  

                                                           
   07-17من القانون  259أنظر المادة  21
ج ر ج (، یتضمن قانون االجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  155- 66األمر رقم  22
  1966 یونیو 10الصادرة في ) 48ج

الموافق ل  1436شوال عام  7المؤرخ في  02- 15حتي الجنح والمخالفات عرفت عدة تعدیالت بخصوص استئناف أحكامھا وأخرھا كان األمر  23
   2015یولیو  23الصادرة في ) 40ج ر ج ج ( 2015یولیو  23
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   .لمحكمة الجنايات التحضيرية اإلجراءات : أوال

من طرف غرفة اال�ام علي  اإلحالةيف الفرتة املمتدة مابني صدور قرار  اإلجراءاتتتم هذه       

مث ) أ(السابقة الستجواب املتهم  اإلجراءات إىلحمكمة اجلنايات وبني تاريخ انعقادها وسنتطرق 

  ) ب(الالحقة الستجواب املتهم  اإلجراءات

  : السابقة الستجواب املتهم اإلجراءات-أ1

امللف اال بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض   إرسالمن ق ا ج ال جيوز  269طبقا لنص املادة         

أمانة ضبط حمكمة اجلنايات  وبعد التأكد من انقضاء أجل الطعن يرسل امللف من النائب العام اىل

أمام حمكمة  اإلحالةتبليغ قرار  إجراءانه اليسري  إىل، وجتدر االشارة  اإلقناعاالبتدائية مع أدلة 

بالنسبة للمتهم  المتهم المحبوسمن ق ا ج متييز بني تبليغ  268اجلنايات االستئنافية، واملادة 

 المتهم غير محبوسكان   إذا، أما  لعقابيةا طريق أمانة ضبط المؤسسةاحملبوس يكون تبليغه عن 

  من ق ا ج  441املادة  إىل 439يتم تبلغه طبقا للمواد 

من  07-17من ق ا ج جنده أنه مت تعديله يف القانون ) 08(الفصل الثامن  إىلوبالرجوع          

  الغياب أمام حمكمة اجلنايات  ن احلضور أمام حمكمة اجلنايات إىلالتخلف ع

  املؤسسة العقابية اليت تقع بدائرة مقر حمكمة اجلنائية االبتدائية  إىليتم نقل املتهم احملبوس 

  : الالحقة الستجواب املتهم اإلجراءات- ب1

يقوم رئيس حمكمة اجلنايات االبتدائية أو القاضي الذي يفوضه باستجواب املتهم املتابع جبناية خالل 

  من ق ا ج  270طبقا للمادة  24أيام قبل انعقاد اجللسة) 08(

                                                           
فان لم یكن بلغ بھ سلمت لھ نسخة منھ ویكون لتسلیم ھذه النسخة ھویتھ ویتحقق ان كان قد تلقي تبلیغا بقرار االحالة  : یستجوب الرئیس المتھم عن24

تلقاء نفسھ ،  أثار التبلیغ ، كما یتأكد اذا كان المتھم المحبوس قد اختار محامي للدفاع عنھ ، فان لم یختر المتھم محامیا عین لھ الرئیس محامیا من
  عنھ أحد أقاربھ أو أصدقائھ  وبصفة استثنائیة یجوز للرئیس الترخیص للمتھم أن یتولي الدفاع
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أيام علي األقل قائمة ) 03(املتهم قبل افتتاح اجللسة ب  إىلتبلغ النيابة العامة واملدعي املدين 

   25باألشخاص الذين يرغبون يف مساع شهاد�م

قبل انعقاد ) 02(يبلغ املتهم احملبوس بقائمة احمللفني املعينني للدورة يف أجل ال يتجاوز اليومني 

   26سةاجلل

للمتهم كامل احلرية يف أن يتصل مبحاميه الذي له حق االطالع علي مجيع أوراق الدعوي ويوضع 

  27أيام من انعقاد اجللسة) 05(هذا امللف حتت تصرف احملامي قبل 

   28سري جلسة حمكمة اجلنايات : ثانيا

من ق اج فيما خيص  288سري اجللسة ليس فيها تعديالت جوهرية ما عدا مانصت عليه املادة 

  إىلمن طرف ممثلي النيابة العامة وكذلك دفاع املتهم أو الطرف املدين مباشرة  األسئلةتوجيه  إمكانية

كل شخص يتم مساعه يف اجللسة بعد ادن الرئيس وحتت رقابته، والذي له احلق أن يأمر بسحب 

 .عنه  اإلجابةالسؤال أو عدم 

  باب املرافعات واملداولة  : ثالثا

نالحظ أن هناك تغري فبعد  07- 17من القانون  305بالرجوع ايل املادة  : 29باب المرفعات-أ3

أن يطرح الرئيس سؤال هل املتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة وهي نفس الصياغة املوجودة يف 

القانون ا ج القدمي ، يف حالة ما اذا مت الدفع بانعدام املسؤولية اجلزائية أو تبني لرئيس ذلك ، يستبدل 

 : اآلتيني بالسؤالنيرئيسي السؤال ال

  هل قام املتهم بارتكاب هذه الواقعة -

                                                           
   07-17من القانون  274و  273المادة  25
   07- 17من القانون  275المادة  26
   07- 17من القانون  277المادة  27
  07- 17من القانون  303- 293- 290- 286 - 284أنظر المواد  28
   07-17من القانون  308-307- 306- 305أنظر المواد  29
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  . إليههل كان املتهم مسؤوال جزائيا أثناء ارتكابه الفعل املنسوب -

قاعة اجللسات ويتلو الرئيس األجوبة عن األسئلة مث  إىلبعد املداولة تعود احملكمة  : المداولة-ب3

كان املتهم مفرجا عنه وقضي عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية فان   فإذاينطق باحلكم ، 

احلكم يكون سندا حلبسه فورا سواءا يف الدرجة األويل أو الثانية، أما املتابع جبنحة والذي صدرت 

  ضده يف اجللسة أو بالقبض عليه   باإليداعامر  إصدارتقل عن سنة حبسا فانه جيوز  ضده عقوبة ال

 بإدانةأهم العناصر اليت جعلت احملكمة تقتنع  إىل يف ورقة التسبيب  اإلشارةجيب  اإلدانة يف حالة

جيب أن يذكر يف التسبيب األسباب األساسية اليت علي أساسها  بالبراءةاملتهم، أما يف حالة احلكم 

مت احلكم علي املتهم بالرباءة يف بعض األفعال  إذااملتهم، يف حالة ما  إدانةاستبعدت حمكمة اجلنايات 

، يف حالة احلكم واإلدانةيف البعض األخر جيب أن يوضح يف التسبيب أهم عناصر الرباءة  واإلدانة

جيب أن يذكر يف التسبيب األسباب الرئيسية اليت علي أساسها مت  من المسؤولية الجزائية باإلعفاء

  . 30استبعاد مسؤوليته

باحلكم يف مجيع احلاالت يف جلسة علنية من طرف رئيس حمكمة اجلنايات، وبعد  وينطق       

أيام كاملة تسري مند ) 10(النطق باحلكم ينبه رئيس حمكمة اجلنايات االبتدائية املتهم أن له مهلة 

اليوم املوايل للنطق باحلكم للطعن فيه باالستئناف، وعند الفصل علي مستوي حمكمة اجلنايات 

أيام كاملة تسري مند اليوم املوايل للنطق باحلكم ) 8(فية ينبه الرئيس احملكوم عليه أن له مهلة االستئنا

 .  31للطعن فيه بالنقض أمام احملكمة العليا

      . األحكام الغيابية حملكمة اجلنايات : رابعا

يعترب احلكم حضوريا يف حق املتهم املتابع جبناية أو جنحة الذي حيضر افتتاح اجللسة مث يغادر       

   .بإرادتهالقاعة 

                                                           
  07- 17من القانون  309المادة  30
  07- 17من القانون  313المادة  31



2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية   

07-17حمكمة اجلنايات يف ظل القانون   

1أمينة بولكويرات جامعة الجزائر:األستاذة  –أحمد بومقواس المركز الجامعي آفلو : األستاذ  

 

املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  113  

 

 . 308أن املشرع منع املتابع جبناية من مغادرة القاعة طبقا للمادة  إىل اإلشارةوجتدر 

ثبت  إذا 32النطق باحلكم فعة وانسحاب احملكمة للمداولة حىتق ا ج املعدلة عند غلق باب املرا

حضور املتهم يف اجللسة مث غادر القاعة قبل أن تشكل احملكمة أو بعد ذلك تشكل يف غيابه تفصل 

  .يف القضية حضوريا

ويف حالة عدم حضوره تفصل حنوه غيابيا بتشكيلة القضاة احملرتفني حبكم معلل سواء مت تبليغه      

هو معمول به يف مادة اجلنح اليت تعترب احلكم حضوريا يف حالة  شخصيا أو مل يبلغ وهذا عكس ما

 .تبليغ املتهم شخصيا ومل حيضر 

حضر بعض املتهمني وغاب بعضهم تؤجل القضية أو يصدر أمر بالفصل بينهم  إذايف حالة ما  

ق ا ج فيما  413 إىل 409وتطبق املواد من  33كان من الغائبني من هو يف حالة فرار  إذاخاصة 

 .ق ا ج املعدلة  320خيص التبليغ واملعارضة كما تنص عن ذلك املادة 

تبقي الدعوي العمومية قائمة يف األحكام الغيابية طيلة مدة تقادم العقوبة والذي يبدأ سريا�ا       

 ق ا ج فال جيوز للمحكوم عليه الدفع بانقضاء 412و 320من يوم تبليغ احلكم طبقا للمادة 

سنوات ابتداءا من تاريخ صدور احلكم الغيايب مادام هذا االنقضاء  10الدعوي العمومية بعد مرور 

سنة ابتداءا من اليوم الذي يصبح فيه احلكم �ائيا  20مرتبط بسقوط العقوبة والذي يف اجلنايات 

 .ق ا ج  613طبقا للمادة 

دون حماميه يف حالة صدور  باألمرمن طرف املعين  إالوالطعن يف األحكام الغيابية ال جيوز بأي طريق 

  .األمر بالقبض ضده 

 

                                                           
كان من ھذا یعني أنھ قبل ذلك ال یوجد ما یمنع مغادرة المتھم وھذا االمر یفتح لھ المجال للھروب من تنفید الحكم فورا علیھ في حالة ادانتھ و 32

   األحسن منعھ من ذلك مند بدایة الجلسة
  لیس ھناك مایسمي باعتباري حضوري االحكام الجنائیة اما ان تكون حضوریة أو غیابیة و 33
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  .استئناف األحكام الجنائية االبتدائية  : المطلب الثاني

يف السابق كانت حمكمة اجلنايات تصدر حكما ابتدائيا �ائيا قابال للطعن أمام احملكمة العليا     

نالحظ أن احملكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي فهي  07-17وبالرجوع ايل القانون 

افية تنظر احملكمة اجلنائية االستئن إنشاءتنظر يف مدي تطبيق القانون بصفتها جهة قانون فقط وهلذا مت 

 إىليف املوضوع ويف القانون ويطعن يف أحكامها أمام احملكمة العليا وسنتطرق من خالل هذا املطلب 

  .) الفرع الثاين( إجراءاته مث إىل) الفرع األول(ق االستئناف نطا

  .نطاق االستئناف  : الفرع األول

األشخاص الذين هلم  مث إىل) أ(ابلة للطعن باالستئناف شروط األحكام الق نتطرق يف هذه النقطة إىل

  )ب(احلق يف االستئناف 

   : شروط األحكام القابلة للطعن باالستئناف-أ1

تكون األحكام الصادرة حضوريا عن احملكمة اجلنايات "مكرر من ق ا ج علي  322نصت املادة 

من خالل هذا " االبتدائية الفاصلة يف املوضوع قابلة لالستئناف أمام حمكمة اجلنايات االستئنافية

  : يلي املادة ميكننا استخالص هذه الشروط كما

يعين أن األحكام الغيابية غري قابلة لالستئناف مهما   وهو ما : الصادرة حضوريا األحكامتكون -

  كان منطوق احلكم 

   األحكام الفاصلة يف املوضوع-

جيوز للمتهم سواء كان مدان جبناية أو جبنحة استئناف احلكم الصادر يف حقه أمام احملكمة  -

  االستئنافية 
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جيوز استئناف كل من احلكم الفاصل يف الدعوي العمومية واحلكم الفاصل يف الدعوي املدنية غري -

أن هناك فرق بينها يف منطوق احلكم، حيث أن حمكمة االستئناف عندما تفصل يف الشق اجلزائي 

، علي اإللغاءبتعيد الفصل يف القضية دون التطرق للحكم االبتدائي ال بالتأييد وال بالتعديل وال  فإ�ا

 إذا، مع مالحظة أنه 34اإللغاءتقضي بالتأييد أو التعديل أو  فإ�اخالف عند فصلها الدعوي املدنية 

 .  35اقتصر االستئناف علي الدعوي املدنية وحدها تفصل فيه الغرفة اجلزائية با�لس

  : األشخاص الذين هلم احلق يف االستئناف- ب1

 : 1مكرر 322طبقا للمادة كل األطراف هلم احلق يف استئناف 

جبناية أو جبنحة وكذا يف احلكم الصادر يف الشق  اإلدانةجيوز له االستئناف يف حالة  : المتهم-

اجلزائي واملدين غري أنه مل يكن واضحا خبصوص حق املتهم يف االستئناف الفرعي خالفا للمشرع 

  36الفرنسي الذين نص صراحة علي أن املتهم له احلق يف استئناف الفرعي واستئناف احلكم الغيايب

  ف الشق اجلزائي فقط هلا احلق يف استئنا : النيابة العامة-

فيما خيص حقوقه املدنية وجيوز له رفع استئناف أصلي أو فرعي، وال يقبل  : الطرف المدني-

  االستئناف الفرعي للطرف املدين اذا كان استئناف املتهم منصب فقط يف الشق اجلزائي 

  فيما خيص احلقوق املدنية  إالالجيوز له االستئناف  :المسؤول عن الحقوق المدنية -

  يف األحوال اليت تباشر فيها الدعوي العمومية  : العامة اإلدارات-

  

                                                           
   07- 17من القانون  7مكرر  322أنظر المادة  34
   07- 17من القانون  06الفقرة  316أنظر المادة  35

36 Frédéric Desports, Laurence Lazegers-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3emme édition ; 
Economica, Paris, p 2166 



2018الثالث جوان العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية   

07-17حمكمة اجلنايات يف ظل القانون   

1أمينة بولكويرات جامعة الجزائر:األستاذة  –أحمد بومقواس المركز الجامعي آفلو : األستاذ  

 

املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  116  

 

 

  .االستئناف  إجراءات : الفرع الثاني

يرفع االستئناف بتصريح كتايب أو شفوي أمام أمانة ضبط احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه، -

   37كان املتهم حمبوسا  إذاأو أمام كاتب املؤسسة العقابية 

  38أيام كاملة ابتداءا من اليوم املوايل لنطق باحلكم) 10(يرفع االستئناف خالل -

كان مستأنفا وحده دون النيابة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوي العمومية،   إذاجيوز للمتهم -

  ويكون ذلك قبل بداية تشكيل احملكمة ،

  فيما يتعلق بالدعوي املدنية التنازل يف أية مرحلة عن استئنافهما ،كما جيوز له وللطرف املدين 

   39التنازل بأمر من رئيس حمكمة اجلنايات االستئنافية إثباتويتم 

 أثر موقف وأثر ناقل  07- 17لالستئناف يف األحكام الصادرة عن حمكمة اجلنايات طبقا للقانون -

اخلاص  07-17قانون ا ج القدمي والقانون رقم من خالل هذا اجلدول سنتناول أهم الفوارق بني 

  : مبحكمة اجلنايات

  

  

  

 

                                                           
   07-17من القانون  2مكرر  322المادة  37
  07-17من قانون  2مكرر فقرة  322المادة  38
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مقارنة بين 

  القانونين 

  07- 17القانون   155- 66األمر 

 
 
 
 
 

من حيث 

 الخصائص 

حمكمة اجلنايات ختتص باحلكم علي 

) 16(القصر البالغين من العمر 

  كاملة

  البالغين سن الرشد الجزائي فقطحتاكم 

قابلة أحكام حمكمة اجلنايات االبتدائية   نهائية غير قابلة لالستئناف أحكامها 

لالستئناف أمام محكمة الجنايات 

  االستئنافية

 بعدمحمكمة اجلنايات  تقضي ال

   االختصاص

بعدم حمكمة اجلنايات  تقضي ال : االصل-

   االختصاص

يف  تقضي بعدم االختصاص :االستثناء-

   ما اذا أحيل عليها حدثحالة 

ميتد اختصاصها احمللي ايل دائرة 

  اختصاص ا�لس 

ويمكن أن يمتد الي "مت اضافة عبارة 

  "خارجه بموجب نص خاص

  
 
 
 

من حيث 

 التشكيلة

 

 

 : تتشكل حمكمة اجلنايات من

قاضي برتبة رئيس غرفة با�لس -

  القضائي علي األقل رئيسا ،

برتبة مستشار ) 02(قاضيني -

  با�لس علي األقل 

 )02(حملفني -

  :األصل -

 : تتشكل حمكمة اجلنايات االبتدائية من

قاضي برتبة مستشار با�لس القضائي علي 

مساعدين ) 02(األقل رئيسا، ومن قاضيني 

دون حتديد الرتبة ، وميثل النيابة العامة 

النائب العام أو ممثله ويتويل تدوين بيانات 

  اجللسة أمني ضبط 
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استحدث وظيفة جديدة وهي  : مالحظ

   عون الجلسة

 : تتشكل حمكمة اجلنايات االستئنافية من

قاضي برتبة رئيس غرفة با�لس علي األقل،  

 حملفني) 04(مساعدين ، ) 02(قاضيني 

 : االستثناء-

من قضاة فقط تتشكل حمكمة اجلنايات 

دون اشراك المحلفين في الحاالت 

 : التالية

  جرائم االرهاب واملخدرات والتهريب-

بعد أن تفصل احملكمة يف الدعوي  -

املدنية املقدمة العمومية تفصل يف الطلبات 

  دون مشاركة احمللفني

اذا تغيب املتهم املتابع جبناية عن حضور  -

 اجللسة رغم تبليغه قانونا
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من حيث   

المحلفين    

 

 

 

 

 

 حملفني ) 02(

 بموجب مرسوموحتدد تشكيلتها 
 

حمكمة شعبية من خالل الزيادة يف عدد 

   حملفني  )04(احمللفني 

من ق ا ج معدلة علي  264نصت املادة 

من احمللفني ، األويل ختص اعداد قائمتني 

حمكمة اجلنايات االبتدائية والثانية تتعلق 

مبحكمة اجلنايات االستئنافية وحتدد 

  بقرار من وزير العدل تشكيلتها

 

  

من حيث 

  االجراءات

خيص مبدأ التقاضي علي درجتني  

  الجنح والمخالفات فقط

مارس  27املؤرخ يف  07- 17يعترب القانون 

بتطبيق مبدأ  أول قانون يسمح 2017

  التقاضي علي درجتين في الجنايات

الذي كانت  ألغي اجراء القبض الجسدي  اصدار االمر بالقبض اجلسدي  

  تأمر به غرفة اال�ام عند االحالة

التخلف عن الفصل الثامن معنون ب 

   الحضور

الغياب أمام محكمة مت تعديله ايل 

   الجنايات
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من حيث 

سير 

 الجلسة

  

 

 

  

ليس فيها تعديالت  سير الجلسة

 288ما عدا مانصت عليه املادة  جوهرية

فيما خيص امكانية توجيه  من ق اج

االسئلة من طرف ممثلي النيابة العامة 

وكذلك دفاع املتهم أو الطرف املدين 

 مباشرة

من حيث 

باب 

 المرافعات 

يطرح الرئيس سؤال هل املتهم مذنب 

 بارتكاب هذه الواقعة 

- 17من القانون  305بالرجوع ايل املادة 

نالحظ أن هناك تغري فبعد أن يطرح  07

الرئيس سؤال هل املتهم مذنب بارتكاب 

هذه الواقعة وهي نفس الصياغة املوجودة يف 

في حالة ما اذا تم القانون ا ج القدمي ، 

الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية أو تبين 

ئيسي يستبدل السؤال الر ، لرئيس ذلك 

  : بالسؤاليين األتيين

  هل قام املتهم بارتكاب هذه الواقعة -

هل كان املتهم مسؤوال جزائيا أثناء ارتكابه -

  الفعل املنسوب اليه 

من حيث 

  المداولة 

بعد النطق باحلكم ينبه رئيس حمكمة   وهذا ما مل يكن موجودا من قبل

اجلنايات االبتدائية املتهم أن له مهلة 

كاملة تسري مند اليوم املوايل   أيام) 10(

للنطق باحلكم للطعن فيه باالستئناف، 

وعند الفصل علي مستوي حمكمة اجلنايات 
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االستئنافية ينبه الرئيس احملكوم عليه أن له 

كاملة تسري مند اليوم   أيام) 8(مهلة 

املوايل للنطق باحلكم للطعن فيه بالنقض 

  أمام احملكمة العليا

من حيث 

 التسبيب

 

 مل يكن موجود يف السابقالتسبيب 

 

مسببة سواء جعل أحكام حمكمة اجلنايات 

 عند الحكم باالدانة أو بالبراءة  

من حيث 

  االستئناف 

حكما ابتدائيا حمكمة اجلنايات تصدر 

 نهائيا قابال للطعن أمام 

  المحكمة العليا

نالحظ أن  07-17بالرجوع ايل القانون 

درجات  احملكمة العليا ليست درجة من

التقاضي فهي تنظر يف مدي تطبيق القانون 

بصفتها جهة قانون فقط وهلذا مت انشاء 

احملكمة اجلنائية االستئنافية تنظر يف املوضوع 

ويف القانون ويطعن يف أحكامها أمام 

  احملكمة العليا

  .اخلاص مبحكمة اجلنايات 07-17ميثل مقارنة بني قانون ا ج القدمي والقانون  : الجدول
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  : الخاتمة  

جند بأن هذا التعديل جاء متأخرا  07- 17من خالل استقرائنا للمواد الواردة يف القانون رقم       

بعض الشئ مقارنة بالكثري من الدول، فنجد أن املشرع الفرنسي مثال قام باستحداث حمكمة 

               أن القانون  إال، وبالرغم من هذا  2001املتعلقة �ا سنة  واإلجراءاتاجلنايات االستئنافية 

املتعلق مبحكمة اجلنايات يعترب نقلة نوعية نظرا للتعديالت اليت جاء �ا حيث أنشاء  07-17رقم 

  حمكمة اجلنايات االستئنافية وهذا حتقيقا ملبدأ التقاضي علي درجتني

ختتص  أصبحت، كما اإلحالةالقبض اجلسدي الذي كانت تأمر به غرفة اال�ام عند  إجراءوألغي 

تعزيز العنصر الشعيب وذلك من  إىل إضافةباحلكم علي البالغني سن الرشد اجلزائي فقط دون القصر 

احملاكمة ، وجعل أحكام حمكمة  إجراءاتخالل الزيادة يف عدد احمللفني، كما عزز مكانة الدفاع أثناء 

  . أو بالرباءة باإلدانةند احلكم اجلنايات مسببة سواء ع
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  .يف  حتقيق األمن والسلم الدوليني مدى فعالية احملاكمة اجلنائية الدولية

  2جامعة وهران. لمنور ا العربي : األستاذ    
  

  :ملخص 

تسـعى إىل إقامـة العدالـة مـن خـالل تعترب احملكمة اجلنائية الدولية أول هيئة قضائية مستقلة دائمة       

النظر يف أشد اجلرائم خطورة و معاقبة مقرتيف اجلرائم الدوليـة الـيت �ـدد السـلم و األمـن الـدوليني حبيـث 

          تســـعى يف ســـبيل حتقيـــق ذلـــك إىل مســـائلة اجلنـــاة الـــدوليني و  تطبيـــق قواعـــد القـــانون الـــدويل اإلنســـاين

  .و القانون الدويل اجلنائي

و يعتــرب جملـــس األمـــن الـــدويل يف حـــاالت عديـــدة مبثابـــة اليـــد اليمـــىن املســـاعدة للمحكمـــة اجلنائيـــة      

الدولية يف احلفاظ على السلم و األمن الدوليني باخلصوص و أنه يقـوم يف ذلـك بإحالـة الـدعاوى إليهـا 

  .عندما يتصرف مبوجب الفصل السابع لألمم املتحدة

Résumé: 

La Cour pénale internationale (CPI) est la première instance judiciaire 

indépendante permanente chargée de juger les crimes internationaux les plus 

graves et de punir les auteurs de crimes internationaux qui menacent la paix et la 

sécurité internationales et Afin de refléter ce noble objectif, la Cour s'efforce 

d'appliquer à la fois  La responsabilité pénale et les règles du droit international 

humanitaire et du droit pénal international. 

Dans de nombreux cas, le Conseil de sécurité de l'ONU considère comme  La 

main droite  qui aide la CPI à maintenir la paix et la sécurité internationales en 

particulier et, ce faisant, elle lui renvoie des cas lorsqu'elle agit en vertu du 

Chapitre VII des Nations Unies. 
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 :مقدمة

من الدوليني، و بالرغم من مبادرات و أعمال اهليئات الدولية يشهد العامل صراعات و أزمات �دد االستقرار و األ

ممثلة يف جملس األمن الدوليني و بالرغم من مبادرات و أعمال اهليئات الدولية ممثلة يف جملس األمن و اجلهاز 

ص ما حترزه القضائي الدويل احملكمة اجلنائية الدولية، فالزالت البشرية ترتقب فعالية أكثر هلذه اهليئات، و باألخ

  .بامتياز و احتكار األعضاء اخلمسة �لس األمن املتمتعة حبق الفيتو

و حناول يف هذا اإلطار حتديد ماهية األمن و السلم الدوليني و نطاقهما الدويل، و مدى التهديد لألمن   - 

كثرية من   الدويل، و دور احملكمة اجلنائية الدولية يف وضع حد لالعتداءات و اخلروق اليت تشهدها بقع

  .العامل

  فعالية احملاكمة اجلنائية الدوليةحول مدى :  شكاليةإنه اجلانب األهم من اإل

 .؟يف  حتقيق األمن والسلم الدوليني

  .مفهوم األمن و السلم الدوليين: المبحث األول 

لقد أصبح مفهوم األمن و السلم الدوليني أكثر اتساعا و لذلك توسع جملس األمن يف بيان العوامل 

اليت تشكل �ديدا للسلم و األمن الدوليني فلم يعد يقصرها على املنازعات بني الدول و أعمال 

قمع األقليات القتال الواسعة النطاق داخل حدودها و إمنا اتسع مداها لتشمل احلاالت اليت يقع فيها 

و التنكر للمبادئ الدميقراطية كما اهتم جملس  اإلنسانيةو األعمال اليت توصف بأ�ا إرهابية و املآسي 

األمن مبجاالت أخرى ملكافحة مرض فقدان املناعة املكتسبة و مكافحة زراعة و إنتاج االجتار 

  .  1باملخدرات

                              السلم الدوليني يف إطار األمم املتحدة  لذلك ارتأينا البحث أوال يف مدلول األمن و        

  ).املطلب الثاين( ، مث الفرق بني مفهوم األمن و السلم الدوليني )املطلب األول ( 

                                                 
كلی�ة الحق�وق و العل�وم السیاس�یة، فحص ألھ�م المقترب�ات النظری�ة، : لبنى بھولي، دور األمم المتحدة في حفظ السلم و األمن الدولیین.أ-1

  .1المسیلة، ص / جامعة محمد بوضیاف
: ت������اریخ االط�������الع, eloued.dz/fr/stock/droit/pdf/bahouli.pdf-http://www.univ:مق������ال منش������ور عل�������ى الموق������ع -

  .15:43: ، على الساعة04/06/2018
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  .مدلول األمن و السلم الدوليين في إطار األمم المتحدة: المطلب األول

الصرحية إىل مفهوم حفظ السلم و األمن  إلشارةاجاء ميثاق األمم املتحدة خاليا من           

الدوليني بالرغم من أن هذا املبدأ هو من املبادئ األساسية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، فواضعو 

هذا األخري مل يضعوا مفهوما حمددا هلذا املبدأ، و ما جنده هو احلالة النقيضة للسلم و األمن الدوليني 

  .لم و اإلخالل به، إضافة إىل العدواناملتمثلة يف �ديد الس

          كما أن امليثاق مل يعرفها أو حيدد احلاالت اليت ميكن أن تشكل �ديدا للسلم أو خرقا له         

امليثاق األمم املتحدة و مبادئ القانون  و ترك لتقدير جملس األمن وحده يف حتديد كل ما يعترب انتهاك

  .2الدويل

 .مفهوم اإلخالل بالسلم: الفرع األول

يعين كل احلاالت اليت تنسب فيها أعمال احلرب و تستعمل فيها القوة، و هو ما يشمل حىت العدوان 

حيث يصعب يف أغلب احلاالت التمييز بينهما، ألنه من الناذر أن يوجد إخالل بالسلم يكون مرتتبا 

يتضمن العدوان باالستناد إىل عن عمل عدواين، وهناك من ذهب غلى القول أن اإلخالل بالسلم 

  .منطوق املادة األوىل من امليثاق

  .مفهوم تهديد السلم: الفرع الثاني

يعـين هــذا املفهـوم أنــه ينـتج عــن عـدة أســباب كـأن تقــوم دولـة بتهديــد دولـة أخــرى بالــدخول يف         

حرب، أو القيـام بعمـل مـن أعمـال التـدخل، أو التهديـد باسـتخدام إحـدى صـور العنـف، كمـا يتحقـق 

         �ديــد الســـلم يف حالــة وقـــوع صــدام داخـــل إقلــيم إحـــدى الــدول و يكـــون علــى قـــدر كبــري مـــن العنـــف 

 . اجلسامة، حبيث يؤدي إىل تعريض جتارة و مصاحل الدول للخطرو 

                                                 
 .2لبنى بھولي، نفس المرجع، ص .أ–2
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  .مفهوم العدوان: الفرع الثالث

يشكل العدوان حسب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أحد أخطر احلاالت اليت       

تستدعي اختاذ تدابري قمعية ملواجهتها، فالعدوان هو استخدام القوة املسلحة من جانب دولة ضد 

و االستقالل السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة ال تتماشى مع  اإلقليميةادة ووحدة األراضي سي

  .3ميثاق األمم املتحدة

  .الفرق بين مفهوم األمن و السلم الدوليين: المطلب الثاني

  املتحدةيعترب مبدأ حفظ السلم و األمن الدوليني من املبادئ األساسية الواردة يف ميثاق األمم       

فعدم تعريف هذا امليثاق ملبدأ حفظ السلم و األمن الدوليني ترتب عنه بروز اختالف حول حتديد 

  ، تربز أمهية تطويق هذا االختالف بالرجوع إىل حتليل هذا املبدأاإلطارجوهره و مضمونه، و يف هذا 

  .1و الشامل هلذا املبدأو عليه جيب تفحص املعاين العميقة، اليت تشكل يف جمملها املدلول العام 

  .مفهوم السلم في الفقه الدولي: الفرع األول

  .مفهوم للسلم إعطاءلقد اختلف فقهاء القانون الدويل يف 

أن املفهوم الواسع للسالم ميثل كل ما حيقق االستقالل " حممد طلعت الغنيمي"حبيث يرى األستاذ 

  .2السياسي للدولة و سالمة أراضيها

السلم الدويل، على أنه حال جمموعة من الدول تعيش االستقالل " جاستونبوتول"فحني يعرف 

  .السياسي

فقد أورد، بأن السالم الدويل ليس هدفا حبد ذاته، لكنه ينشأ كنتيجة " هنري كيسنجر"املفكر  أما

  .لقيام نظام دويل مستقر

                                                 
  .2و  1لبنى بھولي،المرجع السابق،ص .أ-3
 -حفناویمدلل،الدبلوماسیة الوقائیة لحفظ السلم واألمن الدولیین،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعل�وم السیاس�یة،جامعة محم�د خیض�ر  -1

  .  1،ص 2011/2012السنة الجامعیة -بسكرة
وات حفظ السالم وأثرھا على تطبیق القانون الدولي اإلنساني،دارالحامد للنشر والتوزیع،األردن،عمان،الطبعة األولى مراد كواشي،ق.أ-2

  .47،ص 2014
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حالة من االستقرار تغيب " حيث ميكننا استنتاج تعريف شامل ملفهوم السلم الدويل و هو عبارة عن 

  .3فيها كافة أشكال العنف املادية، و املعنوية بني الدول، كوحدات فاعلة يف ا�تمع الدويل

  .مفهوم األمن الدويل: الفرع الثاين

حبكم أن األمن الدويل، يعين انتفاء التهديد الشامل للدول، فقد حاول العديد من املفكرين صياغة 

  .مفهوم شامل له

أن مفهوم األمن ال يقتصر على التحرر " بطرس بطرس غايل"فعلى سبيل املثال يرى األستاذ         

، و إمنا اإلقليميةمن التهديد العسكري اخلارجي، و ال ميس فقط سالمة الدولة و سياد�ا و وحد�ا 

قرار الداخلي ميتد ليشمل االستقرار السياسي و االقتصادي و االجتماعي، ألن األمن متعلق باالست

  . 4بقدر ما هو مرتبط بالعدوان اخلارجي

يعترب أن األمن هو التحرر من التهديد، و يف سياق النظام الدويل فهو "باري بوزان"أما الفقيه         

قدرة الدول و ا�تمعات، على احلفاظ على كيا�ا املستقل، و تعاكسها الوظيفي، ضد قوى التغيري 

اإلدراك الواعي لكافة أنواع " نتيجة ملا سبق ميكن القول أن األمن الدويل هو  و اليت تعتربها معادية

 الوقائية اإلجراءاتالتهديدات و انتفائها، عن وحدات النظام الدويل و مؤسساته، من خالل جمموع 

  . 5"و العقابية اليت تؤدي إىل حتقيقه، على صعيد الواقع العملي

  .لدوليةالمحكمة الجنائية ا: المبحث الثاني

تعتــــرب احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة أول حمكمــــة مســـــتقلة و دائمــــة قــــادرة علــــى التحقيــــق و حماكمـــــة      

  .1و قواعد القانون الدويل اجلنائي اإلنسايناألشخاص الذين ارتكبوا أشد االنتهاكات للقانون الدويل 

و من أجل التوسع يف هذا املفهوم رأينا أن نقسـم هـذا البحـث إىل مطلبـني، األول نتنـاول فيـه التعريـف 

  .اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةباحملكمة اجلنائية الدولية، و الثاين نبحث فيه عن 
                                                 

  .1،2،3حفناوي مدلل،نفس المرجع،ص  -3
  .47مرادكواشي، نفس المرجع،ص .أ-4
  .6،9حفناوي مدلل،نفس المرجع،ص  -5
الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة فریجة محمد ھشام، دور القضاء الدولي -1

  .333و  332، ص 2013/2014محمد خیضر،بسكرة، السنة الجامعیة 
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  .التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية: المطلب األول

ميثــاق  وذلــك  بعــد التوقيــع علــى 2002هولنــدا ، تأسســت عــام هــي حمكمــة مقرهــا الهــاي يف        

اجلــــــــرائم ضــــــــد  ،باإلبـــــــادة اجلماعيــــــــة هــــــــدفها هـــــــو مقاضــــــــاة األفــــــــراد املتهمــــــــني. 1998عــــــــام  رومـــــــا

لكنهـــا اآلن ال تســتطيع ممارســـة دورهـــا فيمـــا خيـــص اجلـــرم (، وجـــرائم االعتـــداء جـــرائم احلـــرب ،اإلنســانية

،  تعمل هذه احملكمة على إمتام األجهزة القضـائية املوجـودة، فهـي ال تسـتطيع أن تقـوم بـدورها )األخري

التحقيــق أو االدعــاء ضــد تلــك القضــائي مــا مل تبــد احملــاكم الوطنيــة رغبتهــا أو كانــت غــري قــادرة علــى 

فاملسـؤولية األوليـة تتجـه إىل الـدول نفسـها، كمـا تقتصـر قـدرة . القضايا، فهـي بـذلك متثـل املـآل األخـري

، تـاريخ إنشـائها، عنـدما دخـل ميثـاق رومـا  2002 يوليو1 احملكمة على النظر يف اجلرائم املرتكبة بعد

  . 2للمحكمة اجلنائية الدولية حيز التنفيذ وهي تستطيع فقط مالحقة اجلرائم املرتكبة بعد هذا التاريخ

تصـادق بعـد علـى أخـرى لكنهـا مل  35حالياً، وقد وقعت 123يبلغ عدد الدول األعضاء يف احملكمة 

  .، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءا�ا يف أي مكاناقانون روما مقرها الرئيس يف هولند

، من حيث املوظفني والتمويل، وهناك اتفاق بني املنظمتني حيكـم  األمم املتحدة تعد هيئة مستقلة عن

  .طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية

  .إنشاء المحكمة: الفرع األول

ـــز التنفيـــذ يف         ـــة الدوليـــة الـــذي دخـــل حي ـــو  01مبوجـــب النظـــام األساســـي للمحكمـــة اجلنائي يولي

أنشـــــئت احملكمـــــة  اجلنائيـــــة الدوليـــــة كهيئـــــة دائمـــــة هلـــــا الســـــلطة ملمارســـــة اختصاصـــــها علـــــى   2002

إزاء أشــد اجلــرائم خطــورة ، و يكــون مقــر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف الهــاي �ولنــدا أو يف  األشــخاص

أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، و يكون للمحكمة  شخصية  قانونيـة دوليـة، كمـا تكـون هلـا 

  . س األهلية القانونية الالزمة للممارسة و وظائفها و حتقيق أهدافهانف

                                                 
: ،عل�ى الس�اعة05/06/2018: ،تاریخ االطالع/https://www.marefa.orgالمحكمةالجنائیةالدولیة:  نقالعن الموقع االلكتروني—2

15:25.  
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  العربيــة، الصــينية، اإلجنليزيــة، الفرنســية: و تكــون اللغــات الرمسيــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة هــي       

الروســية، و اإلســبانية، حبيــث تنشــر أحكــام احملكمــة باإلضــافة إىل قــرارات أخــرى متعلقــة حبســم مســائل 

ـــــةأساســـــ ـــــة هـــــي اإلجنليزي ـــــة الدولي ـــــة، و تكـــــون لغـــــات العمـــــل للمحكمـــــة اجلنائي                     ية بســـــت لغـــــات رمسي

  .3و الفرنسية

  .أجهزة المحكمة: الفرع الثاني

ــــة مــــن عــــدة أجهــــزة رئيســــية         ــــة الدولي             مكتــــب املــــدعي العــــام، الشــــعب : تتــــألف احملكمــــة اجلنائي

  ).من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 34املادة (مة و هيئة الرئاسة و الدوائر و قلم احملك

    )مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 112املــادة (كمــا أن هنــاك مجعيــة للــدول األطــراف 

و فيهـــا يكـــون لكـــل دولـــة طـــرف ممثـــل واحـــد و هـــي مســـؤولة عـــن اعتمـــاد القواعـــد اإلجرائيـــة و قواعـــد 

و عن توفري الرقابة اإلدارية هليئة الرئاسة، و املدعي العام و املسجل فيما يتعلق بغدارة احملكمـة  اإلثبات 

مسألة تتعلق بعدم التعـاون عـن جانـب  أيةو عن النظر يف ميزانية احملكمة و البث فيها و عن النظر يف 

  .  األطرافالدول 

ثابتـــة تقـــدمها الـــدول األطـــراف و األمـــوال الـــيت و تـــأيت مـــوارد احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة مـــن مســـامهات 

    تقـدمها األمـم املتحــدة و التربعـات املقدمــة مـن احلكومــات و املنظمـات الدوليــة، و األفـراد و الشــركات

  .1) األساسيمن نظام روما  116و  115املادتان ( و الكيانات األخرى 

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

من أجل االحاطة جبميع جوانب اختصاص احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، فالبـد مـن دراسـة كـل مـن        

  .اختصاصها املوضوعي و الشخصي و الزماين و كذا االختصاص التكميلي للمحكمة

  ).االختصاص املوضوعي(اجلرائم اليت ختتص �ا احملكمة اجلنائية الدولية : الفرع األول

                                                 
  .198،ص 2009عمرمحمودالمخزومي،القانونالدولیاإلنسانیفیضوءالمحكمةالجنائیةالدولیة،دارالثقافةللنشروالتوزیع،الطبعةاألولى /د-3
ljnyyw-law.org/content/article/5/lmhkm-humanitarian-https://ar.guide-: نق�������ال ع�������ن الموق�������ع اإللكترون�������ي–1

ldwlyw/17، ص17:27: ، على الساعة05/06/2018: ، تاریخ االطالع.  
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لـــيت تـــدخل ضـــمن اختصـــاص احملكمـــة، وفـــق النظـــام األساســـي للمحكمـــة ســـنقوم باســـتعراض اجلـــرائم ا

منه فإن احملكمة ختتص بالبت يف اجلرائم األشد وهي جرمية ) 5(اجلنائية الدولية، وعمال بأحكام املادة 

املـــــواد (اإلبـــــادة اجلماعيـــــة، واجلـــــرائم ضـــــد اإلنســـــانية، وجـــــرائم احلـــــرب، وجرميـــــة العـــــدوان، وقـــــد ورد يف 

ويف هذا املطلب سـنبحث يف االختصـاص . روما تعريفاً مفصالً ألركان هذه اجلرائم من نظام) 6،7،8

  :القضائي حملكمة اجلنايات الدولية خبصوص أربعة جرائم على النحو التايل

  جرمية اإلبادة اجلماعية: أوال

  اجلرائم ضد اإلنسانية: ثانيا

  جرائم احلرب: ثالثا

  .2جرمية العدوان: رابعا

  .جلماعيةاإلبادة ا: أوال

عرفت املادة السادسـة مـن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة أ�ـا 

تعــين لغــرض هــذا النظــام أي فعــل مــن األفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد إهــالك مجاعــة قوميــة أو عرقيــة أو 

  : دينية بصفتها هذه إهالكاً كلياً أو جزئياً 

  . قتل أفراد اجلماعة -1

  . إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة -2

  . إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية يقصد �ا إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا -3

  . فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة -4

  

  . 1نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى -5

                                                 
الوعري، المحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة، ش�ركة بی�ت المق�دس للمحام�اة والدراس�ات، ق�دم ھ�ذا البح�ث اس�تكماالً / فدوى الذویب : المحامیة -2

  .9، ص 2014جامعة بیرزیت، /  ات نیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا لمتطلب
، 15:28 - 22/  2/  2013 - 4011: الع�دد-محمد إسماعیل حكیمي، اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، ص�حیفة الحوارالمتم�دن-1

  .السیاسة والعالقات الدولیة: المحور
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  .اجلرائم ضد اإلنسانية: ثانيا

من النظام األساسي املذكور تعترب جرائم ضد اإلنسانية تلك األفعال اليت ترتكـب ضـد ) 6(وفق املادة 

أيــة جمموعـــة مــن الســـكان املـــدنيني وتتضــمن مثـــل هــذه األَفعـــال القتـــل العمــد، واإلبـــادة، واالغتصـــاب، 

  . وغريهاوالعبودية اجلنسية، واإلبعاد أو النقل القسري للسكان وجرميِة التفرقة العنصرية 

من النظام األساسي على األفعال الالإنسانية الـيت تـدخل يف اختصـاص احملكمـة ) 7(وقد نصت املادة 

القتـــل، اإلبـــادة، االســـرتقاق، إبعـــاد الســـكان أو النقـــل القســـري للســـكان، الســـجن أو احلرمـــان : وهـــي

  الـــدويل، والتعـــذيبالشـــديد علـــى حنـــو آخـــر مـــن احلريـــة البدنيـــة مبـــا خيـــالف القواعـــد األساســـية للقـــانون 

واالغتصاب أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري أو التعقيم القسـري أو أي 

شـــكل آخــــر مـــن أشــــكال العنــــف اجلنســـي علــــى مثــــل هـــذه الدرجــــة مــــن اخلطـــورة واالختفــــاء القســــري 

املماثــل الــيت تســببت  لألشــخاص وجرميــة الفصــل العنصــري، واألفعــال الالإنســانية األخــرى ذات الطــابع

عمداً يف معاناة شديدة أو أي أذى خطري يلحق باجلسـم أو بالصـحة العقليـة أو البدنيـة، اضـطهاد أيـة 

مجاعــة حمــددة أو جممــوع حمــدد مــن الســكان ألســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو اثنيــة أو ثقافيــة أو 

  .2ياً أن القانون ال جييزهادينية متعلقة بنوع اجلنس أو ألسباب أخرى، و من املعروف عامل

  .جرائم احلرب: ثالثا

  :من النظام األساسي للمحكمة 8لقد جاء يف املادة 

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب وال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة سياسية -

  .عامة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم

  :"جرائم احلرب"تعين , األساسيلغرض هذا النظام  -

                                                                                                                                                         
: ، ت��اریخ االط��العhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=346759: اللكترون��يمق��ال منش��ور عل��ى الموق��ع ا-
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م مبعـــىن أي فعـــل مـــن 1949أغســـطس  12االنتهاكـــات اجلســـيمة التفاقيـــات جنيـــف املؤرخـــة يف  -أ 

األفعـــال التاليـــة ضـــد األشـــخاص أو املمتلكـــات الـــذين حتمـــيهم أحكـــام اتفاقيـــات جنيـــف ذات الصـــلة 

  :وهذه األفعال هي

  . القتل العمد1

   .ية مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجيةالتعذيب أو املعاملة الالإنسان -2

   .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة -3

االنتهاكــــات اخلطــــرية األخــــرى للقــــوانني واألعــــراف الســــارية علــــى املنازعــــات الدوليــــة املســــلحة يف  -ب

  :النطاق الثابت للقانون الدويل ألي فعل من األفعال التالية

جيــه هجمــات ضــد الســكان املــدنيني بصــفتهم هــذه أو ضــد أفــراد مــدنيني ال يشــاركون تعمــد تو  -1

  . مباشرة يف األعمال احلربية

  .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية  -2

املشـــرتكة بـــني  3يف حالـــة وقـــوع نـــزاع مســـلح غـــري ذي طـــابع دويل، واالنتهاكـــات اجلســـيمة للمـــادة -ج

عال التالية املرتكبـة ضـد أشـخاص غـري مشـرتكني اشـرتاكاً فعليـاً اتفاقية جنيف األربعة، وهي أي من األف

   ...يف األعمال احلربية مبا يف ذلك أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم

  . استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص خاصة القتل والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب -1

  . االعتداء على كرامة الشخص -2
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بالنســــبة لالعتــــداء علــــى كرامــــة الشــــخص واملعاملــــة القاســــية واإلحاطــــة بالكرامــــة ال تطبــــق يف حالــــة -د

االضــطرابات والتــوترات الداخليــة مثــل أعمــال الشــغب وأعمــال العنــف املنفــردة أو املنظمــة وغريهــا مــن 

  .1األعمال ذات الطبيعة املماثلة

  .جرمية العدوان: رابعا

الفقــرة الثانيــة مــن نظــام رومــا األســاس، لكــن مــع ) 5(ن أحكــام املــادة لقــد مت إدراج هــذه اجلرميــة ضــم

إيقاف التنفيذ؛ وذلك إىل أن يتوصل ا�تمع الدويل إىل تعريف متفق عليه للعدوان، وإىل أن يتم وضع 

  .2الشروط اليت بناًء عليها، تستطيع احملكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق �ذه اجلرمية

إىل قائمــة " جرميــة العــدوان"األطــراف يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى إضــافة  123وافقــت الــدول الـــ 

 .اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل يف اختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص احملكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وأفادت احملكمة، يف بيان، بأنه مت تبين القرار بإمجاع الدول األعضـاء، الفتـة إىل أن الـدول األطـراف يف 

يف ختــام مؤمترهــا العــام الســنوي الــذي " العــدوانجرميــة "معاهـدة رومــا توصــلت إىل االتفــاق علــى تفعيــل 

  .3عقد يف نيويورك

  .نوع الوالية التي تباشرها المحكمة: الفرع الثاني

ــــة احملكمــــة أي مباشــــرة احملكمــــة الختصاصــــها، وللمحكمــــة  وموضــــوع هــــذا الفــــرع يتنــــاول مســــألة والي

بالدراسـة يف الفـرع اختصاص شخصي وزماين وموضـوعي ومكـاين، وقـد تناولنـا االختصـاص املوضـوعي 

  .األول

  .مبدأ التكامل: أوال

                                                 
  .محمد اسماعیل حكیمي،اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة،المرجع السابق-1
  .13الوعري،المرجع السابق،ص / فدوى الذویب : المحامیة -2
الس�اعة  2017-12-16جری�دة الش�روق الیومی�ة، أخباردولیةالس�بت إلى اختص�اص المحكمةالجنائیةالدولی�ة، " جریمةالعدوان"إضافة -3
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يقصـد مببــدأ التكامليــة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى أن اختصــاص احملكمــة يعــد مكمــال الختصــاص 

احملاكم الوطنية مبعىن أن االختصاص ينعقد يف البداية للمحاكم الوطنية و من مث إذا ثبـت عـدم املقـدرة 

احملكمة اجلنائية الدولية تباشر النظر يف احملاكمة و هذا مـا نصـت عليـه املـادة على إجراء احملاكمة فعلى 

  .4من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) 17(

  ):17(املادة 

 :تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما 1من الديباجة واملادة  10مع مراعاة الفقرة  -1

مامل تكن الدولة حقاً غـري , أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها إذا كانت جتري التحقيق )   أ

 .راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك

ـــدعوى دولـــة هلـــا واليـــة عليهـــا وقـــررت الدولـــة عـــدم مقاضـــاة ) ب إذا كانـــت قـــد أجـــرت التحقيـــق يف ال

 .دم رغبة الدولة أو عدم قدر�ا حقاً على املقاضاةما مل يكن القرار ناجتاً عن ع, الشخص املعين

وال يكـون مـن اجلـائز , إذا كان الشخص املعين قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشـكوى) ج 

 .20من املادة  3للمحكمة إجراء حماكمة طبقاً للفقرة 

  .1آخرإذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر اختاذ احملكمة إجراء   )د 

  .االختصاص الزمين: ثانيا

لـــيس : ((مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة علـــى أنـــه ) 1( الفقـــرة ) 11(نصـــت املـــادة

  )).للمحكمــة اختصــاص إال فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام األساســي 

بعـد دخـول نظامهـا األساسـي حيـز التنفيـذ، هذا يعين أن احملكمة ختتص بالنظر يف اجلرائم اليت ترتكـب 

  .أي أنـــــــــه ال اختصـــــــــاص للمحكمـــــــــة علـــــــــى اجلـــــــــرائم الـــــــــيت وقعـــــــــت قبـــــــــل بـــــــــدء النظـــــــــام األساســـــــــي

إذا أصبحت دولة من الدول طرفًـا يف هـذا النظـام : ((من املادة نفسها على أنه ) 2(كما تنص الفقرة 

                                                 
لمواھرة، دور مجل�س األم�ن ف�ي إحال�ة الج�رائم الدولی�ة إل�ى المح�اكم الجنائی�ة الدولی�ة، رس�الة دكت�وراه، كلی�ة الحق�وق، حمزة طالب ا–4
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إال فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم الـــيت األساســـي بعـــد بـــدء نفـــاذه، ال جيـــوز للمحكمـــة أن متـــارس اختصاصـــها 

  )).ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة 

  .2إن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هو اختصاص مستقبلي فقط: وهكذا ميكن القول

  .االختصاص الشخصي: ثالثا

اختصاص احملكمة يطبق قد تناول نظام روما األساسي النص على املسؤولية اجلنائية الفردية، حبيث أن 

علـــى األشـــخاص الطبيعيـــني، فالشـــخص الـــذي يرتكـــب جرميـــة تنـــدرج ضـــمن اجلـــرائم الـــيت ختـــتص �ـــا 

  .احملكمة يكون مسؤوالً عنها بصفته الفردية

كما أن مسؤولية الفرد اجلنائيـة ال تـؤثر يف مسـؤولية الـدول مبوجـب القـانون الـدويل، ولكـن الدولـة تبقـى 

صــيب الغــري نتيجــة ألعماهلــا غــري املشــروعة؛ فتعوضــهم عــن الضــرر كمــا هــو مســؤولة عــن الضــرر الــذي ي

  .مقرر يف أحكام املسؤولية الدولية

يعين أن اختصاصها ينحصر يف قضايا األفراد، واجلرائم الـيت ختـتص احملكمـة بنظرهـا تنحصـر مسـؤوليتها 

لــيت أشــرفت علــى تنفيــذ يف أشــخاص القيــادات الــيت أصــدرت األوامــر بارتكا�ــا، أو القيــادات املدنيــة ا

  .تلك اجلرائم

ويسأل الشخص جنائياً أمام احملكمـة يف حالـة الشـروع يف ارتكـاب أي جرميـة تـدخل ضـمن اختصـاص 

احملكمة، وال يكون للمحكمة أي اختصـاص علـى أي شـخص يقـل عمـره عـن مثانيـة عشـر عامـاً وقـت 

  .3ارتكاب اجلرمية اليت نسبت إليه

  

  .االختصاص املكاين: رابعا

                                                 
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )10(المادة –2
 .16الوعري،المرجع السابق،ص / فدوى الذویب : المحامیة  --3
 .من النظام األساسي للمحكمة) 28(و ) 27(و ) 26(المادة -
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للمحكمـة أن تمـارس وظائفهـا " من النظام األساسي للمحكمـة أن  2جاء في المادة الرابعة بند 

وسلطاتها ، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام األساسي في إقلـيم أيـة دولـة طـرف ولهـا 

 ."بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة

ـــذلك تخضـــع ممارســـة الم ـــدول األطـــراف، ألحكـــام وب ـــر أقـــاليم ال حكمـــة الختصاصـــها، فـــي عب

  .1تفصيلية حددتها نصوص النظام األساسي

  .دور المحكمة الجنائية الدولية في حفظ السلم و األمن الدوليين: المبحث الثالث

ــــة الدوليــــة القضــــاء الــــدويل الوحيــــد املخــــتص مبالحقــــة و مقاضــــاة و معاقبــــة        تعــــد احملكمــــة اجلنائي

شخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جـرائم دوليـة، و بالتـايل فإ�ـا اجلهـة القـادرة علـى التعامـل مـع األ

  .موضوع املسؤولية اجلنائية لألشخاص كوسيلة و آلية للتنفيذ

و هــذا األمــر بــال شــك ســيؤدي مــن جهــة إىل حتقيــق العدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيد الــدويل و مــن جهــة 

     خاصـــة و أن تصـــرفات بعـــض األشـــخاص متثـــل �ديـــدا للســـلم  اإلنســـانأخـــرى يشـــكل محايـــة حلقـــوق 

  .2بشكل خاص اإلنسانو األمن الدوليني بشكل عام و انتهاك حلقوق 

و من أجل تبيان هذه العالقة كان علينا باذئ ذي بدأ أن ندرس عالقة احملكمة اجلنائية        

عالقة القضاء اجلنائي الدويل حبفظ السلم مث نتطرق فيما بعد إىل ) املطلب األول(مبجلس األمن 

  ). املطلب الثاين(

                                                 
  .سامح سمیر، بحث حول اختصاص المحكمةالجنائیةالدولیة، شبكة المحامین العرب–1
http://www.mohamoon-: نق�������������������������������������������ال ع��������������������������������������������ن الموق�������������������������������������������ع االلكترون��������������������������������������������ي-

montada.com/default.aspx?action=Display&id=2626&Type=3عل���ى الس���اعة08/06/2018: ، ت���اریخ االط���الع ، :
17:41.  

المحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة، مجل�ة األن�دلس للعل�وم اإلنس�انیة و االجتماعی�ة، الع�دد وائ�ل أحم�د عل�وان الم�ذحجي، ص�ور اإلحال�ة إل�ى .د–2
  .112و  110، ص 2010، أبریل 10السادس، المجلد 
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  .عالقة المحكمة الجنائية بمجلس األمن الدولي: المطلب األول

: إن أبعاد العالقة بـني جملـس األمـن الـدويل و احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة تـربز يف جـانبني هـامني مهـا      

قبــل جملــس األمــن الــدويل و ســلطة إيقــاف التحقيــق أو إىل احملكمــة اجلنايــة الدوليــة مــن  اإلحالــةســلطة 

  .3احملاكمة من قبل جملس األمن الدويل

و مــن أجــل تبيــان هــذه العالقــة كــان البــد علينــا البحــث أوال يف ســلطة اإلحالــة مــن جملــس األمــن       

الفــرع ( و مــن مث البــث ثانيــا يف صــالحية ا�لــس يف تعليــق التحقيــق أو املقاضــاة) الفــرع األول(الــدويل 

  ).الثاين

  .صالحية اإلحالة كآلية لتفعيل اختصاص المحكمة: الفرع األول

مــن النظـام األساســي للمحكمــة اجلنائيـة الدوليــة جملــس األمـن صــالحية إحالــة القضــايا  13متـنح املــادة 

  .4إىل احملكمة وفقا للصالحيات املمنوحة له مبوجب الفصل السابع

            و مــن هنــا فــإن األمــني العــام لألمــم املتحــدة هــو مــن حييــل فــورا قــرار جملــس األمــن مشــفوعا باملســتندات 

  .و املواد األخرى اليت تكون وثيقة الصلة بقرار ا�لس إىل املدعي العام

 حبيث يقوم بعد ذلك املدعي العام للمحكمـة بفـتح حتقيـق حـول أي قضـية يعرضـها عليـه جملـس األمـن

  .1بشرط أن تستند إىل أسباب عقالنية، ودون أخذ رأي الدائرة التمهيدية

  :لكن هذه اإلحالة ليست مطلقة بل مقيدة بالشروط التالية

أن تكــون اإلحالــة الصــادرة مــن جملــس األمــن حمصــورة فقــط فيمــا ختــتص بــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة -1

  .من جرائم

                                                 
  .126المذحجي، نفس المرجع، ص  أحمدعلوان وائل.د-3
ألكادیمی�ة، الع�دد الس�ابع، س�بتمبر عبد المجی�د لخ�ذاري، عالق�ة مجل�س األم�ن بالمحكم�ة الجنائی�ة الدولی�ة، مجل�ة الباح�ث للدراس�ات ا/د-4

  .167، ص 2015
لحسن جباري زین الدین، األساس القانوني للعالقة بین المحكم�ة الجنای�ة الدولی�ة و ھیئ�ة األم�م المتح�دة، الح�وار المتوس�طي، الع�دد /د–1

  .315، ص 2016، دیسمبر  13-14
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ن الــدويل إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تســتند إىل الفصــل أن تكــون احلالــة الــيت يصــدرها جملــس األمــ-2

الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحـــدة أي أن يكــون هنــاك �ديــد حقيقـــي للســلم و األمــن الــدوليني جـــراء 

  .ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة

 .سلطة المجلس في تعليق التحقيق أو المقاضاة: الفرع الثاني

من نطام روما األساسي �لس األمن سلطة يف غايـة اخلطـورة، تتضـمن شـل ) 16(أعطت املادة       

ال جيوز البدء أو املضي يف : ( عمل احملكمة، وتعليق دورها يف التحقيق و احملاكمة فقد نصت على أنه

حتقيـــق أو مقاضـــاة مبوجـــب هـــذا النظـــام ملـــدة اثـــين عشـــر شـــهرا بنـــاء علـــى طلـــب مـــن جملـــس األمـــن إىل 

  عــىن يتضــمنه قــرار يصــدر عــن ا�لــس مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدةاحملكمــة �ــذا امل

  .2)وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذا�ا 

حبيث تشكل هذه الصالحية األخرية قيدا واضحا على عمـل احملكمـة، و متكـن جملـس األمـن مـن احلـد 

بـــا مـــا تــأثر عليـــه االعتبـــارات و املصـــاحل مــن عمـــل احملكمـــة وجعلهــا عرضـــة لتخـــل ا�لـــس، و الــذي غال

  .3السياسية على قراراته و بالتايل سوف يؤثر كل ذلك على مبادئ العدالة اجلنائية

و تكمـن خطــورة هــذا الوضــع يف الفــرض الــذي يقــف فيـه جملــس األمــن ملســاعدة دولــة طــرف يف النظــام 

وبني الفصل يف جرائم وقعت على األساسي، أو دولة تقبل باختصاص احملكمة، للحيلولة بني احملكمة 

  .4إقليم تلك الدولة، أو ارتكبت بواسطة رعاياها و هذا دليل آخر على تدخل السياسة يف القضاء

  :و لكن هذه السلطة املمنوحة �لس األمن ليست مطلقة و إمنا مددة بشروط و هي

  .ان تكون القضية موضوع الدعوى معروضة على جملس األمن الدويل-1

  .يؤكد جملس األمن الدويل أن هذه القضية تشكل �ديدا للسلم و األمن الدولينيأن -2

                                                 
  . 1998یولیو  17لمعتمد في روما في من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ا 16المادة –-2
عاتقة عبد العزیز الكثیري، تأثیر مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمارات العربی�ة المتح�دة، -3

  .29، ص 2014
  .257،ص 2010زیع،الطبعةاألولى، الدكتورخالدحسنأبوغزلھ،المحكمةالجنائیةالدولیةوالجرائمالدولیة،دارجلیسالزمانللنشروالتو–4
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أن يكون الطلـب املتعلـق بإيقـاف التحقيـق أو املقاضـاة مبوجـب قـرار صـادر عـن ا�لـس اسـتنادا إىل -3

  .5أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة و ملدة عام قابلة للتجديد

  .اء الجنائي الدولي بحفظ السلمعالقة القض: المطلب الثاني

يقتضـــي التعـــايش بـــني الـــدول يف ا�تمـــع الـــدويل أن تتعـــاون فيمـــا بينهـــا، مـــن اجـــل حتقيـــق املصـــال      

املشرتكة للدول كافة و للجماعات الدولية، إال أن القانون الـدويل مل يـنجح حـىت اآلن جناحـا كـامال يف 

نشــاء حمكمــة جنائيــة دوليــة مــن أجــل النظــر يف اجلــرائم إقــرار الســلم بــني الــدول، األمــر الــذي دعــا إىل إ

  . 1الدولية

الكن كثريا ما يتخلل هذه العدالة اجلنائية مصاحل دولية و سياسات اسرتاتيجية  فتصـبح بـذلك العالقـة 

  . بني العدالة و حتقيق السلم عالقة مشكوك فيها و غري مؤكدة

            إقليميــة ارتكبــت فيهـا أبشــع اجلــرائم ضــد البشــريةو الـدليل علــى ذلــك جنــد أن هنـاك صــراعات دوليــة و 

و مل تتدخل األمم املتحدة و ال الدول الكربى ذات الوزن الثقيـل و التـأثري الكبـري علـى قـرارات ا�تمـع 

الــدويل بشــأ�ا، مثــل الصــراع يف الشيشــان و فلســطني و العــراق و أفغانســتان، أي أن كــل صــراع تتــورط 

  .2املتحدة األممالدائمة العضوية يف جملس األمن الدويل ال تتدخل فيه فيه الدول اخلمسة 

  .طبيعة العالقة بين القضاء الجنائي الدولي و حفظ السلم: الفرع األول

هــل مثــة صــلة بــني املقاضــاة يف اجلــرائم الدوليــة والســالم بــني األمــم؟ وإذا كــان األمــر كــذلك، فمــا       

طبيعة هذه الصلة وكيف تؤثر املقاضاة يف اجلرائم اليت تنتهك القانون الدويل يف العالقات الدوليـة؟ هـل 

قاضــاة مــن هــم يف مثــة أحيــان، يف نــزاع جــار مــثال، يكــون للســالم فيهــا األســبقية علــى القــانون، ألن م

السلطة من شأ�ا أن تقوض جهود صنع السالم، وألن نزع فتيل النزاع يقتضي تعاون هؤالء احلكام أو 

ألن إصدار أوامر بالقبض عليهم سيؤجج النزاع من جديد؟ أم أن املسار الصحيح، على العكس، هـو 
                                                 

  .129و  128وائل أحمد علوان ا لمذحجي، المرجع السابق، ص .د-5
  .214فریجة محمد ھشام، المرجع السابق، ص -1
  .أحمد بشارة موسى، االنتقائیة في العدالة الجنائیة، جامعة شلف، الجزائر/د–2
، djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11_02.pdf-https://www.univ: مق����ال منش����ور عل����ى الموق����ع-

  .23:10: ، على الساعة08/06/2018: تاریخ االطالع
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ال ســالم دون “خــرية مــن أنــه مــون مــراًراً يف الســنوات األ-مــا شــدَّد عليــه كــّل مــن كــويف أنــان وبــان كــي

، انضم أناس عديدون إىل اجلـدل القـائم بشـأن العالقـة بـني السـالم 2008فمنذ صيف عام . ”عدالة

والعدالة؛ واحلجج غالبـا مـا تكـون انفعاليـة ومتعارضـة فيمـا بينهـا تعارضـا بائنـا وال سـيما بشـأن موضـوع 

لبشــــري الــــذي أصــــدره قضــــاة الــــدائرة الســــودان وموضــــوع أمــــر القــــبض علــــى الــــرئيس الســــوداين ا/دارفــــور

  .التمهيدية األوىل

إن القسـط األعظـم مـن مسـؤولية : إن النقطة األوىل بديهية، لكن رمبا جيدر التشديد عليها ثانيةً        

احلفاظ علـى السـلم واألمـن يف العـامل ال يـزال يقـع علـى الـدول واحلكومـات وجملـس األمـن التـابع لألمـم 

احملــاكم الدوليــة مبــا فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ال تســتطيع النهــوض بتلــك املتحــدة، هــذه حقيقــة ، ف

املهمــةوكل مــا يســعها عملــه إمنــا هــو املقاضــاة يف اجلــرائم الــيت تنتهــك القــانون الــدويل ومعاقبــة مرتكبيهــا 

متقيــدة يف ذلــك تقيــدا صــارما بنظــام رومــا األساســي بوصــفه نظامــا غــري سياســي وقضــائيا حمضــا يتســم 

  .وضوعية وعدم التحيز واحليادبامل

بأنه يف حاالت حمددة قـد يكـون مثـة تضـارب، أو  16صراحة يف املادة  يقر نظام روما األساسي: ثانيا

بــاألحرى تضــارب يف الغايـــات، بــني املســـاعي السياســية الراميـــة إىل إقــرار الســـالم واملقاضــاة الدوليـــة يف 

تنص علـى أنـه جيـوز �لـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة،  16اجلرائم اليت تنتهك القانون الدويل فاملادة 

بقرار يصدر عن ا�لس مبوجب الفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، أن يرجـئ إجـراءات احملكمـة 

ملـــدة اثـــين عشـــر شـــهرا، إذا رأى ضـــرورة ذلـــك إال أنـــه يتعـــني أن يتفـــق أعضـــاء جملـــس األمـــن الـــدائمني 

علــى أن احلالــة ذات طــابع يــربر إعطــاء ) تخدم أحــدهم حــق الفيتــوأي ينبغــي أال يســ(اخلمســة مجــيعهم 

األولويــة للمســاعي السياســيةوحىت اآلن مل حيــدث أن كــان هنــاك مثــل هــذا االتفــاق بــني أعضــاء جملــس 

  .األمن التابع لألمم املتحدة حىت عند صدور أمر القبض على البشري

فيهــا احملكمــة الدوليــة، تعرقــل صــنع الســالم، أي أ�ــا،  يــرتدد كثــرياً أن احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة، مبــا: ثالثــا

ويـذهب مؤيـدو هـذه النظريـة إىل  بعبارة أخرى، تقف حجر عثرة يف سبيل إقرار السـالم وحـل النزاعـات
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أن احملاكم، بإصرارها على املقاضاة يف اجلرائم، قد تعيق إجراء مزيد من املفاوضات والصفقات احملتملة 

  .من شأنه أن يضع حدا للنزاع ومينع وقوع مزيد من اخلسائرمع احلكام، األمر الذي 

  .بأي قدر تسهم احملكمة اجلنائية الدولية يف ضمان السالم عن طريق املنع والردع؟: السؤال التايل هو

إذ مل تصـــدر، حـــىت اآلن، أي  يصـــعب حتديـــد أو إثبـــات إىل أي مـــدى تســـهم احملكمـــة يف منـــع اجلـــرائم

إســهام احملــاكم الدوليــة يف منــع اجلــرائم ومبعــىن مــا، ميكــن القــول بــأن احملــاكم قــد دراســات جتريبيــة بشــأن 

جنحت يف منع وقوع اجلرائم نظرا لعدم وقوع جرائم خطـرية تنتهـك القـانون الـدويل وعـدم وقـوع ضـحايا 

  .1هلذه اجلرائم

لـة امللموسـة لذا فما من بيانات موثوقـة عـن األثـر الـرادع للمحكمـة ولكـن ميكـن العثـور علـى بعـض األد

  :اليت تشري إىل أن للمحكمة أثرا يف منع اجلرائم

تلقـــت احملكمـــة اجلنائيـــة  2013أفريـــل  22حيـــز النفـــاذ و حــىت تـــاريخ  األساســـيفمنــذ دخـــول النظـــام 

قضايا حمالة مـن قبـل الـدول ) 4(قضية منها أربعة ) 16(حاالت تتضمن ستة عشر ) 7(الدولية سبع 

ـــــا : هـــــي األطـــــراف يف النظـــــام األساســـــي، و أوغنـــــدا، مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميوقراطيـــــة، مجهوريـــــة إفريقي

الوسطى، وقضيتني حمالتني من قبل جملس األمن إىل احملكمة اجلنائية الدولية تتعلق األوىل بـإقليم دارفـور 

 31يف السودان و الثانية يف ليبيا، كما مت التحقيق يف احلالة املتعلقة بكينيا من طـرف املـدعي العـام يف 

  . 2 2011أكتوبر  03، و كذا احلالة املتعلقة بإقليم كوت ديفوار يف 2010ارس م

إن احملكمة اجلنائية الدولية تسعى ملساءلة كبار مـرتكيب اجلـرائم، أي الـرؤوس املـدبرة : تبقى نقطة أخرية 

الــذين الـيت تقــف وراء مـرتكيب اجلــرائم، أولئـك الــذين يصـدرون األوامــر، القـادة السياســيون والعسـكريون 

                                                 
المحكمة الجنائیةالدولیة في  - في المحكمةالجنائیةالدولیة، العدالة طریق السالم؟ بیتركول،قاضي ونائب رئیسث انٍ - األستاذالدكتورھانس- 1

  .تُرِجمعن األلمانیة –الھاي، النصال نھائي 
: مقال منشور على الموقع- 

nestymena.org/ar/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx?articleID=850http://www.am  تاریخ ،
  .17:36: ، على الساعة07/06/2018: االطالع

  .331و  330فریجة محمد ھشام، المرجع السابق، ص –2
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يشتبه يف أ�ـم مسـؤولون عـن أشـد اجلـرائم خطـورة وحجـتهم املعتـادة هـي أن أفعـاهلم وسياسـا�م كانـت 

  .3ترمي إىل بلوغ أهداف سياسية مشروعة

  .العدالة الجنائية في إطار المصالح السياسية للدول: الفرع الثاني

 أهــم أحــد الدوليــة اجلنائيــة والعدالــة الــدول ومصــاحل السياســية االعتبــارات بــني االلتبــاس ســيظل       

 الـدول أن ذلـك الداخلي والقانون الدويل القانون بني أو الوطنية والعدالة الداخلية السياسة بني الفروق

 مـن تنـال أن مـن تتحـرج ال نفسـها الـدول ولكن السياسية، التأثريات عن قضائها استقالل على حترص

  .السياسية ملصاحلها وتطويعه الدويل القضاء استقالل

وال بد أن نشري يف هذا الصدد إىل أن القانون اجلنائي الدويل قد تطور تطورا مذهال على أسـاس       

املسؤولية اجلنائية لألفراد يف جـرائم النظـام العـام الـدويل، أمـا القضـاء اجلنـائي الـدويل فقـط فتخلـف كثـريا 

وتــرفض التســليم لالختصــاص القضــائي  عــن القــانون، ألن الــدول ال تــزال تتمســك بســياد�ا القضــائية

ــــة الــــيت تتمتــــع باالختصــــاص  للمحــــاكم الدوليــــة، وهــــذا هــــو مــــا ســــجله نظــــام احملكمــــة اجلنائيــــة الدولي

التكميلــي، وهــو أكــرب دليــل علــى أن القــانون الــدويل الــراهن ال يــزال يقــوم علــى الــدول واحــرتام ســياد�ا 

املبــدأ وإجبــار الــدول علــى املثــول أمــام احملكمــة  وإراد�ــا واختصاصــها، ممــا يــؤدي إىل التنــاقض بــني هــذا

اجلنائيـــة رغـــم أ�ـــا ليســـت طرفـــا يف نظامهـــا، وبقـــرار صـــدر مـــن منظمـــة دوليـــه يـــنص ميثاقهـــا علـــى مبـــدا 

   .1السيادة للدول األعضاء

 الرياديـة املكانـة تتل دول مصادقة عدم هو الدائمة الدولية اجلنائية كمةاحمل إنشاء مييز ما أن غري       

 فيمـا و احملكمـة، مصـداقية حـول التسـاؤل يثـري مـا هـو و األساسـي، نظامهـا علـى الدولية األسرة داخل

 نظامهــــا وأن وهــــم، جمــــرد أ�ــــا أم القــــانونيني، البــــاحثني و الــــدول لتطلعــــات فعــــال تســــتجيب كانــــت  إذا

  .التطلعات تلك حتقيق عن قاصرا جاء األساسي

                                                 
  .بیتركول، نفس المرجع- األستاذالدكتورھانس- 3
  .الجنائیة عدالةال وغلبةالسیاسةعلى العربي مقال بعنوان العالم–1
، ت�����اریخ االط�����الع  /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/1/30:مق����ال منش�����ور عل�����ى الموق����ع-

  .13:39، على الساعة 06/06/2018
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 منطــق النتصــار عاكســة مــرآة إال هــو مــا للمحكمــة اســيالسي النظــام أن اجلزئيــة هــذه يف ســنرى حبيــث

  .2القانون و احلق منطق على الدولية الواقعية السياسة و الدولة

واحلق أن احلاالت العربية الثالث، وهـي السـودان وسـوريا وليبيـا، تقـدم منـاذج مثاليـة للصـراع بـني        

 .العدالة اجلنائية ومتطلبات السياسة الدولية

لســوداين فإنــه يكشــف عــن اجلــرائم الــيت ارتكبــت يف دارفــور، ولكــن حتمــس فرنســا حملاكمــة أمــا امللــف ا

الـــرئيس البشـــري أمـــام احملكمـــة مل يكـــن بـــدافع الشـــفقة علـــى ضـــحايا دارفـــور ، وهـــذا معـــروف مـــن تـــاريخ 

صــدور القــرار املــذكور حيــث قــدمت فرنســا مشــروعا ونــأت واشــنطن عــن هــذا املشــروع لــوال أن فرنســا 

مـــن اختصـــاص احملكمـــة علـــى  لفقـــرة السادســـة مـــن القـــرار لكـــي تعفـــي الرعايـــا األمريكيـــنيقبلـــت صـــيغه ا

دفاع البشري عن وحـدة  بياض، وهذا أخطر عوار قانوين يف قرارات جملس األمن، ويرتتب على ذلك أن

األراضـــي الســـودانية يف مواجهـــة املشـــروع الغـــريب هـــو الـــذي دفـــع الغـــرب إىل حتويـــل ملفـــه إىل احملكمــــة 

 .يةاجلنائ

أما امللـف الليـيب فلـه وضـعية خمتلفـة، وهـي أنـه حتـول مـن إدانـة للقـذايف ونظامـه إىل خشـيه احملكمـة علـى 

السـودان وليبيـا ثابتـة، ولكـن نظـرا ألن النـاتو  جنل القذايف يف حماكم الثوار، ويف كل األحوال فإن جـرائم

تقريــر مصــري جنلــه أمــام احملــاكم  هــو الــذي ســاهم يف التعجيــل بإ�ــاء نظــام القــذايف، وهــو الــذي يــرتدد يف

الليبية أو أمام احملكمة اجلنائية الدولية فإن الذي يقرر هذه النقطة هي االعتبارات السياسـية فضـال عـن 

 .أن احملاكم الليبية ميكن أن تتوافر فيها الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة

قــرر يف إطــار الصــراع السياســي مــع فتجــب اإلشــارة إىل أن جملــس األمــن كــان قــد  أمــا امللــف الســوري

 .سوريا إنشاء حمكمة جنائية خاصة �ا عرفت مبحكمة احلريري

                                                 
المحامین كرمة محمد، العدالة الجنائیة الدولیة بین ھوى السیاسة و منطق القانون، مجلة االتحاد الوطني لمنظمات  األستاذ–2

  .126و  124، ص 2008، دیسمبر 2الجزائریین، العدد 
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أما امللف السوري يف األزمـة األخـرية فـإن الفيتـو الروسـي والصـيين يعـوق جملـس األمـن مـن حتويـل امللـف 

تحمســة ويضــاف إىل ذلــك أن واشــنطن تعــادي احملكمــة، وهــي ليســت م. إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة

لفكرة إحالة سوريا إىل احملكمة، ألن ذلك ال يتناسق مع نظريتها يف األزمة السورية، كما أ�ا تـدرك أن 

إحالـــة امللـــف للمحكمـــة اجلنائيـــة ســـوف يـــورط اجلـــيش الســـوري احلـــر أيضـــا وعـــددا كبـــريا مـــن املقـــاتلني 

 .ا�هولني على األراضي السورية

ة بسـوريا كمـا يريـد الـبعض، ألن احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة من ناحيه أخرى ال ميكـن إنشـاء حمكمـة خاصـ

عــادة كانــت مؤقتــة وكانــت تنشــأ بقــرارات مــن جملــس األمــن، أمــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فقــد نشــأت 

مستقلة متاما عن األمم املتحدة، لوال أن الواليات املتحدة تدخلت يف مؤمتر رومـا الدبلوماسـي وتـدخل 

لدول واألطراف واملدعي العام يف قائمه حاالت حتريك الـدعوى اجلنائيـة، فـال جملس األمن إىل جانب ا

ميكـن �لــس األمــن أن ينشــئ هــذه احملكمــة اخلاصــة بسـبب الفيتــو، وإذا كــان نفــس ا�لــس قــد مســح يف 

يف قضيه احلريري بإنشاء احملكمة الدولية ذات الطابع اخلاص يف إطار الصراع مع سوريا  1657القرار 

 .ني وروسيا مل جتدا ضرورة لعرقلة القرار يف ذلك الوقت، ألن اخلطر على سوريا ملا يكن مؤكدافإن الص

وأخريا ال نعتقد أن اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة وهـي صـاحبة االختصـاص األصـيل يف إنشـاء احملـاكم 

 .انقسام املوقف الدويل حول املشهد السوري سوف تسمح بإنشاء حمكمة خاصة بسوريا بسبب

صـــحيح أن الـــدول العربيـــة مل حتـــاول أن تلجـــأ إىل اجلمعيـــة العامـــة إلنشـــاء حمكمـــة جنائيـــة حملاكمـــة     

ا�ــرمني اإلســرائيليني رغــم أن العــرب يســتطيعون احلصــول علــى قــرار مــريح ضــد إســرائيل، ولكــنهم علــى 

حماولـة  العكس ترددوا يف عرض هذه القضية على جملس األمن ومل تسجل سجالت األمـم املتحـدة أي

جدية يف هذا الشأن، ومل حتاول أي دولة أن ختاطر بتقـدمي االقـرتاح حـىت ال تتعـرض للضـغوط األمريكيـة 

 .1يف جملس األمن

                                                 
  .الجنائیة، المرجع السابق العدالة وغلبةالسیاسةعلى العربي مقال بعنوان العالم-1
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فال ميكن مـثال أن نتصـّور إحالـة مـن قبـل جملـس األمـن بشـأن اجلـرائم الـيت ارتكبتهـا أو ترتكبهـا اسـرائيل 

  . 2)وذلك بسبب فيتو أمريكي مؤّكد . (اللبنانينيحبّق الشعب الفلسطيين أو حبّق املدنيني 

منـه أعطـى �لـس األمـن احلـق  13/2و من جهة أخرى جند بأن النظام السياسي للمحكمة يف املـادة 

  .يف حتريك الدعوى متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

حلــق باختــاذ قــرار يرمــي مبقتضــاه مــن النظــام األساســي للمحكمــة �لــس األمــن ا 16كمــا منحــت املــادة 

عدم البدء يف التحقيق أو املقاضـاة أو وقفهـا يف أيـة مرحلـة مـن مراحـل  التحقيـق أو احملاكمـة ملـدة سـنة 

  .قابلة للتجديد ملرات غري حمددة

لقــد اعتــربت هــذه اإلمكانيــة مــن قبــل العديــد مــن البــاحثني و املالحظــني مبثابــة املســاس الصــارخ        

بــاحلقوق   مــن العهــد الــدويل اخلــاص 14اشــرة مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان و املــادة باملــادة الع

من نظام روما األساسي املتعلقة باستقالل القضاة  40و السياسية و تناقضا واضحا مع املادة  املدنية 

  .3و مببدأ استقالل القضاء عموما

احملكمة من االستمرار يف ممارسة اختصاصها و هذه الصالحية خطرية جدا أل�ا تشكل قيدا يكبل يد 

يف نظر أي دعوى و يف أي مرحلة كانت عليها، إضافة إىل كو�ـا تطـيح باسـتقاللية احملكمـة كمؤسسـة 

  .4قضائية ملصال جملس األمن الذي هو جهاز سياسي بالدرجة األوىل

أ�ــــا تغلــــب الطــــابع ويـُـــذكر أن خطــــورة صــــالحية اإلرجــــاء املمنوحــــة �لــــس األمــــن، فضــــال عــــن        

السياسـي علــى الطــابع القضــائي، هـي أوســع مــن صــالحية اإلحالـة، ومتــس مباشــرة باختصــاص احملكمــة 

                                                 
ی�و یون 11،نیوی�ورك "المحكمةالجنائیةالدولیةومجلساألمن،أیةعالقةبینالقضاءالجنائیوالمحافظةعل�الس�لمفیالعالم؟"ةللمحاماة،  خطابأما: ان

 .8و  7، ص 1997
  .8و  7للمحاماة، نفس المرجع ، ص  الدولیة الجمعیة أمام خطاب: عنان كوفي-3
  .127األستاذ كرمة محمد، المرجع السابق، ص -4
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اجلنائية الدوليـة، وتتجلـى هـذه اخلطـورة أكثـر، عنـدما نعـرف أ�ـا ليسـت مرتبطـًة مبجلـس األمـن كجهـاز 

  .ذلك ضد الشرعية الدولية قانوين، بقدر ما هي مرتبطة مبصاحل األعضاء الدائمني فيه، حىت ولو كان

وقد جـاءت سـلطة اإلرجـاء واسـعًة، ألن �لـس األمـن السـلطة التقديريـة بطلـب تأجيـل الـدعوى يف أي 

مرحلة من سري إجراءات احملاكمـة اثـين عشـر يومـاً، كمـا ميكـن جتديـده إىل مـا ال �ايـة، علـى أسـاس أن 

الســليب �لــس األمــن إىل تعطيــل العدالــة وبالتــايل، يــؤدي هــذا الــدور . تركــت ذلــك مفتوحــاً  16املــادة 

اجلنائيـة، لصـاحل اعتبــارات سياسـية، ختــدم مصـاحل الــدول الكـربى الـيت هلــا حـق الفيتــو، و هـذا يصــل إىل 

  .حد تكبيل يد احملكمة اجلنائية الدولية عن االستمرار، بالنظر يف الدعوى اجلنائية

ساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، إمـا بتخفـيض من النظـام األ 16وبالتايل، ميكن اقرتاح تعديل املادة 

شــــهراً مــــن دون  12أشــــهر قابلــــة للتجديــــد مــــرة واحــــدة، أو إبقــــاء علــــى مــــدة  06مــــدة اإلرجــــاء إىل 

جتديدها، حىت يتمّكن جملس األمن من إجنـاز أعمالـه الالزمـة ملقتضـيات حفـظ السـلم واألمـن الـدوليني 

سـويف واملماطلـة اهلادفـة إىل إجهـاض إجـراءات احملكمـة خالل هذه املـدة، مـا يـؤدي إىل إبعـاده عـن الت

  .1والتقليل من آثار هذه السلطة املمنوحة �لس األمن

  

  

  

  

  

                                                 
،تسییس  سامیة صدیقي باحثة جزائریة في القانون الدولي، أستاذ مساعد في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة سطیف -1

  .وانسحاب روسیا المحكمة الجنائیة الدولیة
، على 06/06/2018: االطالع ، تاریخ/https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/11/27: الموقع منشورعلى مقال- 

  .14:42الساعة 
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  :اخلامتة 

من خالل العناصر اليت تطرقنا إليها يف دراستنا هلذا املوضوع تبني أن هناك ثغرات يف كل من 

املتحدة باعتبار أن القضاء اجلنائي الدويل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و ميثاق األمم 

مع جملس األمن الدويل و إن كانا يسهمان يف حتقيق األمن و السلم الدوليني إال أ�ما يف بعض 

احلاالت يستندان إىل اعتبارات سياسية و مصاحل إسرتاجتية خاصة للدول الكربى األعضاء يف جملس 

  .األمن الدويل

كمة اجلنائية الدولية هي جمرد وهم ال تتمتع باملصداقية و نظامها مما ميكن القول معه بأن احمل

جاء قاصرا على حتقيق تطلعات سياسية و أهداف خفية خاصة عندما يتعلق األمر باألعضاء اخلمسة 

دائمة العضوية �لس األمن و املثال الواقعي على ذلك و هو ما حيدث كل يوم من جمازر بشعة و 

داخل فلسطني من الدولة اإلسرائيلية و رغم ذلك نرى أن القضاء اجلنائي جرائم شديدة اخلطورة 

الدويل و جملس األمن و منظمة األمم املتحدة عامة ال حترك ساكنا باعتبار أن الواليات املتحدة 

األمريكية  هي عضو يف جملس األمن فهي تأثر بذلك على مصداقية احملكمة و تدعم الدولة 

  :و مترر هلا مصاحلها السياسية و لذلك نقرتح اإلسرائيلية يف اخلفاء

ضرورة إجراء تعديل على ميثاق األمم املتحدة حىت حيدد آلية منصفة لعمل جملس األمن 

الدويل و يضمن �ا عدم سيطرة الدول اخلمسة الكربى دائمة العضوية داخل جملس األمن و كذا 

توزيعه على هيئات أخرى كاملنظمات  تعديل نظام اإلحالة الذي يستأثر به جملس األمن وحده و

الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان خاصة و أن جملس األمن الدويل يف أحوال كثرية تأثر عليه املصاحل 

  .  السياسية عند استخدامه آللية اإلحالة
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  القضائية األحكام تنفيذ يف اإلداري القاضي دور

  المركز الجامعي آفلو –األستاذ زحزاح محمد  –صدراتي محمد : األستاذ                                                                                  
  :ملخص 

يعترب دور القاضي اإلداري دورا هاما يف جمال تنفيذ األحكام القضائية ، سيما الصادرة ضد      

جوع إىل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يتضح جليا أن القاضي اإلداري تعزز اإلدارة و بالر 

بالعديد من السلطات يف جمال تنفيذ األحكام القضائية و اليت نص عليها املشرع يف قانون اإلجراءات 

  .املدنية و اإلدارية 

Abstract :  

The role of the administrative judge is important in the 

implementation of judicial decisions, especially against the 

administration, and in reference to the Civil and Administrative 

Procedures Law, it is clear that the administrative judge is 

strengthened by many authorities in the implementation of the 

judicial decisions stipulated by the legislator in the Code of 

Civil and Administrative Procedure. 
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  :مقدمة 

من   هلقد كانت القواعد القانونية غري كافية ملمارسة رقابة فعالة على  أعمال اإلدارة  و حيث ان       

املسلم به انه ال ميكن ن نتحدث عن سيادة القانون ، أن يتم التنصيص على حقوق األفراد وحريا�م 

العامة حىت تتأكد سيادة القانون يف عالقة األفراد مع بعضهم البعض بل أصبح من الضروري و لكي  

و اإلدارة أثناء نشاطها   تتأكد هذه احلماية أن يسود القانون يف عالقة األفراد و اهليئات العمومية  ،

آلجل حتقيق  أهدافها املتمثلة أساسا يف حتقيق الصاحل العام  و أحيانا ما تصدم مع حقوق و حريات 

السلطة العامة ،فيرتتب عنه نزاع أداري   يستوجب اللجوء إىل القضاء  تاألفراد ملا هلا من امتيازا

قضائي يف مواجهة  اإلدارة هذا احلكم  اإلداري حيث  قد تنتهي هذه املنازعة   بصدور  حكم 

عن حكم ال نفاذ له فلكي تتحقق محاية حقوق  ثيصبح ملزما لإلدارة، و لكن ال ميكن التحد

األفراد البد من آن يكون هلذه األحكام النفاذ و حتقق اهلدف الذي صدرت ألجله و هو محاية 

مل تكن هناك  قواعد إجراءات ختدم   احلقوق فكما انه ال معىن لوجود قواعد قانونية موضوعية إذا

هذا القانون املوضوعي و جتد هلا القوة التنفيذية على ارض الواقع ، حناول يف هذه الورقة املتواضعة 

إىل أي مدى  استطاع قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  : تتمثل يف   ننطلق  من إشكالية أساسية

  .و حريات األفراد   ؟ قليات حلماية احلقو متكني  القاضي اإلداري  بالوسائل و اآل

  .و ما هو نطاق  سلطة القاضي اإلداري لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ؟

  .دوافع االعتراف للقاضي اإلداري  بتوجيه أوامر لإلدارة :المبحث األول 

 توجيهسابقة هو عدم االعرتاف القانوين للقاضي اإلداري ب مراحللقد كان األصل ويف          

األفراد يف نشاطها و يف عالقتها مع  اإلدارةحيل حمل  أنانه ال ميكن للقاضي اإلداري   حيثاإلدارة،  

على املبدأ السالف الذكر استثناءات تتمثل يف حلول ت رد غري انه و  تارخيية و فنية  تلعدة اعتبارا

 امع مرور الزمن و تراجع هذ ارة ضمنيا كإلغائه للقرارات السلبية املتخذة من اإلدارة،القاضي حمل اإلد

مبدأ حضر توجيه املفهوم  و ابتدع القضاء وسائل تقود إىل الرتاجع لذا نتناول املرحلة األوىل و هي 
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عن  الرتاجع عن مبدآ حضر توجيه أوامر من  ثو ثانيا نتحد  من القاضي اإلداري إىل اإلدارة  أمر

  القاضي لإلدارة  ـ

  .من القاضي اإلداري إلى اإلدارة  أمرمبدأ حضر توجيه : المطلب األول  

لقد كانت القاعدة العامة هو عدم إجبار اإلدارة على تنفيذ  ما يصدر من القاضي خاصة و ملا       

لفرنسية حيث يعود هذا املبدأ تارخييا إىل بعض التشريعات كان من ارتباط بني فكرة القضاء و الثورة ا

و حىت قبل إنشاء جملس الدولة  ، وذلك ملنع   1789اليت صدرت يف فرنسا عقب الثورة عام 

إضافة إىل نظرة   احملاكم العادية من التدخل يف أعمال اإلدارة  ملا يرتتب عنه من تعطيل لنشاطه

حترمي أن ينظر القاضي يف نزاع تكون اإلدارة ظرفا فيه و إال مؤسسي الدستور الفرنسي آنذاك من 

عدى مرتكب جلرمية خيانة الثورة الفرنسية حىت األفراد كانوا يفضلون اللجوء إىل اإلدارة  القاضية 

هذا القيد جعل اإلدارة تتحلل من التزاما�ا و اخلضوع حلكم القانون كو�م  عوض القضاء  و ارتباط 

توجيه أوامر من خالل  آوضي ينتهي عند فحص املشروعية قال ميلك التنفيذ اجلربي دور القا أنراو 

  احلكم الصادر منه ـ

فبين التفسري على أن ما ميلكه القاضي من سلطة الفصل فيما يعرض عليه من اخلصومة، فهذا       

ساد لفرتة من الزمن  نتيجة اخللفية  ،وحضر توجيه أوامر القاضي اإلداري إىل اإلدارة ئيااملفهوم    مبد

حىت أن القاضي اإلداري ال ميكنه ان يتدخل يف رقابته على  اليت صاحبت وجود هذا القضاء ةتارخيي

  . 1بعد حتريك الدعوى من صاحب املصلحة إالاإلدارة  أعمال

رة ، فإ�ا مجيعا وأيا كانت التربيرات اليت قيلت كأساس ملبدأ حظر توجيه القاضي اإلداري أوامر لإلدا

و لقد كان للفقه  ، تلتقي حول فكرة واحدة وهي منع القاضي اإلداري من التدخل يف عمل اإلدارة

  ءدور هام يف هذا املبدأ إما الدفاع ألحل ترسيخه آو معارض و منتقد فنال االهتمام البالغ من الفقها

  و بالتايل مل يكن للفقه  موقف واحد آو موحد ـ

                                                           
القاضي اإلداري و اآلمر القضائي ،  مجلة العلوم القانونیة و اإلداریة ، كلیة الحقوق جامعة بوسماحة الشیخ ،  _   1

  72جیاللي الیابس سیدي بلعباس  ،  ص 
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  التراجع عن مبدآ حضر توجيه أوامر من القاضي لإلدارة  ـ:  المطلب الثاني

ملسالة الكالسيكية فكرة عالقة القضاء باإلدارة و الذي يقود إىل إعطاء تصور حول فكرة  إن      

دولة القانون و من خالل مسالة األولوية ، و كذلك مبدآ مشروعية تصرفات  اإلدارة من خالل 

ع من صالحيات القاضي اإلداري مع التطور القانوين فمبدآ الفصل نشاطها  حيث نرى اليوم توسي

بني السلطات و الذي هو حمور دولة القانون هذا من الناحية النظرية و الذي متيز باهلشاشة يف 

اجلانب التطبيقي  أين حتتل السلطة القضائية  مكانة متميزة و ما يتقامسه مع القاضي الدستوري هو 

األساسية فعلى الرغم من هذه املكانة املتميزة غري أ�ا كانت متثل املفارقة التارخيية  مبدآ احرتام القواعد

يف عجز السلطة القضائية بالنسبة لإلدارة مقارنة بباقي السلطتني ، فهل كان هناك تدرج بني 

عدم السلطات جيعل من السلطة التنفيذية تتفوق على السلطة التشريعية و السلطة القضائيةـ و نتيجة ل

ناجعة اإلجراءات القضائية فيما سبق على محل اإلدارة على تنفيذ األحكام القضائية الصادرة و 

الفاصلة يف الدعوى اإلدارية فقد كان هلذه املسالة أثارها على احلقوق و احلريات األساسية من هذا 

           ارة أو احللول حملهااملنطلق  ، فلم يعد ممكنا التمسك مببدأ حظر توجيه القاضي اإلداري أوامر لإلد

، بعد أن أصدر  2و على الرغم من التخصص و التشكيلة و مسالة القاضي الفرد يف القضاء اإلداري

وما تاله من تعديالت    فكان  16/7/1980بتاريخ  539/1980املشرع الفرنسي القانون رقم 

على جملس الدولة املعهود إليه يف صياغة أحكامه بصورة موجزة على قدر من املرونة تكفل له حرية 

طور وجتديد ، إذ بفضل احلركة مستقبال لتطويرها مع ما يتالءم وظروف احلياة اإلدارية مبا فيها من ت

هذه السياسة احلكيمة متكن ا�لس من تطوير مبادئه القانونية ونظرياته القضائية مبا يواكب 

مستجدات احلياة اإلدارية  وقد انربى فريق من الفقه إىل تفنيد املربرات اليت قيلت كأساس ملبدأ عدم 

ظاهرة امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام توجيه القاضي اإلداري أوامر لإلدارة ، خصوصا يف ظل تزايد 

الصادرة ضدها ، فأوضح الفقيه الكبري األستاذ ريفريو أن تشريعات الثورة اليت استهدفت حرمان 

                                                           
2 Voir Anne Weber, « Le juge administratif unique, nécessaire à l'efficacité de la justice ? , 
Revue française d'administration publique2008/1 (n° 125), p. -194 
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احملاكم العادية من التدخل يف عمل اإلدارة خشية عرقلة نشاطها ، هي نفسها اليت قادت إىل إنشاء 

 فإن امتناع جملس الدولة عما يعتقد أنه تدخل يف القضاء اإلداري بل هي أساس وجوده ، وبالتايل

عمل اإلدارة مرده قيد ذايت وضعه على نفسه وال يعود إىل أي أمر آخر خارج عن إرادته ، إذ غدا 

باستطاعة القاضي اإلداري أن يوجه أوامر لإلدارة بل ويفرض عليها غرامات �ديدية لضمان تنفيذ 

ور التشريعي يف املادة اإلدارية مع قانون اإلجراءات املدنية و قراراته وأحكامه ، هذا جاء به التط

  2009الصادر يف افريل 0 8_ 09االدارية   

          اإلجراءات املدنية _حيث نص املشرع اجلزائري يف الباب السادس من الكتاب الرابع من قانون 

م القضائية اإلدارية من على مسالة تنفيذ األحكا 2009الصادر يف افريل   08 _ 09و اإلدارية 

  يف هذا اجلانب ـخالل توسيع سلطات القاضي اإلداري 

  .إدارة بموجب الغرامة التهديدية توسيع سلطة القاضي اإلداري : المبحث الثاني

إذا كان القضاء اإلداري رفض يف البداية بفكرة الضغط على اإلدارة بإدانة مالية انطالقا من       

إمنا   ،اإلداري   على القاضي  غري انه ذلك مل يكن ليشكل حضرا مطلقا ،اإلدارةفكرة استقاللية 

تكون  أنتعمل على  أنكانت جتليات جزئية  من جملس الدولة فكان التخاطب مع اإلدارة على 

تصرفا�ا متطابقة مع القانون و هو املبدأ املعروف مببدأ املشروعية فيما يتعلق باملسؤولية التقصرية 

ص املعنوية  العامة ا وان حيكم  على اإلدارة بالتعويض املايل ألجل جرب الضرر الذي كانت لألشخا

  اإلدارة مسؤولية عنه للغري ـ

يربط بني صرف هذا التعويض مبوعد حمدد ، حىت يكون  أنو مل يكن جملس الدولة مرتدد يف        

  كان هذا اإلجراء ميثل املوجه إىل هذا مبثابة ضغط على اإلدارة ألجل التنفيذ الفوري ، و بالتايل

كان بطريقة غري مباشرة ، و إن انتقد هذا الرأي من بض الفقهاء   على اعتبار انه   أنحىت و  اإلدارة

، لكن التطور التطبيقي للقضاء اإلداري  ال يشكل أي آمر إمنا هو عبارة عن اقرتاح إىل السلطة

لضغط على اإلدارة  آلجل تنفيذ القرارات الصادرة وموقف املشرع أعطى للقاضي اإلداري وسيلة  ل
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عن القاضي اإلداري فنتعرف على الغرامة التهديدية كوسيلة ضغط  اوال و ثانيا  إىل مدى سلطة 

  القاضي يف فرضها على اإلدارة  ـ

  . القانوني للغرامة التهديدية التعريف:   المطلب األول

القانون املدين أو قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و إذا عدنا إىل النصوص القانونية سواء يف 

فاملشرع كما جرت  عليه العادة و حسب األصل مل يعطي تعريفا حمددا للغرامة    املتعلقة بالغرامة

التهديدية بل تكلم عن النظام القانوين الذي حيكمها من خالل الشروط اجلهة و اآلثار املرتتبة فلم 

  ك ذلك للفه و االجتهاد القضائييعطي تعريفا إمنا تر 

عرف الغرامة التهديدية على أ�ا عقوبة مالية حيكم به القضاء يف حالة اإلخالل  يفالقانون املدين 

و يف قانون اإلجراءات اجلزائية فهي عقوبة مالية  ،ببعض القواعد القانونية و األحكام التشريعية 

  جزائية ترتتب عن فعل جمرم ـ

قوق األفراد من خالل تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد حلحيث يعترب إعطاء لضمانات و 

التهديدية حيث تتميز  األشخاص املعنوية العامة  فإعطاء القاضي سلطة بآمر اإلدارة  يكون بالغرامة

هو ما ، فالطابع ألتهديدي هو جوهر نظام الغرامة التهديدية و  صالغرامة التهديدية بعديد اخلصائ

يشكل إزعاج للمخاطب بالغرامة التهديدية ، و من خالل الزيادة قيمة املبلغ مع مرور الوقت   

والذي يؤدي اهلدف من فرض الغرامة التهديدية حىت وان املشرع اجلزائري مل حيدد املعايري آو العناصر 

  سلطة التقديرية للقاضياليت توجه القاضي اإلداري ليقدر قيمة الغرامة التهديدية و بالتايل ترك ال

أصلية األخرى اليت تتميز �ا الغرامة التهديدية أن هلا طابع مؤقت ، حيث أن للقاضي من اجل حتقيق 

الغاية من فرض الغرامة يستمر القاضي يف فرض هذه الغرامة لغاية االستجابة هلذا الطلب  و من هنا 

ة الشيء املقضي به  إمنا الغاية هو محل يصبح ملفهوم الغرامة التهديدية طابع مؤقت ال حيوز حجي

  على التنفيذ ـ
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  . مدى سلطة القاضي اإلداري بفرض الغرامة التهديدية:  المطلب الثاني  

�يبة القضاء و أسوة مبا منح هلذه اهليئة يف النظم القانونية  املقارنة اقر املشرع للقاضي اإلداري  أسوة

بسلطة توقيع جزاءات متثلت يف صورة الغرامة التهديدية و اليت ظهرت يف شكل اآلمر القضائي  

  ذهلا بالتنفيوبالتايل حيمل القرار يف ثناياه أمرا 

تبىن هذا اإلجراء و الذي يعد من العناصر اجلديدة يف قانون اإلجراءات املشرع اجلزائري و الذي و  

 3معلما من معامل دولة القانون اباعتبارهاملدنية و اإلدارية 

و املادة     978لقد جتسد هذا اإلجراء  من خالل اإلقرار التشريعي و بالتحديد مبوجب  املادة و 

قانون اإلجراءات و املدنية و اإلدارية  و ذلك بأمر اإلدارة بتنفيذ احلكم القضائي  اإلداري    979

  الغرامةب

            القضاء يف بداية اآلمر رفض فكرة اآلخذ بفكرة الغرامة التهديدية منها املبدأ التارخيي حيث أن

انه منذ زمن غري بعيد ختلى جملس  و املتمثل يف فصل السلطات و مبدآ استقاللية اإلدارة ، حىت و

الدولة الفرنسي عن حضر  توجيه أوامر قضائية  لإلدارة و ابتدع فكرة التعويض عن الضرر حالة 

إصدار حكم يتضمن حجية الشيء املقضي به ، فأثري التعويض املايل وسيلة غري مباشرة إلجبار 

ضاء الكامل أين ال يكتفي القضاء بإلغاء اإلدارة على تنفيذ القرار القضائي و اليت مسيت بدعوى الق

الفرار اإلداري بل يتضمن تعويض عن الضرر لرافع الدعوى ، و الذي يدعو اإلدارة إىل التنازل  حتت 

  على سلطة اإلدارة  4الضغط املايل حىت و إن مل يكن إكراه آو �ديد فهو يشكل ضغطا

ع ألتهديدي هو جوهر نظام الغرامة التهديدية ، فالطاب صحيث تتميز الغرامة التهديدية بعديد اخلصائ

و هو ما يشكل إزعاج للمخاطب بالغرامة التهديدية ، و من خالل الزيادة قيمة املبلغ مع مرور 

  الوقت   والذي يؤدي اهلدف من فرض الغرامة التهديدية ـ

                                                           
تخصص  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم أطروحة لإلدارة أوامر، سلطة القاضي اإلداري في توجیه كسال عبد الوهاب  -   3

  21 8ص  ،   2015_   2014  السنة الجامعیة ،جامعة قسنطینة   حقوق
   9 6ص  المرجع السابق ،كسال عبد الوهاب ، -  4
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أن للقاضي من  و أصبحت األخرى اليت تتميز �ا الغرامة التهديدية أن هلا طابع مؤقت ، حيث      

           اجل حتقيق الغاية من فرض الغرامة يستمر القاضي يف فرض هذه الغرامة لغاية االستجابة هلذا الطلب 

و من هنا يصبح ملفهوم الغرامة التهديدية طابع مؤقت ال حيوز حجية الشيء املقضي به  إمنا الغاية 

فض آن يصدر القاضي اإلداري آمر إىل هو محل على التنفيذ حيث كان جملس الدولة الفرنسي ير 

  اإلدارة استندا إىل املبدأ  من املبادئ اليت جاءت مع الثورة الفرنسية مبدآ الفصل بني السلطات 

  سلطة اإلدارة  و السلطة القضائية حىت و إن امتنعت اإلدارة عن تنفيذ قرار قضائي

دارة أو القضاء بالتعويض ، ذلك أن حني كان هذا   اإلجراء  آو أسلوب أخر يتمثل يف التزام اإل

أيد فكرة تطبيق الغرامة  التهديدية ضد اإلدارة نتيجة عدم  5تعين اآلمرـ، غري أن كثري من الفقه ةالغرام

 بتنفيذها حلكم قضائي صادر ضدها استناد إىل انه ال يوجد ما مينع كون هذا األسلوب يشبه أسلو 

  م أسلوب أو إجراء يشبه املدين األحكام الواردة يف القانوناحلكم بالتعويض من اإلدارة نتيجة ما دا

  لإلدارةو ليس معاقبة  ذالتنفي اإلدارة فالغاية من وجود الغرامة هو إجبار

القاضي يتمتع بسلطات و واسعة باالعتماد على الغرامة كوسيلة ضغط   ، متنحها  حيث أصبح

يف النطق بالغرامة التهديدية يف حالة رفض اإلدارة عدم  ةالتقديريالفاعلية األزمة كما انه له السلطة 

  عدم االهتمام أوالتنفيذ 

حىت و إن مل يطلبها صاحب      980 فمنح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، و حسب املادة 

  ـ 6املصلحة املباشرة

من تلقاء نفسه فال  به القاضي يأمر أنو  يالتنفيذغري أن هذا ال مينح القاضي و تدعيما لآلمر   

  لتكون وسيلة الحرتام األحكام الصادرة ـ القضائية،تكن الغاية من احلكم الصادر عن اهليئة 

هذه الشروط ليست مميزة أل�ا مسالة و من مثة ترك املشرع السلطة التقديرية حسب ظروف الدعوى 

  .تبقى لسلطة تقدير القاضي يقدرها حسب الظروف احمليطة

                                                           

.  وعلى رأس ھؤالء الفقھاء الفقیھ أوبي ودرا ق   5  

  6  2009بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ، منشورات بغدادي ، ط الثانیة ، _   
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  اخلامتة

لقد صار قيام عدالة إدارية، شيئا ضروريا و لكي حتقق هذه العدالة الغاية املرجوة جيب أن        

األفراد   حريات تتمتع بالوسائل و اآلليات اليت حتقق هذا اهلدف و الذي يرمي إىل محاية حقوق و 

كل هذا ـ،   وفق منط و مبدآ املشروعية و ال يتأتى هذا إال بقيام رقابة قضائية على أعمال اإلدارة 

سيساهم يف بناء دولة القانون فاخلضوع للقضاء وما يصدره من قرارات جيب أن تكون له من 

الضامنات ما توله آن حيفظ و حيمي احلقوق و احلريات  فلم يكن من املربرات آن يرفض توجيه أوامر 

  وفق دعوى اإللغاءاإلدارة كإلغاء قرار متخذ من اإلدارة  إىل موجه  آمرإىل اإلدارة ، حىت احلكم هو 

الصادر يف  0  8_  09القانون  االنقلة النوعية اليت جاء � من خالل و هذا ما يالحظ 

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية   ، و الذي ورد فيا  عالقة القضاء   2009افريل2

سواء يف اإلجراءات العادية و توسيع سلطة القاضي  اإلداري باإلدارة حيث خطا خطوة كبرية

حىت كضمانة للمتقاضي اخلروج من فكرة القاضي  ،أالستعجايل ما لدوره يف محاية األفراد و حقوقهم

  .الفرد يف القضاء اإلداري

هل يفسر   رفض  اإلدارة  تنفيذ القرارات  هناك و هل كان فيه ضرورة إلدراج الغرامة لتهديدية ، ف

الت تعرتض اإلدارة ملا ها من محل ثقيل على كل األصعدة  كون نشاط اإلدارة هو نشاط إشكا

  الدولة و ا�تمع و الذي  ما يرتتب عنه من نتائج

آن مبدآ فكرة امتناع القاضي اإلداري عن توجيه أوامر لإلدارة األثر الذي تركه القضاء اإلداري 

التصورات عن فكرة  آواثر على حول التصور  ، ما له من 1995/  02/  08الفرنسي و القانون

تبقى الفاعلية للحكم 7، و على الرغم النقائص يف القواعد اإلجرائية العالقة بني القضاء و اإلدارة 

  مبا يوفره ذلك املشرع من ميكانيزمات  للقاضي اإلداري ـ يالقضائ

  

                                                           

 ـ 72بوسماحة الشیخ ،  مرجع سابق ص  _   7   
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  : قائمة المراجع

بربارة عبد الرمحان ، شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، منشورات بغدادي ، ط الثانية ، _ 

  ـ  2009

عمور سالمي ، منازعات االدارية ، حماضرات ألقيت على طلبة الكفاءة املهنة للمحاماة موسم 

  ـ  2010_   2009

لإلدارة ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  أمال يعيش متام ، سلطة القاضي اإلداري يف توجيه أوامر_   

_   2011ـدكتوراه علوم يف احلقوق ختصص حقوق ، جامعة حممد خيضر  ، السنة اجلامعية 

2012  

كسال عبد الوهاب ، سلطة القاضي اإلداري يف توجيه أوامر لإلدارة أطروحة مقدمة لنيل شهادة _  

  2015_   2014  معيةدكتوراه علوم، ختصص حقوق جامعة قسنطينة  ، السنة اجلا

رزاقية عبد اللطيف ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية يف التشريع اجلزائري  ، مذكرة _ 

خترج لنيل شهادة ماجستري ق يف القانون العام ختصص تنظيم إداري جامعة الوادي   السنة اجلامعية    

  ـ 2013-2014

و اآلمر القضائي ،  جملة العلوم القانونية و اإلدارية ، كلية  بومساحة الشيخ ،  القاضي اإلداري_  

  ـاحلقوق جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس  

Anne Weber, « Le juge administratif unique, nécessaire à 

l'efficacité de la justice ? , Revue française d'administration 

publique2008/1 (n° 125), p. 179-196.  
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فقات جمال يف األموال لتبييض كآلية اهلدايا تلقي جرمية
ّ
  العمومية الص

 جامعة تيارت –جاوي  حوية : األستاذة 

  :ملخص

 باعتبارهـام املسـتحدثة وتـزداد خطور�ـا يف جمـال الصـفقات العموميـة ئجرمية تقبل اهلدايا مـن اجلـرا      

العموميني باهلدايا الثمينة لإلطاحة �ـم ودفعهـم  املوظفنياملكان اخلصب ، حيث يلجأ ا�رمون إلغراء 

  .مببادئها واالختاللالتواطؤ معهم ، وهذا ما يسبب تراجعا يف تنفيذ الصفقات العمومية  إىل

Abstract: 

The crime of receiving gifts whichis one of newlycreated crimes 

isbecoming more dangerous in the area of public procurement 

as a fertile place for the laundering of the proceeds of crime. 

Wherecriminalsresort to tempting gifts to overthrowthem and 

collude withthem, resulting in a decline in the implementation 

of public procurement and the violation of itsprinciples. 
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  :مقدمة

ــــــة بشــــــكل حيــــــول دو تعتــــــرب الّصــــــفقات العموميــــــة وســــــيلة هامــــــة لتســــــيري املــــــا     ــــــهل العــــــام للدول          أو ن

تبديده ، فهي عقود مكتوبة تربمها اإلدارة قصد إجناز مشاريع أو تقدمي خدمات أو إقتناء لوازم و غـري 

حتقيــق املصــلحة العامــة ويكــون هــذا وفــق إجــراءات حمــددة و مقننــة لتحقيــق حســن تنفيــذ  ذلــك، قصــد

  .الّصفقة العمومية  

علها املكان املناسب إلرتكاب جرمية تبييض إّن أمهية الّصفقات العمومية و تعلقها باملال العام جي      

األعضــــــــاء أو جتـــــــــارة  اإلجتــــــــار بالبشـــــــــر أو العائــــــــدات اإلجراميـــــــــة الناجتــــــــة عـــــــــن جتــــــــارة املخـــــــــدرات و

  فريستهم من املوظفني الذين  ،فيكون الّسبيل الوحيد هلؤالء ا�رمني هو إصطياد...الّسالح

ون مـع ا�ـرمني قصـد القيـام  بعمليـات  تبيـيض ال يتحلون باألخالق و بالّضمري املهـين ، حيـث يتواطـؤ 

  .األموال القذرة يف جمال الّصفقات العمومية 

و هنــا يظهــر تــأثري اهلديــة املغريــة باعتبارهــا وســيلة للقيــام بعمليــات التبيــيض للعائــدات اإلجراميــة        

اجلرميـــة وكـــذلك  بيســـر،مع اإلخـــالل بـــدور الّرقابـــة ومببـــادئ الّصـــفقات العموميـــة ،و نظـــرا خلطـــورة هـــذه

ما دور جرمية تقبل اهلدايا : خطورة تبييض األموال يف إطار الّصفقات العمومية نطرح التساؤالت اآلتية

يف عمليات تبييض عائـدات اجلـرائم يف الصـفقات العموميـة؟ ومـىت ُجيـّرم فعـل مـنح وتقبـل اهلـدايا؟ و مـا 

  خطور�ا على الّصفقات العمومية ؟

  .يمة تلقي الهدايا ماهية جر : األولالمطلب 

               أثر عظيم يف جلب احملبة و تأليف القلوب و هي تدل على املودة و الرمحة والتقدير للهدية    

  }�ادوا حتابّوا{: بقول رسول اهللا على اهللا عليه و سلم وهذا عمال و اإلحرتام،
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  .تلقي الهدايا تعريف:  األولالفرع 

 كلمتني،  تلقي اهلدايا تتكون من:لغة 

حـاب اسـتقبله بـه ، تلقَّـاه : تلقَّى يتلقَّى ، تـََلقَّ ، تلّقيًـا ، فهـو ُمتَـلَـقٍّ ، واملفعـول ُمتَـَلق�ـى  تلقَّـى ضـيَفه بالرتِّ

ـــاُهُم اْلَمالَِئَكـــُة َهـــَذا يـَـــْوُمُكُم الَّـــِذي ُكْنـــُتْم ُتوَعـــُدوَن { بوجـــٍه طَِلـــٍق ، تلّقـــاه بـــالقبول والتســـليم ،  } َوتـَتَـَلقَّ

 1أخذها: ى اهلديََّة ،تلقَّ 

تقبـل « رضـيه : تقبـل الشـيء 2قَبولُـُه ، التَّْسـِليُم بِـِه ، الرِّضـا بِـهِ : ،مصدر تـََقبََّل، تـََقبُُّل أَْمٍر ) اسم: (قـَبُّل 

 .»اهلدية 

ــا لــه : َهــِديّات و َهــدايا،  اهلَِديَّــُة : اجلمــع )اســم: (اهلــدايا  َهديّــة مــا يُقــدَّم لشــخٍص مــن األشــياء إكراًم

ُحب�ا فيه أو ملناسبة سارّة عندهو 
3  

 واجلمـع هـداي إلـبعض بعضـهم يهـدي أن :والتهـادي ...وإليـه لـه أهـديت :يُقـال " ماُأْحتفبـه، اهلديّـة

  4"اوهداوى

 .عرف  الفقهاء اهلدية على أ�ا  تقدمي عني إىل شخص ما على سبيل التمليك بال عوض: يف الفقه 

  5بالعوض لعني متليكا " :بأ�ا منهم آخرون وعرفها .جمانًا العني متليك " :فاهلديةهي

                                                           
  قاموس عربي عربي. المعجم الوسیط ،اللغة العربیة المعاصر1
  المعاني الجامع  معجم عربي عربي2
  .المعاني الجامع معجم عربي عربي3
  .357/ 15،صادر دار، بیروت.العرب لسان: مكرم محمدبن الدین جمال الفضل منظور،أبو ابن4

،األطروحة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الهدیة في الفقه اإلسالميسعید وجیه سعید منصور،أحكام عن 5

  .9ص 2011فلسطین، –الفقه والتشریع بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس 
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،وهــذ  "مــال غــري أو مــاال كانــت ســواء مباينفعــه، الشــيءللغري إيصــال هــي" :العيــين واهلديــة عنــداإلمام

 اتعريــف أمشــل وهــذ .معنويًــا ىنفًعــا أوحــت أعيــان أو منــافع الغــريمن إىل بــه كلمــايتودد يشــمل التعريــف

  . 6وأعم

  من قانون الوقاية من الفساد  38من خالل نص املادة . يف التشريع اجلزائري  -ج

أّن تلقي اهلدايا جرمية يعاقب عليها، وهي أن يقبل موظـف عمـومي مـن شـخص  01-06ومكافحته 

  .هدية أو أية مزية غري مستحقة من شا�ا أن تؤثر يف سري إجراء ما أو معاملة هلا صلة مبهامه 

  :اهلدية اجلائزة وغري املشروعةالفرق بني  -د

يف هــذا احلــديث نــرى الرســول صــلى " ال تــردوا اهلديــة: "حســب قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم

اهللا عليه و سلم ينهانا عن رد اهلدية وعدم قبوهلا ،ألن عدم قبول اهلدية يقّلل من احملبة و يزيـل التـآلف 

ومـن خـالل قولـه صـلى اهللا "  �ـادواو حتـابوا:و السـالمبني الناس، ويف حديث آخر يقول عليه الصـالة 

عليه و سلم يتبني لنـا أنّالغايـة مـن اهلـدايا هـو التـآلف و نشـر احملبـة  ومتتـني الّصـلة بـني األهـل واالقـارب 

  واألصدقاء ، هنا نطرح تساؤلنا ملاذا الرسول حيثنا على قبول وعدم رّد اهلدايا  ؟ 

الر       سول صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل الّنوايا املصاحبة للهدية، حيث أّن وتكون اإلجابة على أن ّ

اهلديـــة تكـــون جـــائزة و مقبولـــة  عنـــدما تكـــون بـــال مقابـــل ويف ظـــرف ال عالقـــة لـــه  بالّشـــخص املـــانح  

  للهدية ، أي أّن فعل منح اهلدية  ال يكون  مصاحبا إلجراء ما 

هلدية ، يف هذه احلالة يقول أغلب العلماء أ�ـا جـائزة أو غاية ما يسعى املانح لتحقيقها من وراء هذه ا

     ،لكن سرعان ما تتحول اهلدية فتصبح ُجمّرمة عندما  تتعلق بعمل املوظف ألن املانح للهدية  يريـد أمـرا 

مــا أو إجــراء معاملــة مــن هــذا املوظــف العمــومي، فيغريــه �ديــة مثينــة ، حيــث ال يســتطيع مقاومتهــا مثــل 

                                                           
 .18منصور،المرجع السابق ،صعن سعید وجیه سعید 6
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            ا املليارأوتقــــــدمي خــــــدمات مثــــــل حتمــــــل تكــــــاليف الّســــــفر أو العــــــالج  يف اخلــــــارج ســــــيارة يفــــــوق مثنهــــــ

  ...أو غري ذلك 

و احلقيقــة أّن هــذا النــوع مــن اهلــدايا ال يعطــى مــن دون عــوض ألنــه لــو مل يكــن هــذا املوظــف يف       

شـرع ا
ُ
جلزائـري كـإجراء للوقايـة مـن هذه الوظيفة ملا ُعرضت عليه اهلدية ، هلذا حّرمها الّشـرع و جّرمهـا امل

  .الفساد و مكافحته 

إذن نقول أن الفرق بني اهلدية احملرمة و اجلائزة هو الّنية والغاية أو القصد،فاهلدية اجلائزة تكـون         

جّرمة  تكون مبقابل و كذلك تسبب اإلضرار بالغري 
ُ
حرمة  وامل

ُ
  .بال مقابل ،أما اهلدية امل

هــَدى لـه حـرام و باطلـة  وبـّني رسـول اهللا صـلى اهللا
ُ
قرتنـة بعمـل امل

ُ
فقــد روى (  عليـه و ســلم أن اهلديـة امل

ــاِعِديُّ رضــي اهللا عنــه قَــاَل  اْســتَـْعَمَل النَّــِيبُّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم : البخــاري  ومســلم  عنــأيب ُمحَْيــٍد السَّ

فـََقاَم النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه .َهَذا َلُكْم َوَهَذا أُْهِدَي ِيل : قَاَل َرُجًال ِمْن َبِين َأْسٍد َعَلى َصَدَقٍة ، فـََلمَّا َقِدَم 

َعثُُه فـََيْأِيت يـَُقوُل َهَذا َلَك َوَهـَذا ِيل  : ( َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَربِ َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه ُمثَّ قَاَل  َما بَاُل اْلَعاِمِل نـَبـْ

َوالَِّذي نـَْفِسي بِيَـِدِه ، ال يَـْأِيت ِبَشـْيٍء ِإال َجـاَء ! ِيف بـَْيِت أَبِيِه َوأُمِِّه فـَيَـْنظُُر أَيـُْهَدى َلُه أَْم ال ؟فـََهالَّ َجَلَس 

َعـُر ، ُمثَّ َرفَــَع  َشـاةً بِـِه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َحيِْملُــُه َعلَـى َرقـََبتِـِه ، ِإْن َكــاَن بَعِـريًا لَـُه ُرَغــاٌء ، َأْو بـََقـَرًة َهلَـا ُخــَواٌر ، َأْو  تـَيـْ

  .  7)َأال َهْل بـَلَّْغُت َثالثًا : َيَدْيِه َحىتَّ رَأَيـَْنا ُعْفَرَيتْ ِإْبطَْيِه 

ما جاء يف هذا احلديث الّشريف دليل على حترمي ما يُهدى للعامل أو املوظف، ألجـل مـا يقـوم بـه مـن 

  ... لو كانت شاة أو بقرة أوعمل ، فيأيت يوم احلساب حيمل ما أخذ من هدايا ال يستحقها حىت

  

  

                                                           
7 أي بیاض إبطیه : ُعْفَرَتْي ِإْبَطْیِه .صوت الشاة : صوت البقرة ، والُیعار : صوت البعیر ، والُخوار : والرغاء. 
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  :موانع اهلدايا  -ه

ما هـو قـائم وموجـود أن هنـاك أحاديـث و نصـوص حتـث علـى اإلهـداء وقبـول اهلديـة، ولكـن قـد تـأيت  

موانــع متنـــع مــن قبـــول اهلديـــة، فملكــة ســـبأ أهـــدت لســليمان عليـــه الســـالم هديــة فردهـــا ســـليمان ، ويف 

  املقابل نبينا حممد عليه الصالة و السالم قبل اهلدية و حث 

قـــول أن ســـليمان عليـــه الســـالم رّدهـــا ملـــا كانـــت رشـــوة أو مزيـــة غـــري علـــى قبوهلـــا و عـــدم ردهـــا ، لكـــن ن

  مستحقة عن الدين ، ألن ملكة سبأ أرسلت اهلدية إىل سليمان كي يسكت 

ــــه تعــــاىل  .علــــى عباد�ــــا للشــــمس ــــاِظَرٌة ِمبَ يـَْرِجــــُع :" وهــــذا ماجــــاء يف قول ــــْيِهم ِ�َِديَّــــٍة فـََن َوِإينِّ ُمْرِســــَلٌة إَِل

ـٌر ممِّـَّا آتَـاُكم بَـْل أَنـُتم ِ�َـِديَّتِ )35(اْلُمْرَسُلوَن  ُكْم فـََلمَّا َجاَء ُسـَلْيَماَن قَـاَل أَُمتِـدُّوَنِن ِمبَـاٍل َفَمـا آتَـاِينَ اللَّـُه َخيـْ

َهـــا أَِذلَّـــًة َوُهـــْم َصـــاِغُرو ) 36( تـَْفَرُحـــونَ  ـــْأتِيَـنـَُّهم ِجبُنُـــوٍد الَّ ِقَبـــَل َهلـُــم ِ�َـــا َولَُنْخـــرَِجنـَُّهم مِّنـْ َـــْيِهْم فـََلَن َن اْرِجـــْع إِل

)37"(8  

: إين مرسـلة إىل سـليمان ، لتختـربه بـذلك وتعرفـه بـه ، أملـك هـو ، أم نـيب ؟ وقالـت : ذكر أ�ـا قالـت 

ديـــة ، ومل يرضـــه منـــا ، إال أن نتبعـــه علـــى دينـــه ، وإن يكـــن ملكـــا قبـــل اهلديـــة إن يكـــن نبيـــا مل يقبـــل اهل

  ..9وانصرف 

  :وحىت تتسم اهلدية جبواز ومشروعية تلقيها ال بد أن تتوفر فيها شروط و ضوابط تتمثل يف 

  .أن ال ترتبط اهلدية بالفساد و تبييض األموال

 .10باآلخرين الظّلم إيقاع يرتتبعليهاأن ال تأثر على ممارسة الوظيفة بشكل صحيح وعادل وال

                                                           
 .من سورة النمل 37إلى 35من اآلیة  8
 )تفسیر سورة النمل(، دار المعارف ، دط ،دس تفسیر الطبري محمد بن جریر الطبري، 9

الهدایا الترویجیة التجاریة تخریجها الفقهي، وضوابطها *علي التمیمي، عادل حرب اللصاصمة" محمد رضا"ماد ع 10

 .878-877،ص 1،2013، ملحق 40،دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجّلد الشرعیة
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  .أن ال تشتمل على الغدر والتمويه

  .أركان جريمة تقبل الهدايا : الفرع الثاني 

لقد مت جترمي فعل تلقي اهلـدايا يف اجلزائـر مبوجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه : النص القانوين

العمومي أثناء مباشرته ملهامه الوظيفية وفّرقهـا ، وهذا درءا للّشبهة اليت قد يقع فيها املوظف  06-01

وكـذلك جـرم الرشـوة   01-06مـن القـانون  25وفصلها عن جرميـة الرشـوة الـيت جرمهـا مبوجـب املـادة 

وأكــرب دليــل علــى       .مــن نفــس القــانون املتعلــق مبكافحــة الفســاد 27يف الصــفقات العموميــة باملــادة 

بالرغم من أّن هناك من الباحثني من يعتربها صورة من صور الرشـوة  أّن تلقي اهلدايا جرمية قائمة بذا�ا

  ، لكن املشرع اجلزائري فصلها عنها  و نص عليها

 .من القانون املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 38املادة   يف

جّرم
ُ
كـر املشـرع و يتمثل يف أْن يتلقى و يقبل املوظـف اهلديـة أو املزيـة الغـري مسـتحقة حيـث ذ : الفعل امل

 . 11لفظ تلقى اهلدية أي استلمها َو وضع اجلاين يده عليها

إّن طبيعــة اهلديــة الــيت يســتلمها املوظــف العمــومي يف جمــال الّصــفقات العموميــة أ�ــا متتــاز بــالغالء مثــل 

عقــار مــا أو ســيارة فخمــة أو جمــوهرات أو غــري ذلــك، حيــث هــذه اهلديــة مــن شــأ�ا أن تــؤثر يف معاجلــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــري   .إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء أو معاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة مبهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمل

ـــه اإلجراميـــة مـــن خـــالل حصـــوله علـــى الّصـــفقة العموميـــة بـــالتواطؤ مـــع  فـــا�رم حباجـــة  لتبيـــيض عائدات

وهنــا . املوظــف الــذي يســاعده علــى حتقيــق فعلــه اإلجرامــي مقابــل اســتالمه للهديــة املغريــة غاليــة الــّثمن

وميـة ، يف احلقيقـة أن اهلـدايا ال مقابـل هلـا وهنـا مل تكمن خطـورة جرميـة تلقـي اهلـدايا يف الّصـفقات العم

فالغرض هنا ليس بريئا بل . تُعطى تربعا بل ا�رم املبّيض للمال القذر له غاية من منحه املوظف اهلدية

                                                           
 5مجلة االجتهاد القضائي ،العدد، صورالتجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهأمال یعیش تمام، 11

 .99ص
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هنــاك غايــة واهلديــة هنــا مــن أجــل الوصــول إلىالغايــة ، وهــي اســتمالة املوظــف إليــه قصــدتواطئهمعه مــن 

  . خالل منحه الّصفقة  العمومية اليت تكون َمعربا  لذلكأجل  تبييض أمواله من 

جـرم 
ُ
فالركن املادي يتكون من السلوك الذي يصدر من املوظف العمومي يف عملية تلقيه للهديـة مـن امل

الــذي يريــد تبيــيض عائداتــه اإلجراميــة مــن خــالل مســاعدة املوظــف لــه  مقابــل اســتالمه هلديــة باهضــة 

لــذلك فاهلديــة تكــون متناســبة . أّن للُمبــّيض عائــدات إجراميـة كبــرية جــدا الـثمن ،ألن هــذا االخــري يعلــم

مــع قيمــة األمــوال الــيت يُــراد تبييضــها ،كمــا جنــد املشــرع اجلزائــري اشــرتط الصــفة املفرتضــة يف أن يكــون 

  .12املتلقي موظفا عموميا

ا الفعـل الـذي يُريـد املوظـف  يعلـم أّن هـذ توافر عنصـري العلـم و اإلرادة أي أنّ  هو و:  القصد اجلنائي

إتيانـــه ُجمـــّرم و كـــذلك علـــى علـــم أّن ُمقـــّدم اهلديـــة أو املزيـــة  غـــري مســـتحقة لـــه حاجـــة لديـــه ومـــع ذلـــك 

 .ينصرف املوظف العمومي لتلقيها و قبوهلا أو استالمها  

هـــذه اجلرميـــة فيهـــا قصـــد جنـــائي خـــاص يشـــرتط فيـــه انصـــراف إرادة اجلـــاين حنـــو إرتكابـــه للجرميـــة بتقبلـــه 

مه للهدية مبقابل يتعلق بإجراء ما يقوم به من خالل عمله ، وهو يف كامـل وعيـه أّن مـا يقـوم بـه واستال

  .هو فعل ُجمّرم

و القصد اخلاص الذي يتمثل يف أنه يقبـل اهلديـة مقابـل إعطائـه امتيـازات للغـري فهـو يقبـل اهلديـة       

  .بسبب املنصب الرمسي الذي يشغله

  

  

 

                                                           
 .مكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06من القانون  2انظر تعریف الموظف العمومي في المادة 12
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  الفرق بينها و بين جريمة الرشوة :الفرع الثالث 

تلقـي اهلـدايا و جرميـة الرشـوة مـن جـرائم الفسـاد الـيت تـؤثر  جنـد أّن كـل مـن جرميـة: مـن حيـث اخلطـورة 

 بشكل كبري على تنفيذ الّصفقات العمومية  و ُختل مببادئها خاصة 

نزهـــاء يف التعامـــل مـــع اإلدارة و لكـــن يف مـــا خيـــص املنافســـة الشـــريفة ، وكـــذلك تُفقـــد ثقـــة املتعـــاملني ال

 .الرشوة أكثر خطورة من تلقي اهلدايا و يظهر ذلك من خالل  العقوبة 

لقـــد ُوصـــفت جرميـــة تلقـــي اهلـــدايا بأ�ـــا أصـــل الفســـاد يف العـــامل ، حيـــث أّن كـــل مـــا يأخـــذه املوظـــف 

خــذه غــري مشــروع العمــومي مــن هــدايا مقابــل التواطــؤ ومنحــه التســهيالت  و اخلــدمات ،نقــول أّن مــا يأ

" هـدايا العمـال غلـول:"ويُعّد عائدات إجرامية وهذا ما أكده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله 

  .رواه اإلمام امحد 

لقد شّدد املشرع اجلزائري كثريا من عقوبة الرشوة يف الّصفقات العموميـة ألنـه يعلـم : من حيث العقوبة 

مومية  حيث قرر هلا عقوبة من عشر سنوات إىل عشرين سـنة و خطور�ا يف تدمري جمال الّصفقات الع

 دج 2.000.000 إىلدج  1.000.000بغرامة من 

  كما نص املشرع اجلزائري   01-06من قانون مكافحة الفساد  27وهذا يف املادة 

مــن نفــس القــانون املتعلــق مبكافحــة الفســاد علــى عقوبــة تلقــي اهلــدايا مــن ســتة أشــهر إىل  38يف املــادة 

 13دج 200.000دج إىل  50.000سنتني و بغرامة من 

نالحظ من خالل املادتني أّن املشرع اجلزائري شدد من عقوبة الرشـوة يف الّصـفقات العموميـة لكـن مل  

ينص على جرمية تلقي اهلـدايا يف الّصـفقات العموميـة بـل نـص عليهـا بشـكل عـام ،فرمبـا لـو حتـدث عـن 

                                                           
 .01- 06من قانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  38، 27انظر المادتین - 13
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موميــة لكانــت  عقوبتهــا ُمشــددة نظــرا ألمهيــة الّصــفقات العموميــة و جرميـةتلقي اهلــدايا يف الّصــفقات الع

  خلطورة الفساد على تنفيذها 

 .واحملافظة على املال العام و املصلحة العامة 

إضافة لعقوبيت احلبس و الغرامة هناك عقوبات تكميلية  و كذلك مصادرة عائدات الفساد، ومت النص 

   16على مصادرة العائدات و الوسائل املتعلقة بالفساد يف املادة 

 14اإلحتاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته  من إتفاقية

 من حيث دورها يف تفشي الفساد يف الّصفقات العمومية 

وز للمسؤول طلب أو قبول أو استخدام سلطة منصبه العام لضمان أي شـيء ذي قيمـة ، مبـا يف ال جي

  ،15ذلك اهلدية أو الوجبة أو الرتفيه 

املســاواة ( إنّ تلقــي اهلــدايا يــؤثر حتمــا علــى تنفيــذ الّصــفقات العموميــة مــن حيــث اإلخــالل مببادئهــا  

ري الفعـال للمـال العـام ، باإلضـافة إىل أّن املشـرع  و كذلك تعرقل من حتقيق التسـي) و املنافسة واإلعالن

كــل  عقــد أو :أشــار اىل أثــر الفســاد حيــث نــص قــائال  01-06مــن القــانون  55اجلزائــري يف املــادة 

متحصـــل عليـــه مـــن ارتكـــاب اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا القـــانون ،ميكـــن التصـــريح ....صـــفقة أو 

عرقلـــة تنفيـــذ الّصـــفقات العموميـــة  وهـــذا نظـــر لســـوء  فـــبطالن العقـــد يـــؤدي حتمـــا إىل 16...ببطالنـــه 

 .اختيار املتعاقد غري النزيه ، نتيجة جلرائم الفساد عامة و جلرمية تلقي اهلدايا خاصة 

 من حيث طبيعة اهلدية 

                                                           
  .2003یولیو  11الفساد و مكافحته المعتمدة بمابوتو بتاریخ  إتفاقیةاإلتحاد اإلفریقي لمنعمن  16انظر المادة - 14

15ACCEPTING GIFTS, MEALS, ENTERTAINMENT, OR OTHER THINGS OF VALUE: Ethics 
Commission Information Sheet # 7www.ethics.ohio.gov(An official cannotsolicit, accept, or use the 
authority of his public position to secureanything of value, including a gift, meal, or entertainment,) 

 .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06من القانون  55انظر المادة 16
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علــى  إن الرشــوة غالبــا تتعلــق مببــالغ ماليــة يــتم اإلتفــاق عليهــا بــني املتعاقــد الــذي يريــد احلصــول        

الصفقة بشكل غري مشروع و بني املوظف املرتشي الذي يطلب املقابل لتواطئـه ، لكـن اهلديـة أو املزيـة 

مــن األحيــان يف هــدايا ُمغريــة جــدا  الغــري مســتحقة يــتم اســتالمها ووضــع اليــد عليهــا، و تتمثــل يف كثــري 

بـّيض للمـال القـذر  تتمثل يف السيارات الفخمة أو حىت العقارات أو كميـات معتـربة مـن الـذهب ألن
ُ
امل

خرج أو السبيل لغسل أو تبييض عائداته 
َ
  . اإلجراميةال  يسعى لتحقيق الربح بل هدفه هو إجياد امل

  عالقة جريمة تقبل الهدايا بتبييض عائدات الجرائم في الّصفقات العمومية :المطلب الثاني 

شـــفافية واملســـؤولية و العقالنيـــة يف تســـيري إنـــه ملـــن الضـــروري أْن تُتخـــذ التـــدابري الالزمـــة لتعزيـــز ال       

، لكـن  01-06مـن قـانون مكافحـة الفسـاد  10نص عليه املشرع يف املادة  األموال العمومية هذا ما

هذا ال ميكـن لـه أن يكـون إذا ختلـى املوظـف العمـومي عـن أخالقـه املهنيـة و سـّهل للمجـرمني املبيضـني 

ـــة املتمثلـــة يف غســـلاحلصـــول علـــى الّصـــفقة العموميـــة  لتحقيـــق أغرا أو تبيـــيض  العائـــدات  ضـــهم الدنيئ

  .17اإلجرامية

  . األموالتسهيل عمليات تبييض :  األولالفرع 

إن املوظــف غــري النزيــه الــذي مل ُحتســن اإلدارة اختيــاره يســعى دائمــا الســتغالل وظيفتــه واالجتــار        

مبقابـل هديـة غاليـة الـثمن يرفـع �ـا مسـتواه �ا، مقابل تسهيل العمليات اإلجرامية أمام ا�رمني و ذلك 

أي العامـل -ومـا يعلـم : "االجتماعي فهو يستغل منصبه لتحقيق غرض شخصـي ، وقـال الغـزايل أيضـا

  .18"أنه، إمنايعطاه لواليته فحرام أخذه -أو املوظف

                                                           
 األموالو المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فبرایر  6مؤرخ في  01-05من القانون  2في المادة  األموالانظر تعریف تبییض  - 17

 .و تمویل االرهاب و مكافحتهما

 .2/4بیروت –أبو حامد الغزالي،إحیاء علوم الدین، دار المعرفة 18 -
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مـــن  16لقـــد نـــص املشـــرع اجلزائـــري يف املـــادة : مـــنح الصـــفقة العموميـــة للمجـــرم الـــذي يقـــدم اهلديـــة -ا

قـانون مكافحــة الفســاد علـى تــدبري منــع تبيــيض األمـوال لكــن يف احلقيقــة يصـعب هــذا بوجــود املــوظفني 

الــذين يتواطــؤون مــع ا�ــرمني و يقــدمون هلــم املعلومــات و املســاعدات قصــد   حصــوهلم علــى الّصــفقة 

  .العمومية اليت ُتستغل من أجل عمليات غسل املال القذر

كا يف عملية التبييض هذه ،ألنه يتلقى اهلدايا من ا�رم املبـّيض للعائـدات وهنا يعترب املوظف شري      

فهو يعلم مبصدر هذه اهلدايا و يساعد يف ارتكاب جرمية تبييض األموال يف إطـار الصـفقات  اإلجرامية

  .العمومية ، املهم عنده هو حتقيق الكسب و غرضه الشخصي دون مراعاته لواجبه املهين 

  : اإلجراميةتواطؤ املوظف إلخفاء عمليات التبييض للعائدات   -ب

بعــد أن تــنجح عمليــات غســل أو تبيــيض األمــوال يكــون علــى املــوظفني املتــواطئني إجيــاد الطــرق قصــد 

  إخفاء ذلك ومن بينها شل دور الرقابة وهذا من خالل إدخال املراقبني يف أعماهلم القذرة

الثمينة   الـيت يتلقاهـا هـؤالء املراقبـون بعـد أن يكونـوا قـد بـاعوا ضـمريهم و شراء سكو�م بتقدمي اهلدايا 

جّرمة
ُ
  .املهين ،  وأصبحوا ينتمون إىل قائمة ا�رمني إىل حني كشفهم و كشف أفعاهلم امل

  .نشر الفساد في الصفقات العمومية : الفرع الثاني 

دايا  تــؤثر ســلبا علــى تنفيــذ الّصــفقات مــن املســلم بــه أن لكــل جرميــة أثــر ســليب ،فجرميــة تلقــى اهلــ      

  .العمومية وتقضي على املنافسة الشريفة بني املتعاقدين

 .املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة  تـَْغلب

ــــة يعــــود إىل حتقيــــق هــــدف  إن تلقــــي املوظــــف العمــــومي للهــــدايا الفخمــــة يف جمــــال الّصــــفقات العمومي

هــو  هــو عــام علــى مــا تغليــب مــا نزاهــة شــرطها هــوشخصــي مــع عــدم مراعاتــه للمصــلحة العامــة ،ألن ال

  .خاص
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االقتصــادي للكثــري مــن املــوظفني -علــى رفــع املســتوى االجتمــاعي" الرشــاوى"تســاعد اهلــدايا و كــذلك 

 .19العموميني

 .تراجع دور الرقابة و فعاليتها 

علـى املشـرتيات العموميـة و إدارة   20نصت املادة التاسعة مـن إتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد

األمـوال العموميـة و مت اإلشـارة إىل ضــرورة وجـود نظـام يتضـمن معــايري للمحاسـبة و مراجعـة احلســابات  

و ما يتصـل بـذلك مـن رقابـة ،هنـا تتضـح العالقـة بـني الصـفقات العموميـة و املـال العـام و أمهيـة الرقابـة  

 .ومراجعة احلسابات 

زائري على  الدور الفعال للرقابة يف الّصفقات العمومية و حدد أنواعهـا وهـذا يف و لقد نص املشرع اجل

  . 156الفصل اخلامس يف القسم التمهيدي وبالضبط يف املادة 

متــارس عمليــات الرقابــة الــيت ختضــع هلــا الصــفقات العموميــة يف شــكل رقابــة داخليــة و رقابــة :" ...بقولــه

  . 21""خارجية ورقابة الوصاية 

لكن استغالل املوظف لوظيفته و تلقيه للهدايا مقابـل مـا يقدمـه مـن تسـهيالت للمجـرمني قصـد       

تبيـــيض عائـــدا�م اإلجراميـــة و جعـــل املـــراقبني يتواطـــؤون معهـــم مقابـــل اســـتالمهم للهـــدايا الثمينـــة  هـــذا 

مـن ســوء  يقضـي علـى الـدور الفعــال للرقابـة حلمايـة املـال العــام مـن النهـب و محايـة الّصــفقات العموميـة

  ...التسيري و التنفيذ 

بيضني الستغالل الّصفقات العمومية 
ُ
 .فتح الطريق أمام امل

                                                           
19Normandeau, André. Les" déviationsen affaire" et les crimes en col blanc. J.-M. Tremblay, 2006p15 
Les « pots-de-vin » contri-buent à élever le niveau socio-économique de nombred'officierspu-blics) 

في  58/4من إتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  9انظر المادة   -10 20

  .دورتها الثامنة

  .العمومیة و تفویضات المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247من قانون  156انظر المادة 21
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إن مســاعدة املـــوظفني غـــري املتخلقـــني للمجـــرمني علـــى تبيـــيض عائـــدا�م اإلجراميـــة يف جمـــال الّصـــفقات 

ة ويســر، العموميــة ، يفــتح البــاب أمــام مجاعــات أخــرى مــن ا�ــرمني للقيــام بعمليــا�م اإلجراميــة بســهول

وهـذا مـا يسـيئ لـإلدارة . وكذلك توسيع دائرة التواطؤ مع من هم إطـارات يف جمـال الّصـفقات العموميـة

تعاملني
ُ
و اإلدارة و ينعدم الّشعور بالشفافية   العمومية و املوظفني العموميني وبالتايل تضيع الثقة بني امل

  .و ينتشر اإلجرام و اآلفات   والعدالة
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  :خامتة

 جرمية تلقي اهلدايا هي وسيلة فّعالة لتبييض العائدات اإلجرامية يف جمال الّصـفقات يف اخلتام نقول أنّ  

  العمومية، وبالتايل يرتاجع مستوى تنفيذ الّصفقات العمومية ،

علــــى أداء املتعــــاملني  و تغيــــب املنافســــة الشــــريفة مــــا يــــؤثر االقتصــــادينيو تنعــــدم الثقــــة بــــني املتعــــاملني 

غـري  العمـومينياألكفاء، وكذلك تغلـب املصـلحة اخلاصـة علـى املصـلحة العامـة و يزيـد جشـع املـوظفني 

مــا ُيصــّعب  املتخلقــني ، و تصــبح هلــم اخلــربة يف تســهيل عمليــات تبيــيض األمــوال بشــكل مــنّظم وســّري

  .عمليات تتبع ما يقومون به من إجرام 

اهلدايا يف كو�ا صورة من صور الرشوة ، تعمل علـى فـتح جمـال اإلغـراء  كما تكمن خطورة جرمية تلقي

أمام كل موظف عمومي ضعيف الشخصية يكون مسـتعدا  للتخلـي عـن ضـمريه املهـين لتحقيـق غـرض 

  .شخصي 

و درءا للفســاد عامــة و جلرميــة تلقــي اهلــدايا يف جمــال الّصــفقات العموميــة ال بــد مــن إجــراءات و تــدابري 

  :يف صارمة تتمثل 

  .أن يكون اختيار املوظف العمومي مبنيا على الشفافية و الكفاءة واألخالق-

  ضرورة نشر الوعي يف أوساط املوظفني وضمان التكوين اجلاد من أجل اجلودة-

  .والفعالية و التقدم

  .أن يتم تفعيل دور الرقابة من قبل مراقبني أكفاء و خملصني للمهنة و للوطن -

  .مية تلقي اهلدايا من شغل وظيفة عمومية بعد ثبوت إدانتهأن ُحيظر مرتكب جر  -

  .ضرورة اإلفصاح عن مصدر اهلدايا املقدمة للموظفني  -
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  .جيب على املوظف العمومي التصريح باملمتلكات واإلفصاح عن كل ما ميلكه  -

  .قيام اإلدارة بإجراءات  تأديبية اليت تؤدي للتوبيخ أو حىت الفصل-
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .برواية ورش عن نافع  –القرآن الكرمي 

 58/4املتحــدة ملكافحــة الفســاد املعتمــدة مبوجـب قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  األمــم اتفاقيـة -

 .يف دور�ا الثامنة

 .2003يوليو  11اإلحتاد اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته املعتمدة مبابوتو بتاريخ  إتفاقية -

 .قاموس عريب عريب. املعجم الوسيط ،اللغة العربية املعاصر

 .املعاين اجلامع  معجم عريب عريب

 .357/ 15دار صادر،: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب،بريوت ابن منظور

 .2/4بريوت –أبو حامد الغزايل،إحياء علوم الدين، دار املعرفة 

  )تفسري سورة النمل( )دط ،دس(سري الطربي، داراملعارف،الطربي، تف حممد بن جرير

اهلـدايا الرتوجييـة التجاريـة خترجيهـا الفقهـي، *علـي التميمـي، عـادل حـرب اللصاصـمة" حممد رضـا"عماد 

 .1،2013، ملحق 40وضوابطها الشرعية،دراسات، علوم الشريعة والقانون، ا�ّلد 

ثة مبوجـب قـانون الوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه، جملـة أمال يعيش متـام، صـورالتجرمي اجلديـدة املسـتحد

  .5االجتهاد القضائي ،العدد

عـــــن ســـــعيد وجيـــــه ســـــعيد منصـــــور،أحكاماهلدية يف الفقـــــه اإلســـــالمي،األطروحة اســـــتكماال ملتطلبـــــات 

احلصول على درجة املاجسـتري يف الفقـه والتشـريع بكليـة الدراسـات العليـا يف جامعـة النجـاح الوطنيـة يف 

 .2011فلسطني، –نابلس 
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إجـراءات فصـل اإلفـراج عـن البضائـع  عـن التخليـص اجلمركـــــي نظــرة علـى  قانــون  

  املتضمــن تعــديــل قانـــون اجلمــــارك 04 -17

  2بن عزوز إبراهيم جامعة وهران : األستاذ

  :ملخص 
  

 07-79للقانون رقم املعدل و املتمم  2017 فرباير 16املؤرخ يف  04-17رقم عرف قانون      

تغري و تسهيل اإلجراءات اجلمركية املتبعة و املتضمن قانون اجلمارك،    1979يوليو  21املؤرخ يف 

التصدير و التعقيدات يف  إجراءات االسترياد و يف اإلفراج عن البضائع، إذ مت رفع العديد من العقبات 

اليت كانت موجودة يف  تبسيط املتطلبات املستندية لالسترياد والتصدير إىل أدىن حد   و هذا بتقليل و

النسخة السابقة من القانــــون بعد األخذ باالعتبار اتفاقية كيوتو وكافة االتفاقيات اليت وقعت عليها 

 .اجلزائر فـــي قطاع اجلمارك

Résumé  

La  loi n ° 17-04 du 16 février 2017 modifiant  et complétant  la loi n ° 79-07 du 
21 juillet 1979 portant code des douanes , a modifié et facilité les procédures 
de dédouanement des marchandises qui étaient comme des  obstacles dont 
elle a modifié certaines complexités dans les  procédures d'importation et 
d'exportation afin de  minimiser et simplifier les exigences en matière de 
documentation d'importation et d'exportation qui existaient dans la version 
précédente de la loi après avoir pris en  compte la Convention de Kyoto et tous 
les accords signés par l'Algérie dans le secteur des douanes. 

 

. 
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                 :مقــــــدمــــة    

 07-79للقانون رقم املعدل و املتمم  2017 فرباير 16املؤرخ يف  04-17رقم يرمي قانون      

، إىل تبين املفاهيم املكرسة من طرف و املتضمن قانون اجلمارك   1979يوليو  21املؤرخ يف 

االتفاقيات اجلمركية الدولية اليت إنضمت إليها اجلزائر فهو يوفر الكثري من الضمانات للمتعاملني 

و املستثمرين خبصوص توحيد إجراءات التخليص اجلمركي طبقا للمعايري الدولية  1االقتصاديني 

  .هي اإلجراءات اليت ستصبح دون أدىن شك أبسطاملستعملة من طرف املنظمة العاملية للجمارك و 

�ذا القانون اجلديد سريصد املستثمر تغري اإلجراءات املتبعة يف اإلفراج عن البضائع ،  و هي       

بإعتبارها   حول تبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية  2نفسها اليت جاءت �ا االتفاقية الدولية لكيوتو 

و اليت وافقت عليها املنظمة العاملية  للجمارك  ئيسي املعين بإصالح اجلمارك النص املرجعي الـدويل الر 

، و يعترب اهلدف الرئيسي من حتيني هذا النص القانوين  2006وبدأ نفاذها يف فرباير  1999يف عام 

هو تسهيل اإلجراءات اجلمركية، إذ مت رفع العديد من العقبات اليت كانت موجودة يف النسخة السابقة 

بعد األخذ باالعتبار اتفاقية كيوتو وكافة االتفاقيات اليت وقعت عليها اجلزائر فـــي قطاع  3ن القانــــونم

،  إذ  5كما جاء هذا القانون اجلديد لتعزيز الرقابة اجلمركية عن طريق حق اإلطالع .  4اجلمارك 
                                                           

عود أصل مفھوم المشغلین االقتصادیین المعتمدین في إطار معاییر تأمین وتیسیر التجارة العالمیة إلى اتفاقیة كیوتو ی -   1
  .والبرامج الوطنیة" األشخاص المعتمدین"المعدلة التي تتضمن معاییر بشأن 

  
مـایـو سـنـة  18كیوتـو بتاریخ ( بـروتــوكـول تـعـدیـل االتـفـاقـیــة الـدولـیـة لتبـسیط وتنـسیق األنظـمة الجـمركیـة    -  2

و الـمـصادق عــلیھ بــتحفظ  بالمرســوم الرئـاسي  رقم      1999یـونـیـو سـنة  26المحـرر بـبـروكـسیـل یوم )  1973
     . 2000 دیسمبر سنة  23المــــوافق  1421رمــــضــــان عــــام  27المـــؤرخ  في    2000-447

المتضمن قانون الجمارك،  1979یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79القانون رقم     3
   .المعدل والمتمم

لواجب اتـخـاذھـا لحـظـر ومـنع االسـتیـراد والـتـصـدیـر والـنـقل غـیر الـشـرعي االتـفاقـیـة المـتـعـلـقة بـالـتـدابـیـر ا -   4
-73و المــصـادق عــلـیــھـا بــاألمـر رقم   1970نـوفــمــبـر ســنـة  17المـبـرمـة ببـاریس في  للـمـمـتـلـكـات الـثقـافـیـة

  .1973  یولیو سنة   25الموافق  1393جمادى الثانیة عام   25المؤرخ فـي  37
یــونـــیــو ســـنــة   26االتـفــاقـیــة المــتـعــلــقـة بــاإلدخــال المـؤقت المــبـــرمـــة في اســطـــنـــبــول بـــتــاریخ   -

  12الموافق     1418رمضان عام   14المـؤرخ في   03-98والمـصــادق عـلــیـھــا بـالمــرسـوم الــرئـاسي رقم  1990
  .1998 ینایر سنة 

  
  .04-17مكرر من قانون الجمارك  15و المادة  14لمزید من المعلمات عن حق و واجب االضطالع أنظر المادة  -  5
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ثائق اليت �م نشاطهم دون أي ميكن ألعوان اجلمارك الوصول يف خمتلف اإلدارات اجلزائرية إىل كل الو 

اعرتاض من أجل ضمان جناعة أكثر يف جمال الرقابة البعدية و باملقابل تلتزم إدارة اجلمارك باملثل يف 

و تعد إعادة هيكلة آليات الرقابة من . جمال تبادل املعلومات مع باقي املصاحل  و األجهزة احلكومية

وذلك عرب وضع أساليب جديدة ترتكز على حتليل أهم األهداف اليت يرمي إليها هذا القانون 

   .املخاطر وحتسني عمليات الفحص

  : التعجيل بالتخليص الجمركي 

 1994لعام  6 إتفاق الغاتتتصـل إجـراءات التعجيل بالتخليص اجلمركي باملادة الثامنة من      

منها اليت تقر  )ج(1الفقرة ، وخباصة ) الرسوم واإلجـراءات املتصلة باالسترياد والتصدير ( بشأن 

باحلاجة إىل تقليل حدوث و تعقيد إجراءات االسترياد والتصدير إىل أدىن حد و تقليل وتبسيط 

ويف املفاوضات اجلارية بشأن تيسري الـتجارة ، يقرتح أعضاء  .املتطلبات املستندية لالسترياد والتصدير 

وترتبط هذه   .ن إجراءات التخليص اجلمركي منظمة التجارة العاملية فصل رفع اليد عن البضائع ع

   .7القضية بعملية حتديث إدارة اجلمارك 

كإجراء يسمح باإلفراج عن  )فصل اإلفراج عن التخليص ( و ميكـن وصف مصطلح          

البضائع من التخليص اجلمركي قـبل سداد الرسوم والضرائب يف حالة إرجاء البت النهائي يف تصنيف 

و قد يلزم ضمان يف شكل تأمني أو سند، و هذا ما   .قييم القيمة واملعامالت األخرىالبضاعة و ت

    ونتيجة لذلك أصبح هنالك تركيز كبري على التجارة. فرضته  العوملة و زيادة هائلة يف جتارة احلدود 

م على و أنصب ذات الرتكيز على العمليات التنظيمية اليت يتم إجراؤها عند احلدود لضمان أ�ا تت

فقد . أكمل وجه ،    و أن الزمن الالزم لإلجراءات ذات الصلة بالتجارة مت ختفيضه إال احلد املالئم 

                                                                                                                                                                                     

  
6   Jouanneau. D,, Le GATT. 2 édition, PUF « Que Sais –je ? . Paris, 1987. P 15. 
 
7  Michel Rainelli : L’organisation du commerce. Casbah éditions. Alger. 1999, P :26    .  
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أصبح تسليم البضائع يف وقتها أمرا ضروريًا للشركات إذ يعود مبنافع مجة على كافة األطراف املشاركة 

  .يف سلسلة اإلمداد و شبكة النقل الدويل

              ارة اجلمارك اجلزائرية ذات شقني مها تأمني ومحاية اإليرادات الوطنيةإن الرؤية أمام إد       

فالتأخري يف اإلفراج عن   .بكفاءة، ويف الوقت نفسه التعجيل بالتخليص على البضائع واإلفراج عنها

البضائع بسبب التخليص اجلمركي ، مبا يشمل من  اإلجراءات املطولة للمراقبة والسداد ، ميثل 

مشاكل خطرية للممارسات احلديثة للتجارة  و النقل الدويل للبضائع ، ألن  الفرتة الزمنية اليت 

حتتاجها اإلدارة اجلمركية لتطبيق الضوابط اجلمركية على حنو يؤدي إىل ضبط كل حركة البضائع قد 

وقد أصبح  .أصبحت حتظى باهتمام كبري من جانب كافة التجار العامليني و الشاحنني و الناقلني  

تسليم البضائع يف وقتها مها عمليايت وجتاري للحكومات وأصحاب األعمال و شركات النقل وغريها 

من العاملني يف صناعة الشحن ، فضال عن أنه يتيح هلؤالء فرصة ال تقدر بثمن للتعرف على معايري 

  .8الكفاءة اجلمركية 

وقد اعرتف �ذا الواقع على نطاق واسع مما حفز إدارة اجلمارك اجلزائرية  على مراجعة       

اإلجراءات جلعل املعامالت التجارية أكثر كفاءة وفعالية يف التكاليف ولتعزيز القدرة التنافسية  

   . للمتعاملني االقتصاديني

يسـري جنـبا إىل جنـب مع إدخال  إن اعتماد إجراءات منفصلة لإلفراج عن البضاعة ينبغي أن       

من قانون اجلمارك  46أدوات مجركية أخرى حديثة تشمل تقييم املخاطر املنصوص عليه يف املادة 

  .07 - 79من الـقانون رقم   1مكرر 92و  92 ملادةاملعـدل و املتمم ألحـكام ا  17-04

ها قبل وصول البضاعة وإجراءات إن التخليص املسبق على أساس مسـتندات يـتم املوافقة علي       

و املستوردين  .   9أخرى سابقة على وصوهلا من شأ�ا أن تسمح للناقلني و  املتعاملني االقتصاديني
                                                           
8  Idir KSOURI , les control du commerce extérieur et des changes , 2e édition revue, Edition 
Grand Algérie Livres ( G.A.L) .  2008.P 29. 
 

متعامل حسب الموقع الرسمي لإلدارة  335بلغ عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین لدى إدارة الجمارك الجزائریة     9
 .http://douane.gov.dz/pdf/OA/LISTE%20DES%20OEA.pdfالعامة للجمارك 
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  .بنقل البضاعة عند الوصول و أن يشكل هذا اإلجراء رحبا يف الوقت واملال  

تفرج عادة عن البضاعة من و هناك مشكلة رئيسية يتعني التصدي هلا هي أن إدارة اجلمارك ال   

التخليص إال عند حـل مجـيع القضـايا و سداد احلقوق و الرسوم املستحقة مسبقا أو إيداعها أو 

   .04-17من القانون  54ضما�ا كما نصت عليه املادة 

و كثريا ما يصعب استكمال تصنيف البضائع ألغراض التعريفة اجلمركية على الطبيعة ، مثلما       

كما أن املنازعات قد  ل بالنسبة للمواد الكيميائية اليت قد تتطلب حتليال مطوال يف املخترباتهو احلا

تطول بشأن التقدير الصحيح للقيمة لدى اجلمارك و إن هذه املشاكل اليت تعيق السداد واإلفراج 

و بعبارة   .حد ممكنالنهائيني هلا أثر سليب عـلى القـدرة التنافسية وينبغي إزالتها أو تقليلها إىل أدىن 

  .أخرى فإن فصل إجراءات اإلفراج عن إجراءات التخليص من شأنه أن يعجل باإلفراج عن البضائع

  :مصـــادر التأخيـــر

فبعضه يتصل بقضايا موضوعية، مثل نقص املعلومات لتقدير قيمة البضائع  أسباب التأخري كثرية     

وهناك تأخري آخر يتصل بتجهيز إجراءات . الصحيح ألغراض اجلمـارك أو لتقرير البند التعريفي 

و اإلفراج عن   السداد ، أي حساب املبالغ املستحقة ، وحتصيل املال و إصدار رخصة رفع البضائع 

  .البضائع 

   :مشاكل التقييم -  

اجلمركية ، ألن القيمة  و التكاليف  10كثريا ما تظهر مشاكل على السطح بصدد تقدير القيمة     

    .ذات الصلة تشكل األساس املباشر حلساب الرسوم و احلقوق املستحقة يف معظم احلاالت

و الرسوم    و قد تكون هناك فاتورة ضـائعة، و رمبـا ال يكـون هناك توثيق جيد حلساب احلقوق  

          املستحقة يف السعر أو رمبا تطلب إدارة اجلمارك مستندات أخرى للتحقق من القيمة املصرح �ا 

و قد ثبت بوجه خاص صعوبة التقييم يف احلاالت اليت يكون فيها املصدر هو فرع للشركة   .

                                                                                                                                                                                     

  
.04-17من القانون  06المادة  -    10  
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إىل مكاتب تنشأ   وقد حتال حاالت كهذه أحيانا  .املستوردة أو على صلة �ا بطريقة أو أخرى

داخـل إدارة اجلمارك للتحقق من القيمة ، لكن النتيجة احلتمية هي حدوث تأخري يف اإلفراج عن 

من اتفاق منظمة التجارة العاملية  13ولذا نفذت إدارة  اجلمارك احلكم الوارد يف املادة   .البضائع

تقرير القيمة اجلمركية لبضائع مستوردة  إذا أصـبح من الضروري ، يف حالة(   :املتعلق بالتقييم اجلمركي

، تأجيل البت النهائي يف هذه  القـيمة اجلمركية ، ميكن للمستورد مع ذلك سحبها من اجلمارك إذا 

قدم املستورد ، يف حالة طلب ذلك ،  ضمانة كافية يف شكل ضمان أو تأمني مناسب يغطي السداد 

وعلى تشريع كل دولة عضو العمل  .ضع لـها البضائع النهائي للرسوم و احلقوق اجلمركية الذي قد خت

-98من القانون رقم  7عدلة باملادتني امل 100أقرته املادة ، و هذا ما ) على توفري هذه الظروف 

 2017فرباير   16املؤرخ يف  04-17من القانون رقم  50و 1998غشت  22املؤرخ يف  10

إبالغها بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع املتنازع متنح إدارة اجلمارك فور : ( اليت تنص على أنه 

  :فيها شريطة 

  الطعن، جلان طرف من البضائع فحص اليد، رفع مينع ال أن -

 أن ال تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها،-

احتماال، على أن يودع أو يضمن بكفالة، مبلغ احلقوق و الرسوم و العقوبات املالية الواجب أداؤها -

  .أساس تقدير أعوان اجلمارك 

  ميكن إدارة اجلمارك إعفاء املتعاملني ذوي املالءة من تقدمي الضمان املنصوص عليه يف هذه املادة

  ).ضمن الشروط احملددة مبقرر من املدير العام للجمارك 
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إدارة  اجلمـارك، كما  و هذا �ـدف جتنب الـتأخري يف اإلفراج عن البضاعة  على مستوى            

باإلفراج عن البضائع و تعليق  مدفوعـات  11نصت عليه  بعض اقرتاحات منظمة التجارة العاملية

الرسوم انتظارا لنتيجة الطعن يف قرار مجركي موضع خالف، واستيفاء التقييم اجلمركي أو التصنيف 

و هذا اإلفراج   .تصديرها الحقاً  اجلمركي، وبالنسبة للواردات اليت تتعرض لتجهيز يف الداخل ويعاد

املبكر إىل حني تسوية املنازعات أو قضايا التقييم أو التصنيف ينبغي مساندته بإيداع كفالة أو ضمان 

و تودع الكفالة  لدى إدارة  اجلمارك مبا يسمح هلا بتلبية أية مطالب يف حالة  عدم وفاء  .إضايف

قيام اجلمارك باحلجز املادي على البضائع، و يتم  جتنيب وبذلك يصبح ال داعي ل . التاجر بالتزاماته

   . التأخري يف اإلفراج عنها و تسليمها

إن توفـري الكفالـة املالية لضمان اإلفراج الفوري عن البضائع يتوخى أيضا يف االتفاقية الدولية        

اتفاقية كيوتو املنقحة ( للمنظمة اجلمركية  العاملـية بشأن تبسيط و تنسيق اإلجراءات اجلمركية 

إذا اقتنعت اجلمارك بأن مقدم (   :يف هذه االتفاقية عـلى اآليت  41 -3و ينص املعيار ). 1999

اإلقرار سيفي الحقا بكافة اإلجراءات فيما يتعلق بالتخليص على البضائع، تقوم اجلمارك باإلفراج 

مسيا حيدد التفاصيل األساسية الدقيقة عن البضائع شريطة أن يصدر مقدم اإلقرار مستندا جتاريا أو ر 

للشحنة  املعنـية و يكـون مقبوال للجمارك، بعد إيداع تأمني، عند طلبه، ضمانا لتحصيل أي رسوم 

  .2006وضرائب منطبقة و قد بدأ نفاذ اتفاقية كيوتو املنقحة يف فرباير 

                                                           

ان ، مھمتھا األساسیة ھي ضمسویسرا في جنیف عالمیة مقرھا مدینة التجارة العالمیة ھي منظمة  منظمة  11 
و ھي المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة المعنیة . بأكبر قدر من السالسة والیسر والحریة التجارة انسیاب

أغسطس / آب  1دولة مراقبة كما في  20دولة عضو إضافةً إلى  164ارة العالمیة تضم منظمة التج. بالتجارة ما بین الدول
2016. 

، كما أنھا المنظمات الدولیة وھي واحدة من أحدث.   1995 ینایر/ كانون الثاني   1تأسست منظمة التجارة العالمیة في
، وبالرغم من أن الحرب العالمیة الثانیة ، والتي أنشئت في أعقاب (GAAT)االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة للجات خلیفة

منظمة التجارة العالمیة ما زالت حدیثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي تم وضعھ في األصل تحت الجات قد بلغ 
 .عمره خمسون عاماً 
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قد تؤدي مشاكل إىل جانب صعوبات التقييم ،  : التصـنيف و مجـاالت مشاكل أخرى  -     

  :أخرى إىل تأجيل  التخلي،  و قد تكون هذه املشاكل هي 

على أساس املعلومات املتاحة عند  12مـثال ال ميكن تقرير البند التعريفي  : التصـنيف -     

  .التخليص ، أو يوجد نزاع بني اجلمارك و مقدم التصريح اجلمركي 

               مثال عدم كفاية املعلومات بشأن أوضاع النقل أو نوعيته أو   : مستندات مفقودة -     

  .حجمه ؛ أو نقص شهادات املنشأ لالستفادة من  للمعاملة التفضيلية ، أو نقص شهادات صحية 

و تشـكل يف حد ذا�ا سببا للتأخري، و خاصة عند  حساب املبالغ   :إجـراءات السـداد -     

و قد و جد املشرع   .املال املطلوب و صدور إخطار االستالم  و اإلفراج املستحقة و حتصيل

اجلزائري حال هلذه املشكلة بالسماح باإلفراج عن البضائع قبل السداد والتحصيل الفعليني للحقوق و 

السداد قـبل   :و تشمل هذه احللول  .الرسوم اجلمركية يف إجراء منفصل مستقل عن التخليص النهائي

النهائي ، إما إىل قابض اجلمارك أو إىل مصرف جتاري يرتبط باجلمارك ؛ و إرجاء  السـداد   التخليص

و عادة ما يطلب تأمني أو   -أي سـداد الرسوم والضرائب يف غضون مهلة زمنية قصرية بعد التخليص

ـاب ضمان ؛ و خمططات ائتمانية ، أي اإلفراج عن البضائع يف حني تقيد املبالغ املستحقة يف حس

و هـذا ينطوي على التزام قانوين من جانب املستورد ، و هذا   -ائـتماين للسـداد يف مـرحلة الحقـة  

ومعدلة ومتممة  1994من قانون املالية لسنة  105حمدثة باملادة مكرر   109املادةما نصت عليه 

  : أنه اليت تنص على  2017فرباير   16املؤرخ يف  04-17من القانون رقم  54باملادة 

ميكن إدارة اجلمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية احلقوق والرسوم ( 

املستحقة والغرامات احملتملة وكل املبالغ األخرى املستحقة، مقابل اكتتاب املدين إلذعان سنوي 

  :يكفل قرض الرفع ويتضمن االلتزام مبا يأيت

                                                           
 2001غــشت ســنــة  20المــوافق  1422المــــــــؤرخ في أول جــمـــادى الــثــانـــیــة عــام  02- 01األمــــــــر رقم    12

 .و المــتـــضــمن تـــأســیس تـــعــریــفـــة جــمــركـــیــة
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 (15)تسديد احلقوق والرسوم والغرامات وكل املبالغ األخرى املستحقة، يف أجل مخسة عشر  - )1

  يوما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع،

  ،)‰1(تسديد حسم خاص قدره واحد يف األلف  - )2

يف حالة عدم التسديد يف اآلجال املقررة، تدفع فائدة عن التأخري كما هي حمددة يف املادة  - )3

  ).مكرر من هذا القانون  108

 و كذا   :1998غشت  22املؤرخ يف  10-98من القانون رقم  7املعدلة باملادة  110املادة 

إدارة اجلمارك أن تسمح برفع البضائع املستوردة من طرف اإلدارات العمومية واهليئات العمومية ( 

ي أو حلسا�ا قبل تسديد احلقوق واجلماعات اإلقليمية أو املؤسسات العمومية ذات  الطابع اإلدار 

والرسوم، شريطة أن يقدم املستورد إلدارة اجلمارك التزاما بتسديد احلقوق والرسوم املستحقة يف أجل ال 

 .يتجاوز ثالثة أشهر 

 ).حيدد شكل هذا االلتزام ومضمونة مبقرر من املدير العام للجمارك

 :ضمـان الســداد 

 .ضمان السداد و االلتزام أداة أساسية لتأمني اإلفراج املسبق عن البضائعمثـلما ذكر أعاله ، يعد      

و حاملا يودع املتعامل االقتصادي و املستورد ضمانا لدى اجلمارك ، يتاح لـه عدد من اإلجراءات  

و لذلك ستكون إدارة اجلمارك قد قدمت خدمة مفيدة للمتعامل  و املستورد باختاذ هذه    .املبسطة

  .لتنفيذ خيارات الضماناخلطوات 

و قد تتخذ أدوات الضمان أشكاال عديدة تشمل الودائع النقدية ، و الكفالة من جانب     

املصارف أو شركات التأمني، و سـندات أو الـتزامات أخرى ملزمة قانونا تؤكد السداد النهائي للحقوق     
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ذو طابع عام، أي يغطي عددا من  و قد يغطي الضمان معاملة وحيدة أو يكون .و الرسوم املستحقة

  .املعامالت

 :آثــار اإلجــراء

إىل جانـب أدوات الضمان حلماية إدارة اجلمارك، فإن اإلفراج املبكر عن البضائع من 

خالل إجراءات التخليص املعجلة سيستفاد الكثري  ، لكـي يكون عمليا و جديرا بالثقة، من حتليل 

، و فرز الشركات اجلديرة بالثقة  اسـتنادا إىل سـجالت االلـتزام املخاطر و فقا للممارسات الدولية

السـابقة بـاللوائح التجارية، وتقنيات إدارة املخاطر، فضال عن إجراءات املراجعة بعد التخليص 

  .اجلمركي

  :الفوائــد بالنسبة للمتعاملين االقتصاديين و المستوردين

لإلفراج عن البضائع باملوازاة  مع أفضل املمارسات  ينـبغي الـنظر إىل إدخـال نظام منفصل      

و باستخدام إجراءات اإلفراج السريع  قبل استكمال   13 .األخرى اليت تطبقها  إدارة اجلمارك

  :التخليص اجلمركي ، سيكسب التاجر وقتا و يوفر تكلفة على حنو ما يرد أدناه 

من احلجز اجلمركي لـه أمهية قصوى للتجارة  إن اإلفراج السريع عن البضائع  : تقلـيص زمن اإلفراج

  .للحفاظ على القدر التنافسية

إن التخليص اجلمركي السريع و اإلفراج عن البضائع يف أسرع وقت ممكن  : العملـيات اآلنـيــــة

  .يشكالن شرطا ضروريا لعمليات اإلنتاج و التجارة و شبكات النقل الدويل

تخزين و املخازن كنتيجة مباشرة إلجراءات اإلفراج املنفصلة  ستقل رسوم ال :توفير رسوم التخزين

  .فضالً عن تقليل تكاليف التأمني على السلع يف املخازن

                                                           
13     Elisabeth NATAREL, le rôle de la douane dans les relations commerciales 
internationales, édition ITCIS, 2007.P 61. 
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  :الفـوائــــد للخزينـــة العموميــة

إن استخدام الضمان يوفر ضمانة للسداد النهائي للحقوق و الرسوم اجلمركية،   :تحسـيـن الضـمان

  .قدان اإليراداتأي أن اخلطر ضئيل أمام ف

عند تسوية األموال املستحقة لدى املصارف التجارية أو  : عـدم المسـؤولية عن التعامل في المالي

وهذا جمال حساس إلدارة   .الوطنية، ال تتحمل اجلمارك مسؤولية إدارة املال أو مراقبته أو حسابه

والسرقة ، و قد يشكل أيضاً إغراء  اجلمارك ، إذ إن التعامل املادي قد يؤدي إىل خسائر، منها السطو

  .ملوظفني بعينهم

 التكــاليـــف

سيشـكل فصـل إجـراءات اإلفراج عن إجراءات التخليص يف معظم احلاالت جزءًا من برنامج       

و يف هذه احلالة، فإن النفقات املتصلة مباشرة �ذه التسهيالت قد تكون   .أوسع للتحديث اجلمـركي

منخفضة نسبيا و تقتصر على منشورات إلعالم الدوائر التجارية وعلى دورات تدريبية ملوظفي إدارة 

  .اجلمارك

 : المتضمــن تعــديــل قانـــون الجمــــارك 04 -17توصيات التنفيــــذ تعديالت قانون 

لقـدرات ملوظفي إدارة  اجلمارك على أن يتفهموا بشكل أفضل الوسائل املفيدة اليت يتيحها فصل بـناء ا

و يتطلب تنفيذ اإلجراءات اجلديدة معرفة خيارات  .إجـراءات اإلفـراج عـن إجراءات التخليص

   .الضمان و الشروط املتصلة  باإلجـراءات اجلديـدة
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املستوردة االستفادة من إجراءات اإلفراج املنفصل، جيب نظـم الضمان ،  حني تريد الشركات      

و جيب أن توفر هذه النظم أدوات   .توافر نظام ضمانات يكفـل السـداد الواجـب للرسـوم والضرائب

  .14شىت للضمان، منها الضمانات البنكية والسندات والودائع املالية 

ينبغي على إدارة اجلمارك  أن تتحقق من نشر  اإلجراءات اجلديدة  .إلجراءات اإلفراج املنفصل      

سيظهر  و توثيقها للموظفني على النحو الواجب و نشرها للمجتمع التجاري الداخلي و الدويل ما 

   .مؤشر جيد على التنفيذ الفعال حني يستخدم عدد من املتعاملني اإلقتصاديني اإلجراءات اجلديدة 

اجلمارك، مبا يشمل فصل إجراءات التخليص عن إجراءات اإلفراج، أمر ضروري  إن حتديث إدارة     

و يف حني تضع احلكومات األساس للتحديث ، ستضطلع   15.لالسـتفادة من التجارة العاملية احلرة

و لذا سيحتاج  .إدارة اجلمارك بالتنفـيذ والتشـغيل الفعال للتعديالت الواردة يف قانون اجلمارك اجلديد 

تعاملني أو الناقلني و شبكات النقل الدويل لإلملام باإلجراءات اجلمركية اجلديدة ، و تنمية عالقة امل

  .طيبة مع ا�تمع التجاري

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .1988سمیحة القلیوبي ، األسس القانونیة لعملیات البنوك، دار النھضة العربیة ، بدون طبعة    14
      

15   Idir KSOURI , les control du commerce extérieur et des changes , op.cit.P 143. 
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  :قائمة المصادر و المراجع 

عود أصل مفهوم املشغلني االقتصاديني املعتمدين يف إطار معايري تأمني وتيسري التجارة ي    - 1

  .والربامج الوطنية" األشخاص املعتمدين"اتفاقية كيوتو املعدلة اليت تتضمن معايري بشأن العاملية إىل 

 18كيوتـو بتاريخ ( بـروتــوكـول تـعـديـل االتـفـاقـيــة الـدولـيـة لتبـسيط وتنـسيق األنظـمة اجلـمركيـة   -2

و الـمـصادق عــليه بــتحفظ    1999يـونـيـو سـنة  26احملـرر بـبـروكـسيـل يوم )  1973مـايـو سـنـة 

 23املــــوافق  1421رمــــضــــان عــــام  27املـــؤرخ  يف    447-2000باملرســوم الرئـاسي  رقم    

  . 2000 ديسمرب سنة 

 1979يوليو سنة  21املوافق  1399شعبان عام  26املؤرخ يف  07- 79القانون رقم  - 3

  .تمماملتضمن قانون اجلمارك، املعدل وامل

االتـفاقـيـة املـتـعـلـقة بـالـتـدابـيـر الواجب اتـخـاذهـا حلـظـر ومـنع االسـتيـراد والـتـصـديـر والـنـقل غـري   - 4

و املــصـادق عــلـيــهـا   1970نـوفــمــبـر ســنـة  17املـبـرمـة ببـاريس يف  الـشـرعي للـمـمـتـلـكـات الـثقـافـيـة

  .1973  يوليو سنة   25املوافق  1393مجادى الثانية عام   25املؤرخ فـي  37-73بــاألمـر رقم 

 1990يــونـــيــو ســـنــة   26االتـفــاقـيــة املــتـعــلــقـة بــاإلدخــال املـؤقت املــبـــرمـــة يف اســطـــنـــبــول بـــتــاريخ   -

املوافق     1418رمضان عام   14املـؤرخ يف   03-98واملـصــادق عـلــيـهــا بـاملــرسـوم الــرئـاسي رقم 

  .1998 يناير سنة   12
مكرر من قانون  15و املادة  14ملزيد من املعلمات عن حق و واجب االضطالع أنظر املادة    5

  .04-17اجلمارك 
6   Jouanneau. D,, Le GATT. 2 édition, PUF « Que Sais –je ? . 

Paris, 1987. 
7  Michel Rainelli : L’organisation du commerce. Casbah 

éditions. Alger. 1999    .  
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8  Idir KSOURI , les control du commerce extérieur et des 

changes , 2e édition revue, Edition Grand Algérie Livres ( G.A.L) .  

2008. 
متعامل حسب املوقع الرمسي  335بلغ عدد املتعاملني االقتصاديني املعتمدين لدى إدارة اجلمارك اجلزائرية    9

لإلدارة العامة للجمارك 

http://douane.gov.dz/pdf/OA/LISTE%20DES%20OEA.pdf. 

04 -17من القانون  06املادة   10   

، مهمتها األساسية هي ضمان سویسرا يف جنیف عاملية مقرها مدينة التجارة العاملية هي منظمة  منظمة 11 

العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية  و هي املنظمة. بأكرب قدر من السالسة واليسر واحلرية التجارة انسياب

 1دولة مراقبة كما يف  20دولة عضو إضافًة إىل  164تضم منظمة التجارة العاملية . املعنية بالتجارة ما بني الدول

 .2016أغسطس / آب 

، كما المنظمات الدولیة وهي واحدة من أحدث.   1995 ینایر/ كانون الثاني   1تأسست منظمة التجارة العاملية يف 12

، وبالرغم من أن الحرب العالمیة الثانیة ، واليت أنشئت يف أعقاب(GAAT) االتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة للجات أ�ا خليفة

حتت اجلات منظمة التجارة العاملية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي مت وضعه يف األصل 

  .قد بلغ عمره مخسون عاماً 

ــــــــؤرخ يف أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  02- 01األمــــــــر رقم   13      2001غــشت ســنــة  20املــوافق  1422امل

  .و املــتـــضــمن تـــأســيس تـــعــريــفـــة جــمــركـــيــة     

14     Elisabeth NATAREL, le rôle de la douane dans les relations 

commerciales internationales, édition ITCIS, 2007. 
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