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 كلمة العدد

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

تم إصدار  العدد الرابع من مجلة المستقبل  ،الحمد هللا تبارك و تعالى و بتوفيق منه      

عن سابقيه  ز حقيقة ، هذا العدد الذي يتميّ  2018للدراسات القانونية و السياسية ديسمبر 

   هو إقبال العديد من الباحثين من داخل المركز الجامعي بآفلو أو خارجه ، في نشر مقاالتهم 

ثارة سيما في القانون العام و القانون الخاص  شملت ُمختلف اإلشكاالت المُ  التيو بحوثهم  

  .و كذا العلوم السياسية 

هيئة العلمية اإلستشارية للبعبارات الشكر و التقدير  لنتوجهرصة هذه الفُ  نغتنمو هذا       

  . للمقاالت و البحوث الواردة للمجلة تحكيم من خالل للمجلة على ما يبذلونه من جهد 

                           " عبد الكريم طهاري " األستاذ الدكتور لفضيلة  و تقديرنا نتقدم بشكرناو 

  .و دعمه المتواصل لها على اهتمامه بالمجلة   مدير المركز الجامعي بآفلو 

بما بعد التدرج المساعد المكلف مدير ال"البية يوسف "  و جزيل االمتنان إلى الدكتور    

  .  على توجيهاته   والبحث العلمي والعالقات الخارجية

هيئة تحرير المجلة و على رأسهم                  الجبارة التي تقوم بها مجهودات الكما نُثمن         

  .رئيس تحرير مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية"  علي عثماني " الدكتور 

  عيسى جعيرن : الدكتور                                                

 السياسية  مدير معهد الحقوق و العلوم        

 المركز الجامعي آفلو                                                        
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  :ملخص 

يف جمال العقوبات لمشرع اجلزائري اجلزائية لسياسة الحتاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على 

املرورية، حيث ّمت تقسيم الدراسة إىل  رائماجلاملخالفات و معاجلة يف إطار  قانون املرورالتكميلية اليت وضعها 

االحتفاظ برخصة السياقة بعد ارتكاب املخالفة املرورية، حيث قسم إىل فرعني ، يعاجل األول ثالثة مطالب

تناول األول االحتفاظ الفوري ملدة ال تتجاوز العشرة أيام دون املساس بقدرة قائد املركبة على السياقة، و يف 

قة بعد دراسة نوع حتددها جلنة تعليق رخصة السيا برخصة السياقة للمدة اليتالفرع الثاين فتناول االحتفاظ 

الثاين فركز على  طلبأما املساعة،  48و درجة املخالفة املرتكبة مع توقيف القدرة على السياقة يف أجل 

فرعني، تناول األول تعليق رخصة السياقة ضمن أحكام القانون من خالل تعليق رخصة السياقة و ذلك 

، و أخريا 05-17 أحكام قانون املرور، أما الفرع الثاين فتناول تعليق رخصة السياقة ضمن 09- 03

فتناول املطلب الثالث إلغاء رخصة السياقة، حيث تناول الفرع األول من هذا املطلب إلغاء رخصة السياقة 

  .بقرار اداري، أما الفرع الثاين فتناول إلغاءها حبكم قضائي

ع اجلزائري العمل حيث خلصت الدراسة يف األخري إىل استيضاح بعض الثغرات اليت جيب على املشر 

  .على استدراكها من أجل متكني قانون املرور من معاجلة فعالة لقضايا هذا النوع من اجلرائم املرورية

  قانون املرور  - اجلنح املرورية  - اجلرمية املرورية  - سحب رخصة السياقة: الكلمات المفتاحية

 .الرخصة بالنقاط - املخالفات املروري
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Summary: 

This article tries to shed light on the Algerian legislature penal policy 
in the field of supplementary punishments set by the traffic law ; in 
the context of dealing with offenses and traffic offenses. 
 The  study was split  into three claimants , the first claimant   deals 
with the retention of driver’s  license after the traffic offense,  the First  
part  deals with the immediate retention for a period not exceeding 10 
days  without prejudice to the ability of the vehicle commander on 
driving, and in the second part the retention of driver’s license  is  
determined by the Committee on the suspension of a driver's license 
after studying the type and degree of the offense committed .As a 
result, a disqualification from driving capacity  is applied  in a delai of  
48 hours. 
 The second claimant  focused on revoking  the driver's license  in its 
two parts , the first deals with the suspension of a driver's license 
under the provisions of Law 03-09, the second part of the claimant is  
revoking the driver's license under the provisions of the Traffic Law 
13-03,  Finally  the third claimant is to  cancel the  driver's license in  
both parts of this  claimant ; the first is to concel it by an 
administrative decision  and the second is to concel it  by  a court 
judgement . 
To conclude ,this study   was aimed  to clarify some gaps in  which  
the Algerian legislature   must work on   so that   the Traffic law  can 
handle  effectively  issues of this type of traffic offenses. 
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  : مقدمة

إقرار عقوبات ائية اليت �دف ملواجهة اجلرمية تنتهج التشريعات أثناء رمسها للسياسات اجلن

من انتشار  عاٍل للمجرمني والتقليل قدر اإلمكانأصلية وتعززها بعقوبات تكميلية، من أجل ردٍع ف

اجلرمية يف ا�تمع، فال ميكن اعتبار العقوبات السالبة للحرية و العقوبات املالية أو ما يصطلح عليها 

تضمن قانون العقوبات  اوهلا أحكام قانون العقوبات رادعا لوحدها، بلبالعقوبات األصلية اليت تتن

اجلزائري على غرار التشريعات العقابية األخرى العديد من األحكام اليت خصت العقوبات التكميلية 

العامة، حيث جاء يف فصله الثالث من الباب األول اخلاص بالعقوبات املطبقة على األشخاص 

) 18إىل  9املواد من (ه الكتاب األول املتعلق بالعقوبات وتدابري األمن الطبيعيني والذي تضمن

، فجزء منها ذو طبيعة مالية و جزء آخر ذو طبيعة 1بالعديد من العقوبات التكميلية املتعددة واملتنوعة

تأديبية و جزء آخر ذو طبيعة مقيدة للحرية، حيث �دف يف جمملها للوصول إىل حتقيق املزيد من 

  .املرتكبة يف املستقبلمميزات الردع و اإلصالح و الوقاية من تلك اجلرمية 

عقوبات التكميلية جمرد تدابري وقائية هذه الصبغة الوقائية جعلت بعض شراح القانون يعتربون الو 

أن هذا املوقف ال يتماشى مع الطبيعة  ويبحثون يف موضوعها على أ�ا تدابري وقائية ال غري، إال

املزدوجة اليت تتمتع �ا هذه العقوبات وال مع التكييف القانوين هلا، فباإلضافة لدورها الوقائي، تقوم 

2حملكوم عليه �اإليه من إيذاء با عي نظرا ملا تؤديأيضا بدور زجري ورد
.  

                                                 
  :العقوبات التكمیلیة ھي" الجزائري على أن  العقوباتمعدلة من قانون  9تنص المادة  - 1
 - 5المنع من اإلقامة؛  - 4تحدید اإلقامة؛  - 3الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة؛  - 2الحجر القانوني؛  - 1

- 9اإلقصاء من الصفقات العمومیة؛  - 8إغالق المؤسسة؛  - 7المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط؛  - 6 المصادرة الجزئیة لألموال؛
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤھا مع المنع من استصدار  - 10أو استعمال بطاقات الدفع؛ /ات والحظر من إصدار الشیك

  ."نشر أو تعلیق حكم أو قرار إدانة - 12سحب جواز السفر؛  - 11رخصة جدیدة؛ 
  .248و  247القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص : فرج القصیر -2
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، كما تُعّرف بأ�ا 3"عقوباٌت تضاف إىل العقوبة األصلية"وتُعّرف العقوبات التكميلية بأّ�ا 

عقوبة إضافية أو ثانوية، تتضمن االنتقاص من احلقوق املدنية والسياسية أو الوطنية وبعض احلقوق "

  .4"ء �ا على احملكوم عليهاألخرى اليت يُقّدر املشرّع مدى ضرورة القضا

لعقوبات م أّن العقوبات التكميلية هي ااهياملف وعلى هذا األساس، يبدو جليًا من خالل هذه 

جلنحة، فيقضي �ا القاضي ناية أو احملكوم �ا على اجلاين بعد ارتكابه جل صليةاألعقوبة اليت تلحق ال

القضاء �ا مبفردها و إمنا تلحق بعقوبة أصلية حبكم أي أنه ال ميكن ائي حبسب ما يقرره القانون، اجلز 

احلجر القانوين، أو احلرمان من ممارسة احلقوق بصفة إجبارية يف قضائه ك مرًة يقضي �ا، ف5القاضي

ملدنية والسياسية، وأخرى يقضي �ا بصفة اختيارية يف بقية العقوبات املقررة يف قانون االوطنية و 

  .العقوبات

آخر من العقوبات التكميلية اخلاصة و اليت وقع التنصيص عليها خارج قانون  غري أن هناك نوع

العقوبات ضمن أحكام قوانني خاصة أو تضمنها قانون العقوبات ّمث جاءت يف قوانني خاصة أكثر 

دقة وتفصيال على غرار قانون الصحة، الضرائب، القوانني العسكرية و قانون املرور الذي هو حمل 

 .دراستنا هذه

ائق وعلى هذا األساس ميكن التطرق للعقوبات التكميلية اليت أقّرها قانون املرور اجلزائري للس

املرورية عمومًا وتلك اليت نتج عنها جرمييت القتل اخلطأ واجلرح  الذي ارتكب مبركبته أحد املخالفات

 288ملواد تضمنتها أحكام اما هو منصوص عليه من عقوبات أصلية زيادًة على ف ،اخلطأ خصوصاً 

                                                 
  .241انون الجنائي العام، المرجع السابق، صالوجیز في الق: أحسن بوسقیعة -3
  .376، 375شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص: عبد  هللا أوھایبیة - 4

  .496، ص 1986، بیروت، لبنان، 1قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، ط: محمد زكي أبو عامر -  5
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، و اليت متس باألساس 6اجلزائري من قانون املرور 91إىل  67و املواد من من قانون العقوبات  289و

  .إلغائهاأو  تعليقهاأو  االحتفاظ بها: رخصة السياقة، وما ميكن أن تتعرض له من قرارات تؤدي إىل

صدور القانون رقم اجلزائري بور أن التعديل و التتميم اجلديد الذي طرأ على قانون املر  علما

أوت  19املؤرخ يف  14-01، املعدل و املتمم للقانون رقم 2017فيفري  16املؤرخ يف  05- 17

، املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق و سالمتها و أمنها، قد أحدث العديد من التعديالت 2001

بالعقوبات التكميلية اخلاصة بكيفيات خصوصا بالنسبة للقسم الثالث من الفصل السادس و املتعلقة 

  تسيري رخصة السياقة، كما أدى إىل إلغاء أحكام بعض املواد، إال أنه أبقى العمل، بصفة انتقالية

              باألحكام املتعلقة بكيفيات تسيري رخصة السياقة إىل غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط

عليه فسنتناول دراسة هذا املبحث باالعتماد على ما هو مطبق  و .و هذا دون حتديد أجل لذلك

حاليا من األحكام والتطرق يف نفس الوقت لألحكام اجلديدة اليت ال ميكن تطبيقها لغاية التجسيد 

  . الفعلي لنظام رخصة السياقة بالنقاط

ة يف قانون املقرر اجلزاءات التكميلية حتليل شرح و ستحاول هذه الدراسة  ،و على ضوء ما تقدم

 )األول طلبامل(سواء كانت حتفظية لجرمية املرورية املفضية لإلصابة واجلرح اخلطأ ل املرور اجلزائري

  :، و ذلك على النحو التايل)لثالثا طلبامل(أو �ائية ، )الثاين طلبامل(مؤقتة 

  برخصة السياقة االحتفاظ : األول طلبالم

  .رخصة السياقة تعليق: الثاني طلبالم

  إلغاء رخصة السياقة: لثالثا طلبالم

  

                                                 
، المتعلق بتنظیم حركة 2001أوت  19المؤرخ في  14- 01، المعدل و المتمم للقانون رقم 2009جویلیة  22 ، المؤرخ في03- 09األمر رقم  - 6

  .المرور عبر الطرق و سالمتھا و أمنھا
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  .االحتفاظ برخصة السياقـة:المطلب األول

لقد نص قانون املرور اجلزائري على اإلجراء القاضي باالحتفاظ برخصة السياقة بصفة عامة 

ارتكاب أي " املؤهلون لذلك قانونا"مىت عاين األعوان  خصوصا ما تعلق منها باملخالفات البسيطة

  .قانون المرورسائق ملخالفة من املخالفات املذكورة يف 

أن ردع السلوكات املنحرفة  جمال املرورقد بينت دراسة السلطات املخولة للسلطة اإلدارية يف و 

قاضي يتدخل بشكل أثناء السياقة هي مهمة أصيلة لإلدارة و تدخل ضمن صميم صالحيا�ا، فال

7عرضي يف حال املخالفات اجلسيمة و لكن بعد صدور قرار إداري خبصوص رخصة السياقة
.  

و يعترب االحتفاظ برخصة السياقة يف هذه احلالة إجراءا إداريا حبتا، حيث يأخذ أحد الصورتني 

  :التاليتني

  .أيام 10االحتفاظ الفوري للرخصة لمدة ال تتجاوز : الفرع األول

يف حالة ارتكاب خمالفات يعاينها قانونا " من قانون املرور على أنه  92حيث نصت املادة 

األعوان املؤهلون، جيب أن تكون رخصة السياقة يف مجيع احلاالت، موضوع احتفاظ طبقا لإلجراءات 

، و يعترب هذا اإلجراء الذي يقوم به أعوان الشرطة أو الدرك الوطين ."املنصوص عليها يف هذا القانون

 لقيمة الغرامة اجلزافية اليت تتناسب  ةاملخالفرتكب مُ تسديد سائق املركبة  ، شريطةظيا فورياإجراءا حتف

و نوع املخالفة املرتكبة، ويبدأ سريان إجراء االحتفاظ برخصة السياقة من حلظة ارتكاب السائق 

من األحوال بأي حال لفرتة ال ميكن أن تتعدى  ،للمخالفة مبركبته و معاينة عون األمن املؤهل لذلك

بقدرة مرتكب املخالفة عن السياقة خالل  ال ميسأيام، و رغم ذلك فإن هذا اإلجراء ) 10(العشرة 

      يف حالة املخالفات للحاالت " من نفس القانون، على أنه  93هذه املّدة، حيث نصت املادة 

                                                 
7 - Rémy Josseaume et Jean-Baptiste Le Dall : Contentieux de la circulation routière, droits de la défense 

sanctions administratives poursuites pénales, P 51. 
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من النقطة  22 إىل 11 واحلاالت 9"ب"من النقطة  8إىل  1و احلاالت  8"أ"من النقطة  3و 2و  1

من هذا القانون، يقوم العون حمرر  66من املادة  11"د"من النقطة  22 إىل 18و احلاالت  10"ج"

  .أيام) 10(احملضر باالحتفاظ برخصة السياقة فورا ملدة ال تتجاوز العشرة 

ال يكون االحتفاظ برخصة السياقة يف احلاالت املنصوص عليها أعاله، موقفا للقدرة على 

  .و يتم ذلك مقابل تسليم العون، يف احلال، وثيقة تثبت االحتفاظ .السياقة خالل نفس املدة

ال يتم رد رخصة السياقة إّال بعد دفع الغرامة اجلزافية إىل حدها األدىن يف اآلجال املنصوص 

هلذا  يف الفقرة الثانية من هذه املادة الظروف التشديديةاملشرع بنصه  أضافو قد  .".عليها أعاله

، حيث تدرج يف نوع اجلزاء حسب درجة هذه اجلرمية، من كو�ا يف الظروف النوع من اجلرائم املرورية

العادية بدفع قيمة الغرامة اجلزافية يف حدها األدىن، إىل اصطحا�ا حبالة االمتناع عن تسديد الغرامة يف 

                                                 
مخالفة األحكام المتعلقة بتقدیم وثائق المركبة و كذا رخصة ) 2مخالفة األحكام المتعلقة باإلنارة و اإلشارة و كبح الدراجات ) 1: ھذه المخالفات ھي - 8

  .المتعلقة باستخدام آلة أو جھاز مركبة غیر مطابقمخالفة األحكام ) 3أو الشھادة المھنیة التي ترخص بقیادة المركبة المعنیة /السیاقة و

مخالفة األحكام ) 2مخالفة األحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ) 1: هذه املخالفات هي - 9

) 4ل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحیوانات مخالفة األحكام المتعلقة بااللتزام بتشغی) 3المتعلقة باستعمال أجھزة التنبیھ الصوتي
مخالفة األحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطریق أو األرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور 

مخالفة األحكام المتعلقة بالتخفیض غیر العادي ) 5مركبات النقل الجماعي و غیرھا من المركبات المرخص لھا بذلك خصیصا، و لمرور الراجلین 
مخالفة األحكام المتعلقة بلوحات التسجیل و التجھیزات و إشارة النقل ) 6للسرعة بدون أسباب حتمیة، من شأنھ تقلیص سیولة حركة المرور 

مخالفة ) 8 كل سائق صاحب رخصة السیاقة اإلختباریة مخالفة األحكام المتعلقة بوضع اإلشارة المالئمة من قبل) 7االستثنائي و كذا مؤشر السرعة 
  .األحكام المتعلقة بالسیر على الخط المتواصل

مخالفة األحكام المتعلقة بالمسافة القانونیة بین المركبات ) 12مخالفة األحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطیرین ) 11: ھذه المخالفات ھي - 10
مخالفة األحكام ) 14سنوات في األماكن األمامیة ) 10(م المتعلقة بمنع نقل األطفال الذین تقل أعمارھم عن عشر مخالفة األحكا) 13أثناء سیرھا 

مخالفة األحكام المتعلقة ) 16مخالفة األحكام المتعلقة باحترام قواعد السیاقة السلیمة ) 15المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعیق لحركة المرور 
مخالفة األحكام المتعلقة بمرور مركبات ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة ) 17لحقة بالمسالك العمومیة و بملحقاتھا باألضرار الم

مخالفة األحكام المتعلقة بتصاعد األدخنة و الغازات السامة وصدور الضجیج عند ) 18المرور دون أن تكون ھذه المركبة مزودة بلوحتي التسجیل 
) 20مخالفة األحكام المتعلقة بالمركبات غیر المزودة بالتجھیزات التي تسمح للسائق بأن یكون لھ مجال رؤیة كافیة ) 19المستویات المحددة تجاوز 

ملكیة  مخالفة األحكام المتعلقة بعدم التصریح بنقل) 21مخالفة األحكام المتعلقة بوضع شریط بالستیكي أو أیة مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة 
  .مخالفة األحكام المتعلقة بعدم التصریح بالتغییرات التي أجریت على المركبة) 22المركبة أو عدم التصریح بتغییر إقامة مالك المركبة 

لسیار مخالفة األحكام المتعلقة بالمكوث على الشریط الوسطي الذي یفصل أوساط الطرق في الطریق السیار و الطریق ا) 18: ھذه المخالفات ھي - 11
مخالفة األحكام المتعلقة بااللتزام بحجم ) 20مخالفة األحكام المتعلقة بعدم مطابقة القواعد الخاصة بتنظیم السباقات على المسالك العمومیة ) 19

) 22لطبي الدوري مخالفة األحكام المتعلقة باالستمرار بقیادة مركبة دون إجراء الفحص ا) 21المركبات و تركیب أجھزة إنارة و إشارة المركبات 
  .مخالفة األحكام المتعلقة بتعلیم سیاقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل
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و ذلك برفع قيمة الغرامة اجلزافية حلدها األقصى و تعليق رخصة السياقة  ة،احملددأيام  10الـ  األجل 

12من طرف اللجنة املختصة بالتعليق
  ).2(ملدة شهرين  

االمتناع مرة ثانية عن تسديد قيمة الغرامة اجلزافية يف حدها األقصى و يف أجل و يف حال 

احلالة من اختصاص السلطة اإلدارية  ، خترج العقوبة يف هذه)2(تعليق رخصة السياقة احملدد بشهرين 

  .ختصاص السلطة القضائية للبت يف وقائع القضية جزائياإىل ا

  .االحتفاظ الفوري للرخصة لغاية بت اللجنة الوالئية : الفرع الثاني

ف قدرة من قانون املرور على حالة االحتفاظ برخصة السياقة مع توقي 94قد نصت املادة ل

ساعة من تاريخ استالم العون املخول قانونا لسحب رخصة  48أجل  بعدقائد املركبة على السياقة 

السياقة، و حتريره حمضرا يتضمن نوع املخالفة و قيمة الغرامة اجلزافية الواجب تسديدها، زيادة على 

 48قيادة ملّدة ال تتجاوز الـ اليت تعترب يف الوقت ذاته إذنا بال تسليم صاحبها وثيقة االحتفاظ بالرخصة

إىل جلنة تعليق رخص السياقة املختصة إقليمياً، و قد رخصة السياقة بعد ذلك ، حيث ترسل ساعة

  13"ج"من النقطة  10إىل  1يف حالة املخالفات للحاالت " هذه املادة على أنه  جاء يف أحكام

القانون، يقوم العون حمرر احملضر من هذا  66من املادة  14"د"من النقطة  17إىل  1واحلاالت 

  .باالحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت االحتفاظ يف احلال

                                                 
المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، والذي نص على  28/11/2004المؤرخ في  381- 04من المرسوم التنفیذي رقم 279انظر المادة  - 12

  .وتركیبتھا وصالحیاتھاإنشاء اللجنة المختصة بتعلیق رخص السیاقة، 

مخالفة األحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات المحرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، في ) 1: ھذه المخالفات ھي - 13
بالنسبة لبعض  مخالفة األحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقییده في بعض خطوط السیر) 2بعض مقاطع الطرق و لكل صنف من أصناف المركبات 

مخالفة األحكام المتعلقة بحاالت اإللزام أو المنع المتعلقة بعبور السكة ) 3أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل 
اإلجباري للخوذة بالنسبة لسائقي  مخالفة األحكام المتعلقة باالرتداء) 5مخالفة األحكام المتعلقة بوضع حزام األمان ) 4الحدیدیة الواقعة على الطریق 

مخالفة األحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمیة على شریط ) 6الدراجات الناریة و الدراجات المتحركة و راكبیھا 
) 8و إشارة المركبات المتحركة ذاتیا  مخالفة األحكام المتعلقة باستعمال أجھزة إنارة) 7التوقف اإلستعجالي للطریق السیار أو الطریق السریع 

) 9اقة مخالفة األحكام المتعلقة باالستعمال الیدوي للھاتف المحمول أو التصنت بكلتا األذنین بوضع خوذة التصنت اإلذاعي و السمعي أثناء السی
مخالفة األحكام ) 10رخصة سیاقة إختباریة مخالفة األحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص علیھا بالنسبة لصنف السائقین الحائزین 

  .المتعلقة بأولویة مرور الراجلین على مستوى الممرات المحمیة
) 3مخالفة األحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات و أولویة المرور ) 2مخالفة األحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض ) 1: ھذه المخالفات ھي -14

مخالفة األحكام المتعلقة بالمناورة الممنوعة في ) 5مخالفة األحكام المتعلقة بإشارة األمر بالتوقف التام ) 4قاطع و التجاوز مخالفة األحكام المتعلقة بالت
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يكون االحتفاظ برخصة السياقة يف احلاالت املنصوص عليها أعاله، موقفا للقدرة على السياقة 

  .ساعة) 48(بعد أجل مدته مثان و أربعون 

  .".ياقة إىل جلنة تعليق رخصة السياقةو يف هذه احلالة، ترسل رخصة الس

أعاله، أحد اجلنح املرورية اليت تضمنها  94و يف حال ترتب على املخالفات املذكورة يف املادة 

القسم الثاين من الفصل السادس من قانون املرور، فإن رخصة سياقة قائد املركبة الذي ارتكب �ا 

ارية، حيث ترسل إىل اجلهة القضائية املختصة هذه اجلنحة، خترج من نطاق اختصاص السلطة اإلد

بالفصل يف وقائع اجلنحة املرورية املرتكبة، للنظر يف العقوبة التكميلية اليت ميكن أن تصاحب العقوبة 

اجلزائية األصلية، و اليت ميكن إصدارها من قبل القضاء حسب وقائع و جسامة اجلنحة املرتكبة 

صاحبها، و هنا نكون يف إطار ما يصطلح عليه بتعليق رخصة والظروف التشديدية اليت ميكن أن ت

سنوات أو �ائيا و هو ) 4(إىل أربع ) 1(السياقة، سواء كان هذا التعليق جزئيا ملدة ترتاوح من سنة 

  .، الشيء الذي سنتناوله يف املطلبني الالحقني15ما يصطلح عليه بإلغاء رخصة السياقة

  .السياقةتعليق رخصة : المطلب الثاني

قد أصبح تعليق رخصة السياقة مع مرور السنوات أحد الصالحيات اهلامة للوايل مبناسبة ل

، ففي الواقع، فإن هذه السلطة تعترب 16ممارسته لسلطته املتعلقة باألمن العمومي عرب تراب الوالية

                                                                                                                                                         
مخالفة ) 7مخالفة األحكام المتعلقة بزیادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء تجاوزه من طرف سائق آخر ) 6الطرق السیارة و الطرق السریعة 

) 8المتعلقة بسیر مركبة دون إنارة أو إشارة أو وقوفھا في وسط الطریق لیال أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من اإلنارة العمومیة األحكام 
بات لمرك مخالفة األحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك یقع مباشرة على یسار طریق یتضمن ثالثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة

مخالفة األحكام ) 9) 2(أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص بھ مع الحمولة یفوق طنین ) 7(نقل األشخاص أو البضائع التي یتجاوز طولھا سبعة 
 )10الخطوط الحدیدیة  المتعلقة بالوقوف أو التوقف على أجزاء الطریق التي تعبر سطحھا سكة حدیدیة أو سیر مركبات غیر مرخص لھا بذلك على

مخالفة األحكام المتعلقة بوزن ) 11 مخالفة األحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسیر أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة
ة بمكابح مخالفة األحكام المتعلق) 12 المركبات، و طبیعة األطر المطاطیة للمركبات ذات محرك غیر المطابقة للمعاییر المقبولة، و شكلھا و حالتھا

مخالفة األحكام المتعلقة ) 14 مخالفة األحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور) 13المركبات ذات محرك و ربط المقطورات و نصف المقطور 
أكد السائق من أن لالتجاه دون ت مخالفة األحكام المتعلقة بالتغییر الھام) 15 بتركیب جھاز تسجیل السرعة بالمیقت و خصوصیاتھ و تشغیلھ و صیانتھ

) 17مخالفة األحكام المتعلقة باجتیاز خط متواصل ) 16 المناورة ال تشكل خطرا على المستعملین اآلخرین و دون تنبیھھم برغبتھ في تغییر االتجاه
  .مخالفة األحكام المتعلقة بتشغیل األجھزة السمعیة البصریة في مقدمة المركبة أثناء السیاقة

  .29/07/2009المؤرخ في  03- 09من قانون المرور رقم  98 انظر المادة رقم -  15
 279، وكذا بموجب المادة 21/04/2012المؤرخ في  07- 12تُمنح ھذه الصالحیات لوالة الجمھوریة ابتداًء من قانون الوالیة رقم  -  16

  .المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق 28/11/2004المؤرخ في  381- 04من المرسوم التنفیذي رقم 
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  قضائية جزائيةمفرطة نوعا ما أو مبالغ فيها، كو�ا متارس بصفة قَبلية و على هامش أي دعوى 

حيث يقوم الوايل يف مرحلة أوىل بالتحكم يف مصري الشخص احملتمل ارتكابه ملخالفة قواعد قانون 

17املرور و املفرتض براءته حىت تثبت إدانته
. 

و إذا ّمت سحب رخصة السياقة و تعليقها يف هذه احلالة، فإن ذلك معناه أن اإلجازة القانونية 

أن شهادة الصالحية و القدرة على القيادة مل تعد سارية، و أن املرخص له بالقيادة مل تعد قائمة و 

حيث يتعني عليه أن . غري صاحل للقيادة دون النظر للناحية الواقعية - من وجهة نظر القانون-أصبح 

ة أية مركبة بعد سحب الرتخيص يكف عن ممارسة هذه القيادة مهما كانت األسباب، فإذا قام بقياد

يكون بذلك بصدد القيام جبرمية ، و 18نه يعلن روح التحدي و العصيان هلذا القانونمعىن ذلك أف

يعاقب "من قانون املرور، حيث نصت على أنه  80أخرى كاملة األركان، واليت تناولتها املادة 

دج، كل  50.000دج إىل  20.000، وبغرامة من )1(أشهر إىل سنة ) 6(باحلبس من ستة 

  ".يكون حائزاً رخصة السياقةشخص يقود مركبة دون أن 

جتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات املتعلقة بكيفيات تسيري رخصة السياقة وخصوصا يف جمال 

، رغم 29/07/2009املؤرخ يف  09- 03ألحكام القانون  -فرتة انتقاليةك-تعليقها ختضع حاليا 

جديدة تضمنها  والذي ينص على إجراءات 16/02/2017املؤرخ يف  05-17صدور القانون رقم 

استحداث رخصة السياقة بالتنقيط، وعليه سنتناول يف البداية األحكام املطبقة حاليا، مث نعرّج على 

  .األحكام اليت ختص نظام رخصة السياقة بالتنقيط

  :09-03تعليق رخصة السياقة ضمن أحكام القانون: الفرع األول

                                                 
17 - Rémy Josseaume et Jean-Baptiste Le Dall : Contentieux de la circulation routière, droits de la défense 

sanctions administratives poursuites pénales, P 52. 
في ضوء القواعد القانونیة لمحكمة النقض، المكتب الجامعي الحدیث،  جرائم المرور وتعریض وسائل المواصالت إلى الخطر: عالء زكي  - 18

  .272، ص 2015اإلسكندریة، مصر، 
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 09-03 املنصوص عليها ضمن أحكام األمرعترب تعليق رخصة السياقة يف اجلرائم املرورية يُ 

  2001أوت  19املؤرخ يف  14-01املعدل و املتمم للقانون رقم  2009جويلية  22املؤرخ يف 

املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق و سالمتها و أمنها، و يف ما عدا اجلنح املرورية، من صميم 

" .. من هذا األمر على أنه  95صالحيات السلطة اإلدارية، حيث نصت الفقرة الثانية من املادة 

  ". حيدد تنظيم جلنة التعليق و عملها عن طريق التنظيم

لتكميلية املتعلقة بتعليق رخصة السياقة ضمن قرارات إدارية مجاعية عادًة ما تصدر اجلزاءات او 

نظرًا للعدد املعترب من خمالفي قانون املرور، و كذا من رخص السياقة احملتفظ �ا من طرف األعوان 

، و املرسلة للجان الدوائر املنصبة بقرار وايل "أعوان الشرطة أو الدرك الوطين"املؤهلني لذلك قانونا 

ية عرب كامل دوائرها، و املختصة بتسليط العقوبات اإلدارية على خمالفي قانون املرور ضمن إقليم الوال

الوالية، حيث يفوض وايل الوالية صالحياته يف هذا ا�ال لفائدة رؤساء الدوائر بصفتهم رؤساء 

جلنة  للجان تعليق رخص السياقة على مستوى الدوائر حمل اختصاصهم، فعلى سبيل املثال؛ سلطت

العقوبات التكميلية املتعلقة برخصة السياقة  19تعليق رخصة السياقة لدائرة صاحل باي بوالية سطيف

أشهر نافذة ابتداء من تاريخ ) 06(بتعليق رخصته ملّدة ستة ) ح.ر.ع.ب(على السيد 

تعليق رخصة ) م.ب(الرتكابه حلادث مرور جسماين، كما سلطت  على السيد  13/10/2017

الرتكابه جنحة جتاوز السرعة  23/10/2017أشهر نافذة ابتداء من تاريخ ) 3(ملّدة ثالث السياقة 

عقوبة السحب النهائي  20احملددة، وأصدرت جلنة تعليق رخصة السياقة لدائرة العلمة بوالية سطيف

 .الرتكابه حلادث مرور جسماين) أ.ط(لرخصة السياقة يف حق السيد 

ري مل يتناول بالشكل الوايف حلالة تعليق رخصة السياقة يف من جانب آخر فإن املشرع اجلزائ

حال ما إذا ثبت، بعد الفحص الطيب، أن صاحب الرخصة غري قادر على سياقة املركبات، إما بسبب 

                                                 
  .26/11/2017و المؤرخ في .ع.د2017/ 19: أنظر قرار لجنة تعلیق رخصة السیاقة لدائرة صالح باي بوالیة سطیف، رقم  - 19
عقوبات المقررة من طرف لجنة سحب رخص السیاقة خالل والمتضمن ال 16/11/2017المؤرخ في  41/2017القرار رقم  -  20

  .31/10/2017جلستھا المنعقدة بتاریخ 
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حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية، مما يستوجب عدم إرجاع هذه الرخصة إال بعد ثبوت أن 

مؤهال ملعاودة السياقة بدون أن يشكل خطرا، خصوصا مبناسبة الشخص املعين بالتعليق قد أصبح 

تعرضه حلادث مرور جسماين أو مبناسبة توقيفه يف حالة سكر أو تعاطي للمخدرات، ففي هذه 

احلاالت البد على املشرع من إخضاع حائز الرخصة على الفحص الطيب اإلجباري لتحديد مدى 

سالمة و األمن عرب الطرق، و استبعاد تعرضه لعجز قدرته على مواصلة السياقة وفقا لقواعد ال

مان مما يشكل خطرا على السالمة جسماين جراء اإلصابة و اجلروح، أو لعجز عقلي جراء اإلد

  .األمن على الطرقو 

مرورية مفضية للقتل اخلطأ  لسياقة اليت ارتكب حائزها جلنحةخيضع حاليًا تعليق رخصة اكما 

التقديرية لقاضي املوضوع الذي خول له القانون إضافة إىل احلكم بالعقوبة أو اجلرح اخلطأ إىل السلطة 

األصلية أن يرفقها بعقوبة تكميلية تقضي بتعليق رخصة السياقة مؤقتا أو بصفة �ائية، حيث نصت 

من قانون العقوبات اجلزائري املعدلة يف مطتها العاشرة على أنه  من ضمن العقوبات  9املادة 

  ". تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة: " التكميلية

على  11يف املادة  22/02/2017املؤرخ يف  05- 17كما نص قانون املرور اجلزائري رقم 

وذلك بإضافة فقرة املنع  ،29/07/2009املؤرخ يف  03-09من القانون رقم  79تعديل املادة 

السياقة ألصناف أخرى من املركبات، و ذلك على إثر إدانة صاحب املؤقت من احلصول على رخصة 

رخصة السياقة جبرمية قيادة مركبة ال ميكنه قياد�ا بالرخصة اليت حبوزته، حيث يتعرض يف هذه احلالة 

دج إىل  20.000و بالغرامة من ) 1(أشهر إىل سنة ) 6(لعقوبة أصلية ترتاوح بني احلبس من ستة 

من طلب احلصول على رخصة سياقة ألصناف أخرى ) 1(لى املنع ملدة سنة دج، زيادة ع 50.000

21من املركبات، حيث يبدأ سريان مدة املنع من تاريخ تنفيذ العقوبة األصلية
.  

                                                 
  .16/02/2017المؤرخ في  05- 17من قانون المرور الجزائري رقم  11أنظر المادة  - 21
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مبجلس قضاء باتنة بتاريخ  -قسم اجلنح-ويف هذا اإلطار فقد أصدرت حمكمة باتنة 

جبنحة القتل اخلطأ وعقابه بثالثة أشهر حكما يقضي بإدانته ) س.ج(على املتهم  20/06/2017

دج غرامة نافذة، مع األمر بتعليق رخصة السياقة ملدة سنة من تاريخ  30.000موقوف التنفيذ و

  23.وهو احلكم الذي مت تأييده من طرف جملس قضاء باتنة بعد االستئناف 22.صدور احلكم

جبنحة القتل ) ك.ع.ل( بإدانة املتهم 19/06/2017قضت حمكمة باتنة أيضًا بتاريخ  كما

من قانون العقوبات وعقاباً  288، طبقًا للمادة )م.ح(اخلطأ على إثر حادث مرور يف حق الضحية 

) دج 50.000(أشهر حبسا موقوف النفاذ ومخسون ألف دينار جزائري ) 6(له احلكم عليه بستة 

ده جملس قضاء باتنة بعد وهو احلكم الذي أي 24).1(غرامة نافذة مع تعليق رخصة السياقة ملدة سنة 

، واملالحظ على حكم احملكمة يف هذه القضية أّن التأسيس للعقوبة السالبة للحرية 25االستئناف

من قانون العقوبات، وأّن التأسيس  288واملقّدرة بستة أشهر حبس قد مت بناًء على أحكام املادة 

من قانون املرور، والواضح أّن  69دج قد مت بناء على أحكام املادة  50.000للعقوبة املالية واملقدرة 

السبب الذي ساقته حيثيات احلكم كان بناًء على سبٍب مل تتضمنه قائمة األسباب اليت قرر�ا املادة 

، لذلك اضطّر القاضي اجلزائي هنا اعتماده "عدم االنتباه"من قانون املرور والذي ُبين على أساس  69

اشهر، يف  6من قانون العقوبات واليت تنص على  288وبة السالبة للحرية اليت قرر�ا املادة على العق

  ).قانون املرور(حني قدر العقوبة املالية وفقاً للحد األدىن املنصوص عليه يف القانون اخلاص 

ويف اإلطار نفسه فإن نطق القاضي اجلزائي بعقوبة تعليق رخصة السياقة ملدة سنة كعقوبة 

ميلية دون التأسيس هلا بنص قانوين يتعلق �ا مثلما هو الشأن يف العقوبة األصلية ال جيعل هذا تك

 06/11/1984، وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 26احلكم معيبًا أو حمل طعن

                                                 
  . 20/06/2017المؤرخ في  04981/17حكم قسم الجنح بمحكمة باتنة، مجلس قضاء باتنة، رقم  - 22
  .03/12/2017المؤرخ في  11009/17للغرفة الجزائیة بمجلس قضاء باتنة، رقم قرار جزائي  - 23
  19/06/2017المؤرخ في  04930/17حكم قسم الجنح بمحكمة باتنة، مجلس قضاء باتنة، رقم  - 24
  .03/12/2017المؤرخ في  10976/17قرار جزائي للغرفة الجزائیة بمجلس قضاء باتنة، رقم  -  25
  .96م عدم االحتیاط المتعلقة بحوادث المرور، المرجع السابق، صجرائ: بوخبزة سعیدة - 26
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انوين من املقّرر قانونًا أّن اإلغفال عن ذكر النص الق"، حيث نص على أنه 30029ملف رقم 

املتعّلق بالعقوبة التكميلية ال يقّرر لوحده جمال الطعن بالنقض ما دامت العقوبة التكميلية مرتبطة 

ب القرار املطعون فيه أخذه فيما انتهى إليه بتبّين يبالعقوبة األصلية، ومن املقرر كذلك أنه ال يع

غين عن إيراٍد جديد، وملا كان  أسباب احلكم املستأنف دون إضافٍة إذا ما رأى يف هذه األسباب ما يُ 

بالوجه املثار من الطاعن تأسيسا على خرق أشكال جوهرية  هكذلك فإن النهي عن القرار املطعون في

  .لإلجراءات وانعدام األساس القانوين غري سديد ويتعّني القضاء برفضه

عن يف الوقائع أن قضاة االستئناف قضوا بإدانة املتهم الطا - يف قضية احلال-وإذا كان ثابتًا 

  املالحق �ا وصرحوا بسحب رخصة قيادته دون اإلشارة إىل النصوص القانونية املطبقة يف قرارهم

فإ�م بقضائهم هذا قد أصابوا يف تطبيق القانون عند إدانتهم املتهم الطاعن وعقابه بعقوبة أصلية 

. م املستأنف قد تبنوا مجيع حمتوياتهوعقوبة تكميلية طبقًا ملواد قانون املرور، كما أ�م بتأييدهم للحك

  . 27ومىت كان ذلك استوجب رفض الطعن

  

  :05-17تعليق رخصة السياقة ضمن أحكام قانون المرور : الفرع الثاني

املؤرخ يف  05-17القانون رقم (ملرور اجلزائري يف تعديله األخري لقد تناول قانون ا

السابق، حيث مست باخلصوص إعادة تصنيف بعض التغيريات يف مواد القانون ) 22/02/2017

، و إلغاء العمل بلجان تعليق رخص 28جرمية عدم إخضاع املركبة للمراقبة التقنية الدورية اإلجبارية

، و من جهة أخرى فقد أقر هذا التعديل الزيادة يف اآلجال املتعلقة بدفع الغرامات اجلزافية 29السياقة

                                                 
  .190، ص1990العدد األول، سنة : المجلة القضائیة - 27
من قانون المرور رقم  83حیث أصبحت جنحة عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنیة الدوریة اإلجباریة التي نصت علیھا المادة  - 28

              من القانون 66من المادة ) ج(من النقطة  13مخالفة من الدرجة الثالثة ضمن المطة ، 2009جویلیة  29المؤرخ في  03- 09
، المتعلق بتنظیم حركة 2001أوت  19المؤرخ في  14- 01، المعدل و المتمم للقانون رقم 2017فبرایر  16المؤرخ في  05- 17رقم 

  .المرور عبر الطرق و سالمتھا و أمنھا
، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتھا         2001أوت  19المؤرخ في  14- 01من قانون المرور رقم  137أنظر المادة  - 29

  .و أمنھا، و التي نصت على صالحیة الوالي في تعلیق رخصة السیاقة
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ن القانون السابق، حيث أصبح أجل دفع الغرامة اجلزافية يف م 93للمخالفات اليت تناولتها املادة 

  . 30)45(أجل أقصاه مخس وأربعون يوما 

ومع انقضاء األجل املذكور دون دفع الغرامة اجلزافية؛ يتم إرسال حمضر عدم الدفع إىل السيد  

ذلك إىل اإلدارة وكيل اجلمهورية، مع رفع قيمة الغرامة إىل حدها األقصى، زيادًة على إرسال ما يفيد 

  .املكلفة بتسيري نظام الرخص بالنقاط للقيام بسحب نقطتني من الرخصة

على وجوب اعتماد إجراء االحتفاظ  92أما يف جمال اجلنح املرورية فقد نصت املادة     

 92برخصة سياقة مرتكبها على سبيل التحفظ و إرساهلا للجهات القضائية املختصة، و صياغة املادة 

  .ليت نصت على نفس اإلجراء بالنسبة لرخص السياقة األجنبية لغاية تسديد الغرامة اجلزافيةا  مكرر

املعدلة حاالت ارتكاب السائق احلائز لرخصة السياقة  97من جهة أخرى، فقد تناولت املادة 

ألحد اجلنح املنصوص عليها يف القسم الثاين من الفصل السادس املتضمن خمالفات القواعد اخلاصة 

ركة املرور واليت يعاينها قانونًا األعوان املؤهلون لذلك، حيث يقومون بإرسال حمضر املخالفة املرتكبة حب

، كما )72(ُمرفقًا برخصة السياقة إىل السيد وكيل اجلمهورية يف أجل أقصاه اثنتان وسبعون ساعة 

يف أجل ال يتجاوز مثانية  تُرسل معلومة خاصة بذلك إىل اإلدارة املكلفة بتسيري نظام الرخصة بالنقاط

ابتداًء من تاريخ معاينة املخالفة، اليت يتم من خالهلا السحب التلقائي لعدد النقاط حسب ) 8(أيام 

  نقاط 10مكرر من هذا القانون، حيث خصت اجلنح املرورية بسحب  66ما تقتضيه أحكام املادة 

، و هي 90، و88، و87/1، و82، و81، و80، و78تلقائيا، باستثناء اجلنح الواردة يف املواد 

اجلنح اليت ال ميكن تطبيق هذه العقوبة التكميلية عليها، سواء بسبب كون احلصول على رخصة 

، أو بسبب عدم حيازة مرتكبها لرخصة السياقة أصال، أو  )التصريح الكاذب(السياقة غري قانوين 

ت التعليق، اإللغاء أو املنع من كانت، أثناء ارتكاب صاحبها هلذه اجلنح، حتت طائلة أحد عقوبا
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كحالة إقامة (االستصدار، أو عدم وجود أية عالقة بني ارتكاب هذه اجلنح و رخصة السياقة 

  ).املمهالت بطريقة غري شرعية و بدون ترخيص

كما يؤدي عدم تسديد قيمة الغرامة اجلزافية، اليت حيررها العون املؤهل مبناسبة ارتكاب جنحة 

يوما، من تاريخ معاينة املخالفة، إىل سحب اإلدارة ) 45(أقصاه مخسة و أربعني مرورية، يف أجل 

  .31إضافيتني) 2(املكلفة بتسيري نظام الرخصة بالنقاط لنقطتني 

ويف حال ثبوت براءة صاحب الرخصة بالنقاط من اجلنحة املنسوبة إليه، حبكم قضائي حائز 

من نفس القانون، فإنه ومبجرد  97ثانية من املادة حلجية الشيء املقضي فيه، و وفق أحكام الفقرة ال

تقدمي هذا األخري طلبا موجها لإلدارة املكلفة بتسيري نظام الرخصة بالنقاط متضمنا نسخة من هذا 

احلكم، فإن هذه السلطة ملزمة بإرجاعه النقاط املسحوبة من رخصته، غري أن اإلشكال املطروح يف 

د األجل األقصى الذي جيب على السلطة املكلفة بتسيري نظام هذه احلالة، هو أن املشرع مل حيد

الرخصة بالنقاط إرجاع النقاط فيه، كي يتسىن للمعين من ممارسة حقه دون اإلخالل بالقانون أو 

وقوعه حتت طائلة املواد اليت تنص على جترمي السياقة يف حال تعليق الرخصة أو تسليط جزاءات أشد 

  .ة مرورية أخرىعليه مبناسبة ارتكابه جنح

بالنسبة للجنح املرورية املفضية للقتل أو اجلرح اخلطأ، فإنه و زيادة على قيام اإلدارة املكلفة 

 62نقاط تلقائيا، حسب ما نصت عليه املادة ) 10(بتسيري نظام الرخصة بالنقاط بسحب عشر 

مكرر من قانون املرور؛ فقد خصها املشرع بعقوبة تكميلية إضافية، و ذلك بتعليق رخصة السياقة 

  لفرتات متفاوتة، حسب وقائع كل جنحة على حدة وحسب الظروف املصاحبة للجرمية املرورية

 ، على تعليق رخصة السياقة ملدة ترتاوح17- 05من القانون  98حيث نصت الفقرة األوىل من املادة 

  :سنوات بالنسبة لكل سائق ارتكب ) 4(إىل أربع ) 2(من سنتني 
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 عدم أو تغافله أو �اونه أو منه خطأ نتيجة مبركبته اخلطأ اجلرح أو/و اخلطأ القتل جنحة -

 املرور؛ قانون من 67 املادة أحكام عليه تنص ما وفق الطرق، يف املرور حركة لقواعد امتثاله

 من 69 املادة يف املذكورة املخالفات إلحدى مبركبته السائق بارتكاب اخلطأ القتل جنحة -

 .املرور قانون

 أصناف ضمن تدخل أعشاب أو مواد تأثري حتت أو السكر حبالة املقرتنة اخلطأ القتل جنحة -

 قد املشرع فإن احلالة هذه ويف. نفسه القانون من 68 املادة عليه نصت ملا وفقاً  املخدرات،

 عكس صنفها، حتديد دون مركبة سائق كل على واملسلطة التكميلية العقوبة هذه بتوحيد قام

 أصناف لبعض التابعة وتلك العادية املركبات بني املشرع فيها فصل اليت األصلية العقوبات

 األوىل من كان حني يف اخلطرة، املواد ونقل األشخاص ونقل البضائع ونقل الثقيل الوزن

 العقوبات حتديد مبناسبة املشرع ُيسايرها أن األصلية اجلزاءات تقسيم يف املتبع للنهج واحرتاماً 

 بالنسبة السياقة رخصة تعليق يف القصوى العقوبة على بالنص األقل على أو أيضاً، التكميلية

 .األخرى املركبات ألصناف

 مع به املرخص اإلمجايل وز�ا يتجاوز اليت البضائع نقل مركبة لسائق اخلطأ القتل جنحة  -

 اليت األشخاص نقل مركبة أو كغ، 3500 به املرخص السائر اإلمجايل وز�ا أو احلمولة

 عدم عقب وذلك السائق، مقعد ذلك يف مبا مقاعد،) 9( تسعة من أكثر على تشتمل

 من مكرر 69 للمادة وفقا وذلك الراحة، ومدة السياقة، مبدة املتعلقة القانونية التدابري احرتام

 .املرور قانون

 من 71 املادة يف املذكورة املخالفات إلحدى مبركبته السائق بارتكاب اخلطأ اجلرح جنحة -

 .املرور قانون

 أصناف ضمن تدخل أعشاب أو مواد تأثري حتت أو السكر حبالة املقرتنة اخلطأ اجلرح جنحة -

 فإن أيضاً  احلالة هذه ويف. نفسه القانون من 70 املادة عليه نصت ملا وفقاً  املخدرات،
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 حتديد دون مركبة سائق كل على واملسلطة التكميلية العقوبة هذه بتوحيد قام قد املشرع

 يف �جه مسايرة األوىل من كان حيث اخلطأ، القتل جنحة مع فعل كما متاماً  صنفها،

 .األصلية اجلزاءات حتديد أثناء اتبعه الذي التقسيم

 مع به املرخص اإلمجايل وز�ا يتجاوز اليت البضائع نقل مركبة لسائق اخلطأ اجلرح جنحة  -

 اليت األشخاص نقل مركبة أو كغ، 3500 به املرخص السائر اإلمجايل وز�ا أو احلمولة

 عدم عقب وذلك السائق، مقعد ذلك يف مبا مقاعد،) 9( تسعة من أكثر على تشتمل

 من مكرر 71 للمادة وفقا وذلك الراحة، ومدة السياقة، مبدة املتعلقة القانونية التدابري احرتام

 .املرور قانون

 حلادث بارتكابه علمه من بالرغم السائق توقف بعدم املقرتنة اخلطأ اجلرح أو/و القتل جنحة -

 املدنية أو اجلزائية املسؤولية من اإلفالت حماوالً  يقودها، اليت املركبة بواسطة وقوعه يف تسببه أو

 أن إىل اإلشارة جتدر أيضاً  وهنا. املرور قانون من 73 املادة ألحكام وفقاً  هلا، يتعرض قد اليت

 حتتمله أن ميكن وما اهلروب أو اإلفالت مبحاولة املقرتنة اخلطأ اجلرح أو اخلطأ القتل جنحة

 مساوا�ا عدم األجدر  من كان سابقاً  له التطرق مت كما احتمايل قصد وجود افرتاض من

 ظروفها يف اخلطأ اجلرح أو القتل جنحة مع) الرخصة تعليق مدة( التكميلية عقوبتها يف

  .البسيطة

قسم - 32وكمثال على ما مت ذكره من حاالت لتعليق رخصة السياقة، ما قضت به حمكمة باتنة

الرتكابه جرم الفرار من املسؤولية املدنية واإلدارية ) خ.ر(مبجلس قضاء باتنة على املتهم  -اجلنح

من  72عمومي الفعل املنّوه به واملعاقب عليه باملواد وخمالفة اجلروح اخلطأ وحتطيم ملحقات ملك 

من قانون العقوبات، باحلكم عليه بعقوبة ستة أشهر  455و 442/2 ، واملادة09-03 قانون املرور

دج غرامة مالية، غري أنه وبعد استئناف النيابة العامة اليت التمست تشديد  50.000حبسا نافذا، و
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أصدر جملس قضاء باتنة الغرفة اجلزائية قرارا يؤيد احلكم السابق، وتعديله العقوبة نظرًا لوقائعها، فقد 

بإضافة العقوبة التكميلية املتمثلة يف تعليق رخصة السياقة اخلاصة باملتهم ملدة سنة تسري من تاريخ 

  33.تبليغ هذا القرار

لنقاط من أو اجلرح اخلطأ؛ فإن سحب ا/لإلشارة ففي جمال اجلنح املرورية املفضية للقتل و

رخصة السياقة يعترب عقوبة تكميلية إدارية، أما تعليق الرخصة فهو مبثابة عقوبة تكميلية قضائية، ويف 

تقوم اجلهة القضائية املختصة بإلغاء رخصة  98حالة العود الرتكاب اجلنح املرورية املذكورة يف املادة 

 .التايلالسياقة، وهي العقوبة التكميلية اليت سنتناوهلا يف املطلب 

  . إلغاء رخصة السياقة: المطلب الثالث

يُعترب إلغاء رخصة السياقة كعقوبة تكميلية مبثابة انتهاء العمل بالرتخيص اإلداري الذي يؤهل 

حائزه لقيادة مركبة ذات حمرك يف املسالك املفتوحة حلركة املرور، وهذا انطالقًا من مفهوم رخصة 

ويكون إلغاء . 16/02/2017املؤرخ يف  05- 17انون املرور من ق 02السياقة الذي أوردته املادة 

  :رخصة السياقة حسب حالتني

  .إلغاء رخصة السياقة بقرار إداري: الفرع األول

، أي بسحب 34نقطة 24حيث وبعد نفاذ كل النقاط اليت تتوفر عليه الرخصة واملقدر بـ  

اإلدارة املكلفة بتسيري نظام الرخص بالنقاط لكامل رصيد النقاط، على إثر ارتكاب صاحب الرخصة 

مكرر من قانون املرور  62للمخالفات املرورية اليت يرتتب عنها السحب، وفقا ملا جاءت به املادة 

  :واليت تتضمن جدول سحب النقاط حسب درجة كل خمالفة مرورية كالتايل

                                                 
  .30/10/2017المؤرخ في  10293/17قرار جزائي للغرفة الجزائیة بمجلس قضاء باتنة، رقم  - 33
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  أداة معیاریة وبیداغوجیة" والمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتھا وأمنھا، على مفھوم نظام الرخصة بالنقاط بأنھا 
مخالفتھم لقواعد حركة المرور من خالل نظام تسییر النقاط المخصصة لكل حائز  یھدف إلى جعل السائقین یتحملون مسؤولیاتھم تجاه

المعدل والمتمم  12/11/2011المؤرخ في  376- 11من المرسوم التنفیذي رقم  2مكرر  191، كما تنص المادة "رخصة سیاقة
ویخصص ".. ر الطرق على أنھ ، المحدد لقواعد حركة المرور عب21/11/2004المؤرخ في  381- 04للمرسوم التنفیذي رقم 

  )".24(للرخصة بالنقاط باعتبارھا نظاما معیاریا رصیداً من النقاط، یُحدد بأربع وعشرین نقطة 
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  عدد النقاط المسحوبة  نوع المخالفة  الرقم

  نقطة واحدة  الدرجة األوىل  01

  نقطتان  02  الدرجة الثانية   02

  نقاط 04  الدرجة الثالثة  03

  نقاط 06  الدرجة الرابعة  04

  نقاط 10  )جنحتا القتل اخلطأ أو اجلرح اخلطأ(اجلنح   05

  نقطتان 02  يوما 45عدم دفع الغرامة اجلزافية يف أجل   06
  

فإن رخصة السياقة يف حال عدم بقاء أية نقطة من النقاط املرصودة هلا، تصبح غري صاحلة 

تلقائيًا والغية بقوة القانون، مما يتعني على صاحبها إعاد�ا إىل املصاحل املؤهلة التابعة للوزارة املكلفة 

الختبارية إال بعد  بالداخلية، وال ميكن له الرتشح للحصول على رخصة سياقة جديدة ختضع للفرتة ا

  .أشهر ابتداًء من تاريخ إعادة الرخصة هلذه املصاحل) 6(انتهاء أجل ستة 

يف حال ما ) 1(ويرفع األجل املذكور أعاله يف املنع من احلصول على رخصة جديدة إىل سنة 

احلالتني سنوات، ويف كلتا ) 5(إذا مت اإللغاء اإلداري لرخصة السياقة بالنقاط مرتني خالل فرتة مخس 

البد على السائق املعاقب قبل طلب احلصول على رخصة جديدة أن يكون قد استوىف ما عليه من 

  .35غرامات جزافية مرتبطة باملخالفات اخلاصة بقواعد حركة املرور عرب الطرق

جتدر اإلشارة إىل أنه يف كل احلاالت املذكورة آنفًا واملتعلقة بإمكانية احلصول على رخصة 

ن املرتشح ال ميكنه طلب احلصول على رخصة عها حتت طائلة اإللغاء اإلداري، فإوقو  جديدة بعد

 . جديدة إذا كان قد صدر يف حقه حكم قضائي باملنع من السياقة جمدداً 
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  .إلغاء رخصة السياقة بحكم قضائي: الفرع الثاني

وإمنا باعتبارها ميكن أن يكون إلغاء رخصة السياقة قضائيًا حبتًا بدون عملية سحب النقاط، 

  عقوبة جزائية تكميلية مبناسبة معاجلة القضاء للجرائم املرورية املفضية جلنحة القتل اخلطأ واجلرح اخلطأ

  املعدلة) 09(وهي عقوبة تكميلية منصوص عليها ابتداًء ضمن قانون العقوبات يف مادته التاسعة 

  .أن يصدرها مع العقوبات األصليةواملتعلقة بتحديد العقوبات التكميلية اليت حيق للقاضي 

واملؤكد فإن قانون املرور قد أحال العديد من حاالت إلغاء رخصة السياقة إىل االختصاص 

من قانون املرور  98القضائي، تاركًا له السلطة التقديرية يف ذلك، فقد نصت على سبيل املثال املادة 

ندما حيال عليها حمضر إثبات إحدى ميكن للجهات القضائية املختصة ع" على أنه  03- 09رقم 

املخالفات املبينة يف القسم الثاين من هذا الفصل، باإلضافة للعقوبات اجلزائية األخرى القيام بتعليق 

وعليه ." ويف حالة العود، تقوم اجلهة القضائية املختصة بإلغاء رخصة السياقة... رخصة السياقة

ية يف إلغاء رخصة السياقة إضافة إىل نطقه أعطى للسلطة القضائية األحق" ميكن"فمصطلح 

يف حالة " من نفس القانون على أنه  99، كما نصت أيضا املادة من عدمه بالعقوبات اجلزائية

ارتكاب صاحب الرخصة اإلختبارية املخالفات املدرجة ضمن القسم الثاين من هذا الفصل، اليت تتم 

ضافة إىل قرار إلغاء رخصة السياقة االختبارية، باإل معاينتها قانونا، تصدر اجلهة القضائية املختصة

            حيث تشمل هذه احلالة جرمييت القتل و اجلرح اخلطأ، ولقد تناول القانون، ."العقوبات اجلزائية

هذه املادة بالتعديل، يقضي مبوجبه حرمان صاحب الرخصة  16/02/2017املؤرخ يف  05- 17

مرة ثانية للحصول على رخصة سياقة جديدة خالل أجل مدته مثانية االختبارية امللغاة من الرتشح 

  .36شهراً ابتداًء من صدور قرار اإللغاء)  18(عشر 

                                                 
ھو القرار اإلداري الذي یصدره الوالي بناًء على الحكم القضائي الذي  تجدر اإلشارة إلى أّن قرار اإللغاء المعني في ھذه المادة -  36

  .تضمن اإللغاء كعقوبة تكمیلیة مع الحكم الجزائي
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فإّن إلغاء  19/08/2001املؤرخ يف  14-01من قانون املرور رقم  113وبالرجوع إىل املادة 

طأ أثناء سياقة املركبة رخصة السياقة يف حال ارتكاب السائق ملخالفة أدت إىل القتل أو اجلرح اخل

ذات حمرك وكان أحد الراجلني ضحية ذلك، وعندما يكون هذا السائق قد ُحكم عليه تطبيقاً 

من قانون العقوبات؛ ميكن للجهات  289و 288من هذا القانون واملادتني  69و 66للمادتني 

إصدار حكم إلغاء القضائية املختصة احلكم بإلغاء رخصة السياقة، كما ميكنها ضمن نفس الشروط 

رخصة السياقة، ومنع مرتكب املخالفة من احلصول عليها �ائياً، وهو ما يبني أن هذا اإللغاء قد 

اإللغاء املؤقت، وهو الذي يتطلب من السائق املعاقب مستقبًال السعي إىل : يأخذ إحدى الصورتني

غاء النهائي والذي يؤدي إىل احلصول على رخصة جديدة وفقا للشروط اليت حيددها التنظيم، أو باإلل

حرمانه من ممارسة السياقة مدى احلياة، نظراً ملا انطوى عليه سلوكه أثناء القيادة من خطورة بالغة ومن  

 .نتائج وخيمة
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  : مةخات

لقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية الوقوف عند ما قرره املشرع اجلزائري من جزاءات 

تكميلية تضمنها قانون املرور و املتعلقة باخلصوص برخصة السياقة، حيث تبني أن هذه اجلزاءات 

تأخذ أحد ثالثة أنواع من اجلزاء التكميلية على غرار االحتفاظ الفوري بالرخصة ألجل معني، حيث 

ة و ملا قد تسببه يعترب هذا اإلجراء أو اجلزاء جمحفا حلد كبري مقارنة ببساطة املخالفة املرتكبة من جه

البد من إحرتام مبدأ تناسب هذه الفرتة من ضياع للحق و تفويت للفرصة من جهة أخرى، حيث 

فالتشريعات املقارنة تكتفي يف هذه احلالة بتحصيل الغرامة اجلزافية و سحب اجلزاء مع السلوك ا�رم، 

  .بها كحق من حقوقه املكتسبةعدد النقاط املوافق لنوع املخالفة املرورية، و إرجاع الرخصة لصاح

زيادة على ذلك فقد تضمنت العقوبات التكميلية املتعلقة برخصة السياقة عقوبة التعليق املؤقت 

لرخصة السياقة و اليت تعترب مهمة أصيلة للسلطة اإلدارية ال القضائية، حبيث نالحظ يف الكثري من 

وبة لعدم توفر بطاقية وطنية لرخص السياقة األحيان عدم حتكم يف تنظيم إجراءات هذا النوع من العق

ضمن  من جهة أخرى، رغم التنصيص على إنشاءمها املروريةمن جهة، و بطاقية وطنية للمخالفات 

، املتعلق 2001أوت  19املؤرخ يف  14-01من القانون  138، و 54، 62املواد (مواد قانون املرور 

لشيء الذي جيعل استصدار الرخصة بالنقاط ا، )أمنهابتنظيم حركة املرور عرب الطرق و سالمتها و 

  .أمرا ضروريا يف أقرب اآلجال

أما آخر نوع من العقوبات التكميلية هذه فهو إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أو �ائيا مىت تبني 

للقاضي من وقائع القضية أن األمر يتطلب ذلك، و عكس النوعني السابقني من اجلزاءات التكميلية 

ل قانون املرور هذا النوع للقضاء دون التنصيص على إلزامية تطبيقه، و هذا يعترب قصورا يف فقد أحا

للجهات القضائية املختصة عندما ميكن " على أنه  03-09من قانون املرور رقم  98 أحكام املادة

حيال عليها حمضر إثبات إحدى املخالفات املبينة يف القسم الثاين من هذا الفصل، باإلضافة 
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ويف حالة العود، تقوم اجلهة القضائية ... للعقوبات اجلزائية األخرى القيام بتعليق رخصة السياقة

، إذ البد أن يكون التعليق أو اإللغاء وجوبيا مىت تبني من وقائع ."املختصة بإلغاء رخصة السياقة

    .القضية ثبوت ذلك

أن املشرع اجلزائري قد اجتهد يف ، تبني التكميلية و أثناء شرح و حتليل خمتلف تلك اجلزاءات

املفضية جلرائم و خصوصا املخالفات املرورية ظاهرة ملعاجلة و جما�ة متكاملة صياغة منظومة جزائية 

اجلرح اخلطأ، و هي بالرغم من أ�ا عرفت العديد من التعديالت، و ذلك ملواكبة كل ما طرأ القتل و 

رورية، و اليت تعود باألساس لتطور احلظرية الوطنية للمركبات يف جمال املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم امل

من جهة، و للتطور التكنولوجي للمركبة من جهة ثانية، إّال أنه جيب على املشرع اجلزائري العمل على 

خاصة فيما يتعلق بصياغة بعض  نوهت إليها الدراسة، و تدارك العديد من الثغرات التشريعية اليت

، دون االضطرار إىل الرجوع مة ملعاجلة اجلرائم املروريةنقص امللحوظ يف األحكام الالز املواد، و تدارك ال

، زيادة على إستصدار كل النصوص التنظيمية اليت إىل القواعد العامة اليت يقررها قانون العقوبات

  . ستزيد ال حمالة من فعالية أحكام قانون املرور
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 .دور احملكمة اجلنائية الدولية يف محاية حقوق اإلنسان

  .جامعة البويرة  –نصيرة لوني  ةاألستاذ

  

              2018جوان  19:     القبول للنشرتاريخ          2018 أفريل20:  اإلستالم تاريخ         

  :ملخص

متثل احملكمة اجلنائية الدولية ضمان أساسية يف سبيل محاية حقوق اإلنسان واحرتامها ووضع حد     

للجرائم األشد خطورة يف العامل وكذا معاقبة مرتكبيها،غري أن جناحها متوقف على االنضمام الكامل 

  .اسي للمحكمة للدولة مع الرغبة الصادقة يف تنفيذ االلتزامات اليت تضمنها النظام األس

ومن مث هذه الدراسة البحثية تسعى احملكمة من خالل نظامها األساسي اىل ضمان عدم اإلفالت من 

العقاب ملرتكيب اجلرائم،وكذا ضرورة توفري احلق يف حماكمة عادلة ومنصفة محاية حلقوق اإلنسان وحريته 

  .الشخصية 

  اختصاص ، جرائم دولية اإلنسان ،حقوق األساسي، احملكمة اجلنائية الدولية ،النظام : الكلمات المفتاحية

Summary  :  

  

    The International Criminal Court is a fundamental guarantee for the 
protection and respect of human rights to stop the most serious crimes 
in the world and the punishment of perpetrators. However, its success 
depends on the full adherence of the State to the sincere desire to 
implement the obligations contained in the Statute of the Court. 
Thus, the Court, through its statute, aims to ensure that the 
perpetrators of crimes do not escape punishment, as well as the right 
to a fair trial for the protection of human rights and his own freedom. 
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  :مقدمة 

يقصد بآليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان تلك اإلجراءات اليت متارس أمام املنظمات الدولية    

املتخصصة الغري حكومية، و اليت تسعى إىل ضمان حقوق اإلنسان اليت أقر�ا واإلقليمية، و الوكاالت 

  .اإلعالنات و اإلتفاقيات الدولية

و نظرا لذاتية القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فقد عرف هذا القانون العديد من الطرق و الوسائل    

لطرق الدبلوماسية، أو اللجوء إىل اللجوء إىل الوسائل و ا: املختلفة حلل املنازعات الدولية، و منها

الوسائل والطرق السياسية، أو اللجوء إىل اهليئات القضائية ذات اإلختصاص العاملي العامة منها أو 

  .اخلاصة

و قد جاء يف العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان ضرورة اللجوء إىل الوسائل والطرق    

 .اية حرياته الشخصيةالسابقة لغرض ضمان حقوق اإلنسان و مح

ونظر لتطور اجلرمية الدولية يف ا�تمع الدويل، ظهرت احلاجة إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية اليت 

أوردت يف ديباجة نظامها األساسي أن مثة روابط مشرتكة توحد مجيع الشعوب وان ثقافات الشعوب 

  .مزق يف أي وقتيتكن أن تشكل معا تراثا مشرتكا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق مي

 ياحلايل ضحاالنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن األطفال واوإذ تضع يف اعتبارها أن ماليني 

  .لفظائع ال ميكن تصويبها هزت ضمري اإلنسانية وان هذه اجلرائم �دد السلم واألمن يف العامل

العقاب وعلى اإلسهام يف منع وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من 

القضائية اجلنائية على أولئك  يتهاهذه اجلرائم، وإذ تأكد بأن من واجب كل دولة أن متارس وال

م املتحدة، ممقاصد ومبادئ ميثاق األ يداملسئولني عن ارتكاب جرائم دولية، وإذ تؤيد من جد

ة أو استعماهلا ضد السالمة باستعمال القو  يددتهوخباصة أن مجيع الدول جيب أن متتنع عن ال

  .حدةتم املماإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو على حنو ال يتفق ومقاصد األ

تساهم احملكمة اجلنائية الدولية هي األخرى يف احلماية املضمونة حلقوق اإلنسان عرب العامل، إال 
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ما هو الدور الذي تلعبه : ة التاليةأن هذه العالقة تبدو غامضة إىل حد معني، لذا تطرح اإلشكالي

 احملكمة اجلنائية الدولية يف محاية حقوق اإلنسان؟

  .الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها: المبحث األول

سنقوم باستعراض اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة، وفق النظام األساسي للمحكمة    

منه فإن احملكمة ختتص بالبت يف اجلرائم األشد وهي جرمية ) 5(اجلنائية الدولية، وعمال بأحكام املادة 

) 6،7،8املواد ( اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وجرمية العدوان، وقد ورد يف

  . من نظام روما تعريفاً مفصالً ألركان هذه اجلرائم

  .تصنيف الجرائم الدولية: المطلب األول

يوضح النظام األساسي بأن املهمة الرئيسية يف مالحقة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم تقع على عاتق    

طة احملورية لتطبيق نظام العدالة الدول األطراف، واحملكمة تكمل تلك اجلهود، هذا وتعترب احملكمة النق

اجلنائية الدولية، حبيث تشمل احملاكم الوطنية، واحملاكم الدولية واحملاكم اليت تضم عناصر وطنية 

ودولية، فقد كان لتزايد حدة الصراعات الدولية واحلروب يف بقاع كثرية من العامل، أثرًا يف زيادة 

عدالت انتهاكات حقوق اإلنسان، يف ظل غياب آلية ارتكاب جرائم احلرب ضد املدنيني وارتفاع م

مناسبة يتبناها ا�تمع الدويل للحد من هذه االنتهاكات ومعاقبة من يقومون �ا أو من يقفون خلفهم 

  .وحماكمتهم، سواء كانوا أفراد أو دول أو منظمات أو حكومات

  .جريمة اإلبادة الجماعية:  الفرع األول

أي فعل من األفعال التالية يرتكب " النظام األساسي هذه اجلرمية بـأ�ا من ) 6(عرفت املادة     

بقصد إهالك مجاعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالكا كليًا أو جزئيًا ومن 

  :ذلك

 قتل أفراد اجلماعة.  

 اجلماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إحلاق.  
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 جزئياً  أو كلياً  الفعلي إهالكها �ا يقصد معيشية ألحوال عمداً  اجلماعة إخضاع.  

 اجلماعة داخل اإلجناب منع تستهدف تدابري فرض.  

 أخرى مجاعة إىل عنوة اجلماعة أطفال نقل.  

جرائم إبادة اجلنس البشري أو جرائم إبادة : وجلرمية اإلبادة اجلماعية مسميات عديدة منها   

جمموعة أفعال واحدة هدفها القضاء على اجلنس البشري اجلنس، كلها تعبريات عن معىن واحد أو 

ينحصر جوهر . واستئصاله من بقعة معينة أو لصنف معني من البشر أو شعب من الشعوب

اإلبادة اجلماعية يف إنكار حق البقاء �موعات بشرية بإمجاعها نظرًا ملا ينطوي عليه من جمافاة 

رار بالغة، فضًال عن جمافاته األخالق ومبادئ األمم للضمري العام ومن إصابة اإلنسانية كلها بأض

  . 1املتحدة

؛ باعتبار أن "اإلهالك"فيما يتعلق بأركان هذه اجلرمية فإ�ا تستلزم وجود القصد اخلاص    

ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها بدون توفر نية اإلهالك ينفي الركن املعنوي هلذه 

  2.ة إثبات القصد اخلاص الذي غالباً ما ال يتوفر عليه دليل مكتوباجلرمية؛ وعليه تثور إشكالي

أما فيما يتعلق بالركن املادي فقد حدده النظام األساسي بارتكاب أي من األفعال املنصوص    

و لقد وجدت أمثلة كثرية على جرائم إبادة اجلنس، إذا . واليت مت ذكرها) 6(عليها يف املادة 

مجاعات إنسانية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو غريها، ومن  أبيدت كليًا أو جزئياً 

ذلك ما شهدته حرب البوسنة يف السنوات العشر األخرية، فوفق تقرير وكالة الغوث لالجئني 

ألف شخص من مسلمي البوسنة تعرضوا خلطر ا�اعة واألمراض  380التابعني لألمم املتحدة 

                                                 
  .16، ص2008عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، دار الكتب القانونیة،  1
  .145، ص2006فیدا نجیب حمد،  المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي، بیروت،  2
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و، كما أن رحالت املساعدة اجلوية والقوافل الربية أعيقت وهومجت من املسرطنة يف مدينة سراييف

  3.قبل القوات الصربية

متهماً من القادة والضباط اليابانيني الرتكا�م  28وقد أدانت حمكمة طوكيو العسكرية الدولية    

من ميثاق ) 5(جرائم قتل املدنيني يف األراضي اليت احتلتها اليابان، وذلك باملخالفة لنص املادة 

احملكمة وقواعد لوائح الهاي، وحكمت عليهم احملكمة بأحكام خمتلفة ترتاوح بني اإلعدام 

 4.والسجن مدى احلياة

وتدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء لتضمني قوانينها ما يلزم من نصوص ملنع     

دولة لتسهيل التجرمي العاجل هلذه وعقاب هذه اجلرمية، وتوصى بتنظيم التعاون الدويل بني ال

  5.اجلرمية والعقاب عليها

ووفق نظام احملكمة اجلنائية تتميز هذه اجلرمية بأ�ا ذات طبيعة دولية؛ والطبيعة الدولية هلذه    

اجلرمية ال تعىن ضرورة ارتكا�ا من مواطين دولة ضد دولة أخرى، ولكن قد تقع داخل الدولة 

أفعاهلا طبيعة الركن املادي ألفعال اإلبادة اجلماعية املنصوص عليها  الواحدة شرط أن تتحقق يف

كما أن املسئولية املرتتبة عليها هي مسئولية   6.يف االتفاقية الدولية ونظام احملكمة اجلنائية الدولية

مزدوجة تقع تبعتها على الدولة من جهة، وعلى األشخاص الطبيعيني مرتكيب اجلرمية من جهة 

   7.أخرى

  .الجرائم ضد اإلنسانية: الفرع الثاني

من النظام األساسي املذكور تعترب جرائم ضد اإلنسانية تلك األفعال اليت ترتكب ) 6(وفق املادة     

ضد أية جمموعة من السكان املدنيني وتتضمن مثل هذه األَفعال القتل العمد، واإلبادة، واالغتصاب، 

                                                 
  .408- 407عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، . 3
  .22سامح جابر البلتاجي، مرجع سابق، ص. 4
  . 298، ص1975عبد الواحد الفار، أسرى الحرب، رسالة دكتوراة، منشورة لدى عالم الكتب، القاھرة،  5
  .31الجزاء، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي،  قواعد أساسیة في نظام محكمة 6
  .208عبد الواحد الفار،  مرجع سابق، ص 7
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اإلبادة اجلماعية . القسري للسكان وجرميِة التفرقة العنصرية وغريها والعبودية اجلنسية، واإلبعاد أو النقل

 8.َأو احلرب" السالمِ "واجلرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكا�ا وقت 

من النظام األساسي على األفعال الال إنسانية اليت تدخل يف اختصاص ) 7(وقد نصت املادة    

اإلبادة، االسرتقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو القتل، : احملكمة وهي

احلرمان الشديد على حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل، 

والتعذيب، واالغتصاب أو االستعباد اجلنسي، أو اإلكراه على ألبغاء أو احلمل ألقسري أو التعقيم 

شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل هذه الدرجة من أخلطورة واالختفاء  ألقسري أو أي

القسري لألشخاص وجرمية الفصل العنصري، واألفعال الال إنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت 

. تسببت عمدًا يف معاناة شديدة أو أي أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو  اضطهاد أية

  .ثقافية أو دينية متعلقة بنوع اجلنس أو ألسباب أخرى، و من املعروف عاملياً أن القانون ال جييزها

دويل العريف، وهناك من يرى أمهية قصر اختصاص احملكمة على اجلرائم الدولية الثابتة يف القانون ال   

وجيد أمهية يف تعريف هذه اجلرائم تعريف دقيق وواضح يف النظام األساسي، وهذا وفق ما يقضي به 

مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، و�ذا يكون قد مت ألول مرة يف التاريخ تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية 

ن اجلرائم ضد اإلنسانية �در وهناك من يقول بأ 9.يف معاهدة دولية اعتمدت من قبل غالبية الدول

القيم األساسية اليت ينبغي أن تسود يف ا�تمع الدويل، وتنقص من االحرتام الواجب للحقوق اجلوهرية 

   10.لإلنسان

ونالحظ أنه جيب أن تتوافر أركان حمددة يف اجلرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف وجوب أن تكون    

من نظام روما األساسي، وأيضًا أن ) 1(فقرة ) 7(يف املادة اجلرمية من ضمن اجلرائم احملددة حصرًا 

                                                 
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 6(المادة .  8
تحدي الحصانة، مجلة األمن والقانون، العدد األول، كانون  - المحكمة الجنائیة الدولیة- محمد یوسف علوان، الجرائم ضد اإلنسانیة. 9

  .205،ص2002الثاني 
  .177، ص1983محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، مصر،  10
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ترتكب على نطاق واسع أو أساس منهجي وفق ما ورد ضمن املادة املذكورة، وأن تكون هناك سياسة 

  . يف إتباع ذلك املنهج من قبل دولة أو منظمة أو جمموعة من األشخاص

صاص احملكمة ألنه يعمل على حتويل لذلك هناك من يرى أن ركن السياسة هو األساس يف اخت   

اجلرمية من جرمية وطنية إىل جرمية دولية، وتصبح من اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية كي تتدخل 

  11.حلماية حقوق األفراد واجلماعات من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان

  .جرائم احلرب: الفرع الثالث

يكون للمحكمة اختصاص ): 1(األساسي للمحكمة يف الفقرة من النظام ) 8(لقد جاء يف املادة    

فيما يتعلق جبرائم احلرب، وال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة سياسية عامة أو يف إطار عملية 

وجيد عدد من الدول وجود حاجة لشرح هذه الفقرة؛ وذلك ." ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم

على حاالت جرائم احلرب اخلطرية واليت تثري قلق ا�تمع الدويل،  للتحقق من التزام احملكمة بالرتكيز

حيث أنه خيشى من انشغال احملكمة حبوادث احلرب األقل خطورة نسبياً، أو أن تلجأ ملمارسة السلطة 

القضائية بالنسبة هلذه اجلرائم حىت يف احلاالت اليت تكون فيها الدول نفسها على أمت استعداد ملمارسة 

لقضائية جتاهها، ويف النهاية مت التوصل إىل حل وسط، يتلخص يف أن احملكمة ميكنها ممارسة السلطة ا

السلطة القانونية يف احلاالت الفردية من ارتكاب جرائم احلرب، ولكن يف ذات الوقت جيب أن توفر 

  12.للمحكمةمن النظام األساسي ) 8(احملكمة احلافز إلعطاء األولوية ألكثر اجلرائم انتهاكاً للمادة 

جند أ�ا تعرف جرائم احلرب باعتبارها انتهاكات جسيمة ) 8/2(ومن خالل دراسة املادة    

التفاقيات جنيف األربعة، أي األفعال املرتكبة ضد األشخاص أو املمتلكات الذين حتميهم اتفاقيات 

على املنازعات  جنيف ذات الصلة، وأيضًا االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية

  .الدولية املسلحة يف النطاق الثابت للقانون الدويل

                                                 
نشأتھا ونظامھا األساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم - محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة.  11

  156- 155، ص2001ي القضاة المصري، القاھرةالجنائیة الدولیة السابقة، من إصدارات ناد
مجلة األمن  - تحدي الحصانة - المحكمة الجنائیة الدولیة - ھرمان فون ھیبل،  تعریف جرائم الحرب في نظام روما األساسي. 12

  .248، ص2002والقانون، 
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ومن بني االنتهاكات قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر بنقل بعض سكا�ا    

املدنيني إىل األرض اليت حتتلها، أو إبعاد مجيع سكان األرض احملتلة أو نقلهم مجيعهم أو بعضهم 

 13.خارجهاداخل هذه األرض أو 

من نظام روما جندها حصرت جرائم احلرب يف ثالث فئات، الفئة األوىل ) 8(وبدراسة املادة    

، 1949أغسطس  12تشمل اجلرائم اليت متثل انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة يف 

ملنازعات الدولية وتتمثل الفئة الثانية يف اجلرائم متثل انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف السارية على ا

املسلحة يف النطق الثابت للقانون الدويل مثل تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنني أو مواقع 

مدنية، كذلك تعمد توجيه هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشئات أو وحدات أو مركبات يف 

  .مهام للمساعدة اإلنسانية

حالة نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، وهي أفعال تقع ضد أما الفئة الثالثة فهي اجلرائم اليت تقع يف    

أشخاص غري مشرتكني اشرتاك فعلي يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك القوات املسلحة الذين ألقوا 

سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزون عن القتل بسبب املرض أو اإلصابة أو االحتجاز ألي 

وريد للمؤن ومواد التموين، ومقاويل البناء واملمرضني سبب آخر، ومن هؤالء األشخاص متعهدي الت

 .واألطباء واملراسلني احلربني وغري هذه الفئات

اجلرائم اليت تقع يف نزاع مسلح غري ذي طابع دويل على فئات مثل الفئات املنصوص : الفئة الرابعة    

  14.عليها يف الفئة الثالثة وذلك يف حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية

  .جريمة العدوان: الفرع الرابع

الفقرة الثانية من نظام روما األساس، ) 5(لقد تم إدراج هذه الجريمة ضمن أحكام المادة    

لكن مع إيقاف التنفيذ؛ وذلك إلى أن يتوصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه 

                                                 
  240، ص)8ب- 2- 8(محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، المادة . 13
  108، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، مرجع سابق ،ص عبد الفتاح بیومي حجازي  14
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أن تمارس اختصاصها للعدوان،وإلى أن يتم وضع الشروط التي بناًء عليها، تستطيع المحكمة 

  15.فيما يتعلق بهذه الجريمة

وعليه فهناك خالف شديد بني أطراف النظام األساسي للمحكمة حال دون االتفاق بشأن    

حتديد أركان جرمية العدوان، وبالتايل فاحملكمة غري خمتصة بنظر جرمية العدوان ويقتصر اختصاصها 

دم اختصاص احملكمة بنظر جرمية العدوان هو �رب، على اجلرائم الثالث السابقة الذكر، ونرى أن ع

ذلك أن هذه اجلرمية مكتملة العناصر واألركان، فالعدوان ليس جرمية ينقصها التعريف، وجند أ�ا من 

أخطر اجلرائم اليت ترتكب، وجيب إدخاهلا ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، وعدم إخضاعها 

  16.الدويلحلجج وذرائع ال يقبلها القانون 

وهناك من ينتقد عدم نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة الثامنة على    

اختصاص احملكمة فيما يتعلق باستخدام األسلحة النووية واألسلحة البيولوجية أو الكيماوية واأللغام، 

سلحة الدمار الشامل يف ضد األشخاص وأسلحة الليزر املعمية، وجيد أنه من األفضل أيضًا إدراج أ

النظام األساسي لروما، ذلك أن استخدام تلك األسلحة حمظور اآلن مبوجب القانون الدويل، وجيد أن 

استخدام تلك األسلحة جيب أن يكون خاضعًا للرقابة القضائية حملكمة اجلنايات الدولية املستقبلية 

 . 17.بصورة غري مباشرة

  .تباشرها احملكمةنوع الوالية اليت : املطلب الثاين

                                                 
منشورة على الموقع . 19براء منذر كمال عبد اللطیف،  اإلرھاب والمحكمة الجنائیة الدولیة،جامعة الكویت، بدون سنة نشر، ص.  15

  14/11/2013تاریخ الزیارة . .http: ||barr.getgoo.us:التالي
كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولیة، فیما عدا حالتي الدفاع الشرعي والمساھمة في (العدوان على أنھ) pella(وقد عرف الفقیھ .16

كل استخدام للقوة (ولقد اختلف الفقھ في تعریفھ للعدوان، فعرفھ البعض اآلخر بأنھ ) عمل مشترك تعتبره األمم المتحدة مشروعاً 
أبو : للمزید. تنفیذ االلتزامات المترتبة على إعمال نظام الضمان الجماعي أو األمن الجماعيالمسلحة في غیر حالة الدفاع الشرعي، أو 

  103- 102،ص1999الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، القاھرة، دار النھضة العربیة 
  .158محمود شریف بسیوني،  المرجع السابق، ص. 17
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النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هو معاهدة دولية ملزمة للدول األطراف باملعاهدة،    

وعليه فهي ليست كياناً فوق الدول، وإمنا هي كيان مماثل لغريه من الكيانات الدولية، واحملكمة ليست 

الوطين، ووفق نظام احملكمة فإنه  بديًال عن القضاء الوطين، بل األصل يف االختصاص هو للقضاء

   18.قضاء تكميلي

  .مبدأ التكامل: الفرع األول

لقد أشارت ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هلذا املبدأ، فنصت يف الفقرة    

ائية احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للوالية القض:"العاشرة

  ".اجلنائية الوطنية

أي أن احملكمة مل تأيت لتحل مكان القضاء الوطين، حبيث تكون بديلة عنه؛ وإمنا ستكمله، وعليه    

فإن الصفة الدولية للجرمية ال تكفي لربير والية احملكمة عليها، فهي ال تشمل إال اجلرائم األكثر 

  .خطورة واليت تتصف بالصفة الدولية

يفيد انعقاد االختصاص للقضاء الوطين أوًال؛ فإذا مل يباشر اختصاصه؛ بسبب عدم وهذا املبدأ    

القدرة على إجراء احملاكمة أو عدم الرغبة يف إجراء هذه احملاكمة؛ يصبح للمحكمة اختصاصاً 

  19.بنظرها

من نظام روما األساسي، تستطيع احملكمة أن تباشر اختصاصها عندما تكون ) 17(ووفقًا للمادة    

اجلرمية مرفوعة أمام احملاكم الوطنية للدولة؛ لكن تلك الدولة ليست لديها القدرة أو اإلرادة ملباشرة 

التحقيق وإجراء احملاكمة، أو أن الدعوى مرفوعة أمام حماكم الدولة املختصة مكانيًا �ا؛ لكنها مل 

أخرت إجراءات التحقيق  تباشر يف التحقيق؛ أل�ا قررت عدم حماكمته؛ لعدم رغبتها بذلك، أو أ�ا

  .دون مربر

                                                 
18 .//http://www.icc-cpi.int 14/11/2013الزیارة تاریخ.  
بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتھا واختصاصھا وموقف الوالیات المتحدة األمریكیة وإسرائیل منھا، مجلة جامعة . 19

  .129، ص2004، العدد الثاني، 20دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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كما تستطيع احملكمة أن تباشر واليتها إذا كان مرتكب اجلرمية قد حكم عليه من قبل، على اجلرمية    

  املنسوبة إليه، ولكن كانت تلك احملاكمة قد متت وفق إجراءات قصد �ا محايته من املسؤولية اجلنائية

  . تكن احملكمة اجلنائية قد حاكمته على ذلك اجلرمأو أ�ا متت بشكل غري مستقل ونزيه، ومل

  .االختصاص الزمني: الفرع الثاني

يتضمن النظام األساسي للمحكمة القاعدة العامة يف القانون اجلنائي واليت تقضي بعدم جواز    

دخول تطبيق القانون بأثر رجعي، مبعىن أن احملكمة ال ختتص سوى بالنظر يف اجلرائم اليت ترتكب بعد 

   20.النظام األساسي حيز النفاذ

أما بشأن الدول اليت تنضم للنظام األساسي بعد بدء النفاذ، فال ختتص احملكمة إال باجلرائم اليت     

تقع بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة هلذه الدولة، وهذا يعترب تطبيقًا للمبدأ العام السائد يف القانون 

ونية بأثر فوري ومباشر، وذلك من أجل تشجيع الدول على اجلنائي، وهو سريان القاعدة القان

االنضمام إىل النظام األساسي للمحكمة دون اخلوف من الرجوع إىل املاضي، والبحث يف اجلرائم اليت 

مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً ما  21.قد تكون الدولة ارتكبتها قبل االنضمام إىل احملكمة

بل مبوجبه ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث، أودعته لدى سجل احملكمة تق

كما أن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة ال  22.واملرتكبة قبل نفاذ النظام بالنسبة لتلك الدولة

هناك من جيد أنه يكون للمحكمة صالحية النظر يف بعض اجلرائم استثنائياً، ، 23.تسقط بالتقادم

انتهاكات مستمرة، مثل حالة االختفاء القسري لألشخاص، ذلك أن استمرار اختفاؤهم ما واليت متثل 

زال قائمًا بعد بدء نفاذ صالحية احملكمة للنظر يف تلك االنتهاكات، حيث تتمتع تلك اجلرائم 

  24.باالستمرارية، باعتبارها جرائم مستمرة زمنياً 

                                                 
  .محكمة الجنائیة الدولیةمن النظام األساسي لل) 1(فقرة ) 11(المادة .  20
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(فقرة ) 11(المادة .  21
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(فقرة ) 12(المادة .  22
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 29(المادة .  23
  .113، ص2001، دمشق1تحدي الحصانة، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،ط:المحكمة الجنائیة الدولیة.  24
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م إىل احملكمة اجلنائية بناًء على قرار يصدر عن وميكن أن يسند االختصاص بالنظر يف تلك اجلرائ   

جملس األمن باالستناد إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، أو أن يتم إنشاء حمكمة خاصة 

  25.مؤقتة بقرار من جملس األمن كما هو احلال يف حمكمة يوغوسالفيا السابقة وحمكمة رواندا

على أراضيها، أو اليت يكون مرتكب اجلرمية أحد رعاياها  أو أن تقبل الدولة اليت حصلت اجلرمية   

  .باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

وإذا مل يتحقق أي من اخليارات اليت ذكرت؛ فإن تلك اجلرائم تبقى خارج اختصاص أو والية     

والية احملكمة  وعليه جند أن26.احملكمة اجلنائية الدولية، وبالتايل يفلت مرتكبوا تلك اجلرائم من العقاب

من الناحية الزمنية ضيقة جداً، وهناك حاجة إىل تعديل نظام روما األساسي؛ كي ال يفلت مرتكبو 

  .27تلك اجلرائم اليت تستهني بكرامة البشر وبإنسانيتهم من العقاب

  .االختصاص الشخصي: الفرع الثالث

الدول واألشخاص، وقد مدى اختصاص احملكمة يف حماسبة : يقصد باالختصاص الشخصي      

تناول نظام روما األساسي النص على املسؤولية اجلنائية الفردية، حبيث أن اختصاص احملكمة يطبق 

على األشخاص الطبيعيني، فالشخص الذي يرتكب جرمية تندرج ضمن اجلرائم اليت ختتص �ا 

ائية ال تؤثر يف مسؤولية كما أن مسؤولية الفرد اجلن،  28احملكمة يكون مسؤوًال عنها بصفته الفردية

ولكن الدولة تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يصيب الغري نتيجة 29.الدول مبوجب القانون الدويل

  30.ألعماهلا غري املشروعة؛ فتعوضهم عن الضرر كما هو مقرر يف أحكام املسؤولية الدولية

                                                 
  .111- 108، ص2001وائل أحمد عالم، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة. 25
  .229، ص2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1نائي، طعلي عبد القادر القھوجي،  القانون الدولي الج. 26

27- DELLA MORTE Gabriele, Les frontières de la compétence de la cour pénale internationale : 
, N°01, Vol.73, 2002, p 34.Revue Internationale du Droit pénalobservations critiques,  

  .سي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام األسا) 25(المادة . 28
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 4(الفقرة ) 25(المادة .  29
  .123وائل أحمد عالم،  المرجع السابق، ص.  30
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واملسؤولية املقررة للدولة يف هذه أي أن النظام األساسي ال يوقع أي مسؤولية جنائية على الدول،    

احلالة هي مسؤولية مدنية فقط، كما نتوصل إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية ختتلف عن حمكمة العدل 

الدولية، فال تنظر يف قضايا الدول؛ ألن اختصاصها ينحصر يف قضايا األفراد، واجلرائم اليت ختتص 

لقيادات اليت أصدرت األوامر بارتكا�ا، أو القيادات احملكمة بنظرها تنحصر مسؤوليتها يف أشخاص ا

  .املدنية اليت أشرفت على تنفيذ تلك اجلرائم

ويسأل الشخص جنائيًا أمام احملكمة يف حالة الشروع يف ارتكاب أي جرمية تدخل ضمن    

وال يكون للمحكمة أي اختصاص على أي شخص يقل عمره عن مثانية عشر 31.اختصاص احملكمة

وقت ارتكاب اجلرمية اليت نسبت إليه، كما أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عامًا 

و�ذا يكون نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  32.عامًا ال يكونون عرضة للمسؤولية اجلنائية

  . الدولية متوافقاً مع اتفاقية حقوق الطفل

، واليت متثل تطورًا كبريًا يف قواعد القانون الدويل، ومن أهم األحكام اليت تضمنها النظام املذكور   

تقرير مساواة األشخاص أمام القانون دون متييز بسبب الصفة الرمسية، سواء أكان رئيسًا حلكومة أو 

لدولة أو برملان، أو موظف حكومي، ويسأل عن جرميته، وال تشكل صفته أي دافع لتخفيف العقوبة 

ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن املبادئ العامة اليت رسخت وبذلك مل خيرج نظام رو  33.عنه

من النظام األساسي للمحكمة ) 27(لذلك جند من يقول بأن نص املادة . يف قواعد القانون الدويل

اجلنائية الدولية ما هو إال تكرار لقواعد القانون الدويل املستقرة يف شأن مسألة احلصانات واملسؤولية 

  34.لذوي السلطة عن اجلرائم الدولية اجلنائية

                                                 
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3(الفقرة ) 25(المادة . 31
  .نائیة الدولیةمن النظام األساسي للمحكمة الج) 26(المادة . 32
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 27(المادة .  33
؛ 31، ص2001عادل ماجد،  المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیة، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، األھرام، .  34

  : لتفاصیل أوفى حول المسألة راجع
Revue BECHERAOUI Doreid, L’exercice des compétences de la cour pénale internationale, 

347.-, Vol.76, 2005, N°03, pp, 345Internationale de droit pénal  
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  .االختصاص المكاني: الفرع الرابع

أ�ا ختتص باجلرائم اليت تقع يف إقليم كل دولة تصبح طرفاً : ويقصد باالختصاص املكاين للمحكمة   

يف نظام روما، لكن يف حال كانت الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلرمية غري طرف يف املعاهدة؛ فال 

للمحكمة والية بنظر تلك اجلرمية؛ إال إذا وافقت تلك الدولة على والية احملكمة بشأ�ا، وما يكون 

ذلك أن هذه احملكمة أنشئت مبوجب اتفاقية بناًء على . هذا إال إعماًال ملبدأ نسبية أثر املعاهدات

، حيث أن الدول معاهدة دولية، يتجسد فيها املبدأ األساسي يف قانون املعاهدات، وهو مبدأ الرضائية

يف هذه احلالة ال تتعامل مع حمكمة أجنبية أو والية قضاء أجنبية، بل تتعامل مع جهاز قضائي دويل 

شاركت يف إنشائه كدولة طرف، ومتارس دورًا فيما يتعلق باإلجراءات اليت تتعلق بتسيريه، وهذا على 

قضاة وغريها من األمور املتعلقة اعتبار أ�ا أحد أعضاء مجعية الدول األطراف، فتشارك بتعيني ال

  .35 باحملكمة، وعليه تعد احملكمة اجلنائية امتداداً لوالية القضاء الوطين

وال جيوز التحفظ على بعض أحكام النظام األساسي، حيث يشكل وحدة واحدة، فعلى الدولة    

جم ويتوافق مع وهناك من يرى أن هذا األمر ينس36.أن تقبله مجيعه، أو تطرحه كله، فهو ال يتجزأ

  .37 االجتاه التقليدي، والذي يرى بضرورة تكامل املعاهدة ووحد�ا

لكن بقراءة باقي مواد ذلك النظام جنده أورد استثناًء، حينما نص على أنه جيوز للدولة عندما    

تصبح طرفًا يف هذا النظام األساسي أن تعلن عدم قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات بدءاً 

عندما يقدم ادعاء ) 8(تاريخ سريان النظام األساسي، وهذا فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف املادة من 

بأن أحد رعايا تلك الدولة قد قام بارتكاب جرمية من تلك اجلرائم، أو أن اجلرمية قد مت ارتكا�ا يف 

  .38 أراضيها

                                                 
  . 126بارعة القدسي، مرجع سابق، ص.35
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 120(المادة . 36
  20لوفا، المرجع السابق، صأحمد أبو ا.37
  . من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 124(المادة .  38
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حدد قواعد إسناد االختصاص إىل وبذلك فإن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       

احملكمة فيشمل الدولة اليت تصبح طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة، حيث أ�ا بذلك تقبل 

اختصاص احملكمة بنظر اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها، إذا كان املتهم بارتكاب اجلرمية أحد 

 النظام األساسي للمحكمة، إذا كانت رعاياها، أو إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفاً يف

  . 39 اجلرمية قد ارتكبت على منت السفينة أو الطائرة

أما الدولة غري طرف يف النظام األساسي؛ إذا قبلت اختصاص احملكمة بنظر اجلرمية، مبوجب       

ن إعالن ونشري هنا إىل أ. إعالن تودعه لدى مسجل احملكمة؛ فتلتزم هذه الدولة بالتعاون مع احملكمة

  . قبول الدولة الختصاص احملكمة مقيد بنظر جرمية حمددة، وجيب حتديده يف كل مرة

وبناء على ما سبق ذكره جند أن والية احملكمة اجلنائية الدولية يف النظر باجلرائم ومدى تعاون        

بني الدول وهذه الدول معها خيتلف عنه يف احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة، حيث أن التعاون واجب 

احملاكم، وهذا باالستناد إىل قرارات جملس األمن املتضمنة إنشاء تلك احملاكم مثل احملكمة اجلنائية 

  الدولية ليوغسالفيا السابقة ورواندا، حيث كانت للمحكمتني املذكورتني أسبقية على احملاكم الوطنية

م الوطنية التنازل عن اختصاصها، وال جيوز فكان جيوز هلاتني احملكمتني الطلب بشكل رمسي إىل احملاك

  . ا ملزمة بالتعاون مع احملكمة يف هذا الشأنأن ترفض ذلك الطلب، أي أ�ّ ) الوطنية(لتلك احملاكم 

وليس هلا اخليار يف قبول أو رفض ممارسة أي من هاتني احملكمتني الختصاصها، وهذا وفق املادة    

من النظام األساسي ) 3(ائية الدولية ليوغسالفيا، واملادة من النظام األساسي للمحكمة اجلن) 4(

  . 40 لرواندا

                                                 
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 12(المادة .  39
منشورة على الموقع 12، ص)دراسة مقارنة(براء منذر كمال عبد اللطیف،  عالقات المحكمة الجنائیة الدولیة .  40

  .14/11/2013تاریخ الزیارة . www.startimes.comالتالي
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من نظام روما األساسي ) 12(بينما يف احملكمة اجلنائية الدولية فقد مت بيان هذا األمر يف املادة    

اليت جاءت حتت عنوان الشروط املسبقة ملمارسة االختصاص، وقد تناولنا شرح هذه املادة يف هذا 

ويستفاد منه أن الدول األطراف اليت صادقت على النظام األساسي تلتزم بقبول والية  املطلب،

بالتعاون معها، ولكن إذا كانت مجيع تلك الدول ليست أطرافًا يف النظام األساسي،  احملكمة وتلتزم

فإنه يلزم كي متارس احملكمة اختصاصها أن تقبل أحد تلك الدول باختصاص احملكمة بشأن اجلرمية 

 .املرتكبة، ويكون ذلك بإعالن يتم إيداعه لدى مسجل احملكمة

كما قد يكون حتريك الدعوى من قبل جملس األمن، حىت لو كانت مجيع الدول ليست أطرافًا يف    

النظام األساسي، وحىت لو مل توافق تلك الدول على اختصاص احملكمة، وهذا يشكل خروجًا على 

نا عنه سابقاً، والذي يقضي بعدم انصراف أثر املعاهدة إىل الدول مبدأ نسبية املعاهدات الذي حتدث

اليت مل تقبل �ا، أي أن والية احملكمة للنظر يف اجلرمية تكون إجبارية إذا حرك الدعوى جملس األمن، 

وجيب أن تتعاون معها الدول ذات العالقة باجلرمية، وإال فإن ذلك سيكون مدعاة إلثارة املشاكل 

  .41الدويل داخل ا�تمع

ونشري يف النهاية إىل أن احملكمة اجلنائية الدولية مستقلة عن األمم املتحدة، وليست جهازاً        

  . 42تابعاً هلا، وإمنا تنظم العالقة بينهما مبوجب اتفاق تعتمده الدول األطراف يف النظام

  

  .إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحماية حقوق اإلنسان: المبحث الثاني

بعد مخسني عاما من اجلهود الدولية مت إقرار نظام احملكمة اجلنائية الدولية يف املؤمتر الدبلوماسي 

                                                 
  .9براء منذر كمال عبد اللطیف، عالقات المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص.  41
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 2(المادة . 42
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، و قد إستندت فكرة إنشاء 1998جويلية  17التابع لألمم املتحدة، و الذي إنعقد يف روما يف 

األشخاص الرتكا�م هاته اهليئة إىل ضرورة إجياد حمكمة دولية متتلك إختصاصات جزائية ملعاقبة 

جرائم اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب و جرائم العدوان، و قد مت اإلتفاق 

قاضيا ينتمون إىل دول خمتلفة، و يتم  18على أن يكون مقر احملكمة يف الهاي، و حدد أعضائها 

ممثلي الدول املوقعة على إنتخا�م ملدة تسع سنوات و تشرف عليها مجعية عمومية تتألف من 

  .اإلتفاقية

  .اإلختصاص المسند للمحكمة بحماية حقوق اإلنسان: المطلب األول

إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها أحد أهم اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان من شأنه 

اظا على سالمة و حياة تأمني إستفادة البشرية منه من أجل محاية الرتاث املشرتك لإلنسانية حف

  .االطفال و النساء و الشيوخ يف كل مكان حتقيقا للسلم و األمن العامليني

  .إختصاص المحكمة العام: الفرع األول

حول مدى فعالية احملكمة يف القضايا اليت حتال إليها، فاحملكمة هلا نظام خاص يف اإلجراءات، وهلا 

قانو�ا، و تعمل نظام إجراءا�ا اخلاص، و مجيع قضا�ا، نظام خاص يف العقوبات فهي مستقلة تعمل 

يتم إختيارهم باإلتفاق بني الدول األطراف، فيما يسمى جبمعية الدول األطراف، و هذه اجلمعية هي 

  .43اليت تعني عمل احملكمة و تعني القضاة و تباشر العمل اليومي هلذه احملكمة

واإللتزام بنظام احملكمة و قرارا�ا ال يعد من قبل اإللتزام األديب، و كل الدول املصادقة على نظام 

احملكمة ملزة إلزام كامل بتنفيذ كل ما يصدر من احملكمة، و من غري املقصود أن هناك دولة تصادق 

عدم تنفيذها، و مثل هذا على هذه اإلتفاقية بإراد�ا املنفردة، و يف نيتها عدم إحرتام أحكامها، أو 

التصرف غري وارد يف العرف الدويل، و النظام األساسي وضع قواعد خاصة للتعاون مع احملكمة يف 

                                                 
 .150، ص 1999ولي، مطابع دار األمل، الطبعة األولى، عبد العزیز محمد سرحان، اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الد 43
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عالقتها بالدول األطراف إللزامهم بتقدمي األدلة، و مجعها، و إلزامهم بإحالة املتهمني إىل احملكمة 

جزء خاص يف هذه اإلتفاقية، و أحكام خاصة و فيما يتعلق بتنفيذ األحكام فهناك . اجلنائية الدولية

  .ختول احملكمة إبرام إتفاقيات ثنائية مع الدول األطراف، و تكون مبثابة دول مقر لتنفيذ العقوبة

كما أن هناك العديد من اإلجراءات اليت وردت ضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

طرف بإلتزاما�ا جتاه احملكمة، و من هذه  الدولية، واليت تتخذها احملكمة يف حالة إخالل دولة

اإلجراءات فرض عقوبات متدرجة على الدول املخلة بإلتزاما�ا جتاه احملكمة، حيث تبدأ أوال مجعية 

الدول األطراف يف الفصل يف مسألة إلتزام الدولة من عدمه بأحكام هذه اإلتفاقية، و يف حال ثبوت 

ائية الدولية، و عدم عدوهلا عن هذا املوقف، فيتم عند ذلك عدم إلتزام دولة بأحكام احملكمة اجلن

إىل فرض عقوبات إقتصادية أو غري ذلك من العقوبات اليت تقررها  إختاذ إجراءات تصاعدية تصل

احملكمة وفقا للتدرج الوارد يف النظام األساسي، و الذي يصل إىل تعليق عضوية تلك الدولة يف 

  .44احملكمة

  .المحكمة الجنائية الدولية بمجلس األمن عالقة: الفرع الثاني

يسعى جملس األمن من خالل حماوالته املستمرة و املتكررة يف إجياد تدابري قضائية للحفاظ      

على السلم و األمن الدوليني، لذا فإن من املسائل اهلامة اليت من شأ�ا أن حتدد مدى فاعلية آليات 

         دولية الدائمة هذه احملكمة و إجراءا�ا هو تسليط الضوء على ماهية العالقة بني احملكمة اجلنائية ال

  .و جملس األمن

منح النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دورا مهما �لس األمن يف ممارسة احملكمة 

                                                 
؛ 203، ص 2004فضل هللا محمد إسماعیل، حقوق اإلنسان بین الفكر الغربي و الفكر اإلسالمي، مكتبة بستان المعرفة، عمان،  44

  :راجع كذلك بھذا الخصوص
MBOKANI Jacques, L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la cour pénale 

droit internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de droit international, 
fondamentaux.org.-tsdécembre 2009, p 35, in, www.droi-, N°07, janvier 2008fondamentaux 
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من  13فقد نصت املادة . ملهامها، من خالل إحالة القضايا إىل احملكمة أو التوقف عن النظر فيها

ة أن متارس إختصاصها على جرمية مشار إليها للمحكم"النظام األساسي للمحكمة اجلنائية على أن 

  :من النظام يف األحوال التالية 5يف املادة 

حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر  14إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة - 1

  .من هذه اجلرائم قد أرتطبت

املتحدة، حالة إىل  إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم-2

  .املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد أرتكبت

إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم وفقا للمادة - 3

15."  

هذا ال جيوز البدء يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب : "من النظام على أنه 16كما نصت املادة 

النظام األساسي ملدة إثين عشر شهرا إال بناء على طلب من جملس األمن إىل احملكمة �ذا املعىن 

يتضمنه قرار يصدر عن ا�لس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، و جيوز للمجلس 

  ".جتديد هذا الطلب بالشروط ذا�ا

األمن صالحية مهمة و حامسة يف قد منح جملس  16و  13و من الواضح ان نص املادتني 

ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية ملهامها، و أخضع هذه املمارسة لقرارات جملس األمن اليت تصدر 

         و حقيقة وظيفة جملس األمن أ�ا هيئة سياسية . مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

سياسية تفرضها موازنات سياسية، ال سيما الدول اليت و ليست قضائية، و تبىن قراراته على إعتبارات 

  .45تتمتع بعضوية دائمة

                                                 
 .250، ص 1999فیصل شطناوي، حقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني، دار مكتبة الحامد،  45
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  .اإلشكاالت التي تعترض دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق اإلنسان: المطلب الثاني

من خالل دراسة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تثار العديد من اإلشكاليات اليت    

  :بيان و إيضاح، و اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي حتتاج إىل

  .اإلختصاص النوعي للمحكمة: الفرع األول

من النظام األساسي للمحكمة على إقتصار إختصاصها على أشد اجلرائم  5نصت املادة    

 جرمية اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب،: خطورة، و مت حتديده باجلرائم التالية

من املادة نفسها حبكم يثري التساؤل و اإلستغراب حول إختصاص  2جرمية العدوان، وجاءت الفقرة 

احملكمة على جرمية العدوان، حيث مت ربط النظر يف هذه اجلرائم بتحديد تعريف اجلرمية وفقا للمادتني 

يما يتعلق مع ضرورة أن يتم وضع الشروط اليت متارس احملكمة مبوجبها اإلختصاص ف 123و  121

و . �ذه اجلرمية، وجيب أن يكون هذا النص متسقا مع األحكام ذات الصلة مبيثاق األمم املتحدة

بتاريخ  209د / 3314بالرغم من وجود تعريف العدوان و املعتمد من اجلمعية العامة بقرارها رقم 

  .46، إال أن النظام األساسي للمحكمة مل يأخذ به1974ديسمرب  14

  :عالقة المحكمة بمجلس األمن-الثانيالفرع 

املفرتض أن تكون هذه احملكمة بعيدة عن التيارات السياسية و املصاحل اخلاصة للدول، حيث    

أ�ا، و كما ورد بنظامها األساسي هيئة مستقلة هلا شخصيتها القانونية و أهليتها و متارس وظائفها 

  .تساؤل حول طبيعة هذه العالقةبإستقاللية تامة، و عالقتها مبجلس األمن تثري 

من النظام  5ففي إطار ممارسة احملكمة إلختصاصا�ا بشأن اجلرائم املشار إليها يف املادة    

األساسي فإن اإلحالة إليها يتم إما من قبل الدول األطراف، و إما من قبل جملس األمن، و ميكن 

لفصل السابع من امليثاق وفقا ملا ورد يف �لس األمن يف هذه املرحلة اإلحالة للمحكمة من خالل ا

                                                 
 .75، ص 2006حمد، فیدا نجیب، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي، بیروت،  46
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من النظام األساسي للمحكمة، و هذا ال خالف عليه كون جملس األمن معين باحلفاظ  13املادة 

على السلم و األمن الدوليني، إال أن دوره يف إنشاء حماكم جنائية خاصة، و إحالته للقضايا إىل 

د تعارض بني دور ا�لس يف كلتا احلالتني، كما احملكمة اجلنائية الدولية حمل خالف و نظر لوجو 

فقد مت إعطاء ا�لس حق التدخل . مسألة أخرى بالغة التعقيد   من نظام احملكمة  16شكلت املادة 

يف إختصاص احملكمة فأصبح بإستطاعته إيقاف النظر يف أية قضية تعرض على احملكمة ملدة ال تقل 

يف ظل التنظيم الدويل الراهن، و يف ظل سيطرة القطب و ال شك أن وضع جملس األمن . عن سنة

الواحد و إنفراد دول معينة باختاذ القرار سيكون له األثر الكبري يف عدم قيام هذه احملكمة اجلديدة 

بدورها دون أية تأثريات سياسية، و بالتايل، و بالتايل فتح الطريق إلمكانية احلد من إختصاصات 

  .47دورهااحملكمة الدولية و تعطيل 

  .دور المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثالث

من اإلشكاليات اليت أثريت يف هذا النظام ما يتعلق بدور املدعي العام، فقد تباينت مواقف    

الدول بني مؤيد لدور املدعي و بني من يرى إعطائه دورا أكرب دون تقييد ملباشرة التحقيق، و حتريك 

من النظام  1الفقرة  15تلقاء نفسه، و قد مت حسم هذه املسألة من خالل املادة  الدعوى من

األساسي اليت تقرر بأن املدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات اليت 

  .تدخل يف إختصاص احملكمة

  :صالحيات املدعي العام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقيدين هامنيو    

أن الدائرة التمهيدية تأذن : "و اليت تنص على أنه 4الفقرة  15ما ورد يف املادة : د األولالقي

                                                 
تحدي الحصانة، مجلة األمن والقانون، العدد األول، كانون  - لجنائیة الدولیةالمحكمة ا- علوان، محمد یوسف، الجرائم ضد اإلنسانیة 47

  :؛ للمزید حول المسألة، راجع55، ص 2002الثاني 
BOKA Maria, La cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la 

cour à l’épreuve de la politique des Etats, Thèse de doctorat d’Université Paris-Est, Paris, 2014, p 16. 
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  ".للمدعي العام بالبدء يف إجراء التحقيق

يقوم املدعي بإشعار الدول : "و اليت تنص على أنه 18ما ورد يف املادة : القيد الثاين   

فإن للمدعي العام واجبات و سلطات فيما وعليه و وفقا للنظام األساسي للمحكمة    ".األطراف

يتصل بالتحقيق حيث يقوم يف سبيل إظهار احلقيقة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل كل الوقائع و 

األدلة املتصلة بوجود املسؤولية اجلنائية، و عليه إختاذ التدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم 

من سلطات املدعي العام اليت تثري إشكاليات دوره فيما يتعلق و   .اليت تدخل يف إختصاص احملكمة

أنه جيوز للمدعي العام أن  3فقرة  99بإجراء التحقيقات يف إقليم دولة طرف، حيث ورد يف املادة 

يباشر أعمال التحقيق دون حضور سلطات الدولة املوجه إليها الطلب و داخل إقليم هذه الدولة، و 

ص مجع إفادات من شهود و إجراء معاينة ملوقع عام أو أي مكان عام أن بوسعه على وجه اخلصو 

  .48آخر، فإن ذلك يشري إىل شبهة عدم دستورية هذه الفقرة إلخالهلا بالسيادة الوطنية

  .الحصانة: الفرع الرابع

تنص العديد من الدساتري الوطنية على نوع من احلصانة ضد املقاضاة اجلنائية بالنسبة لرئيس        

الدولة واملسؤولني احلكوميني و الربملانيني، و قد أثارت مسألة عدم اإلعتداد بالصفة الرمسية يف النظام 

فسه على أنه ال من النظام ن 27األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إشكالية كربى، فنصت املادة 

جيوز اإلعتداد بالصفة الرمسية بأي حال من األحوال لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية أو جعلها سببا 

لتخفيف العقوبة، كما أن احلصانة أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية 

ممارسة احملكمة إختصاصها  للشخص، سواء كانت يف إطار القانون الوطين او الدويل ال حتول دون

و جدير بالذكر أن احلصانة املمنوحة مبوجب الدستور ختتلف باختالف طبيعة . على هذا الشخص

  .49احلصانة ذا�ا

                                                 
مجلة األمن  - تحدي الحصانة - المحكمة الجنائیة الدولیة - ھیبل، ھرمان فون، تعریف جرائم الحرب في نظام روما األساسي 48

 .2002والقانون، 
فلسطین على دولة مراقب في األمم المتحدة، الھیئة المستقلة  عالونة، یاسر غازي، االستحقاقات القانونیة المترتبة على حصول 49

 .15، ص )79(لحقوق اإلنسان، سلسلة تقاریر قانونیة 
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  : خاتمة

من النظام األساسي اليت نصت  5بالنظر إىل إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اليت عربت عنها املادة      

يقتصر على أشد اجلرائم خطورة، لذا فإن إختصاص احملكمة ينحصر يف جرائم اإلبادة على أن دور احملكمة 

اجلماعية، و اجلرائم ضد اإلنسانية، و جرائم احلرب، و جرائم العدوان، و مبا أنه قد تبني لنا أن الشرعية 

رائم احلرب ما إتفاقية، و قد شكلت اإلتفاقيات املتعلقة جب 94الدولية حلقوق اإلنسان قد بلغت ما يقارب 

من تلك اإلتفاقيات، أما اإلتفاقيات املتعلقة جبرائم اإلبادة اجلماعية و اجلرائم املرتكبة ضد % 2.38نسبته 

، و بذلك يتضح أن إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ميثل ما نسبته %3.19اإلنسانية بلغت نسبتها 

  .إلنسانمن ا�موع الكلي لإلتفاقيات املتعلقة حبقوق ا% 9.57

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتبني أن  16و  13عند النظر فيما نصت عليه املادتني    

احلماية الدولية اجلنائية أصبحت ذات طابع سياسي أكثر منه قانوين، حيث يفهم ضمنيا أن هاتني ملادتني 

ي يعاين غالبا من فقدان املعايري الشاملة للتوازن أرادتا تسييس دور احملكمة يف ظل النظام العاملي الراهن، الذ

  .السياسي، و هذا ما يفسر إحجام العديد من الدول عن اإلنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية

  :و من خالل ما سبق ميكن اإلشارة إىل التوصيات التالية      

  اية الوطنية حلقوق اإلنسانإتضح من البحث أمهية الرجوع إىل تفعيل آليات و وسائل و إجراءات احلم-1

  .و التعامل معها لكو�ا ركيزة من الركائز األساسية اليت يقوم عليها أمن الفرد و ا�تمع والدولة

الرتكيز على دور جملس األمن باعتباره احملرك الرئيسي للسياسة يف العامل الذي أثر يف سعي ا�تمع الدويل -2

من اجلوانب املهمة يف هذا اجلانب على وجه اخلصوص الرتكيز على لتحقيق السلم و األمن الدوليني؛ و 

، و أهم املسائل اليت تتمحور حوله، باعتباره وسيلة تبني أوجه اخللل الذي "العدالة اجلنائية الدولية"مفهوم 

  .يعاين منه أمن ا�تمع الدويل
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 آلية جلذب اإلستثمار ــــقار كــــالع 

  المركز الجامعي آفلو  –بشير  جعيرن : الدكتور 

  جامعة األغواط  –الطاهر بن قويدر : الدكتـور                                                                                                          

  

              2018جويلية03:     القبول للنشرتاريخ          2018 جوان10:  اإلستالم تاريخ 

  

  :ملخص

 يرتبط حتقيق السياسة االستثمارية يف الدولة بقوانني نوعية تعاجل موضوعات هامة تتصل االستثمار

ومنها قوانني امللكية العقارية وتنظيم استغالل العقار، هذا األخري اليت تتحكم إىل وتؤثر فيه بصفة مباشرة، 

حد بعيد يف حتقيق وجتسيد هذه السياسة ، وبقدر تنظيم وتوجيه االستثمارات العقارية ميكن التحّكم يف 

امللكية العقارية  التنمية االقتصادية مبختلف أشكاهلا، صناعية، فالحيه، وعمرانية ، فهناك ارتباط عضوي بني

والوضعية االجتماعية واالقتصادية لألفراد واألمم، ولذلك اهتمت جّل قوانني العامل بتنظيم امللكية العقارية 

  . عن طريق سّن قواعد قانونية تنظم كل التصرفات اليت ترد عليها

 .العقار ، اإلستثمار ، العقار الصناعي ، التنمية :الكلمات المفتاحية 
Abstract 

The realization of the investment policy in the country is linked to 
specific laws that deal with and directly affect important investment-related 
issues, including real estate laws and real estate exploitation regulation, 
which largely control the realization and embodiment of this policy. In 
various forms, industrial, agricultural, and urban, there is an organic link 
between property and social and economic status of individuals and 
nations, and therefore most of the world's laws focused on the regulation of 

real estate through the enactment of legal rules governing all the actions. 
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  :مقدمة 

 هو الستقطابه الوسائل بكلّ  اجلزائرية الدولة تسعى الذي األجنيب املال رأس أن به املسلم من

 من للخروج الراهن الوقت يف الوحيد احللّ  ألنه ، االقتصادية والتنمية النمو لعملية األساسية الدعامة

 يف للقوانني اإلصالحية املتتالية احملاوالت رغم أنه إال  اجلزائر، تعيشها اليت اخلانقة االقتصادية األزمة

 فهي ، األجانب للمستثمرين جذبا أكثر األجنبية لالستثمارات القانوين النظام جلعل ا�االت كلّ 

 للدولة والداخلي الدويل املستويني على املمنوحة القانونية للحماية رهينة وتبقى بل ، كافية غري

 . العقاري امللكية محاية خيص فيما وباخلصوص  املضيفة

 النشاط لتنوع طبيعة بالنظر متنوع وهو للبالد، اإلقليمي الفضاء جمموع الّعقار يشكل

  .سياحيا أو ، صناعيا أو فالحيا، نشاطا كان سواء ، االستثماري

 استثمارية مشاريع إلجناز املربجمة العقارات خاصة ، الّعقارية امللكية اجلزائرياملشرع  نظم وقد

 تنوع جمال من والتوسيع االقتصادية التنمية حتقيق بغرض  القوانني، من يف عديد االستقالل بعد

 .املربجمة  االقتصادية املشاريع خمتلف اجناز يف يساهم قد مما الوطنية واألجنبية ، األموال رؤوس

 وتقتضي دراسة املركز القانوين للّعقار املوجه لالستثمار ضرورة التطرق ملختلف اجلوانب

 القانونية، والتنظيمية املنظمة له، مع ضرورة حتليل النصوص القانونية املوجودة مبا يتالءم مع

احمليط االقتصادي املبين على حرية املبادرة و املنافسة، و دراسة مدى أثره على جلب 

  :الوطين ، أو األجنيب، وعليه نتساءل  ماراالستث

 إجياد هل استطاع املشرع انطالقا من خمتلف التشريعات املتعلقة بالعقار عرب مراحل تطورها ،

وما مدى مالئمة هذه التشريعات للسياسة  تأمني عقاري للمستثمرين األجانب والوطنيني  ،

  :إىل  بالتطرق املوضوع هذا معاجلة ميكن  ذلك، على لإلجابة .العقارية يف اجلزائر؟ 

  .وأهميته في مجال االستثمار   العقار:  األول المبحث

  .التشريعات العقارية لالستثمار وأفاق تنظيمها في الجزائر : الثاني  المبحث
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  . وأهميته في مجال االستثمار العقار :األول  المبحث

التنمية االقتصادية واالجتماعية حمورا يعد موضوع العقار نظرا للدور الكبري الذي يلعبه يف 

اسرتاتيجيا يف تسهيل االستثمار وضمانه، ولذلك كان من الواجب إضفاء محاية صارمة على امللكية 

العقارية وإحاطتها جبملة من الضمانات األكيدة، سواء أكانت مببادئ دستورية أو قواعد قانونية 

  .حتقيقا للوظيفة اليت يؤديها 

اليت  القتصادية والسياسية اليت مّرت �ا اجلزائر أثرت على السياسة العقارية ،إّن التحوالت ا

وهو ما نتج عنه كم هائل من  شهدت بعض التغيري ابتداء من الثمانينات وبداية التسعينات،

  .  iالنصوص القانونية اليت جّسدت هذا التحّول يف جمال العقار الفالحي والصناعي

قد بادرت اجلزائر إىل تنظيم و حماولة توفري املواقع العقارية املناسبة  ، ويف إطار خمتلف سياسا�ا

�دف تلبية احلاجيات العقارية لكل املتعاملني االقتصاديني  واملهيأة الستقبال النشاطات الصناعية ،

           وتظهر أمهية العقار يف جمال االستثمار  .العموميني واخلواص، وطنيني كانوا أو أجانب 

كونه أداة لتحقيق التنمية االقتصادية  من خالل وفرته أثناء مطالبة املستثمرين به،) املطلب الثاين (

  )  .املطلب األول(      غري انه أوىل بنا أوال إعطاء مفهوم له الشاملة ،

  .مفهوم العقار في مجال االستثمار: المطلب األول 

غريزة  فيه وغرس اإلنسان اهللا خلق أن منذ وجد امتالكه وحب هامة اقتصادية ثروة الّعقار

بني  فيما اخلالفات من العديد ظهور إىل أدى طلبه يف التنافس أن غري والتملك، املال حب

 امللكية العقارية لتنظيم تشريعي إطار وضع إىل الدول من بالعديد أدى ما وهذا البشرية، ا�موعات

 اليت حتدد والتارخيية واالجتماعية االقتصادية، العالقات خمتلف على باالستناد العامة أو اخلاصة،

  .iiالعقارية امللكية طبيعة

ولقد حاولت اجلزائر تغيري طبيعة اخلريطة الّعقارية املعقدة اليت كانت يف فرتة ما قبل 

االستقالل، من خالل إعادة تنظيم الّعقار كقيمة اقتصادية هامة، و قد جتلى ذلك يف إلغاء كل 
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اليت كانت تتناقض مع السيادة الوطنية، وهذا ما أدى إىل إعادة النظر يف تنظيم امللكية القوانني 

والذي أعطى مهلة قانونية  الّعقارية يف خمتلف القوانني املسرية لألمالك العقارية خاصة الشاغرة منها ،

ال اعتربت لكل األشخاص الذين غادروا ممتلكا�م العقارية للعودة إليها يف أجل ثالث أشهر، وإ

ويتطلب إعطاء مفهوم للعقار كآلية لالستثمار إعطاء  .iiiأمالكهم شاغرة وتعود ملكيتها للدولة

  ) .الفرع الثاين ( مث بيان خصائصه) الفرع األول ( تعريفا له  

  .تعريف العقار: الفرع األول

م، والذي الّعقار االقتصادي املخصص واملوَجه لالستثمار هو جزء من الوعاء الّعقاري العا

إال أن االحتياطات  يشكل احتياط يوَجه لتلبية احتياجات املستثمرين سواء كانوا وطنيني أو أجانب،

الّعقارية املوجودة تتشكل يف أغلبيتها من األمالك الّعقارية اخلاصة، سواء كانت تابعة للدولة، أو 

  .لألفراد 

حيث  لة لالنتقال ومتصلة باألرض ،ويتجلى املفهوم اللغوي للّعقار كونه قيمة مادية غري قاب

 األخري هذا يكون وقد" والدار و املتاع  كاألرض  وقرار أصل له ما كل "أنه  على الّعقار يعرف

 الّعقار خيدم بالتخصيص ّعقارا أو مرتبط باألرض ، أصليا ّعقارا دائما اللغوي التعريف حسب

 خالص امللكية كان ما كل وهو أصل، له ثابت ِملك "كما يعرف العقار اصطالحا انه  .األصلي 

 يسمى الذي  دائم و سنوي بدخل ويأيت أخرى، ديون أية أو حيازي، أو رمسي، برهن مرتبط غري أي

 ثابت يف حيز كل هو الّعقار أن على ركز االصطالحي انه  التعريف املالحظ من هذا .  ivريعا

  .جتارية  ملالكيه أرباح أو ملالكه ويدر تلف، بدون نقله ميكن وال األرض ، وأصله مكانه

 أحكام خالل من ، أما تعريفه القانوين حسب ما جاءت به أحكام التقنني املدين اجلزائري

 تلف دون منه نقله ميكن ال و فيه، ثابت و حبيزه شيء مستقر كل    "أنه  على منه  683  املادة

  .  v...."فهو منقول شيء من ذلك ماعدا كل و ، ّعقار فهو
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 الشيء أنه  على الّعقار جنده  قد عرف ، 683املشرع اجلزائري ومن خالل نص املادة  إن

 قابل بطبيعته هو الذي للمنقول خالفا وهذا تلف ، بدون نقله ميكن ال الذي ، حيزه الثابت يف

  .  viواحلركة لالنتقال

 يف يساعد فيه ، جوهريا عنصرا للّعقار الثابت املوقع أن التعريف القانوين على يستنتج من هذا

 يعد عامل ما وهذا أخرى، إىل جهة من حتويله إمكانية لعدم بالنظر صيانته ، و فيه التحكم عملية

 ذلك من عن يرتتب ما كل مع عليه، �ائيا احلصول يف للمستثمرين بالنسبة أساسي وضمان هام،

 حول امللكية نزاع وجود حالة يف خاصة أكيدة ضمانات يوفر مما وتنظيمية ، وقضائية قانونية، آثار

 دائما حملكمة تعود بالّعقارات املتعلقة النزاعات يف القضائي فاالختصاص لالستثمار، احملولة الّعقارية

  .  viiو وحيد أصلي كاختصاص الّعقار موقع

  .خصائص العقار: الفرع الثاني

 هذه وتتجلى وتتضحاملنقولة،  غريه من األمالك عن متيزه معينة خبصائص العقار يتميز

  :التالية  النقاط يف اخلصائص

 املنقول، عكس على تلف، دون من أخرى إىل جهة من نقله ميكن ال ثابت حيز هو الّعقار

كل  من بالرغم باألرض، ملتصق كونه يف الّعقار خاِصية يربز ما وهذا تلف، بدون نقله الذييمكن

  .عليه   تقام اليت األشغال

 بقصد منع املنقولة، األمالك عكس على ، خاصة قانونية محاية للعقار اجلزائري املشرع أعطى

 أو أمالك الوالية أو البلدية أو للدولة تابعة أمالك كانت سواء عليها، تعسفي اعتداء أو استغالل أي

 أمالك الدولة، مديرية مثل وطنية و والئية، مديريات إحداث مت ، هذا لألفراد وللتطبيق تابعة خاصة

هلا مفتشيات تابعة  ويضاف الضرائب، مديرية العقارية، احملافظة مستوى على العقاري احلفظ مديرية

هلا، مثل مفتشية أمالك الدولة، مفتشية الضرائب على مستوى البلدية، وكل هذا يضاف له ما هو 
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متوفر، وموجود يف شكل مصاحل عمومية، موضوعة حتت وصاية وزارة املالية، ومصاحل التسجيل 

  .  viiiاألراضي ومسح

 اخلاصة األمالك خيص فيما إداري قرار أو رضائي، اتفاق مبوجب يكون الّعقارية امللكية انتقال

 من كالبيع مثال  العقد ، يف امللكية النتقال األساسية األركان فيها تكون أن للدولة ،و جيب

 يف موثق، ومشهر العقد هذا يكون أن وجيب التعاقد، السبب إىل إضافة واحملل، الرضا توفر ضرورته

  .العقارية  احملافظة

 اليت للخصائص بالنظر خمالفتها جيوز ال  العام، النظام من هي العقارية امللكية انتقال إجراءات

 باعتباره .حيازته أو النتقاله، إضافة واإلدارة، التسيري، حيث من املنقولة األمالك عن متيزها

         عليها يعاقب جرمية ذلك ويعترب كانت، وسيلة بأي عليه التعدي جيوز ال قانونًا حقا حممي

 امللكية نزع أو التأميم، أسلوب إىل اللجوء حق األحيان بعض يف للدولة كان حىت وإنْ  القانون،

 بضمان كفيلة وإدارية قانونية، إجراءات احرتام ظل يف يّتم أن جيب وكل ذلك العامة، للمنفعة

  .للمتضررين منصف، وقبلي عادل، تعويض

 أرباح جتارية تدر اقتصادية قيمة ذكره سبق ملا إضافة للدولة التابع االقتصادي الّعقار يعد

  .ixونسبية ضئيلة مدا خيلها تعترب اليت املنقولة األمالك عكس على ودائمة، مستمرة بصفة

 .أهمية العقار في مجال االستثمار: المطلب الثاني

 على جلب إجيابية بصورة يؤثر أن شأنه من ودائمة مستمرة، بصفة الوطين االستثمار تدعيم

 قد والذي الّعقار، واستغالل تسيري، طريقة يف النظر إعادة يف جتلى ما وهذا األجنبية، االستثمارات

 إال أن الظرف ، اخلصوص وجه على الوطنيني للمستثمرين الّعقارية األمالك عن التنازل إىل يؤدي

اخلاصة  إىل تعديل عميق يف القوانني اخلاصة بإكساب امللكية الّعقارية، وتلكاالقتصادي حيتم اللجوء 

كانت  حىت يتمكن املستثمر األجنيب من إمكانية احلصول على وعاء ّعقاري مهما باالستثمار ،

 .إلجناز مشروعه االستثماري  طبيعته ،
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 الوطنية واألجنبية ،تشجيع االستثمارات  ويعد تدعيم الدولة للمقاولة اخلاصة عمل من شأنه

جتديد جمال االستثمار يرتبط بسياسة التنمية  مبا يتماشى مع اإلصالحات االقتصادية املنتهجة، إذ أن

  .اليت تضعها الدولة

إن النظام القانوين املنظم للملكية الّعقارية، وحتويلها بغرض االستثمار أدى إىل تشجيع 

وشفافة   حرة، ّعقارية سوق لتنظيم كما انه يعد ركيزة) الفرع األول ( املستثمرين على االستثمار

  )  .الفرع الثاين (

  .تشجيع المستثمرين على االستثمار: الفرع األول 

تشجيع االستثمارات بواسطة منح أوعية ّعقارية سوف يؤدي إىل توسيع حجمها وجماال�ا، 

خاصة من حيث  ية الّعقارية ،وهذا ما جتلى فيما سبق يف املرونة املوجودة يف تطبيق قانون امللك

األسس اليت وضعتها  الدولة لتنظيم الّعقار الصناعي، أو الفالحي أو السياحي، وقد جتلى ذلك يف 

عقود الشراكة املختلفة اليت أبرمت بني خمتلف املؤسسات االقتصادية العمومية، واملستثمرون األجانب 

لّعقارية اليت متتلكها، وهذا ما أدى يف بعض األحيان لتسيري هذه األخرية يف خمتلف األمالك املنقولة وا

إىل التنازل عن األصول الّعقارية هلذه املؤسسات بصفة �ائية، كون أن امللكية العقارية تعطي 

  .  xلصاحبها، وملالكها أقصى االمتيازات املمكنة احلصول بغرض متلكها

وذلك يف العديد من  قد ظهر بصفة واضحة تدعيم االستثمار يف القطاع الصناعي ،

املؤسسات االستثمارية الوطنية، واألجنبية املتواجدة يف السوق الوطنية، وقد جتلى ذلك يف األوعية 

الّعقارية العديدة املمنوحة يف إطار املناطق الصناعية، ومناطق النشاطات لصاحل املستثمرين الوطنيني، 

بلغت فيه نسبة االستثمار درجة عالية، مما أو األجانب، إضافة للقطاع السياحي واخلدمات، واليت 

خلق جو من املنافسة اليت عملت على التأثري بصورة مباشرة على األسعار، ومن َمث على ازدياد منط 

االستهالك احمللي، ولتشجيع أكثر االستثمارات يف مناطق التوسع السياحي ينبغي خوصصة األراضي 



 2018الرابع  ديسمبر   العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

 العقار كآلية جلذب اإلستثمار 

 الطاهر بن قودير جامعة األغواط:الدكتور  -المركز الجامعي آفلو   - بشير  جعيرن : الدكتور 

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  55

 

ة من الشواطئ، واليت تدخل ضمن األمالك الّعقارية البحرية الّعقارية املوجودة فيها خاصة تلك القريب

  .اخلاصة التابعة للدولة

 الوطنيني أو للمستثمرين يعطي أن شأنه من االستثمار يف حاسم كعامل الّعقار يعترب وجود

 وهذا امليادين االقتصادية، خمتلف يف واستثمارها أمواهلم، برؤوس للمخاطرة كافية ضمانات األجانب

 حتويل حركية من استفادة املستثمرين على والعمل  االقتصادي، للنمو مهمة قيمة حتقيق إىل يؤدي ما

 اخلاصة الصفة على األصل يف يقتضي توفرهم هؤالء أن حيث األصلية، بلدا�م إىل أمواهلم رؤوس

 صغرية مؤسسات إنشاء من ميكنه حبيث أنه االستثمارات خمتلف مباشرة له حيق مستثمر بأنه

 غري يف االستثمار جماالت تنويع شأنه من االستثمار يف حاسم كعامل الّعقار إن توفري .ومتوسطة

 الفالحي القطاع إسرتاتيجية مثل طبيعة ذات قطاعات تطوير إىل يؤدي مما،  xiاحملروقات قطاع

 خمتلف بني منافسة وذلك بوجود عليها، الطلب على أساسية بصفة وينعكس والسياحي والصناعي،

  .الّعقارية السوق يف املستثمرين

  .تنظيم السوق العقارية: الفرع الثاني 

 هدفها قواعد إجياد على االقتصادية  اإلصالحات فرتة املشرع  اجلزائري بعد حرص لقد

 أن حبيث الدويل، االقتصاد عوملة مع االقتصادي، خاصة القطاع يف الدولة على الضغط من التخفيف

 اليت واألهداف ملصاحلها خدمة اخلارج، يف أكثر فأكثر باالستثمار بدأت االقتصادية املؤسسات

 الكربى لألشغال تعود املتطورة للدول التابعة للمؤسسات أمهية األكثر فاألسواق دميومتها، إىل تؤدي

  .     xiiاملصانع وبناء باملنشآت، املرتبطة

 أدى ما وهذا االستثمار على اإلسرتاتيجية الطبيعة ذات ا�االت وبذلك فتح املشرع اجلزائري 

 حيث للّعقار ، حقيقية سوق تكريس على والعمل االقتصادي، احلقل من الدولة انسحاب بداية إىل

 االحتكار برفع مما مسح واملراقبة ، والتنظيم الضبط حيث من ، فيها ثانويًا دورًا إال للدولة يكون ال

 داخل فاعل كعنصر االقتصاديون اخلواص املتعاملون وجود ظهور، ظل يف خاصة الّعقار تسيري على
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  الّعقارية األوعية يف الندرة على إشكالية القضاء شأنه من والذي تأسيسها، املرتقب الّعقارية السوق

  .الّعقاريني  املتعاملني بني شريفة منافسة وخلق

   أطراف عدة بني ما املنافسة خلق شأنه من واملرنة احلرة، الّعقارية السوق فكرة إن جتسيد

 لألمالك تابع هو املوجود العقار أغلبية وأن خاصة ، عموميني أو خواص، متعاملني سواء كانوا

 إنشاء هو ، لتحقيقها اجلزائري املشرع إليها يسعى اليت األهداف بني ومن للدولة، اخلاصة

 للوفاق الوطين املنظمة األرضية يف ذلك جتسد وقد حرة، عقارية سوق لوجود وقانونية قواعد تنظيمية

 من حمررة حقيقية تكون ّعقارية سوق تأسيس إنشاء و ضرورة على نصت اليت االنتقالية املرحلة حول

  .xiiiالبريوقراطية القيود كافة

تنظيم سوق ّعقاري حقيقي يقتضي حتريره من كافة القيود اإلدارية اليت حتول دون وجود 

واملرقني الّعقاريني يف عملية احلصول على الّعقار، وإعادة حتويله تنافس فيما بني املستثمرين 

لالستثمار، خاصة وأن الّعقارات اخلاصة تعترب ذات قيمة كبرية للسوق الّعقارية يف ظل عوملة االقتصاد 

  .مما يؤدي بالتنافس ما بني عدة مؤسسات اقتصادية �دف  حتقيق الربح   ،

 األساسية ملختلف القوانني التحضري خالل من الّعقارية قالسو  تنظيم يف أساسي دور للدولة

 ويف واملتوسط ، املدى الطويل على األمالك هذه صيانة ضرورة إىل إضافة   وتنظمها، تؤطرها اليت

  .  xivاملوجودة الثروة الّعقارية على احلفاظ يف احمللية اجلماعات دور يظهر الصدد هذا

  .لالستثمار و آفاق تنظيمها في الجزائرالتشريعات العقارية :الثاني المبحث

 اخلاص 74/75رقم  لألمر وفًقا األراضي مسح عملية تنظيم إىل سعى اجلزائري املشرع إن

 ومعرفة عامة، الّعقارية بصفة األمالك طبيعة حتديد إىل الوصول ألجل ، الذكر السابق األراضي مبسح

 جهة ثانية، غري أن هذا النظام قد من ولألفراد جهة، من للدولة تابعة تكون اليت الّعقارية األمالك

 بالنصوص واجلرد املسح بعملية املكلفة تقيد اإلدارة عدم حيث من تطبيقه يف عديدة إشكاالت عرف

 مربجمة تكون اليت التحضريية األعمال بإجراء التزامها خاصة عدم لذلك، املنظمة والتنظيمية القانونية،
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 مديريات مع بالتنسيق البلديات به تقوم أن جيب الذي القانوين اإلجراءوهو  املسح، عملية بدأ قبل

 دون من األحيان من الكثري يف األراضي مسح عملية متت وقد الوالئي، على املستوى الدولة أمالك

 فيها تتجاهل الّعقارية الدفاتر من العديد تسليم اإلطار مت هذا ويف األراضي، إدارة مسح مشاركة

  .   xvاملسح عملية مستها اليت للّعقارات القانونية الطبيعة حقيقية  بصفة

وبعد إعطاء ملفهوم للعقار كآلية جللب االستثمار وبيان أمهيته نستطيع التطرق إىل مدى 

املطلب ( وبيان أفاق تنظيمها يف اجلزائر) املطلب األول( مالئمة هذه التشريعات العقارية لالستثمار

  ) .الثاين 

  .التشريعات العقارية الموجهة لالستثمار في الجزائر :المطلب األول 

يرتبط حتقيق السياسة االستثمارية يف الدولة بقوانني نوعية تعاجل موضوعات هامة تتصل 

باالستثمار، وتؤثر فيه بصفة مباشرة، ومنها قوانني امللكية العقارية وتنظيم استغالل العقار، هذا 

وبقدر تنظيم وتوجيه . قيق وجتسيد هذه السياسةاألخري الذي يتحكم إىل حد بعيد يف حت

 صناعية، فالحية: االستثمارات العقارية ميكن التحّكم يف االمناءات االقتصادية مبختلف أشكاهلا

وهناك ارتباط عضوي بني امللكية العقارية والوضعية االجتماعية و االقتصادية لألفراد , وعمرانية

عامل بتنظيم امللكية العقارية عن طريق سّن قواعد قانونية تنظم  واألمم، ولذلك اهتمت جّل قوانني ال

  .  xviكل التصرفات اليت ترد عليها

 حماولة و بتنظيم  االستثمار، وترقية سياسا�ا يف تطوير خمتلف إطار يف اجلزائر سعت ولقد

 العقارية احلاجيات�دف تلبية  الصناعية ، النشاطات الستقبال واملهيأة املناسبة العقارية املواقع توفري

 هذا جّسدت اليت التشريعية النصوص من هائل كم وهو ما نتج عنه االقتصاديني  ، املتعاملني لكل

يقتضي ) الفرع الثاين ( غري أن تقييم مدى مالئمة هذه النصوص التشريعية )الفرع األول ( التحّول

  .نصوص  التوقف عند اإلطار الزماين واملكاين اليت صرت فيه خمتلف هذه ال
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  .التطور التشريعي العقاري الموجه لالستثمار في الجزائر: الفرع األول 

 إىل الفرتة هذه  تقسيم يقتضي االستقالل بعد اجلزائر يف العقاري النظام طبيعة يف البحث إنّ 

 متيزت والثانية  ،1989 دستور صدور غاية إىل امتدت اشرتاكية لسياسة خضعت األوىل مرحلتني ،

إشكالية  شهدت الستقالهلا، اجلزائر اسرتجاع فبعد . 1989 دستور أواله ملا طبقا ليربايل طابع ب

جذريا ما دفع السلطة الوطنية آنذاك إىل القيام بعدة  حتوال وتنظيمه طبيعته حيث من العقاري النظام

  أساسا األجانبمن طرف  واملستغلة اململوكة العقارية األمالك غالبية لشغور نظرا :مبادرات أمهها 

  .  xviiالشاغرة األمالك �دف محاية  وتسيري القانونية ، النصوص من جمموعة إصدار مث جرد إىل

 نقل لعملية وهي جتسيد الشاغرة ، األمالك وتأميم الدولة محاية حتت املوضوعة األمالك محاية

  .xviiiالسلطة بقوة الدولة لصاحل لألفراد مملوك مال

تبنت السلطة آنذاك إ صالحا جذريا للهياكل  يف األرياف ،ولتحقيق تقدم هام ومستدمي 

املؤرخ يف  73/ 71الزراعية املوجودة وتنظيم أشكال متلك األراضي، من خالل األمر رقم 

  .املتضمن الثورة الزراعية 08/11/1971

املتضمن إعداد مسح األراضي العام   12/11/1975يف  75/74إصدار األمر رقم 

  .العقاري   وتأسيس السجل

  87/19رقم  القانون خالل من وذلك ، استغالله  وكيفية الفالحي العقار تنظيم إعادة

  . الفالحية األراضي استغالل كيفية ضبط املتضمن 08/12/1987املؤرخ يف 

 الذي أعاد الصورة اإليديولوجية للدولة ، 1989أما املرحلة الثانية فبدأت بصدور دستور 

  :فصدرت على التوايل  لذلك بشكل حاسم ،فتأثر حق امللكية 

املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم مبوجب  08/11/1990املؤرخ يف  90/25القانون 

  . 95/26األمر رقم 
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املتضمن قانون األمالك  الوطنية املعدل   01/12/1990املؤرخ يف  90/30القانون رقم 

 . 20/07/2008املؤرخ يف  08/14واملتمم بالقانون رقم 

 حق كيفيات منح املتضمن  15/12/1997املؤرخ يف   98/483 رقم التنفيذي املرسوم

 .للدولة  التابعة اخلاصة لألمالك التابعة األراضي لقطع االمتياز

 حق امللكية ملعاينة إجراء تأسيس املتضمن  27/02/2007املؤرخ يف  07/02القانون رقم 

 .    xixعقاري حتقيق طريق عن امللكية سندات وتسليم ، العقارية

املتضمن تنظيم جلنة املساعدة  23/04/2007املؤرخ يف  07/120املرسوم التنفيذي رقم 

 .وتشكيلتها وسريها   وضبط العقار،  على حتديد املوقع وترقية االستثمارات

حيدد شروط و كيفيات تسيري  23/04/2007املؤرخ يف  07/122املرسوم التنفيذي رقم 

 .املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة وغري املستقلة احملّلية األصول 

الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك   08/04األمر رقم 

 .اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية 

 والنصوص الفالحي جيهالتو  قانون املتضمن 03/08/2008املؤرخ يف  08/16رقم  القانون

  .له  التطبيقية

  .انسجام التشريعات العقارية مع حجم االستثمارات: الفرع الثاني 

 التسيري آليات على تشتمل أن جيب االستثمار بغرض الّعقار منح طريقة تنظيم إن إعادة

 سياحية، أو فالحية، أو صناعية، طبيعة ذو كان سواء القانونية، الّعقار طبيعة باختالف املختلفة

 متناقضا، و واقعا وضعا وخلق كرس قد االستثماري الّعقار لتنظيم وطنية منهجية وجود وغري أن عدم

 شراء أو االستثمار، بغرض ّعقارية قروض وتقدمي منح على امتنعت املصرفية املؤسسات حىت أن إذ

 تأخري ذلك ويعد املتوسطة، أو الصغرية، املشاريع خاصة استثمارية، مشاريع إلجناز ّعقارية أوعية

 بصفة الّعقارية امللكية سندات إعداد عدم أن حيث  لالستثمار، املوجه الّعقار مسألة حلل إضايف
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الّعقاري  التوجيه قانون عليه نص الذي البلدي الفهرس وتأسيس األراضي، مسح عدم إىل يرجع عامة

  . xxاالستثماري الّعقار جمال يف واضحة غري رؤية خلق ما وهذا ،

لالستثمار  املوجه الّعقار تنظم اليت القانونية النصوص خمتلف بني ما االنسجام إن حتقيق 

و الفالحي  الصناعي، الّعقار حتويل عملية و تأطري لتنظيم، وطنية إسرتاتيجية وجود يتطلب

 القانونية السالفة النصوص إىل وبالرجوع االستثمارية، املشاريع خمتلف باستقبال تسمح والسياحي،

 الرسوم جمال تطبيق على فقط نصت وإمنا ذلك، تنظم مل أ�ا يتضح واالستثمار للّعقار، املنظمة الذكر

  املزروعة غري املبنية كاألراضي امللكيات على ختفيضها أو بتخفيفها الّعقارية والضريبة الّعقارية،

 .جتارية ألغراض واملستخدمة

يف  املطلقة الشفافية يكرس أن جيب مالئما منهجيا تسيريا تتطلب الّعقارية األوعية كما أن

الذهنيات  تراعي جديدة للمعطيات وفًقا بتنظيمه يسمح ، واضًحا قانونيا إلطار وفقا تسيريه،

االستغالل  فرض فشل أن حبيث ، الريف يف املوجود الّعقار وتأطري تنظيم، يف خاصة  السائدة،

  .xxiاجلزائري الريف واقع االعتبار بعني أخذه عدم إىل عيرج املباشر للّعقار اجلماعي

املمنوحة  القانونية التسهيالت تعقيد إىل أدى قد الّعقار بتسيري املكلفة األجهزة إن تعدد

 إلجناز استثماره طويلة مدة انتظار عليه جيب املستثمر أن حبيث املختلفة، االستثمار قوانني مبوجب

 والقانونية التقنية الدراسة مشروعه بسبب لبداية األساسية اإلدارية الوثائق وجود ضرورة إىل بالنظر

 القروض منح يف البنوك تطلبها اليت إليه التعقيدات يضاف كما والتعمري،  البناء مديريات من املعقدة

 اإلدارة قبل من للّعقار املنظمة القانونية للنصوص املرن وغري اجلامد، إضافة إىل ذلك التفسري .الّعقارية

  .الّعقارية  املنازعات تضاعف إىل أدى املكلفة بذلك مما
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  .أفاق تنظيم التشريعات العقارية الموجهة لالستثمار: المطلب الثاني

بغرض  الّعقار، منح طريقة يف النظر إعادة يقتضي الراهن القانوين الوضع إصالح إن

خمتلف  من الّعقارية األوعية على ترد اليت املقَدمة للطلبات مستفيضة بدراسة وذلك االستثمار،

  .  xxiiاملتوفرة االستثمارية للعروض االقتصادية اجلدوى على الرتكيز وبضرورة املستثمرين،

و بالنظر للتناقضات العديدة يف القوانني املتعلقة باالستثمار، والّعقار وهذا ما أثر مباشر على 

فعلية، إضافة للتداخل املوجود يف الصالحيات بني نوعية وحجم االستثمارات املراد إجنازها بصفة 

خمتلف اإلدارات يف تفسري، وتوضيح النصوص القانونية سواء املرتبطة بالّعقار، أو باالستثمار وهذا ما 

أدى إىل ضرورة حتديد آليات قانونية لتنظيم الّعقار املوجه لالستثمار، مما يقتضي مراجعة جذرية 

والذي ينعكس بصورة اجيابية على ظهور أفاق ) الفرع األول ( ة لالستثمارللتشريعات العقارية املوجه

مستقبلية ال تساهم يف دعم االستثمار الوطين أو األجنيب بواسطة تبسيط اإلجراءات اإلدارية 

  ) .الفرع الثاين ( والتنظيمية ملنح األوعية العقارية املوجهة لالستثمار

  .ريعات العقارية الموجهة لالستثمارالمراجعة الجذرية للتش: الفرع األول 

  إن املنظومة التشريعية املؤطرة للعقار جيب أن حتتوي على فصول تنظم الّعقار بصفة عامة

  .من خالل تثبيت طرق انتقاله، أو حتويله أو إجياره، واالنتفاع به   والّعقار االقتصادي بصفة خاصة ،

رتبطة بالّعقار االستثماري حتديد اإلطار القانوين و تقتضي إعادة النظر يف املنظومة القانونية امل

العام الذي ينظم الّعقار الذي يكون موجًها لالستثمار، وهذا ما يكون أوال من حيث تعديل أحكام 

مبا يتناسب مع طبيعة املرحلة االقتصادية احلالية، واليت جيب مساير�ا مبا  التقنني املدين اجلزائري ،

مما يؤدي لضرورة إعادة  غرض االستثمار وفقا ألساليب مرنة وغري املعقدة ،يضمن انتقال الّعقار ب

تنظيم طريقة انتقال امللكية الّعقارية وفًقا ألساليب منحها بالرتاضي، أو االمتياز، أو التنازل، أو 

  .اإلجيار عنها 
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اخلاص  القانون خاصة الّعقاري بالنظام املرتبطة القوانني خمتلف يف النظر كما جيب إعادة

 تأطري وتسيري يف خاصة آليات إدخال خالل من الدولة بأمالك املتعلق والقانون الّعقاري، بالتوجيه

  .xxiiiسليمة، وعقالنية بصفة االستثمار توجيه بغرض والسياحي، و الفالحي، الصناعي الّعقار

إضافة إىل ذلك فإن تعديل القوانني ذات الصلة بعملية مسح األراضي وتأسيس السجل 

قاري من شأنه إعادة تنظيم الّعقار سواء التابع للدولة أو لألفراد ، خاصة يف حالة توسيع الع

صالحيات  احملافظات الّعقارية املوجودة على مستوى كل والية بتدعيمها بصالحيات أثناء عمليات 

 التسجيل، والقيد للّعقارات، وهذا ما حرصت عليه التعديالت القانونية اجلديدة على التأسيس

 إصالح أن كما .لوجوده من خالل التحقيق الّعقاري كشرط جوهري يف عملية إعداد دفرت ّعقاري 

 قيمة بإعطائها ، بالعقود املكلف املوثق من قبل حمررة تكون اليت العقود تدعيم شأنه من التوثيق قانون

  .وبعدها  تسجيلها، عملية أثناء أكثر قانونية

 إصالحه يتطلب منح صالحيات واسعة وإضافية للوكالة الوطنيةإن تعزيز النظام القانوين و 

لتطوير االستثمار يف جمال منح الّعقار للمستثمرين، مع ضرورة وجود على مستواها بنك 

والذي يسمح مبعرفة طبيعة األوعية الّعقارية  للمعطيات اخلاصة بالّعقار االقتصادي مبختلف أنواعه ،

مع إمكانية توظيفها لالستثمار، وهذا البنك جيب أن يوضع حتت تصرف املوجودة واجلهة التابعة هلا، 

املستثمرين الوطنيني، أو األجانب، إضافة للدور احملوري الذي يكون للمجلس الوطين لالستثمار 

  .  xxivالذي يعد السلطة العليا يف منح أوعية عقارية لالستثمارات ذات الطبيعة الوطنية

  االستثمار الموجهة األوعية الّعقارية لمنح اإلدارية اإلجراءات تبسيط: الفرع الثاني 

املستوى الالمركزي  على أو ، املركزي املستوى على سواء املوجودة اإلدارية اآلليات تدعيم إن

 االستثمار وتطوير حتديد املوقع، على املساعدة جلنة خالل من من شأنه أن يبسط اإلجراءات اإلدارية

 للدولة اخلاصة لألمالك خاصة التابع للّعقار ومؤقت، ظريف، لتسيري ولو والية، كل يف املوجودة
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 مؤسسات صالحيات ودعم لضرورة تعزيز، إضافة الوالئية، الدولة أمالك مديريات مع بالتنسيق

  .الصناعية  املناطق على مستوى الّعقارات وتنظيم لتسيري، املوجودة الّعقاري التسيري

بغرض  الّعقارات توجيه عملية ينظم كونه باهلشاشة يتسم ،  xxvايلاحل اإلداري إن النظام

 يف الّعقار يتضح ما وهذا تنظيمه، عملية يف إدارات عدة تداخل خالل من فوضوية بصفة االستثمار

 يف حق االنتفاع إلسقاط عليها املنصوص القانونية لإلجراءات الوالة احرتام عدم الفالحي يف

  .الفالحية  املستثمرات

 أجنبية أو وطنية، كانت سواء لالستثمارات املنظم الذكر السابق اإلداري وبذلك فاإلطار

الضبط،  عمليات لإلدارة أعطت واليت املتبعة، االقتصادية اإلصالحات إىل بالنظر مراجعته جيب

  .الّعقاري  النظام يف متدخلة إدارة سابقا كانت بعدما العقاري للنشاط واملراقبة

 كل على جيب القاعدي حبيث املستوى على يبدأ أن جيب التنظيمية اإلجراءات لتبسيطوكخالصة 

 اليت الّعقارية األمالك ذلك يف ترا�ا مبا فوق املتواجدة الّعقارية األمالك لكل وشامل عام، جبرد القيام بلدية

 الوالية، قبل من املسرية الّعقارية األراضي يقال على الشيء ونفس احمللية، واجلماعات للدولة، تابعة تكون

 الوضعية بتنقية وذلك تطهريها، على العمل خالل من بتصفية الّعقارات القيام الوالئية اإلدارة على فيجب

 الّعقار على احلفاظ ضرورة مع ودائم متواصل، بشكل الشامل األراضي عمليات مسح إطار يف هلا القانونية

  .�ائية  بصفة تبديده إىل يؤدي قد والذي له، عقالين غري كل استغالل من الفالحي

 الّعقاري اإلحصاء واجلرد عمليات يف تلجأ أن جيب حملية أو مركزية، كانت سواء العامة إن اإلدارة

 أحسن لتحقيق البشرية الكفاءات واإلطارات كافة توظيف ضرورة مع املالئمة ، العصرية األساليب إىل

  .  xxviكبرية بصفة يف اجلزائر الّعقارية امللكية لتعقد نتيجة لتعقده نظرًا العملي للواقع فهم
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  :خاتمة 

تسري االقتصاد  منط من غريت قد  اجلزائري، املشرع تبناها اليت اجلديدة االقتصادية إن الفلسفة

خمتلف  وتعترب عامة ، بصفة االقتصادي الّعقار تسيري يف النظر إعادة إىل أدى ما وهذا الوطين،

 قد  اإلصالحات االقتصادية، قبل ما فرتة يف صدرت اليت باالستثمار أو بالّعقار املرتبطة سواء القوانني

 اإلصالحات االقتصادية ومع ، معتربة غري بالّعقار عنايتها وكانت العمومي االستثمار دعمت

 اليت التسهيالت الّعقارية خالل من ، اخلاصة املستثمرة بتدعيم خاصة ذلك تنظيم أعيد املنتهجة

  .واجلمركية  والضريبية إليها منحت

 دون سيعمل ، التحوالت كل مع ومرن ردعية مزود بقوانني للعقار جديد إن صدور تقنني

   االستثمارات قيام على العوامل املساعدة أهم من ليصبح اجلزائر، يف العقار إشكالية من شك للحد

 مشروع على أي احلصول أجل ومن عليها، يقوم كي أرضية على أن يتوفر جيب استثمار أي ألن

 اإلجراء هذا يدخل حبيث جدي ، بشكل يؤخذ جيب أن الذي العقار مبلكية أوال ذلك يبدأ أن البد

  .البحتة االقتصادية ضمن القرارات

ولتجاوز الصعوبات، والعوائق اليت حتول دون تنظيم و تأطري  العقار بغرض جلب ودعم 

  :باآليتاالستثمار يتطلب منا أن نوصي 

ينظم  إصدار تشريع خاص بالسعي إىل توحيد اإلطار القانوين املنظم للّعقار املوجه لالستثمار

بنك  الّعقار مبا يؤدي إىل تعديل النصوص القانونية املوجودة من خالل توحيدها بغرض إنشاء

 . للمعطيات واملعلومات اخلاصة بتنظيم الّعقار

 اخلاص القرار اختاذ مركز بتوحيد تبدأ لالستثمار املوجه اربالّعق املكلفة اإلدارة نقائص إصالح

 هذا ويف ّعقارية، أوعية مبنح املتعلقة اإلدارية اإلجراءات تبسيط شأنه من والذي ّعقارية، أوعية مبنح
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 واإلدارة واألجانب، الوطنيني، املستثمرين بني ما التوسط تتضمن خاصة جلنة تأسيس يتوجب الصدد

 .االستثمار بغرض ّعقارية أوعية على هؤالء حصول مهمة من تسهيل بغرض

 ألسلوب وفًقا منحها أو الّعقارية، األوعية عن التنازل عملية يف الشفافية غياب إشكالية حل

  .املختلفة  املستثمرين حاجيات تلبية يستطيع حقيقي ّعقاري نظام وضع شأنه من االمتياز

 مبا القضائي النظام إصالح أساسا يقتضي األجانب أو الوطنيني، املستثمرين لدى الثقة بعث

 باألوعية متعلقة نزاعات وجود حالة يف العدالة إىل باللجوء للمستثمرين تسمح ثقة لوجود يؤسس

 . هلم املمنوحة الّعقارية

 وطنية وكالة إنشاء يقتضي لالستثمار الوطين وا�لس االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالة دور

 الصناعي،والفالحي، الّعقار بتنظيم تسمح والئية فروع هلا تكون لالستثمار املوجه الّعقار لضبط

 .والسياحي
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 .الفساد يف جمال الصفقات العمومية و آليات مكافحته

  . سيدي بلعباس جامعة  – سعاد تونسي  ةاألستاذ

              2018  ماي10:   القبول للنشرتاريخ          2018 فيفري  24:  اإلستالم تاريخ 

 

  : ملخص

             ازدادت حدة مشكلة الفساد اإلداري و املايل الناجتة عن هدر مبادئ سيادة القانون           

و قواعد الشفافية و ضعف الشرعية و هو ما دفع بالدولة اجلزائرية إىل القيام مبحاوالت لغرض 

تفاقية اإلّحتاد و ا2004كمصادقتها على اتفاقية األمم املّتحدة ملكافحة الفساد سنة  اإلصالح

، سّيما صياغتها لقانون خاص مبكافحة الفساد و هو 2006اإلفريقي ملنع الفساد و مكافحته عام 

و مبوجب هذا القانون أعطى املشرع مكانة هامة ملكافحة الفساد يف جمال الصفقات 01- 06القانون 

  . العمومية

 . الفساد ، القانون اجلزائريالفساد ، الصفقات العمومية ، مكافحة : الكلمات المفتاحية 

Résumé 
Devant l’ampleur du phénomène de la corruption résultant de la 
transgression des principes de la souveraineté de la loi et des règles de 
la transparence, ainsi que la faiblesse du principe de l’égalité, l’état 
s’est engagé dans une vaste réforme afin d’y remédier en procédant à 
la ratification de la convention des Nation-Unies contre la corruption 
en 2004 et celle de l’Union Africaine surla prévention et la lutte contre 
la corruption en 2006, et surtout l’adoption  de la n 06-01 relative à la 
 prévention  la lutte contre la corruption, et à travers cette loi le 
législateur algérien a favorisé la lutte contre la corruption dans le 
domaine des marchés publics en instituant une agence nationale pour 
la prévention et la lutte contre la corruption.   
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  : مقدمة

أصبح الفساد اإلداري و املايل من املشاكل العاملية يف ظل الظروف االقتصادية املتمثلة يف النزعة       

الالّمركزية و توزّع السلطات على عدد كبري من املوظفني و املدراء ممّا أدى النتشار مظاهر الفساد  

  .و استغالل النفوذ كالرشوة، إساءة استغالل الوظيفة

عترب الصفقات العمومية من أبرز ا�االت اليت ميّسها الفساد لتوفرها على أموال ضخمة ال تُ       

سّيما أمام ختصيص مبالغ طائلة من االقتصاد الوطين لإلنعاش االقتصادي خاصة ما تعلق منها بقطاع 

 .)1( األشغال العمومية، الري و الطاقة

         الشاملة التنمية حتقيق و  التنموية الربامج لتجسيد أساسية وسيلة العمومية لصفقاتا       

 ظاهرة لتفشي احليويا�ال  اجلزائر منها و الدول بعض يف أصبحت الوقت نفس يف لكن للدولة،

 العمومية الصفقات يف الفساد أساليب اكتشاف صعوبة و حلساسية ملختلفة، ونظراا  بصورها الفساد

  الظاهرة ملعاجلة وحدها الكفيلة ليست العمومية الصفقات الفساد يف ملكافحة القانونية  املقاربة تبقى

  .العام املال حلماية اخلطرية الظاهرة على هذه للقضاء اجلهود تضافر و توافر من البدّ  بل

فالفساد اإلداري و املايل هو إستخدام املنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة، أي سوء      

استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة لذلك حاول املشرع احلد من هذه الظاهرة و مكافحة 

اية الفساد فأوىل أمهية كبرية هلذا ا�ال و يظهر ذلك من خالل قانون الصفقات العمومية و قانون الوق

  .من الفساد ومكافحته

                                                 
  5خلیفة مراد، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجھة ظاھرة الفساد، مجلة االجتھاد القضائي، العدد فایزة میموني و  -1

  .5جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
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 وتعديل قوانني سن عمدإىلف  ،يهاف مالتحكّ  و رةهالظااملشرع اجلزائري مواجهة هذه  حاول      

أمهها قانون الصفقات العمومية من خالل : العام املالهدر  من واحلدملكافحة الفساد  أخرى

247-15رئاسي رقم المرسوم ال
القانون رقم  مكافحته من خاللقانون الوقاية من الفساد و ، )2(

06/01
15- 11قانون ال مبوجب املعّدل و املتّمم)3(

                             و قانون املنافسة مبوجب، )4(

12-08القانون رقم 
من اإلعالن عن  و نّصه علىأن تطّبق أحكامه على الصفقات العمومية ابتداءً )5(

املناقصة إىل غاية املنح النهائي للصفقة، أي على وجوب تأسيس اإلجراءات املعمول �ا يف جمال 

  .الصفقات العمومية على قواعد الشفافية، النزاهة واملنافسة الشريفة

  : املطروح اإلشكال

العام، وكيف كافح كل إىل أي مدى تؤثّر ظاهرة الفساد يف الصفقات العمومية  و على املال         

                         .من قانون الصفقات العمومية و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته هذه الظاهرة ؟

  .و تأثيره على الصفقات العمومية الفساد ماهية: المبحث األول

القطاع  إشراكتسيري األموال العمومية و ذلك من خالل  الصفقات العمومية �دف إىل عقلنة       

اخلاص يف اجناز املشاريع و لكن الواقع أثبت أنّ  جمال الصفقات العمومية أصبح جمال لتبديد األموال 

  .العامة لتفشي الفساد فيه

                                                 
 ، المتضّمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16ھـ الموافق لـ  1436ذي الحجة 2المؤرخ في 247- 15لمرسوم الرئاسي رقم ا -2

  .50المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد  العمومیة و تفویضات
                ، یتعلّق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ المعّدل2006فبرایر  20الموافق 1427محرم  21المؤرخ في 01-06لقانون رقما- 3

  .14و المتّمم، الجریدة الرسمیة العدد
محّرم عام  21المؤرخ في 01- 06یُعّدل ویُتّمم القانون رقم ، 2011غشت 2الموافق لـ1432رمضان 02مؤرخ في 15- 11القانون - 4

  .44و المتعلّق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، الجریدة الرسمیة العدد 2006فبرایر 20الموافق لـ  1427
المؤرخ في 03- 03المعّدل والمتّمم لألمر رقم  2008یونیو  25الموافق لـ  1429جمادي الثانیة  21المؤرخ في 12-08القانون رقم - 5

  .36المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد  2003یولیو  19الموافق لـ  1424جمادي األولى  19
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ربّم تُ يف مفهوم التشريع املعمول به، عقود مكتوبة عن  بأّ�ا عبارةالصفقات العمومية عّرف ُـ ت      

لتلبية حاجات املصلحة  ،رسومهذا املوفق الشروط املنصوص عليها يف مبقابل مع متعاملني اقتصاديني 

  . )6( الدراساتو اللوازم واخلدمات األشغال و  املتعاقدة يف جمال

  .الفساد مفهوم: المطلب األول

عّرف الفساد بأنّه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة من أجل كسب أو ربح يُ         

حتقيق مكانة اجتماعية أو من أجل منفعة جلماعة بالطريقة اليت يرتّتب عليها خرق أو من أجل 

  .  )7(القانون أو خمالفة التشريع و معايري السلوك األخالقي

هو استخدام املنصب لتحقيق مكاسب و مصاحل خاصة يشمل عدة صور كالرشوة فالفساد          

ارتكاب لألفعال املخالفة للقانون أو الضغط على طرف و احملاباة، و يشمل أيضا أنواعا أخرى من 

آخر بإصدار قرارات خلدمة طرف معّني، و بالتايل له آثار سلبية فهو يؤثّر على أداء القطاعات 

االقتصادية و خيلق أبعادا اجتماعية معتربة كضعف النمو االقتصادي بزيادة تكلفة املشاريع و إضعاف 

  .تثمار بالنسبة للمشاريع احمللية و األجنبيةاآلثار اإلجيابية حلوافز االس

  .آثار تفشي الفساد في مجال الصفقات العمومية: المطلب الثاني

الفساد يف الصفقات العمومية يؤدي إىل منح الصفقات العمومية ملن ال يستحقها من جهة           

دة تكلفة املشاريع باإلضافة ومن جهة أخرى الغش يف تنفيذها، و بالتايل يّتم هدر املال العام و زيا

إىل سوء اإلجناز و انعدام اجلدوى االقتصادية، سوء اخلدمة العمومية و عدم القدرة على توفري 

 .اخلدمات األساسية للمجتمع

                                                 
  .من قانون الصفقات العمومیة02المادة - 6
  .43، ص 2003، الفساد اإلداري و مجتمع المستقبل، اإلسكندریة، السیّد علي شتا - 7
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كما أّن انتشار الرشوة أدى إىل نتائج سلبية من خالل الكوارث اليت تشهدها قطاعات البناء          

  . وط البنايات و عدم صالحية الطرقات بالرغم من حداثة إجنازهاو األشغال العمومية من سق

فال ميكن أن تأيت الربامج التنموية بنتائجها يف ظل منظمة إدارية تتمّيز بانتشار الفساد و املصاحل 

اخلاصة ألصحاب النفوذ اليت �دف لتحقيق مكاسب خاصة من خالل كسب مشاريع الصفقات 

  .العمومية

فالفساد ال يسمح بسري عملية التخطيط للمشاريع و الربامج التنموية بطريقة سليمة نتيجة         

لتدّخل ذوي املصاحل و توجيه القرار ملصلحتهم، بإسناد املشاريع و الربامج إليهم و بالتايل غياب 

 .الكفاءة يف تنفيذها

 .افحة الفساد في الصفقات العموميةآليات مك: المبحث الثاني

يعترب جترمي أفعال الفساد املايل من أّهم اآلليات اجلزائية ملكافحة هذه اآلفة و املشرع جّرم العديد       

و اليت كانت حتت )8(من السلوكات و األفعال املاسة بنزاهة الوظيفة العمومية يف ظل قانون العقوبات،

انون مستقل و هو قانون الوقاية من نقلت إىل ق مثّ " اجلنايات و اجلنح ّضد السالمة العمومية"عنوان 

01-06رقم  الفساد و مكافحته
)9( .  

                                                 
  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01- 06موسى قروف، جریمة الرشوة السلبیة للموظف العام في ظل قانون  /عادل مستاري -8

  .166، ص 5مجلة االجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
  افحتھ المعّدل و المتّمم، یتعلّق بالوقایة من الفساد و مك2006فبرایر 20الموافق 1427محرم 21المؤرخ في  01-06القانون رقم- 9

  .14الجریدة الرسمیة العدد
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تصديق اجلزائر على اتفاقية األمم املتحّدة إّال بعدمل يستخدم التشريع اجلزائري مصطلح الفساد        

128- 04 مبوجب املرسوم الرئاسي 2004ملكافحة الفساد سنة 
، و ّمت تعديل قانون الوقاية من )10(

،05- 10 مكافحته مبوجب األمرالفساد و 
15- 11 مثّ مبوجب القانون )11(

 )12( .
  

اليت  اإلسرتاتيجية فهي)13(أداة من أدوات تنمية االقتصاد الوطين، د الصفقات العموميةعتُ        

، تسيري و جتهيز املرافق بإجنازقة العمليات املالية املتعلّ  إلجنازالعامة وضعها املشرع يف أيدي السلطة 

خ األموال العمومية من أجل تنشيط العجلة االقتصادية القتصاد اجلزائري يعتمد على ضّ فاالعامة، 

  . د الوسيلة األمثل الستغالل وتسيري األموال العامةفنظام الصفقات العمومية يـُعّ 

دة و مصاحبة جلميع مراحل إبرام الصفقة العامة صور الفساد يف الصفقات العمومية متعدّ إّن        

ملتعاقد لتنفيذ و مرورا بإجراءا�ا و شكليا�ا انتهاًء باختيار املتعامل ا إبرامهاابتداًء من اختيار طريقة 

أكثر املراحل عرضة للفساد ذلك ألّ�ا تشهد تنافس كبري  اإلبرامتعترب مرحة الصفقة العمومية، ولكن 

                                                 
یتضّمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة األمم 2004أبریل 19الموافق لـ 1425صفر 29،المؤرخ في 128- 04المرسوم الرئاسي رقم- 10

الصادرة بتاریخ 26ر العدد .، ج2003أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحّدة بنیویورك یوم 
  .2004أبریل 25الموافق لـ 1425ربیع األول 5
محّرم 21المؤرخ في 01- 06، یتّمم القانون رقم 2010غشت 26الموافق لـ 1431رمضان 16مؤرخ في  05- 10األمر رقم - 11

  .50الرسمیة العدد ق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، الجریدة و المتعلّ 2006فبرایر 20الموافق لـ 1427

محّرم عام 21المؤرخ في 01- 06، یُعّدل ویُتّمم القانون رقم 2011غشت 2الموافق لـ1432رمضان 02مؤرخ في 15- 11القانون - 12

  .44و المتعلّق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، الجریدة الرسمیة العدد 2006فبرایر 20الموافق لـ 1427
  .524، ص 14متعلق بالصفقات العمومیة الجزائري عن ماھیة الصفقة، مجلة المفكر، العدد مالتي معمر، قراءة في التنظیم ال- 13
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األحكام ألنّه و بغرض منح أحدهم الصفقة العمومية يّتم خرق املبادئ و  ،)14(بني املتعهدين

  .التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبرية الرتشح و املساواة بني املرتشحني و شفافية اإلجراءات

  .قانون الصفقات العموميةتدابير الوقاية التي أقّرها : المطلب األول

        منه على أنّه لضمان جناعة الطلبات العمومية 5نّص قانون الصفقات العمومية يف املادة       

و االستعمال احلسن للمال العام،جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول 

  .)15( للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني و شفافية اإلجراءات

لتحقيق هذه املبادئ أّقر املشرّع العديد من التدابري لتقييد املمارسات غري القانونية حتقيقا       

  لنجاعة الطلبات العمومية

مراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و املساواة يف معاملة املرشحني و شفافية  -

كل إجراءا�ا إبتداًء من حتديد و ذلك خالل مراحل الصفقة العمومية و مبناسبة  : اإلجراءات

احلاجيات إىل غاية املنح املؤقت للصفقة العمومية، و تتأّكد املصلحة املتعاقدة من قدرات املرشحني 

  .)17( و جيب أن ختّصص الصفقة ملؤسسة قادرة على تنفيذها)16(واملتعّهدين التقنية و املالية 

من قانون الصفقات 75ها املادة نصت علي: االقصاء بشكل مؤقت أو �ائي من الصفقات -

العمومية، و من أهم حاالت اإلقصاء محاية للمنافسة و الشفافية، هي إقصاء األشخاص الذين كانوا 

                                                 
  .2، ص 2013حاحة عبد العالي، اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة،  - 14

  .من قانون الصفقات العمومیة 5المادة - 15
  .الصفقات العمومیةمن قانون  54المادة -16
  .من قانون الصفقات العمومیة 53المادة - 17
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حمل حكم قضائي حاز قوة الشيء املقضي فيه بسبب خمالفة ّمتس بنزاهتهم املهنية، الذين قاموا 

  .)18( شاركة يف الصفقات العموميةبتصريح كاذب واملتعاملني االقتصاديني املمنوعني من امل

باملتابعات اجلزائية و تسجيل  اإلخاللو ذلك دون : إمكانية إلغاء الصفقة أو فسخها      -

املؤسسة املعنية يف قائمة املتعاملني االقتصاديني املمنوعني من املشاركة يف الصفقات العمومية،  لكل 

لعون عمومي مبنح أو ختصيص مكافأة أو امتياز من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إىل تقدمي وعد 

  )19(.مهما كانت طبيعته مبناسبة حتضري صفقة عمومية

اخلاصة ملوظف عمومي يشارك يف إبرام أو يف  عندما تتعارض املصاحل: يف حالة تعارض املصاحل -

ممارسته ملهامه مراقبة أو تنفيذ صفقة عمومية مع املصلحة العامة و يكون من شأن ذلك التأثري يف 

  . )20( بشكل عاد، جيب عليه إخبار سلطته السلمية بذلك و يتنّحى عن هذه املهمة

سنوات أن متنح صفقة عمومية بأي شكل من األشكال 4ال ميكن للمصلحة املتعاقدة و ملدة  -

 و ذلك حبكم املعلومات اليت ميتلكها هذا )21(ملوظفيها السابقني الذين توقفوا عن أداء مهامهم،

  .املوظف و اليت ميكن اعتبارها معلومات إمتيازية و بذلك تقضي على مبدأ املساواة

  

ال ميكن للمتعامل االقتصادي املتعّهد يف صفقة عمومية أن يكون يف وضعية نزاع مصاحل ذي  -

  .   )22( عالقة بالصفقة املعنية، و إذا ُوجد ذلك ال بّد من إعالم املصلحة املتعاقدة

                                                 
  .من قانون الصفقات العمومیة 75المادة - 18
  .من قانون الصفقات العمومیة 89المادة - 19
  .من قانون الصفقات العمومیة 90المادة - 20

  .من قانون الصفقات العمومیة 92المادة - 21
  .من قانون الصفقات العمومیة 93المادة - 22
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ال ميكن للمتعامل احلائز على صفقة عمومية و اطّلع على بعض املعلومات اليت ميكن أن متنحه  -

امتيازا عند املشاركة يف صفقة عمومية أخرى املشاركة فيها إّال إذا أثبت أّن املعلومات اليت حبوزته ال 

يف دفرت الشروط تبقى على  ختل مببدأ حرية املنافسة، و تثبت املصلحة املتعاقدة أّن املعلومات املبلغة

  )23(.املساواة بني املرشحني

لتعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و املنافسة  :فرض التصريح بالنزاهة على كل متعاقد وطين أو أجنيب  -

الشريفة يف جمال الصفقات العمومية و تكريسا ملبدأ النزاهة كإجراء جوهري و الزم يف إبرام كل 

كل متعّهد وطين أو أجنيب يرغب يف الرتّشح للحصول على صفقات عمومية   الصفقات العمومية ألزم

  .تقدمي تصريح بالنزاهة

جيب أن يلتزم موظفوا املصلحة املتعاقدة بالسر املهين و ال جيوز  الكشف عن أية : الّسر املهين -

  . )24( معلومة تتعّلق مبحتوى عرض مرّشح من املرشحني

  

  

  

 

                                                 
  .من قانون الصفقات العمومیة94مادة ال- 23
  .من قانون الصفقات العمومیة6فقرة 46المادة - 24
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  .قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهتدابير الوقاية التي أقّرها : المطلب الثاني

شّدد على قواعد الشفافية و املنافسة الشريفة، من خالل التشديد يف قواعد توظيف مستخدمي       

  .إىل إلزام املوظف العمومي بالتصريح مبمتلكاته،هذا من جهة إضافة)25(القطاع العام

يف الباب الرابع منه أحكاما خاصة   01- 06وقاية تضّمن القانون من جهة أخرى تفعيال لوسائل ال

جبرائم الفساد و اعترب جرائم الصفقات العمومية من صور الفساد، و يهدف من خالله إىل تكريس 

  .قواعد قانونية جزائية محاية للمال العام من خماطر الفساد و حتقيقا لفكرة الردع العام

  .التأكيد على قواعد الشفافية و المنافسة :األول الفرع

على جيب ان تؤّسس اإلجراءات املعمول 9قانون الوقاية من الفساد و مكافحته يف مادته  نص       

  �ا يف جمال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و املنافسة الشريفة و على معايري موضوعية

لقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، اإلعداد املسبق عالنية املعلومات املتع: وتكّرس القواعد

لشروط املشاركة و االنتقاء، معايري موضوعية و دقيقة الّختاذ القرارات املتعلقة بإبرام الصفقات 

  . )26(العمومية و كذا ممارسة كل طرق الطعن يف حالة عدم احرتام قواعد إبرام الصفقات العمومية

  .الفساد تجريم أفعال: الفرع الثاني

للفساد من آثار سلبية و هذا ما يستوجب جترمي خمتلف أشكاله اليت ترتكب عند إبرام       

الصفقات العمومية �دف توفري احلماية املسبقة املطلوبة و الضرورية لألموال العامة مبّا يعّزز فعالية 

  .الوظيفة اإلدارية و حيمي أخالقيا�ا و قّيمها املختلفة من الفساد

                                                 
  .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ3المادة - 25
  .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ9المادة - 26
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            ك فالتجرمي املسبق ألفعال الفساد حيّقق يف الكثري من احلاالت فكرة الوقاية، فاملوظف العاملذل

 . )27(و املتعامل املتعاقد 

  .أفعال الفساد المرتكبة من طرف الموظف العام: أوال

 جنحة: جّرم قانون الصفقات العمومية عدة أفعال ميكن أن ترتكب من قبل املوظف العام أمهها

 .احملاباة، الرشوة السلبية

  :فقرة أوىل نصت على أنّه 26بالنسبة للمحاباة املادة/ أ

دج إىل  200.000سنوات و بغرامة من ) 10(إىل عشر ) 2(يعاقب باحلبس من سنتني 

كل موظف عمومي مينح عمدا للغري إمتيازا غري مربّر عند إبرام أو تأشري عقد أو : دج 1.000.000

اتفاقية أو صفقة أو ملحق خمالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة حبرية الرتشح و املساواة بني 

 .  )28( املرتشحني و شفافية اإلجراءات

الذي حيكم الصفقات العمومية من طرف موظف عمومي و هي خمالفة التشريع و التنظيم            

مكلف بإبرام أو بتأشري أو مبراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق من أجل منح أحد املتعاملني 

  .  )29( امتيازات غري مربّرة و هذا الفعل يشّكل جرمية وفقا لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته

ملنع الفساد و ال اتفاقية األمم املتحّدة ملكافحة  اإلفريقيةتفاقية ال يوجد أثر هلذه اجلرمية يف اال

  . )30(الفساد

  

                                                 
، ص 2013مولود معمري تیزي وزو، ، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه، جامعة تیاب نادیة- 27

  .44، 43ص
  .من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 2فقرة  26م - 28
، كلیة الحقوق و العلوم 5، النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات حمایتھا، مجلة االجتھاد القضائي، العدد فیصل نسیغة - 29

  .126 ، ص2009السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سبتمبر 
  .113ص، 2013حاحة عبد العالي، اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، -30
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  :الرشوة السلبية/ ب

           )31(متّثل أسوء صور الفساد اإلداري عامة و أكثر اجلرائم انتشارا يف جمال الوظيفة العامة،       

العامة أو استغالهلا بأن يطلب اجلاين أو يقبل  و تعّرف الرشوة بأّ�ا االّجتار بأعمال الوظيفة أو اخلدمة

  )32( أو حيصل على عطية أو وعد أو أية منفعة أخرى ألداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عنها

يهدف املشرع من جترمي هذا الفعل محاية الوظيفة العامة ألّن من واجب املوظف العمومي اإلخالص 

 . )33( قيق مصاحل شخصيةلوظيفته و ال جيوز له استغالهلا لتح

  .أفعال الفساد المرتكبة من طرف المتعامل المتعاقد :ثانيا

جّرم قانون الوقاية من الفساد و مكافحته إىل جانب اجلرائم املرتكبة من املوظف العام           

 أفعاال ميكن أن ترتكب من قبل املتعامل مع اهليئات العمومية أمهها جنحيت االستفادة من سلطة و

  .تأثري أعوان اهليئات العمومية، و الرشوة اإلجيابية

  .االستفادة من سلطة و تأثري أعوان اهليئات العمومية/ 1

تقوم اجلرمية من قبل كل شخص طبيعي  01-06من قانون 2فقرة 26استنادا ألحكام املادة         

  )34(امتيازات غري مربّرةأو معنوي يقوم باستغالل نفوذ عون من أعوان الدولة من أجل احلصول على 

                                                 
 2016حماس عمر، جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، - 31

  .21ص 2017
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01- 06موسى قروف، جریمة الرشوة السلبیة للموظف العام في ظل قانون  /مستاريعادل - 32

  .166، ص 5مجلة االجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
  .50تیاب نادیة، المرجع السابق، ص - 33
  .قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 2فقرة 26م- 34
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وبالتايل ال يكون اجلاين موظفا عموميا و هذا ما ميّيز هذه اجلرمية عن جرائم الصفقات العمومية 

  .األخرى

قصد بالنفوذ درجة التأثري اليت يتمّتع �ا املوظف بني زمالئه و العاملني معه العتبارات ُـ ي         

لقرارات و اإلجراءات بطرق غري مشروعة، فالنشاط شخصية أو مهنية جتعله قادرا على توجيه ا

والغرض من  6يف هذه اجلرمية هو استغالل سلطة و تأثري أعوان اهليئات التابعة لنص املادة  اإلجرامي

هذا النشاط هو احلصول على امتيازات غري مربّرة و جيب أن يكون املستفيد منها هو الشخص 

  .لة و إالّ كنا أمام جرمية الرشوةصاحب احلاجة و ليس املوظف أو عون الدو 

  :الرشوة اإليجابية/ 2

من قانون مكافحة الفساد هو كل 25اجلاين يف الرشوة اإلجيابية حسب الفقرة األوىل من املادة        

  شخص يعد أو يعرض أو مينح موظف عمومي مزية غري مستحقة قد يكون متعامل أو غري متعامل

اإلجيابية بوعد أو عرض أو منح املوظف العمومي مزية غري مستحقة  الركن املادي للرشوة و يتحّقق

  . )35( مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو مقابل امتناعه عن هذا العمل

استنادا هلذا املفهوم يّعد راشيا، الشخص الذي يعرض هدية أو يعطيها ملوظف إحدى املصاحل 

  . حصوله على عقد أو صفقةاملتعاقدة حلمله على أداء عمل من أعمال بغرض 

  

  

  

  

                                                 
  .81،ص2013- 2012، 1كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الجزائر  علة- 35
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  :خاتمة

ظاهرة الفساد أصبحت متفشية بشكل كبري و هو ما يؤثّر على محاية املال العام، فرغم         

الوسائل القانونية اليت ّمت تبنيها حملاربة الفساد يف الصفقات العمومية إّال أنّه يف الواقع مل جيّسد بصورة 

  .عملية معقدةحقيقية، فمكافحة الفساد هي 

تدخل ظاهرة الفساد اإلداري يف جمال الصفقات العمومية يف زمرة اجلرائم االقتصادية اليت تتمّيز بعدم 

 .الثبات و قابليتها للتغيري بتغّري الظروف االقتصادية للدولة و طلك الرتباطها باملال و األعمال
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 .يف املمارسات الدولية مبدأ احليطة

  المركز الجامعي آفلو  -غفافلية عبدا لله ياسين : األستاذ

              2018ماي  20:     القبول للنشرتاريخ          2018فيفري  20:  اإلستالم تاريخ 

  :ملخص 

الذي مبوجبه تتخذ الدول التدابري أحد املبادئ اهلامة الذي ظهر على املستوى الدويل و مبدأ احليطة  عديُ         

الالزمة الستدراك تدهور البيئة وذلك يف غياب اليقني العلمي القاطع حول املضار النامجة عن األنشطة املراد القيام 

باالستناد على املعطيات العلمية احلالية أي الدليل احملتمل حول  بل،�ا، يتميز بصفة التسبيق والتوقع حنو املستق

الستباق وتوقع املخاطر اليت ال يزل من املستحيل  يف املقام األوليرتكز على مسؤولية الدولة ، الذي  حتقيق الضرر

التحقق منها يف الوقت احلاضر ونظرا لقصور األسس التقليدية  للمسؤولية الدولية يف مواكبة هذا التطور الغري 

مألوف الذي عرفه العامل، والذي استوجب البحث عن أسس حديثة من شأ�ا توفري مظلة محاية ويف نفس الوقت 

  .أساس قانوين

  .مبدأ احليطة ، البيئة ، املسؤولية الدولية ، القانون الدويل :الكلمات المفتاحية 

Summary: 

     The precautionary principle is one of the important principles that 

have emerged at the international level, whereby States take the necessary 

measures to cope with the deterioration of the environment. In the 

absence of scientific certainty about the harm caused by the activities to 

be carried out, Which is based primarily on the responsibility of the State 

to anticipate and anticipate the risks that are still impossible to verify at 

the present time and due to the inadequacy of the traditional foundations 

of international responsibility in keeping with this unusual development 
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of the world, Which necessitated the search for modern foundations that 

would provide a protective umbrella and at the same time a legal basis. 

  : مقدمة

خمتلف األخطار اجلديدة اليت يفرزها التقدم التكنولوجي أصبح القانون موجها حنو  ظليف            

املستقبل يف إطار التنمية املستدامة، ويف هذا السياق ظهر مبدأ احليطة الذي مبوجبه تتخذ الدول 

ة عن التدابري الالزمة الستدراك تدهور البيئة وذلك يف غياب اليقني العلمي القاطع حول املضار النامج

باالستناد على املعطيات العلمية  األنشطة املراد القيام �ا، يتميز بصفة التسبيق والتوقع حنو املستقبل،

وقد قرر بعض الفقهاء أن هذا املبدأ يعد مبثابة دليل   . 1احلالية أي الدليل احملتمل حول حتقيق الضرر

على كل املستويات، وال يهدف  للمشرعني وصناع القرار فيما خيص صياغة مستقبل أفضل للبشرية

مبدأ احليطة إىل حمو األخطار من الوجود ألن هذه األخطار تالزم الكثري من األنشطة البشرية بل 

ولكن املبدأ يقدم ضمانة لإلنسان قدر اإلمكان، يف احلصول على حقه  تالزم الوجود اإلنساين ذاته،

  .2يف احلياة ويف بيئة آمنة ونقية

الستباق وتوقع املخاطر اليت ال يزل  يف املقام األولومبدأ احليطة يرتكز على مسؤولية الدولة        

من املستحيل التحقق منها يف الوقت احلاضر ونظرا لقصور األسس التقليدية  للمسؤولية الدولية يف 

مواكبة هذا التطور الغري مألوف الذي عرفه العامل، والذي استوجب البحث عن أسس حديثة من 

، فهل ميكن أن يعترب مبدأ احليطة أحد األسس شأ�ا توفري مظلة محاية ويف نفس الوقت أساس قانوين

احلديثة لقيام املسؤولية الدولية ولإلجابة على هذا السؤال تطرقنا إىل نشأة املبدأ وتكريسه يف جمال 

                                                 
، الحاج 1بوسماحة الشیخ، حمایة البیئة على ضوء مبدأ الحیطة، مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة، جامعة باتنة - الطیب ولد عمر -  1

 .102، ص2015لخضر، العدد الخامس، مارس 
  شعشوع قویدر، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان -  2

  .208، ص2013/2014
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شروط يف القضاء الدويل مع بيان  ملبدأا لتطبيقات، مث نعرج ل)املبحث األوليف (القانون الدويل، 

  .) املبحث الثاينيف (تطبيق املبدأ 

 

  .الحيطة  مبدأ نشأة : األول المبحث 

             ، املطلبيف القانون الداخلي مبدأ احليطة املطلب األولو نعاجل املبحث األول من خالل ،       

  .لقانون الدويليف امبدأ احليطة  تطبيق ، الثاين

  .في القانون الداخلي مبدأ الحيطة :المطلب األول

 1970يف مشروع أويل لقانون  يف أملانيا، يف مؤمتر 1970مبدأ احليطة يعود إىل سنوات  إنّ       

رويب للبيئة أن سياسة احلكومة األملانية يف و دراسات املعهد األ أشارتلضمان اهلواء النقي، حيث 

يف حالة  اإلصالح إىلوشيكة الوقوع اليت حتتاج  األضرارجمال محاية البيئة  مل تقتصر على الوقاية من 

  . 3من ذلك محاية املوارد الطبيعية وتسريها بعناية أكثرانتهجت سياسة حتويطية تطلبت  وإمناوقوعها، 

،املتعلق باحلماية ضد اآلثار الضارة 1974 س هذا املشروع بقانون صودق عليه يفوقد كرّ       

 املنشآت إلزامواالهتزاز والظواهر املشا�ة وقد تضمن  األمطارللتلوث البيئي اليت ينتجها اهلواء و 

املصنفة اختاذ التدابري االحتياطية لتفادي كل مساس بالبيئة، وقد متت صياغة املبدأ يف هذا القانون 

الطبيعية  األسسيتم احلفاظ على  أناملقبلة تتطلب  األجيالاملسؤولية اجتاه  إن :"على النحو التايل

                                                 
 على أساس مبدأ الحیطة،مجلة دفاتر السیاسة والقانون،جامعة قاصدي مرباح :عمارة نعیمة ،االتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة -  3

  .179ص  ،2013، ورقلة، العدد التاسع، جوان 
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اع الضرر اليت ال رجعة منها مثل تدهور الغابات ، كذلك مبدأ احليطة يتطلب أن للحياة، لتجنب أنو 

  .4"وقت مبكر اعتمادا على الظروف والفرص يفاليت حلقت العامل الطبيعي ميكن جتنبها  األضرار

رشيدة حلماية البيئة حىت يف حالة  إدارةفدرالية حمددة بغرض  أملانيةوترتيبا لذلك تعاقبت قوانني      

 . عدم وجود خماطر مؤكدة

 للضوابطوأن اختاذ مثل هذه التدابري يظهر يف عامل مؤسس على املبدأ القائل بأن غياب مطلق 

العلمية التقنية يف املرحلة احلالية ال يتخذ سببا لتأجيل اختاذ تدابري ملنع ضرر بالغ اخلطورة وال رجعة 

  . 5الدقة إعطاءاملعرفة العلمية يف هذا ا�ال غري قادر على  أن أساسفيه، على 

يف  األفراد أوالقانونية للدول يف تبين املبدأ كأساس ملسؤولية الدولة  األنظمةوبعد ذلك توالت       

 أدرجتاحملدقة بالبيئة، حيث  األضراراختاذ التدابري اليت من شأ�ا محاية البيئة، ووقايتها من خطر 

يف الفقرة الثالثة حيث  األوىل، يف مادته 1995ملبدأ بصورة صرحية يف قانون البيئة يف سنة فرنسا ا

أن مبدأ احليطة الذي يقضي بأن عدم اليقني، مع مراعاة املعرفة العلمية والتقنية يف  :"نصت على

ضرر  احليلولة دون حدوث إىلالوقت الراهن، جيب أال يؤخر اعتماد تدابري فعالة ومتناسبة �دف 

  .6"جسيم ال رجعة فيه للبيئة، مع تكلفة اقتصادية مقبولة

                                                 
نبراس عارف عبد االمیر، مبدأ الحیطة والحذر في القانون الدولي للبیئة، رسالة ماجستیر، قسم القانون العام،كلیة الحقوق، جامعة  -  4

  .21، ص2014الشرق األوسط ، األردن، 
دكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة ابو بكر بلقاید،  عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة والمسؤولیة المھنیین، أطروحة - 5

  .16،ص2014- 2013تلمسان، 
6- la loi française 95-101, dit loi Barnier, de renforcement de la protection de l’environnement, pour 
plus du détail voir: olivier Godard, le principe de précaution entre débats et gestion des crises, cahier 
N2001-010, laboratoire d’économétrie, école polytechnique, juillet 2001, page 01, publié dans le site 
électronique :  
https://www.researchgate.net/publication/265032330_LE_PRINCIPE_DE_PRECAUTION_ENTRE_
DEBATS_ET_GESTION_DES_CRISES.  
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املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  10-03أما يف التشريع اجلزائري فقد نص القانون رقم      

املستدامة على مبدأ احليطة صراحة، حيث اعتربه من املبادئ اليت يتأسس عليها قانون محاية البيئة 

جيب  لذييطة مبدأ احل:" اجلزائري، وقد نص عليه يف املادة الثالثة منه يف الفقرة السادسة على أن

مبقتضاه، أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية، سببا يف تأخري اختاذ 

لك بتكلفة ذالتدابري الفعلية واملتناسبة، للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة املضرة بالبيئة، يكون 

 ".اقتصادية مقبولة

  .قانون الدوليلفي امبدأ الحيطة  تطبيق: المطلب الثاني

بعد تكريس مبدأ احليطة على املستوى الوطين وتبين فكرته يف ظل نصوص قانونية ملزمة،        

وذلك بعدما جتلت أمهية املبدأ ودورها الفعال الذي من شأنه توفري محاية استباقية من الضرر البيئي 

القانون الدويل، الذي تبناه يف  رحاب إىلانتقل هذا املبدأ  أنوالتدهور الذي يلحق بالبيئة وما لبث 

طريق  أو، اإللزامالعديد من املواثيق  والربتوكوالت  واالتفاقيات  واملؤمترات، سواء كانت بصفة 

 أو إقليميةالتوصيات اليت نادت باحلاجة الختاذ تدابري احليطة ملعاجلة املسائل البيئية سواء كانت 

  .عاملية

يعد مصدرا أساسيا  1992ريو يف  إعالناعتبار أن  إىلذهب الكثري من الفقهاء الدوليني       

مبدأ احليطة يف جل االتفاقيات واملواثيق، اليت أخذت �ذا املبدأ، سواء كان  إدماجالنطالق  وبداية 

 وجوب بأساسيات املبدأ، عن طريق أخذ التدابري  إىل اإلشارةذلك صراحة أو ضمنيا عن طريق 

                                                                                                                                                         
Texte définitivement adopte: loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et a la protection 
de l’environnement, Article L200-1 du code rural. 
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 إىلاالحرتازية و االستباقية اليت من شأ�ا الوقاية من التدهور البيئي، لذا فسوف نتطرق  واإلجراءات

  .وما بعدها 1992مؤمتر ريو  إىلاملبدأ يف ما جاء به املشرع الدويل قبل ريو ،مث نتطرق 

 بيعة لسنةللط امليثاق العامليظهور مبدأ احليطة ألول مرة على الصعيد الدويل كان يف  إن     

         عن طريق توجيه بعض التوصيات للمجتمع  وإمنا انه مل يتم النص عليه صراحة إال .19827

ما تضمنه امليثاق، ما  أبرزهاالطبيعة واستغالل مواردها ومن  إدارةالدويل، تتضمن قواعد للسلوك يف 

ت أن على الدول حيث نص 21جاء يف القسم الثالث من امليثاق اخلاص بالتنفيذ، يف مادته 

 أنشطةتتعاون من اجل احلفاظ على الطبيعة، وذلك عن طريق  إنواهليئات  واألفرادواملنظمات الدولية 

 اليت جتنب اإلجراءاتاملالئمة، وان تضع من القواعد وتتخذ من  األعمالمشرتكة وغري ذلك من 

والتصنيعية، وان تلتزم بتنفيذ النصوص القانونية الدولية اليت تكفل  اإلنتاجية لألنشطةالضارة  اآلثار

رقابتها من  أويتسبب ما ميارس حتت واليتها  أالاحلفاظ على الطبيعة  ومحاية البيئة، وان تعمل على 

كذلك محاية الطبيعة واحلفاظ عليها   األخرىباملنظومات الطبيعية الواقعة يف الدول  اإلضراريف  أنشطة

  .8"ملناطق اليت ال ختضع ألية والية وطنيةيف ا

اليت قد تؤثر  على  األنشطةجيب السيطرة على :"على انه  11يف املادة  إليه اإلشارةمت  وكذلك ما

 أوحد من املخاطر اهلامة للطبيعة  ادين إىلالتكنولوجيات املتاحة اليت تقلل  أفضلالطبيعة واستخدام 

                                                 
 28في  48في الجلسة العامة  37المیثاق العالمي للطبیعة صدر واعتمد من الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا في دورتھا  -  7

  ).A/RES/37/7(  1982تشرین األول، أكتوبر 
أمام الجمعیة )  1997- 1930(جاء المیثاق العالمي للطبیعة تتویجا للجھود الدولیة بدأھا رئیس جمھوریة زئیر موبوتو سیسي سیكو  -  8

، حیث اقترح وضع 1975الثانیة عشر لالتحاد العالمي لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة، والتي عقدت بمدینة كینشاسا بزائیر عام 
یطة، عالء الضاوي سب- انظر ھشام بشیر: میثاق عالمي للطبیعة الھدف منھ توجیھ وتقدیم أي مسلك إنساني من شأنھ التأثیر على الطبیعة

  .56، ص2013حمایة البیئة والتراث الثقافي في القانون الدولي، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر،
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متثل خطرا كبريا على  أناليت ميكن  األنشطةصة، جيب أن تسبق املعاكسة، وبصفة خا األخرى اآلثار

  9..."الطبيعة دراسات شاملة

لتأكد يف ديباجتها أن ا�تمع الدويل أخذ مببدأ احليطة يف  األوزونحلماية طبقة  مث جاءت اتفاقية فيينا

باهلا أيضا  وان ال يغيب عن:"وحىت وان مل يكن ذلك صراحة حيث جاء فيها األوزونمحايته لطبقة 

، مث ....."اليت اختذت بالفعل على الصعيدين الوطين والدويل األوزونالتدابري االحتياطية حلماية طبقة 

 األطرافتتخذ :" من املادة الثانية اخلاصة بااللتزامات العامة اليت تبني انه األوىلجاءت يف الفقرة 

فيها، من  أطرافربتوكوالت السارية، اليت هي ال وأحكامالتدابري املناسبة وفقا ألحكام هذه االتفاقية 

 األنشطةتنجم عن  أنيرجح  أوالضارة اليت تنجم  اآلثاراجل محاية الصحة البشرية و البيئة من 

االتفاقية على  أكدت، ومن اجل حتقيق هذه الغاية ."األوزونالبشرية اليت حتدث تعديال يف طبقة 

 اإلدارية أواختاذ التدابري التشريعية :" األطرافيف نفس املادة يف فقر�ا الثانية انه على   األطراف

، األنشطةمنع  أوخفض  أوحتديد  أواملناسبة، والتعاون من اجل تنسيق السياسات املناسبة ملراقبة 

  .10..."اليت تقع يف نطاق واليتها

                                                 
  .1982من المیثاق العالمي للطبیعة لسنة " ب"الفقرة  11نص المادة  -  9

المتعلقة بطبقة األوزون، ودعت ھذه الخطة إلى تكثیف ابرم برنامج األمم المتحدة للبیئة خطة العمل العالمیة  1977في عام  -  10
ان یصیغ البرنامج مشروع )  PNUE(، اذن مجلس ادارة 1981عملیات البحث والرصد الدولیین بشأن حمایة االوزون،  وفي عام 

وزون الموقعة في فیینا بتاریخ بشأن حمایة طبقة اال 1985اتفاقیة اطاریة عالمیة بشأن حمایة االوزون في التراتو، واتفاقیة فیینا لسنة 
، ھي اتفاق اطاري توافق فیھ الدول على التعاون في اجراء بحوث وتقییمات علمیة مناسبة لمشكلة األوزون، وتبادل 1985/03/22

لى المواد لمنع االنشطة التي تضر طبقة االوزون، وھذه االلتزامات عامة وال تفرض قیودا معینة ع".تدابیر مالئمة"المعلومات، واتخاذ 
ادیث براون وایس، اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة االوزون  وبرتوكول مونتریال : الكیمیائیة التي تستنفذ طبقة االوزون، لتفصیل اكثر انظر

  .1الرسمي لألمم المتحدة، مكتب االعمال القانونیة، ص: المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة االوزون، مقال منشور على الموقع
Legal.un.org/avl/pdf/vcpol-a.pdf 00:28على الساعة  2018/04/03:تاریخ االطالع.  

، یتضمن االنضمام الى اتفاقیة فیینا 1992/09/23المؤرخ في  354- 92انضمت الجزائر لالتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 
  .1992/09/27العشرون، ،السنة التاسعة و 69لحمایة طبقة االوزون، المنشور في الجریدة الرسمیة،العدد 



 2018 ديسمبر   الرابع العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

  يف املمارسات الدولية مبدأ احليطة

 الجامعي آفلو المركز  –عبدا لله ياسين غفافلية : األستاذ

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  89

 

الذي جاء كذلك يؤكد على نفس النهج  1987 يف سنة 11اتفاقية فيينا بربتوكول مونرتيال وأحلقت

يف  األخذوالتدابري الوقائية، جيب  اإلجراءاتانه جبانب  إىل اإلشارةانه يف هذه املرة مت  إالالوقائي 

وتصميما من الدول :" احلسبان االعتبارات الفنية االقتصادية حيث نص الربتوكول يف ديباجته على أنه

باختاذ التدابري الوقائية للحد على النحو العادل من احلجم الكلي  زوناألو على محاية  طبقة  األطراف

 أساسعلى النطاق العاملي، مع القضاء عليها كهدف �ائي على  لألوزونالنبعاثات املواد  املستنفذة 

  ".يف احلسبان االعتبارات الفنية االقتصادية وأخذهالتطورات يف املعرفة العلمية، 

 اإلعالنلبحرية فقد عرف املبدأ تطور وتبين متسارع، حيث جاء يف ديباجة يف البيئة ا إما      

جيب : "حلماية حبر الشمال الذي يعكس وعي الدول بأنه 1984الوزاري الصادر عن املؤمتر الدويل 

  ."إجراء أيالضارة قبل اختاذ  اآلثارننتظر الدليل عن  أال

بتكلفة   إالغري قابل للعالج  أويكون ال رجعة فيه،  أنن الضرر الذي يلحق بالبيئة البحرية ميكن أل

االحتياطية قد تكون مربرة ومدعومة  اإلجراءات أنكبرية  وعلى مدى فرتة طويلة وهذا يدخل فكرة 

، وتعترب القرارات املتبناة من طرف الدولة ا�تمعة خالل املؤمترات مابني الوزارية 12اقتصادية أسسعلى 

مبثابة نقطة انطالق لصياغة حقيقية لنظرة احتياطية حيث مت خالل املؤمتر حول محاية حبر الشمال، 

                                                 
أشھر فقط من افتتاح  9، بعد 1987سبتنبر/16برتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفذة لطبقة االوزون، ابرم في ایلول  -  11

، وقد 1989ینایر /كانون الثاني1، ودخل البرتوكول حیز النفاذ في 1986دیسمبر/المفاوضات الدبلوماسیة الرسمیة في كانون االول
تعدیالت لكي یتسع مجال عملھ وللتأكید علیھ، والھدف منھ حمایة طبقة االوزون بالتقلیل والتخلص من  5- لى البرتوكول ادخلت ع

االنبعاثات التي تؤدي الى تآكل طبقة االوزون، ویجب أن تكون الدولة طرفا في اتفاقیة فیینا لتصبح طرفا في برتوكول مونتریال، وقد 
ول مونتریال سابقة في برنامج االمم المتحدة للبیئة فیما یتعلق بانجاز اتفاق اطاري یتبعھ في وقت الحق شكلت اتفاقیة فیینا و برتوك

  .1ادیث براون وایس، مرجع سابق الذكر، ص: برتوكول او اكثر، لتفاصیل اكثر انظر
من االنضمام الى البرتوكول ، یتض23/09/1992المؤرخ في  355- 92انضمت الجزائر  لالتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .27/09/1992، السنة التاسعة والعشرون،69مونتریال، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد
رابحي قویدر، القضاء الدولي البیئي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابي بكر بلقاید،  -  12

  .127، ص2015/2016تلمسان،



 2018 ديسمبر   الرابع العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

  يف املمارسات الدولية مبدأ احليطة

 الجامعي آفلو المركز  –عبدا لله ياسين غفافلية : األستاذ

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  90

 

 إعالناتبين  إىل، 198713نوفمرب25و24الدويل الثاين حول محاية حبر الشمال املنظم يف لندن يومي

بالوجهة االحتياطية خاصة بتنظيم تصريف املواد اخلطرية يف  األخذاعرتف يف املشاركون بضرورة  أين

بشكل  اإلثباتل والذي يتطلب اختاذ تدابري مراقبة انبعاثات هذه املواد حىت قبل تقدمي حبر الشما

  .14قطعي لعالقة السببية بني تلك املواد التأثريات

الذي  1990 وبعد ذلك جاء املؤمتر الدويل الثالث حلماية حبر الشمال املنعقد بالهاي سنة      

 بانتهاجة على مبدأ احليطة، وكذا التأكيد على الدول وزاريا جديد مت فيه النص صراح إعالناتبىن 

حيث نص فيه  15السياسة االحتياطية فيما خيص نشاطا�ا اليت حيتمل أن تلحق ضررا بالبيئة البحرية،

تطبق مبدأ احليطة يعين أن تتخذ التدابري لتجنب التأثريات املضرة  أنجيب على احلكومات : "على

، حىت وان مل يوجد دليل علمي لوجود عالقة سببية بني انبعاثات تلك )السامة(احملتملة لبعض املواد

  16."املواد وتأثريا�ا

ويف نفس السنة ظهر مبدأ احليطة يف دراسة التساؤالت املناخية على املستوى العاملي يف املؤمتر العاملي 

دولة احلاضرة يف هذا املؤمتر  137، حيث اعتمدت ال1990الثاين حول املناخ جبنيف يف نوفمرب 

ألخذ منذ اآلن،  ال نستطيع انتظار اليقني العلمي: "إعالنا باللجوء إىل مبدأ احليطة وحتديد أنه

املتحدة يف  لألممومن هذه القاعدة اعتمدت اجلمعية العامة ". انبعاثات الغاز يف اجلو إنقاص مقاييس

                                                 
  .25عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المھنیین، مرجع سابق، ص -  13

14 - la déclaration ministérielle de deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du 
nord(1987) : » une approche de précaution s’impose afin de protéger la mer du nord des effets dommageables 
éventuels des substances les plus dangereuses, elle peut requérir l’adoption de mesures de contrôle des émissions 
de ses subatances avant même qu’un lien de cause à effet soit formellement établi sur la plan -scientifique…. », 
Voir: Oliver GODARD, l’ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et 
décision, le principe de précaution dans la conduit des affaires humaine, édition de la maison des science de 
l’homme, institut national de la recherche agronomique, paris, 1997, page43 
15 - Oliver Godard, ibid, page43 
16-  julien cazala, le principe de précaution en droit international, Anthémis, q, Louvain -la- neuve-
France, 2006, page 31. 
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اللجنة احلكومية الدولية للمفاوضات، حيث اعتمدت االتفاقية  إعدادحال من  1990ديسمرب

ر،عدم اليقني العلمي نيويورك، ويأخذ هذا النص بعني االعتبا 1992ماي 9يف  باإلمجاع اإلطارية

وبعد ذلك توالت املؤمترات واالتفاقيات  17.الذي سلط عليه الضوء يف املؤمتر العاملي الثاين للمناخ

الدولية اليت اعتمدت مبدأ احليطة سواء  كان ذلك ضمنيا عن طريق االشارة لضرورة اختاذ التدابري 

ا االنشطة البشرية إال أن الفقه الدويل جنده واالجراءات اليت من شأ�ا احلد من االضرار اليت قد تسببه

حيث جاء االعالن متضمنا اسس .عبارة عن تكريس عاملي للمبدأ 1992يعترب اعالن ريو لسنة 

 مبا 15النظام العاملي للبيئة، فقد تناول مبدأ احليطة ضمن املبادئ العامة للبيئة، ونص عليه يف املادة 

يف حالة  إلمكانيا�االدول ان تتخذ تدابري احليطة طبقا  من اجل محاية البيئة جيب على: " يلي

، وأن عدم وجود تأكيد علمي مطلق ال جيب ان تستخدم  إصالحهااجلسيمة، واليت ميكن  األضرار

 .18."البيئية أوضاعكذريعة لتأجيل اختاذ تدابري فعالة ملنع تدهور 

أ احليطة تقريبا يف كل االتفاقيات مبد إدماجالنطالق وبداية  أساسياريو مصدرا  إعالنوبذلك يعد 

مبدأ  باعتبارهومت تناول مبدأ احليطة  19،اإللزاميةال يتمتع بالقوة  اإلعالن أنالدولية، على الرغم من 

من مبادئ السياسة البيئة الدولية، وبذلك كان هذا املؤمتر حمطة العبور الصرحية للمبدأ اىل املستوى 

                                                 
17- Philippe kourilsky-Geneviève Viney, le principe de précaution, Rapport au premier ministre, 
éditions Odile Jacob, paris, janvier 2000, page258. 
18 - Didier bourguignon, le principe de précaution : définition, application et gouvernance, Analyse 
approfondie, service de recherche du parlement européen, parlement européen, union européenne, v , 
France , décembre 2015, page 05,(QA-01-15-945-fr-N) 

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء احكام القانون الدولي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في  -  19
  .350، ص2013ي، تیزي وزو، العلوم، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر
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بعث ديناميكية دولية للبحث عن  إعادةئة مؤمترا عامليا فقد كان نقطة مؤمتر ريو للبي وباعتبارالعاملي، 

  . 20حلول ذات طابع العاملي

  .مبدأ الحيطة أمام القضاء الدولي: المبحث الثاني 

مل يقتصر اجلدل حول طبيعة مبدأ احليطة على التصور الفقهي، بل جتسد يف التطبيقات       

الصادرة عن احملاكم متباينة يف فصلها يف تطبيق مبدأ احليطة املقدمة  األحكامالقضائية فقد جاءت 

 إذأمامها من أحد األطراف املتنازعة، مكرسة بذلك التباين الفقهي يف حتديد الطابق القانوين للمبدأ، 

تطبيقه اهليئات القضائية مل يفلح يف اجلزم بالطبيعة القانونية له، واليت جتعل  أمامالتداول املتكرر له  أن

لذا فسوف نتطرق يف  21.ملزما لتمتعه بوصف القاعدة القانونية باعتبارهمن اهليئات القضائية تلقائيا 

                                                 .ملوقف القضاء الدويل من جتسيد مبدأ احليطة املبحث هذا 

موقف : املطلب الثاين  و احليطة موقف حمكمة العدل الدولية من مبدأ: املطلب األولمن خالل 

  شروط تطبيق مبدأ احليطة: املطلب الثالث  و  احملكمة الدولية لقانون البحار

  .موقف محكمة العدل الدولية من مبدأ الحيطة: المطلب األول

من مناسبة نذكر من بينها قضية التجارب النووية  أكثراملبدأ أمام احملكمة العدل الدولية يف  أثري      

الفرنسية، حيث انه على إثر قيام فرنسا يف السبعينات بإجراء بعض التجارب النووية يف اجلو يف 

 األصليةوالغاية  ،1973 مايو/ايار 9يف  cij أمامجنوب احمليط اهلادي، رفعت عليها نيوزلندا دعوى 

كانون   20 احملكمة يف حكمها الصادر يف وانتهتارب، والنهائية من الدعوى هي وقف التج

                                                 
خالد عبد العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق،  -  20

  24، ص2014/2015، الجزائر، 1جامعة الجزائر
  .87خالد عبد العزیز، مرجع سابق، ص -  21
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صدور تصريح من احلكومة  إىلعدم الفصل يف النزاع، استنادا  إىل، 197422 ديسمرب/األول

    من  63احملكمة نصت يف الفقرة  أن إالبوقف تلك التجارب،  8/06/1974 الفرنسية يف

يطلب منها حبث  إنمت املساس بأساس حكمها فإن املدعي  إذااحرتازي بقوهلا  إجراءحكمها، على 

الفرنسية القرار الصادر عن  اإلعالميةالوسائط  إعالن، واثر 23األساسياملوقف، وفقا لنصوص النظام 

فرنسا ستجري جمموعة  أن، الذي فيه 1995 يونيه/حزيران 13 رئيس اجلمهورية الفرنسية املؤرخ يف

، 199524 سبتمرب/النووية يف جنوب حميط اهلادي بدءا من ايلول لحةلألس�ائية من مثانية جتارب 

من حكم حمكمة العدل الدولية  63للفقرة  استنادافقامت نيوزيلندا بإيداع طلبا لبحث الوقف، 

، حيث زعمت نيوزلندا أن فرنسا من خالل املضي قدما يف التجارب النووية حتت 1974الصادر يف 

اهلادئ بالقرب من اجلزر املرجانية موروروا وفاجناتاوفا،مل حترتم مبدأ  يف منطقة جنوب احمليط األرض

قدمت معلومات موجهة  أ�ا، ردت فرنسا 25احليطة الذي تعتربه كمبدأ متفق عليه يف القانون البيئة

البعيد، وحرصت على  أو، على املدى القريب األرضعدم خطورة التجارب النووية حتت  إلثبات

 أما، 26اليت قد تلحق بالبيئة األضرارات القانون الدويل، يف جمال الوقاية من احرتام احدث متطلب

(cij) القاضي بأن طلب نيوزلندا لدراسة احلالة وفقا  1995سبتمرب/أيلول 22قرار يف  أصدرت

، ومنه فإن حكم 63ال يدخل يف نطاق أحكام الفقرة  ألنهمرفوض،  1974من حكم  63 للفقرة

احملكمة مل يتطرق متاما ملسألة القيمة القانونية ملبدأ احليطة، حيث مل تتعرض احملكمة لدفوع نيوزلندا 
                                                 

22- résumé des arrêtes, avis consultatifs et ordonnances de la cour internationale, 1948-1991, les 
publications des nations unies, nation unies, NEW YORK, 1992, page127, réf: ST/LEG/SER.F/1 

، 2014اغسطس15واألعمال ، بن قطاط خدیجة، دور مبدأ الحیطة في تعزیز العالقة بین التجارة الدولیة والبیئة، مجلة القانون  -  23
  /www.droitetentreprise.com ال- بین- العالقة–تعزیز–في–الحیطة–مبدأ–دور/     : الموقع االلكتروني

24- résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la cours internationale 1992-1996, les 
publication des nations unies, Nations unies, New York, 1998 page98, numéro de 
document :st/LEG/SER.F/1/Add.1. 
25- Lucchini  Laurent, le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombre plus 
que lumières, annuaire français de droit international, volume45, CNRS éditions, paris, 1999, 
page720. 
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خمتلفة، راجعة  ألسبابوأصدرت قرارها  اإلثباتمن قلب عبئ  إليهوإجابات فرنسا وما يقود 

طلبها ال يدخل ضمن تقديرات  إنولة الطالبة، وقالت املستعملة من طرف الد لإلجراءات

  63.27الفقرة

حمكمة العدل الدولية وهذه املرة يف  أروقةللمرة الثانية موضوع مبدأ احليطة يف  أثريوبعد ذلك 

بني : ناغيماروس-وهي القضية املتعلقة مبشروع غابتشيكوفو Gabcikovo-Naginarosقضية

شروع بناء سد ومركز التوليد الكهرباء بني هنغاريا و سلوفاكيا على �ر املتعلقة مب. هنغاريا و سلوفاكيا

، مث وضعت حدا لالتفاقية اليت كانت تربطها جبمهورية األعمالالدانوب حيث قامت ا�ر بوقف 

احملتملة واليت قد تلحق باملاء  األخطارسلوفاكيا، مدعمة موقفها حبالة الضرورة االيكولوجية بسبب 

تربطها  اليت، توقف هنغاريا عن تنفيذ االتفاقية Budapestه يف مدينة بودبست الذي ستستعمل

تطورا حلماية البيئة من  األكثرالقاعدة  باعتبارهبسلوفاكيا تطبيقا ملبدأ احليطة حسب إدعائها، 

االمتناع عن تنفيذ  إىل �نغاريااجلسمية، رفضت احملكمة االعرتاف حبالة الضرورة اليت أدت  األخطار

، 1977التفاقية، ويف الوقت نفسه صرحت أن هنغاريا مل حترتم التزاما�ا امللقاة عليها مبقتضى اتفاقيةا

، 199728سبتمرب/أيلول    25 يوم ومل تعرتف احملكمة يف قرارها الصادر يف جلسة علنية عقدة

ريا للتوقف عليها هنغا استندتاليت  لألضراربوجود أخطار جسمية حمتملة بسبب الطابع غري املؤكد 

، ويف هذه املناسبة الثانية اليت مت عرض موضوع 29االنفرادي عن تنفيذ االتفاقية اليت تربطها بسلوفاكيا

مبدأ احليطة فيها على حمكمة العدل الدولية، جندها مل تأخذ بعني االعتبار املبدأ يف أحكامها، 

الدولية يف إعطاء دفعة من  ورفضت التصريح بتطبيق مبدأ احليطة، وبذلك مل تساهم حمكمة العدل

                                                 
  .256عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة والمسؤولیة المھنین، مرجع سابق،ص -  27
، منشورات االمم المتحدة، االمم المتحدة، 2002- 1997موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محمكة العدل الدولیة -  28

  ST/LEG/SER.F/1/ADD.2:الوثیقة، الرقم 1ص ،2005 نیویورك،
  .355ص صفیة زیدالمال ، مرجع سابق، -  29
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شأ�ا ترسيخ املبدأ من اجلانب القانوين عن طريق أحكامها الصادرة يف القضيتني  السالفة الذكر، بل 

  .غموضاأمرا زادت املبدأ  

مث جاءت قضية طاحونيت اللباب على �ر أوروغواي بني األرجنتني و أوروغواي لكي تؤكد على 

من احملكمة  األرجنتنيجتاهل حمكمة العدل الدولية ملبدأ احليطة يف تطبيقا�ا القضائية، حيث طالب 

ل يف غاية الفص إىلاصدر تدابري حتفظية حول تراخيص إنشاء املطاحن على ضفاف �ر األوراغواي 

عدم وقف العمل على مشروع الطاحونتني من شأنه  أنطلبها على  األرجنتني أسستالقضية، حيث 

املوقع املختار لبناء الطاحونتني هو أسوء ما ميكن  أنمدعية  خطرية وال ميكن جربها، أضرارحيدث  أن

لى أقل تقدير احتماال ختيله من ناحية محاية النهر والبيئة العابرة للحدود، وان الضرر البيئي يعترب ع

، األرجنتنيبالغ اخلطورة، ولن ميكن جربه، وقامت األورغواي بالدفع بعدم صحة املخاوف اليت تؤرق 

حىت اآلن  أجريتالبيئي اليت  األثرالتقييمات  أنمن بينها  أموراودعما ملوقفها شرحت االورغواي 

الصارمة ملنح الرتاخيص اليت يفرضها  وتلك اليت ستجرى يف املستقبل، والضوابط التنظيمية والشروط

 أوضرر بنهر االورغواي  أيلن تلحق  أ�اقانون االورغواي على بناء وتشغيل الطاحونتني، تضمن 

تشغيل الطاحونتني قد يسفر عن تلوث  أنانه حىت وان اعترب  إىل، وخلصت االوراغوي األرجنتني

فوريا مبا يكفي الستيفاء شرط احملكمة  أو أكيدد وم من االرجنتني ال يعزعالنهر، فإن جسامة اخلطر امل

الطلبات والدفوع  ودراسةعاجال، وبعد اطالع احملكمة على القضية  أوبأن يكون اخلطر وشيكا 

الظروف، كما تبدوا  أن إىلانتهت فيه  2006 يوليه/متوز 13يف  أمرا cij احملكمة أصدرت

من النظام  41 ممارسة سلطتها مبوجب املادةللمحكمة يف الوقت الراهن،ال تستلزم يف حد ذا�ا 

، وعللت احملكمة قرارها انه ال يوجد أي شيء يف ملف 30للتدابري التحفظية واإلشارة األساسي

                                                 
30- Résumé des arrêts, avis consultatif et ordonnance de la cour internationale 2003-2007, les 
publication des nation unies, Nations unies, New York, 2001, page 180, réf: st/LEG/ser.f/1/add3. 
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الدعوى يبني أن القرار الفعلي لالرغواي بالرتخيص لبناء الطاحونتني شكل خطرا وشيكا بوقوع ضرر 

ال ميكن جربه يف البيئة املائية للنهر او املصاحل االقتصادية واالجتماعية لسكان ضفة النهر، وأشارت 

ان تلوث ناجم عن تشغيل الطاحونتني  إىلتشري  أدلةم يف الوقت احلاضر مل تقد األرجنتني أن إىل

، و بذلك فإن احملكمة يف 31ال ميكن جربها يف �ر االورغواي  أضرار إحداثسيكون من طابعه 

عدم التعذر  أساساالعتبار مبدأ احليطة الذي يقوم على  مطالبتها بأدلة تثبت الضرر مل تأخذ بعني

العلمي من اجل املبادرة بإختاذ االجراءات اليت من شأ�ا حلد من الضرر البيئي بعدم توافر اليقني 

 .احملتمل

   .موقف المحكمة الدولية لقانون البحار: المطلب الثاني 

للوقوف على رأي احملكمة الدولية لقانون البحار من مبدأ احمليطة، سوف نتعرض إىل بعض القضايا 

حكمها ما إذا أخذ بعني االعتبار املبدأ سواء صراحة أو  اليت عرضت على احملكمة لنرى منطوق

  .ضمنيا

إحتجت كل من ): Thon a nageoires blues(قضية التونة ذات الزعانف الزرقاء / أ

نيوزيلندا وأسرتاليا ضد التصرف اإلنفرادي لليابان اليت مسحت بصيد حصة أكرب من التونة ذات 

، ألن ذلك 32نظام احلصص املتفق عليها طبقا التفاقية جهويةالزعانف الزرقاء من تلك احملددة يف 
                                                 

31 - Ibid, page184. 
32- Les trois états intéresse a la pèche du TNB dans les années 1980- ‘L’Australie Le Japon et la 
Nouvelle - Zélande’ ont commerce la négociation dans un but de conservation et de gestion en 1982, 
ils ont décide d’un volume « total admissible des captures » de 38650 tonnes et de quotas nationaux 
(pour le Japon 23150 tonnes, pour l’Australie 14500 tonnes, et pour Nouvelle – Zélande 1000 tonnes, 
entre les années 1982 et 1989, le TAC a continuellement diminué , jusqu’à 11750 tonnes et les quotas 
nationaux sont passés pour le Japon a 6065 tonnes, pour l’Australie 5265 tonnes, et pour Nouvelle – 
Zélande 420 tonnes, après l’établissement d’un contrôle conjoint de la pèche, les trois états on décide 
de conclure une convention pour la conservation et la gestion des ressources de TNB en 1993 : la 
convention pour la conservation du thon a nageoire bleue . pour plus de détails: kawano Mariko, 
l’affaire du thon à nageoire bleue et les chevauchements du juridictions internationales, annuaire 
français de droit international, CNRS éditions, Paris, Volume 49, 2003, p517. 
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والقانون العريف، الذي يلزم  1982من اتفاقية قانون البحار  119و  116، 64يعد خمالفا للمواد 

الدول بالتعاون املباشر بواسطة املنظمات الدولية من أجل ضمان احلفاظ على السمك املهاجر 

  .33وتدعيم استغالله الدائم الرشيد

بصدد مبدأ احليطة، على الرغم من أن 27/08/1999صدر قرار احملكمة الدولية للبحار بتاريخ 

القرار، مل ينص صراحة على مبدأ احليطة واكتفى باإلشارة إليه ضمنيا، فقد طالبت احملكمة بسبب 

األعضاء عدم اليقني العلمي حول األخطار اليت قد تلحق بفصيلة التونة ذات الزعانف الزرقاء الدول 

أن تتصرف حبذر وحيطة وتسعى إىل اختاذ تدابري فعالة �دف احلفاظ على خمزون التونة ومحايته من 

التعرض ألخطار جسمية، مل تتطرق احملكمة ملبدأ احليطة بصفة مباشرة وذلك، حسب القاضي 

LAING 34باحملكمة الدولية للبحار، لكنها اتبعت مقاربة احليطة.  

  :l’affaire de l’usine Mox35قضية مصنع موكس /ب

كانت ايرلندا قد تقدمت بطلبها أمام احملكمة لقانون البحار،   2001يف التاسع من نوفمرب لعام 

من 5فقرة  290مفاده األمر بتطبيق تدابري حتفظية عاجلة ضد اململكة املتحدة وفقا لنص املادة 

منحته هذه األخرية ملصنع موكس مبزاولة اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، على أثر الرتخيص الذي 

نشاطه الذي أثر بيئيا على حبر أيرلندا جراء اإللقاء املتعمد للنفايات املشعة يف عرض حبر ايرلندا، حلني 

، وأصدر احملكمة 36تشكيل حمكمة حتكيم وفقا للمرفق السابع من االتفاقية للنظر �ائيا يف النزاع
                                                 

 .356زید المال صافیة، مرجع سابق، ص  - 33
 .356نفس المرجع السابق، ص  - 34

35- Pour plus de détail concernant l’affaire de l’usine Mox: Kerbrat Yann, le différend relative à l’usine 
Mox de sella Field(Irlande/Royaume-Uni): connexité des procédures et de droit d’accès à 
l’information en matière environnement , Annuaire français de droit international, CNRSCNRS 
éditions, Paris, Volume50, 2004, Page 607. et voir: Christophe Nouzha, l’affaire de l’usine Mox 
(Irlande/Royaume-Uni) devant le tribunal international du droit de la mer : Quelles mesures 
conservatoires pour la protection de l’environnement? Revue d’analyse juridique de l’actualité 
internationale (Actualité et droit international), Mars 2002, page 01, Article publié dans le site : 
www.ridi.org/adi/articles/2002/200203nou.pdf. 

 .264عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المھنیین، ص - 36
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ض صراحة للمبدأ إال ا�ا أشارت إليه يف تسبيب حكمها الذي مل تتعر  3/12/2001حكمها يف 

ترى احملكمة أن احلذو واحليطة يفرضان على ايرلندا : "على أنه 4حيث صرحت يف فقر�ا رقم 

واململكة املتحدة التعاون من خالل تبادل املعلومات حول املخاطر واآلثار اليت قد تنجم عن تشغيل  

  ".سائل للتعامل معها إن وجدتمصنع موكس وعلى أن يطوروا طرق وو 

و  PulanTekongبدأت عندما قامت سنغافورة يف تنفيذ استصالح األراضي بالقرب من 

Tuas  يف مضيق جوهرJohor حيث اعتربت ماليزيا أن هذا العمل كان يسبب تغريات كبرية يف ،

ت هذين البلدين نظام التدفق والرتسيب، مما أدى إىل تأكل الساحلي، ويف هذه احلالة قامت سلطا

عن طريق وزارة الشؤون اخلارجية ملاليزيا واملفوضية العليا جبمهورية سنغافورة بتبادل وجهات النظر حول 

هذه القضية، إّال أن السلطات السنغافورية مل تنوي وضع حد هلذا العمل، يف �اية االجتماع الذي 

ولية لقانون البحار من أجل إصدار ، لذلك جلأ الوفد املاليزي للمحكمة الد2003عقد يف أغسطس 

تدابري حتفظية ريثما يتم إنشاء حمكمة التحكيم، طلبت ماليزيا من حمكمة قانون البحار أن تنص على 

تدابري حتفظية حىت يتم تقدمي القرار النهائي حملكمة التحكيم وذلك بتعليق سنغافورة استصالح 

لدولتني، لتزويده مبعلومات كاملة عن العمل اجلاري األراضي اجلارية بالقرب من احلدود البحرية بني ا

واملخطط له ويعطيه ا�ال للتعليق على العمل وتأثرياته احملتملة واألساس الذي ارتكزت عليه ماليزيا 

لطلب تدابري حتفظية، هو أن أعمال االستصالح تسبب خماطر وتسبب أضرار جسيمة ال رجعة فيها 

  .537الفقرة  290قوقها، وقد اعتمدت ماليزيا على أحكام املادة للبيئة البحرية وانتهاك خطري حل

، وخلص إىل أن 8/10/2003أصدرت احملكمة بعد مراجعة امللف املقدم من الطرفني أمرًا يف 

ماليزيا مل تثبت وجود حالة طوارئ أو غري ذلك، من خطر ضرر ال ميكن إصالحه على حقوقها يف 

                                                 
37- Assomboni-ogunjmi Alida Nabobue, le contentieux de l’environnement marin devant le tribunal 
international du droit de la Mer, Revue européenne de droit de l’environnement, N°3, 2004, page 264. 
Voir le site : https://doi.org/10.3406/reden.2004.1708 
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تكن تنوي وضع تدابري حتفظية فيما يتعلق بأعمال االستصالح ولذلك مل . جزء من حبرها اإلقليمي

اليت اضطلعت �ا سنغافورة، ومع ذلك فإ�ا ترى يف الظروف اخلاصة للحالة أن أعمال االستصالح 

هذه ميكن أن يكون هلا أثر سليب على البيئة اخلارجية يف مضيق جوهور وحوله، لذلك أمرت البلدين 

مات حول عملية االستصالح وتقييم اآلثار اليت قد ترتب عليها، وبناء على إنشاء آليات لتبادل املعلو 

من اتفاقية قانون  290من املادة  5ذلك قررت احملكمة باإلمجاع اختاذ تدابري حتفظية مبوجب الفقرة 

البحار، وقررت من ناحية أن يشرع البلدان يف القيام بإجراءات املشاورات إلنشاء فريق خرباء مستقل 

اء دراسة لتحديد أثر  االستصالح واقرتاح تدابري عند االقتضاء للتعامل مع أي أثر سليب ممكن إلجر 

من هذا العمل ومن ناحية أخرى حث سنغافورة على عدم القيام بأعمال االستصالح بطريقة ميكن 

  .38أن تكون ضارة حبقوق ماليزيا وال ميكن إصالحها، أو إحلاق ضرر جسيم ببيئتها

يتبني أن احملكمة رفضت  39يف قضية االستصالح TODMمما سبق ذكره من قرارات للمحكمة 

احلكم على أساس املبدأ، وذلك عندما أكدت على ضرورة تقدمي إثبات علمي من شأنه تأكيد 

ضرورة اختاذ التدابري التحفظية ويف هذه القضية يبدو أن احملكمة تتخلى عن أي إشارة إىل مبدأ احليطة  

  .40هو عبارة عن رفض ضمين للمبدأهل 

 .شروط تطبيق مبدأ الحيطة: المطلب الثالث 

إن حتليل خمتلف عبارات املبدأ يف النصوص الدولية السالفة الذكر، يظهر شروط دائمة خاصة        

بتطبيقه، ورغم وجود صيغ وعبارات متعددة، غّال ان الشروط املتواجدة بصفة متماثلة ضمن خمتلف 

                                                 
38- Ibid, page 265. 
39- Pour plus détail voir: Annuaire juridique 2003, publication des Nations Unies, New York, 2009, 
page 619,  référence  du document : ST/LEG/SER.C/41. 
40- Nicolas de Sadeleer, le principe de précaution dans le monde; fonda Pol-jean Jaurès, Paris, 
Mars2011, page 23. 
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، وتتمثل هذه 41االتفاقيات وجمرد توافرها تفرض على األطراف املعنية التزامات متفاوتة الدرجة

  .غياب اليقين العلمي: الفرع الثاني  ـ ضرر أو خطر محتمل: الفرع األول :الشروط فيما يلي

  .ضرر أو خطر محتمل: الفرع األول

احتمالية غري ثابتة يف احلاضر، ولكن يتوقع إن مبدأ احليطة يرمي يف األساس إىل تفادي أخطار       

حصوهلا يف املستقبل، وذلك أن االجتاه احلديث للمسؤولية مل يعد مقتصرًا على تغطية األضرار 

السابقة، بل يشمل إلغاء األخطار املستقبلية، أي أن وظيفة املسؤولية يف هذا ا�ال حتولت من 

و�ذا ميكن ملبدأ احليطة أن يشكل أساسا للمسؤولية يف  الوظيفة التعويضية إىل الوظيفة االحتياطية،

، إن األخطار اليت تثبت فيها العالقة السببية بني حادث ما وبني الضرر الذي قد 42التوجه احلديث

يلحقه هذا األخري عن طريق أدلة علمية قاطعة، ال ختضع ألي حال من األحوال ملبدأ احليطة، فهذا 

وصف على أنه مادام من املمكن تقدير احتمال حدوثه، إال أن ميزة النوع من األخطار ميكن أن ي

اخلطر يف مبدأ احليطة أنه مفاجئ وأن حدوثه دائما غري ثابت، لكن ما هو أكيد هي العالقة السببية 

بني احلادث احملتمل وقوعه والضرر املتوقع أما املدة اليت سيقع فيها اخلطر هي اليت تبقى غامضة، وهو 

دأ الوقاية عن مبدأ احليطة، فإذا كان األول يطبق يف حالة األخطار املؤكدة، فإن الثاين يرتبط ما مييز مب

  .43دائما باألخطار املشبوهة

  .غياب اليقين العلمي: الفرع الثاني 

                                                 
عمارة نعیمة، االتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي  - 41

 .181، ص2013مرباح، ورقلة، العدد التاسع، جوان 
ر، تكریس مبدأ الحیطة لحمایة البیئة البحریة من التلوث في اتفاقیة برشلونة، مجلة القانون، معھد العلوم القانونیة، عیساوي عبد النو - 42

 .158، ص2016المركز الجامعي، أحمد زبانة، غلیزان، العدد السادس، جوان 
 .181ع سابق، صعمارة نعیمة، االتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة، مرج - 43
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لقد ساهم التقدم العلمي املتسارع يف توقع العديد من األمور املستقبلية بدرجات توقعية تكاد         

، وانعكس هذا إجيابيا على تطبيق القواعد القانونية ولكن مع زيادة املخاطر يف عدة تكون يقينية

جماالت السيما يف جمال البيئة، أدى إىل احلاجة لتسارع علمي أكرب من أجل الكشف عن كل ما من 

شأنه أن يضر بالبيئة، وهذا ما مل حيدث ولن حيدث، ألن علم البشر يظل عاجزا على أن حييط بكل 

، ومن أجل تطبيق مبدأ 44وألجل ذلك تنامت ظاهرة التنبيه إىل أخطار حمتملة تضر بالبيئة شيء،

احليطة يف جمال املسؤولية الدولية يستوجب توافر شرط غياب اليقني العلمي ثابت حول العالقة 

، ويقصد حبالة 45السببية العلمية حلجم وطبيعة احتمال حدوث اخلطر وحجم األضرار النامجة عنه

غياب اليقني العلمي غياب اإلحاطة العلمية التامة بكل أو بعض اجلوانب املتعلقة باخلطر احملتمل 

على البيئة نظرًا لكون املعطيات العلمية غري متوفرة بشكل كاف يسمح بالتثبت منه، وعليه فهو خطر 

حبوز�م، إذن فسواء تعلق األمر غري ثابت لدى العلماء واخلرباء نظرًا للمعطيات العلمية اليت هي 

بغياب كلي للمعرفة العلمية، أو بعدم كفاية هذه املعارف فإننا نكون بصدد حالة عدم اليقني 

، وقد ورد هذا الشرط يف كل الصكوك الدولية اليت أشارت إىل املبدأ إال أن بروتوكول 46العلمي

حاول توضيح طبيعة أوجه عدم هو الوحيد الذي  2000قرطاجنة حول السالمة اإلحيائية لسنة 

عدم كفاية املعلومات واملعرفة العلمية ذات "اليقني العلمي من خالل اعتباره أ�ا قد تكون بسبب 

  .10/0647املادة " الصلة فيما يتعلق مبدى حدة اآلثار الضارة احملتملة

                                                 
 .161عیساوي عبد النور، مرجع سابق، ص - 44
صدیقي سامیة، المسؤولیة المدنیة عن األضرار البیئیة في القانون الدولي، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، المركز الدیمقراطي  - 45

 .64، ص2017العربي، برلین، ألمانیا، العدد الثاني، مارس 
 .149مسؤولیة المھنیین، مرجع سابق، صعمارة نعیمة، مبدأ الحیطة و - 46

47  - De Roany Cécile, des principes de précaution : analyse de critères communs et interprétation 
différenciée, Revue juridique de l’environnement, N°2, Juin 2004 ? page 148 , 
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الكامل ال يستخدم  وجاء يف نص املادة الثالثة من اتفاقية برشلونة أن االفتقار إىل اليقني العلمي 

عدم : "فقد استعمل عبارة 1992أما إعالن ريو . كسبب لتأجيل اختاذ التدابري ملنع تدهور البيئية

عدم توفر اليقني : "عبارة 1992واستعملت اتفاقية التغريات املناخية " توافر اليقني العلمي املطلق

م أن غياب اليقني العلمي يدل وإن اختلفت املصطلحات فإن املقصود واحد، مبفهو " العلمي الكلي

على وجود بعض املعلومات غري مؤكدة، ويصف بعض الفقهاء مؤدى مبدأ احليطة أنه عند عدم وجود 

تأكيد علمي حول أخطار معينة فذلك يؤدي إىل اختاذ تدابري احتياطية ويكون هذا دائما عندما 

ليقني العلمي يعين يف حاالت أخرى تكون املعلومات العلمية غري كافية وغري حامسة، كما أن غياب ا

  .48عدم القدرة على إثبات عالقة السببية بني األسباب واآلثار

  

  

  

  :خاتمة

أن وظيفة املسؤولية الدولية املدنية ال جيب أن تقتصر على تغطية األضرار  مما سبق بيانه يتضح لنا ،       

أي جيب أن تتطور وظيفة املسؤولية من  السابقة، وإمنا جيب أن تعمل على إلغاء األخطار املستقبلية،

الوظيفة التصليحية أو التعويضية إىل الوظيفة الوقائية االحتياطية، وبظهور مبدأ احليطة على الصعيد الدويل 

أثر على قواعد املسؤولية الدولية بشكل واضح حيث أنه بعد ما كانت املسؤولية تقوم على أساس الضرر 

لتعويض، أصبح بإمكان القاضي االكتفاء فقط بوجود �ديد بوقوع خماطر من املؤكد وأنه الوحيد القابل ل

                                                                                                                                                         
Voir le site : https://www.persee.Fr/doc/rjenv_0397_0299_2004_num_29_2_4274. 

 .161عیساوي عبد النور، مرجع سابق، ص - 48
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دون إثبات الضرر أي مبعىن متديد إمكانية القاضي من أجل فرض تدابري حتفظية بدون اشرتاط حالة 

  .، وبذلك قيام املسؤولية على أساس الضرر احملتمل49االستعجال وال حىت الطابع الوشيك حلصول الضرر

كما أثر تطبيق مبدأ احليطة على موازين عبئ اإلثبات يف األصل خيضع عبء اإلثبات لقاعدة         

قانونية شهرية مفادها أن البينة على من ادعى واليقني على من أنكر وطبقًا هلذه القاعدة أن الدولة ملزمة 

، ولكن ما جاء به مبدأ بإثبات أن النشاط الذي يعتزم الغري القيام به يؤثر عليها سلبا ويلحق الضرر �ا

احليطة قلب موازين هذه القاعدة حيث انقلب عبء اإلثبات على الدولة املدعى عليها حبيث يتوجب 

عليها إثبات أن األعمال اليت هي بصدد القيام �ا ال تشكل ضرر جسم على البيئة أو �دد مصاحل الدولة 

قضية مواصلة التجارب النووية بني نيوزيلندا وفرنسا وقد التمسنا ذلك يف عدد من القضايا من بينها . املدعية

واليت قد تعرضنا هلا سابقا حيث طالبت نيوزيلندا من فرنسا أن تقوم بدراسة التأثري لتثبت أن مواصلة 

التجارب النووية ال حيدث تلوث للوسط البحري باملواد املشعة، وإذا مل تتمكن من إثبات عدم وجود خطر 

  50.لة جتار�ا النوويةفعليها الكف عن مواص

  

  

  

  

                                                 
 .186ابق، صعلى أساس مبدأ الحیطة، مرجع س: عمارة نعیمة، االتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة - 49
 .371زید المال صافیة، مرجع سابق، ص: لتفاصیل أكثر أنظر - 50
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  دراسة قانونية/  املسؤولية املدنية النامجة عن األخطاء الرياضية

  امعي آفلو ـــــالمركز الج –ميد شطة ـعبد الح: تاذــــاألس                                                                                                 

   جامعة األغواط - طالبة دكتوراه  –حدة طعابة :  األستاذ ة                                                                                                  

  

              2018جوان  14:     القبول للنشرتاريخ          2018  أفريل02:  اإلستالم تاريخ 

  

  :ملخص 

، كما أّن الرياضي هو كل شخص يقوم مبجهود جسماين ينطوي عليه النشاط الرياضي  نّ إ      

شكل األنشطة حيث تُ  ،األنشطة الرياضية هي كل أداء رياضي منظم ميارسه اإلنسان مبحض إرادته 

الرياضية جمموعة من األلعاب يتسم بعضها باخلطورة والعنف كو�ا تتطلب مواجهات رياضية تنافسية 

          . مابني شخصني ، والبعض اآلخر ألعاب رياضية تتسم بأن أدائها يتم على املستوى الفردي 

  ب الرياضية القواعد القانونيةيتبع يف ممارسته لأللعا أنالواجب القانوين حيتم على الرياضي  و أنّ 

  .الرياضي ، القواعد القانونية ، اخلطأ ، الضرر ، املسؤولية املدنية :  الكلمات المفتاحية

  

Summary: 

 

     The athlete is every person who performs the physical effort involved in sports 

activity, and sports activities are all organized sports exercise by man of his own 

free will. Sports activities are a series of games, some of which are dangerous and 

violent because they require competitive sports competitions between two 

people, Characterized by their performance at the individual level. And that the 

legal duty requires the athlete to follow in the exercise of sports rules of law. 
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  : مقدمة

الرياضي هو كل شخص يقوم مبجهود جسماين ينطوي عليه النشاط  أنمن املعلوم لدينا       

               .الرياضي وان األنشطة الرياضية هي كل أداء رياضي منظم ميارسه اإلنسان مبحض إرادته 

حيث تشكل األنشطة الرياضية جمموعة من األلعاب يتسم بعضها باخلطورة والعنف كو�ا تتطلب 

مابني شخصني ، والبعض اآلخر ألعاب رياضية تتسم بأن أدائها يتم على مواجهات رياضية تنافسية 

وان الواجب القانوين حيتم على الرياضي ان يتبع يف ممارسته لأللعاب الرياضية . املستوى الفردي 

  . الدويل للتايكواندوا القواعد القانونية اليت تفرضها أصول اللعبة كالقانون الدويل للمالكمة والقانون

  :ن هذه القواعد بشكل عام تتضمن نوعني وا   

أوصاف امللعب الذي الرياضية، تكوين الفرق  املباراة،كاليت حتدد زمن   البحتة،القواعد الفنية  :األوىل

  .جتري على أرضه اللعبة

  . ضمان انتظام سري املباراة  إىلوهذا النوع من القواعد يهدف   

  .كإلغاء املباراة كلياً أو جزئياً  القواعد هو جزاء الرياضييكون اجلزاء على خمالفة هذه  وغالباً ما  

من القواعد فهي القواعد اليت تنظم سلوك الالعبني لضمان السالمة أثناء ممارسة  :الثاينأم النوع 

  .النشاط الرياضي ومثاهلا القواعد اليت متنع الالعب من توجيه ضربات معينة اىل اخلصم 

ي للقواعد القانونية اخلاصة باللعبة يشكل خطأ رياضي ينجم عنه ضرر خمالفة الرياض أن ونشري    

         حصول  األسبابيكون  فجرب الضرر ال) اجلرب(شك  للخصم املقابل وهذا الضرر يستلزم بال

واخلطأ الرياضي املخالف للقواعد القانونية للعبة الرياضة هو خطأ باملعىن القانوين فقد نصت  ؛خطأ

خمالفة وأما ) . يلزم حمدثُه بالتعويض كل تعد يصيب الغري( نية يف البلدان العربية على أنه القوانني املد

قواعد اللعبة الرياضية يسبب ضرراً جسيماً لالعب اخلصم يستوجب على حمدثه التعويض درءاً للضرر 

  . احلاصل للخصم املتضرر

  :التاليةوعليه نتناول البحث وفق اخلطة 
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  .ريف ببعض املصطلحات الرياضية التع:  األولاملبحث 

  .أركان املسؤولية املدنية يف اخلطأ الرياضي : املبحث الثاين 

  .الرياضية  األخطاءمن مفهوم  اإلسالميةموقف الشريعة : املبحث الثالث 

  . الرياضية  األخطاءالنامجة عن  األضراردعوى تعويض : املبحث الرابع 

  .التعريف ببعض المصطلحات الرياضية   :األولالمبحث 

الرياضية يقتضي منا حتديد بعض املصطلحات  اإلصاباتن تقرير املسؤولية املدنية النامجة عن إ      

  :الرياضية 

  .النشاط الرياضي : أوالً 

إرادته ويكون صاحلًا الن تنهض به  مبحض اإلنسانرياضي إجيايب منظم ميارسه  أداءهو كل      

 اإلنسانرياضي منظم ميارسه  أداءالذين سامهوا يف تنظيمه  أو أنه  كل  لألشخاصلية القانونية املسؤو 

   .)1( الذين سامهوا يف تنظيمه لألشخاصإرادته ويكون صاحلاً بأن تنهض به املسؤولية القانونية  مبحض

تعرتف به اللوائح يشرتط يف النشاط الرياضي أن يكون رمسيًا أي النشاط الذي  ويالحظ أنه ال    

وقد يكون رمسياً أو غري . فقد يكون النشاط الرياضي فردياً أو مجاعياً . الرياضية أو تنافسياً أو مجاعياً 

  .) 2(  رمسياً وقد يكون تنافسياً أو غري تنافسياً 

   .الرياضي : ثانياً 

هو كل شخص ميارس الرياضة أو يشارك يف أنشطتها ومبعىن آخر هو الشخص الذي يقوم        

   . )3(  با�هود اجلسماين الذي ينطوي عليه النشاط الرياضي

  .الرياضة : ثالثاً 

هي كل نشاط بدين يتصف بروح اللعب ميارسه الفرد برغبة وصدق ويتضمن صراعًا تنافسيًا مع       

  . )4(  الذات أو مع عناصر الطبيعة الغري أو مع

   .الرياضية اإلصابة:رابعاً 
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  .)5( اإلنساناجلسمي أو التسبب يف مرض أو عاهة يف جسم  األملوتعين  إيقاع       

  

  .أركان المسؤولية المدنية في الخطأ الرياضي   :المبحث الثاني

و�ذا الصدد يفرض علينا تساؤل مهم ، هل أن أركان املسؤولية التقصريية املعروفة يف     

  الرياضية ؟  اإلصابةالقانون املدين هي ذا�ا يف 

  :الخطأ 

  إن اخلطأ التقصريي على أنواع ، فهو إما أن يكون خطأ عمدي أو خطأ غري عمدي   

  . )6( اإلخاللهلذا  إدراكه قانوين مع بالتزامفاخلطأ التقصريي هو إخالل الشخص 

هو عنصر التعدي ، ويقصد بالتعدي هو  ألولفاخلطأ التقصريي يقوم على عنصرين ، العنصر 

وفيما يتعلق خبطأ الرياضي فأنه يتحقق عند إخالل الرياضي . بالتزامات وواجبات قانونية  اإلخالل

حلق مقرر مبقتضى  استعماالجرمية إذا وقع الفعل أنه ال ) 41/3(فقد نصت املادة . قانوين  بالتزام

الرياضية مىت كانت  األلعابأعمال العنف اليت تقع أثناء  "..... للحق  استعماالويعترب  القانون،

  .  )7( "روعيتقواعد اللعبة قد 

 األلعابومن خالل هذا النص يتضح لنا ومن مفهوم املخالفة أنه يف حالة القيام بأعمال العنف يف 

تكون غري مباحة وبالتايل تتحقق املسؤولية  األعماللرياضية دون مراعاة قواعد اللعبة فأن هذه ا

على  التزاماومبعىن آخر أن املشرع قد فرض . اجلنائية حبق القائم �ا ومن مث قيام املسؤولية التقصريية 

الرياضية ، والسؤال الذي يتبادر  األلعابعاتق الرياضيني وهو وجوب تطبيق قواعد اللعبة أثناء ممارسة 

  ؟  خمطأهو املعيار الذي يعد فيه الالعب  الذهن ، ما إىل

إن املعيار الذي يثبت خطأ الرياضي ، ومبعىن آخر الذي يثبت جتاوز الرياضي لقواعد اللعبة   

 احلركي املهاري لكل لعبة من األداءهو الالعب متوسط املستوى واحلرص من الناحية الفنية يف 

  . )8(األلعاب
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قضت به أحد احملاكم الفرنسية بقوهلا  أن املصارع غري مسؤول عما سببه للخصم اآلخر كون  وهذا ما

  . )9(  اليت قام �ا أفعال صحيحة األفعال

  . وعليه فأن أثبات اخلطأ التقصريي يكون على عاتق املدعي املتضرر

  :الضرر

يف املسؤولية املدنية النامجة عن اخلطأ الرياضي فالضرر هو  أذى  واألساسيهو الركن اجلوهري        

             يصيب الضحية أو املضرور بواقعة غري مشروعة ويتضمن الضرر الشرط الثاين للمسؤولية

  . )10(  التقصريية

  : الرياضية هي  األلعابمن هذا التعريف نستخلص أن عناصر الضرر يف 

  .الشخص نتيجة ملخالفة اخلصم لقواعد اللعبة  الفعل الضار الذي يقع على

 .جسمهيصيب املضرور الرياضي يف  األذىأن هذا 

مكانية  الذي يلحق باملضرور جيب أن يقع على حق أو مصلحة مشروعة حيميها القانون ال األذى

 . االعتداد �ا 

ون أن اخلروج عن القانون ويعتد به ك حيميهحق  وما خمالفة القواعد الرياضية يف اللعبة إال  

  . قواعد اللعبة يشكل ضرراً للخصم 

  . العالقة السببیة بین الخطأ الریاضي والضرر - 2

إن العالقة السببية هي تلك الصلة اليت تربط اخلطأ بالضرر ، رابطة سبب بنتيجة ، أي تلك   

هذه الرابطة أنتفت املسؤولية النعدام  انعدمت فإذاالرابطة اليت جتعل الضرر نتيجة للخطأ الرياضي ، 

  .  ) 11(ركن من أركا�ا

  اإلصابة الرياضية و حق املتضرر
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إن الرياضة بطبعها التنافسي واليت متتاز حبركات انفعالية وبأفعال اجيابية صادرة عن اإلنسان   

سهم وهذا ما واليت تتميز بالعنف وذلك نتيجة االحتكاكات املباشرة اليت حتدث بني الرياضيني أنف

  .يولد احتماالت كبرية يف وقوع األضرار واإلصابات هلم

حيث ترتك اإلصابات أضرارا مادية ومعنوية مما يؤثر سلبا على املسرية الرياضة لالعبني وخاصة ذي 

املستوى العايل واحملرتف مما يقلل من إرادته يف مواصلة األداء الرياضي كما �در الوقت واملال ملا 

  .نفقات إلعادة الالعب املصاب إىل حالته الطبيعية تتطلبه من

و للوصول إىل الطبيعة القانونية لإلصابة الرياضية يستوجب حتديد املفهوم القانوين هلا وذلك من 

  .خالل حتليل طبيعتها وحتديد أسباب وقوعها

إذ قد حتدث اإلصابة بسبب طبيعة اللعبة اليت ميارسها الالعب، وقد حتدث بسبب خطأ   

 املتفرجني، املسريين(لالعب املصاب نفسه، كما تتحقق بسبب التصرفات السلبية لعناصر أخرى ا

ومن مث أوجب علينا أن نقوم بتحديد اإلطار القانوين حلصر اإلصابة اليت تساهم ) وأشخاص آخرين

 يف إصابة الالعب الرياضي ولكي حندد اإلطار القانوين لإلصابة وذلك نتيجة حادث رياضي

فيستوجب علينا حتديد زمان وقوع اإلصابة الرياضية ومكا�ا مع حتديد العالقة السببية اليت ربطت 

  .الالعب باإلصابة

إال  و لإلشارة فإن العالقة اليت تربط الرياضي بالنادي هي ذات العالقة اليت تربط العامل برب العمل

ولكن ميدان اإلصابات   عن غريهاأنه ال ميكن إنكار أن هذه العالقة تتمتع خبصوصيات متيزها 

الرياضية خيتلف اختالفا عرضيا عن اإلصابات يف امليادين األخرى وخاصة يف ميدان العمل وملعرفة 

أكثر، علينا أن نقوم بتحديد اإلصابة الرياضية، مث حتديد أوجه االختالف والتشابه باإلصابات 

  .األخرى

  :الطبيعة القانونية لإلصابة الرياضية - 2- 1
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يؤكدان على ضرورة تكييف العقد املربم بني    إن األحكام القضائية احلديثة وكذلك الفقه  

، بل إن هذا ما تؤيده )الئحة االحرتاف العب كرة القدم الفرنسية(   النادي والالعب بأنه عقد عمل

ماعي و تنص عليه لوائح االحرتاف املنظمة هلذا العقد ألن الرياضة كما يعرفها البعض هي نشاط اجت

ويتحدد بصفة أساسية يف عنصري ) احلركية، الصحية النفسية( يسهم يف االرتقاء بكفاية الفرد 

التدريب واملنافسة، وما تتطلبه من مجود وقواعد ولوائح تتأسس ضمان للمقارنة العادلة بني الوحدات 

  .عضلي وفكرياملتنافسة وإن ممارسة أي لعبة رياضية تقتصر على شخص طبيعي ملا تتطلبه من جهد 

ومن اجلدير بالذكر إن النظرة إىل الرياضة قد اختلفت عما كان عليه يف القرن التاسع عشر   

ومع  حيث كان ينظر إليها على أ�ا جمرد هواية، أما يف الوقت احلاضر فقد أصبحت الرياضة حرفة

والتسلية إىل الرياضة  التحوالت االجتماعية والسياسية واكبت الرياضة هذا التطور وانتقلت من اهلواية

 التنافسية ذات املستوى العايل واحرتاف هذا ما متيز به العصر احلاضر ومن مث، أصبحت الرياضة حرفة

( وعمل ولذلك أصبح أغلب الرياضيني من احملرتفني وعلى ذلك يصعب الفصل بني الرياضة والعمل 

ك بعض األنظمة ختضع للعقد املربم حبيث أصبح ينظر إىل الالعب احملرتف على انه عامل كما أن هنا

بني الالعب والنادي الذي ينتمي إليه،إىل التشريعات الرمسية وبالتايل فان الالعب يستفيد من نصوص 

  . قانون العمل املتعلقة بالتعويض على اإلصابات اليت تلحق العامل أثناء العمل

ال يف آن واحد، أو عمال لذلك فان الفقه الفرنسي يرى أن النشاط الرياضي يعد لعبا وعم  

ولذلك فإن حمرتيف الرياضة يعتربون أنفسهم أ�م عمال ولذلك يربرون أن الرياضة   يتمثل يف اللعب، 

تعد بالنسبة هلم حرفة وذلك لغاية متتعهم باحلماية اليت تقررها قوانني العمل والتأمينات االجتماعية 

الراغبة يف ترسيم مبدأ محاية الرياضيني بالدفع إىل للعمال وهلذا فاجتاه جل الدول املهتمة بالرياضة و 

      03صدور قانون رقم ( إنشاء نقابات رياضية مهنية للدفاع عن الرياضيني ومن هذه الدول مصر 

  ). وذلك قصد إنشاء نقابة املهن الرياضية 1987لسنة 
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ان العقد الذي وحسب األستاذ حممد سليمان األمحد يف كتابه الوجيز يف العقود الرياضية ف  

  .يربط الالعب بالنادي أو اجلهة املنظمة للنشاط الرياضي هو عقد عمل

ومن مث تعترب اإلصابة اليت تلحق بالرياضي بأ�ا إصابة عمل وهذا من خالل ما توصلنا إليه بان 

  .الرياضة أصبحت متارس كحرفة

  .حق املتضرر -2

  .طبيعة حق املتضرر - 2-1

سبه املتضرر وفقا لعقد لتأمني من املسؤولية املدنية ينفرد بكونه حقا إن احلق املباشر الذي يكت  

قانونيا خاصا يتناسب مع شروط صحة العقد حبيث ميكن للمتضرر الرجوع مباشرة على املؤمن بكونه 

  .حقا قانوين، يرتتب له مىت توافر يف عقد التأمني كافة الشروط اخلاصة بصحة عقد التأمني

  

  :القانونية حلق املتضررالطبيعة  - 2-2

إن الطبيعة القانونية حلق املتضرر، تتطلب أن يكون العقد قد نشأ صحيحا ليخضع ألحكام   

القانون، وبالتايل فإن التزام شركة التأمني جتاه املتضرر، ال يقوم إال إذا توافرت أركان العقد من الرضا 

  .و اليت مت ذكرها آنفا. احملل والسبب

  :في التعويضحق المتضرر  - 3- 2

            تعترب املمارسة الرياضية بصفة عامة أداة لتكوين جمتمع صاحل تربويا من الناحية العقلية   

و النفسية و اجلسمية و هلذا فالنشاط الرياضي غالبا ما تولد فيه حوادث تؤدي إىل إصابات ُحتدث 

كمن أساسه يف اإللتزام بتعويض هذا الضرر يستوجب من الناحية القانونية تعويضا ي. أضرار جسدية
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كل عمل أيا كان " من القانون املدين اجلزائري 124املتضرر من الضرر املنصوص عليه يف املادة 

  ".يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري، يلتزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

أي . رف املتضررفإلزام التعويض يقع على عاتق من تسبب يف الضرر للغري و هو ملزم بتعويض الط

فإذا . اإلقرار باملسؤولية املدنية واكتمال عناصرها، مبعىن توافر الضرر واخلطأ والعالقة السببية بينهما

  .توافرت هذه العناصر مجيعها أصبح من حق الشخص املتضرر املطالبة بالتعويض

املضرور  هذا وجتدر اإلشارة إىل أن تقدير التعويض يكون على أساس الضرر ويشمل ما حلق  

و لتحديد مقدار التعويض ) من القانون املدين اجلزائري 182املادة . (من خسارة وما فاته من كسب

دخل الضحية ونسبة العجز، وهنا جيب التفريق بني حالة : وضع القانون معايري ميكن لتطبيقها وهي

قت يتم تقدير التعويض العجز الكلي املؤقت وحالة العجز الكلي الدائم، ويف حالة العجز الكلي املؤ 

عن الضرر على أساس الدخل الشهري للضحية، أما إذا مل يكن عامال فيقدر التعويض على أساس 

األجر الوطين األدىن املضمون، أما يف حالة العجز اجلزئي الدائم فأنه يتم تقدير التعويض عن األضرار 

  . بناء على الدخل السنوي للضحية وعلى أساس نسبة العجز

ويالحظ أن التعويض يتناسب مع الضرر لكنه ال يتناسب مع درجة اخلطأ خبالف العقوبة   

 pierre "بيار جوليدون" ويف هذا الصدد يقول األستاذ. اجلنائية اليت تتناسب مع درجة اخلطأ

jolidon العنف الرياضية  يتدخل قانون العقوبات يف امليدان الرياضي لتأديب وردع أعمال "

مر هنا يتعلق باجلروح اجلسدية الناجتة عن الضرب واجلرح، ال بل وحىت القتل وبصفة ويضيف أن األ

واليت تتم متابعتها من قبل النيابة ." عامة كل اجلرائم اليت ترتكب سواء كانت غري عمدية أو عن إمهال
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أن تثبت وبناءا على ذلك تستطيع الضحية " العامة نظرا خلطور�ا على ا�تمع أو بدعوى من املتضرر

 . )12("مسؤولية الطرف اآلخر للحصول على تعويض الضرر اجلسدي الذي حلق �ا

  .الرياضية  األخطاءمن مفهوم  اإلسالميةالمبحث الثالث  موقف الشريعة 

اهلالك  إىلتؤدي بالالعب  كون النتيجة ال  اإلسالميةمن شروط اللعب الرياضي يف الشريعة   

بسبب اآلخر فلوأن رجلني جتاذبا حبًال وسقط كل منهما على القفاء سقطت الديتان الن كًال منهما 

من  إىلمات بسبب صادر عنه ولو سقطا منكبني على الوجه وجبت الديتان على العاقلتني 

يستحقهما من مستحقي املرياث وان سقط واحد على القفاء واآلخر على  الوجه وجبت دية من 

متعد يف جذبه وان قطع أجنيب احلبل وجبت  ألنهعلى الوجه على الذي سقط على القفاء  انكب

ونص ابن غامن .  )13(مات الالعبان حلصول التعدي منه بعد التسبب حبدوث اجلناية إذاالديتان عليه 

يضمنون من الشافعية  أن إالويتفق الشافعية يف هذا احلكم مع احلنفية  )14( البغدادي على هذا احلكم

مات الالعبان الن كال منهما مات  إذااحلبل فيسبب هالك صاحبه وينصفون الدية  إرخاءتقصد يف 

 ألنهبسبب صادر عنه وآخر ناتج عن صاحبه وهذا مضمون والفعل الذي صادر من الالعب هدر 

  . جىن على نفسه 

جاء يف �اية احملتاج  ولو جتاذبا حبًال هلما أو لغريمها فأنقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما 

  . )15( نصف دية اآلخر وهدر الباقي 

، وقال مالك ) 16( واخلطأ يوجب الدية األقوالوالقتل بسبب اللعب عند املالكية خطأ يف أحد   

، وان طرح رجل ) 17( عاقلة الذي جذبه الدية يف رجلني جر أحهما صاحبه حىت سقطا وماتا على

  . آخر يف ماء على سبيل اللعب ومات املطروح وجبت الدية ان مل حيسن املطروح السباحة 

على وجه العداوة  األمرحيسن العوم يف نفس  يعين أن من طرح شخصًا يف �ر وهو ال( قال اخلرشي 

 املطروح حيسن العوم أم ال وجب وسواء علم الطارح االبن احلا قسامة خالفاً  والقتل فأنه يقتل به وال

حيسن العوم أو كان حيسنه سواء   وان مل يكن الطرح عداوة بل كان على وجه اللعب وشبهه وهو ال
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مغلظة كما هو  كان على وجه العداوة واللعب فال يقتل به وله عليه دية خممسة ، كما هو ظاهر ال

  . )18(  )قول ابن وهب 

الديتني على اللذين هلكا بالتجاذب ولكن احلنابلة يوجبون دية مغلظة ملن  إجيابويتفق احلنابلة يف 

  .)19( سقط منكبا على وجهه ونصف دية خمففة ملن سقط على ظهره

وقد روى ابن ضويان رواية جمملها ان من أعان على نفسه يف لعب فال دية له ، جاء يف منار   

وقرصت الثالثة املركوبة  األخرىعلى عنق  إحداهنور اجتمعن فركبت وذلك ان ثالث ج( السبيل 

فقمعت فسقطت الراكبة فوقعت على عنقها فماتت فرفعت اىل علي فقضى بالدية أثالثا على 

  . )20( )على نفسها  أعانت أل�االثلث الذي قابل فعل الواقصة  وألقى عقوهلن

ع حبًال كان بيد اثنني يلعبان به فهلكا بوجوب الدية على من قط األماميةوقال الشيعة    

    .)21(بسبب القطع

 لألخرالواحد  إنذاركان يعتمد على   إذااللعب  أنعلي رواية جمملها  اإلماموقد الكليفي عن   

  .فال جتب الدية بعد ان حيذر الالعب اآلخر 

بن بزيع عن حممد بن  إمساعيلحممد بن حيىي عن امحد بن حممد بن حممد بن ( قال الكليين   

كان صبيان يف زمن علي عليه ( الفضيل عن ايب الصباح الكناين عن ايب عبداهللا عليه السالم قال 

السالم يلعبون بأخطارهم فرمى احدهم اآلخر خبطرة فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك اىل أمري املؤمنني 

ه القصاص مث قال قد اعذر من حذر عليه السالم فأقام الرامي البينة فانه قال حذار حذار فدرأ عن

قال وسألته عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال  لو كان ذلك مل يقتص احد ومن قتله احلد فال 

وجاء يف مفتاح الكرامة  ولو جتاذبا حبًال وتساويا يف اليد بأن كان ملكهما أو غصباه .  )22(  دية له

به ولو كان احدمها مالكًا واآلخر غاصباً فأنقطع فوقعا وماتا فعلى كل واحد نصف دية صاح

   .)23( فالغاصب هدر وعليه ضمان املالك ولو قطعه ثالث ضمنهم مطلقا

 الرأي الراجح
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�در الدم بسبب اللعب الرياضي  ال اإلسالميةواملستخلص من هذا العرض املوجز ان املذاهب       

وحواسه الن احلنفية يشرتطون موت الالعب بسبب  أطرافهوسالمة  اإلنسانحمافظة منها على حياة 

  . عن وجوب كون موته منكباً على وجهه  أفصحوافعل اآلخر اذ 

وحنن منيل اىل رأي احلنابلة الذي ينص على وجوب تنصيف الدية املخففة ملن وقع على القفا      

. كال الالعبني ووجوب نصف الدية مغلظة ملن وقع منكبا على وجهه الن املوت قد حيدث بسبب  

ومنيل اىل رأي احلنفية والشيعة يف اجياب كال الديتني على من قطع احلبل فسقط الالعبان وماتا 

  . بسبب القطع حلصول التعدي منه 

  

  .الرياضية  األخطاءالناجمة عن  األضراردعوى تعويض  :المبحث الرابع 

  :و نعالج المبحث الرابع من خالل

  .أطراف الدعوى  - 1

 إنخالل شخص ذي مصلحة ومما الشك فيه  األمنميكن ان ترفع  املسؤولية الدعوى ان   

الرياضية هو املضرور الذي يباشر حقه يف  األخطاءمن له مصلحة يف رفع دعوى املسؤولية النامجة عن 

املطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه نتيجة خلروج اخلصم عن قواعد اللعبة الفنية والذي تسبب يف 

اما املدعي عليه فهو ) مدعي الضرر ( ب األخرير باخلصم املضرور ، ويطلق على الضر  إحلاق

  .الفنية للعبة  واألصولالشخص حمدث الضرر نتيجة خلروجه عن القواعد 

  :الرياضية مها  األخطاءأذن فأن أطراف دعوى املسؤولية التقصريية النامجة عن 

  .المدعي -أ 

  .املدعى عليه  - ب

فنية جتب مراعا�ا من قبل  وأصوللكل لعبة رياضية قواعد  إنسبق ذكره فأننا نستنتج  ويف ضوء ما

الفنية للعبة فأنه يكون قد أرتكب خطأ رياضي  واألصولخرج الالعب عن القواعد  ما فإذااملتبارين ، 
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ق اخلطأ الذي حيق أنوكما نعلم  –إحلاق أذى جسدي باخلصم املقابل  إىلواخلطأ الرياضي قد يؤدي 

جتاوز كان هناك خطأ  فإذا. مسؤولية الالعب الرياضي يكون عند جتاوز الالعب للقواعد الرياضية 

  .قانونياً يستوجب التعويض 

  .الرياضية  األخطاءوقت تقدير التعويض يف دعوى املسؤولية املدنية النامجة عن  - 2

 اللتزام بدفع التعويض يف هذا الصدد ينبغي علينا التفرقة بني االلتزام بالتعويض وبني ا    

الرياضية يتحقق منذ وقوع الضرر الذي سبب اخلصم خلروجه عن القواعد  األلعابفااللتزام بالتعويض يف 

  . الرياضية  األنشطةممارسة  أثناءالقانونية اليت تنظم سلوك الالعبني لضمان السالمة 

ورثة املضرور يف حالة وفاته يف حني ان االلتزام بدفع  إىلاذ ينشأ احلق يف التعويض يف ذلك الوقت وينتقل   

التعويض فانه يكون وقت صدور احلكم والعلة يف ذلك ان تقدير التعويض وقت صدور احلكم يراعي 

  . األسعارالتقلبات اليت حتصل يف 

 أثناء هناك جمموعة من القواعد القانونية تنظم سلوك الالعبني إنسبق ذكره يتبني لنا ،  يف ضوء ما    

 األنشطةضمان سالمة الالعب أثناء ممارسة  إىلالرياضية هذه القواعد يؤدي التقيد �ا  لأللعابممارستهم 

 للخصم املقابل وهذا ما جسدي  ضرر غري مألوف  إحلاق إىلويؤدي عدم مراعاة هذه القواعد . الرياضية 

  . يطلق عليه باخلطأ الرياضي 

لالعب للقواعد القانونية للعبة وخمالفة القواعد القانونية للعبة يعد فاخلطأ الرياضي معناه خمالفة ا  

 ىتعد فيها كلنصت عليه القانون املدين واليت جاء  وهذا ما. القانون املدين  إلحكامخطأ قانوين وفقًا 

  . ذكر يف املواد السابقة يستوجب التعويض يصيب الغري بأي ضرر آخر غري ما

سبب ضرراً للخصم فأنه  ما إذاالرياضية  باألنشطةاعد والتعليمات اخلاصة خمالفة القو  إنوهذا يعين   

   .)25(التعويضالتعدي اليت تستوجب  أعماليعد من قبيل 

  

  : خاتمة

  .مسؤولية الرياضي هي مسؤولية تقصريية  وأساستبني أن طبيعة 
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تبني لنا أيضًا ان االلتزام الذي يقع على عاتق الرياضيني هو االلتزام مبا تقرره القواعد القانونية اليت 

 . تنظم سلوك الالعبني ، وهذا االلتزام هو التزام ببذل عناية معياره الشخص املتوسط 

ن صورة اخلطأ الرياضية يعد صورة م األنشطةاخلطأ الرياضي املرتكب من قبل احد املشاركني يف  أن

 . اجلزائرياملدين املعروف يف القانون املدين 

الذي يستوجب معه  األمرقد يشكل ضرراً للخصم  للعبةالفنية  واألصولعدم مراعاة الالعب للقواعد 

 .التعويض 

السمحاء احلدود اليت جيب على الالعب التقيد �ا درءاً للضرر الذي قد  اإلسالميةبينت لنا الشريعة 

 . حيصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المراجعقائمة المصادر و 
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فقات العمومية 
ّ
ية املنافسة يف الص

ّ
  إمتدادات حر

  تلمسان جامعة - محمد ديب: األستاذ

  

               2018جوان14:     القبول للنشرتاريخ          2018 أفريل08:  اإلستالم تاريخ 

  : ملخص

تطبيقات مبدأ حرّية املنافسة، حيث متَّ الّتأكيد على هذا املبدأ ضمن قانون الّصفقات العمومية  تتنوع 

 ). 247 – 15املرسوم الرّئاسي  ( 

إّن املبادئ اليت ختضع هلا الّصفقات العمومية، جمّسدة عرب إجراءات تضمن نفاذها، وهذه اإلجراءات 

املنافسة عرب قانون املنافسة، مبا حييل إىل مشولية الّنص يف جمملها حتقق قدرا من الّتوافق ومقتضيات 

 .القانوين

   .حرية املنافسة ، الصفقات العمومية ، قانون املنافسة : الكلمات اإلفتتاحية 

Résumé : 

 L'application du principe de la libre concurrence est diverse, ce 
principe a été affirmé dans la Loi des marchés publics (décret 
présidentiel 15-247). 
Les principes qui régissent les marchés publics sont matérialisés par 
des procédures pour assurer leur entrée en vigueur, et ces procédures 
dans leur intégralité apportent un degré de compatibilité et des 
exigences de concurrence à partir de la loi de la concurrence, en se 
référant à l'exhaustivité du texte juridique 
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  : مــةمقـــــــــــد

إّن إعتماد مبدأ املنافسة احلرّة يرتتب عنه بالّضرورة وضع الوسائل الكفيلة بتحقق هذا املبدأ ضمن      

اليت تضمن الّتطبيق السليم هلذا املبدأ، من ّمت فإّن مبدأ حرّية املنافسة وضمن احلدود . أكمل صوره

يكون امتداد ملبدأ إقتصادي أصيل هو مبدأ حرّية الّصناعة والّتجارة الذي تُعترب حرّية املنافسة صورة 

 . 1 من تطبيقاته

بإعمال مبدأ حّرية ، يتعّلق 23/05/1998ففي قرار صادر عن حمكمة الّنقض الفرنسية بتاريخ     

جنده اعّترب أّن املقصود حبرّية املنافسة، يتمثل يف اإلعرتاف حبق األفراد . املنافسة يف الّصفقات العمومية

يف التقّدم إىل املناقصة العاّمة، دون أْن يكون لإلدارة أْن متنعهم من التنافس بتقييد حرّية املنافسة بأّي 

 .2 كان بنصإجراء عام أو خاص إالّ يف حدود ما  

املبادئ اليت تقوم عليها الّصفقات العمومية يف نص  247،3-15وقد بّني املرسوم الرئاسي       

منه، حيث أّ�ا تستجيب من حيث املبدأ ملقومات املنافسة احلرّة وشفافية الّتعامالت يف  5املادة 

  .السوق

موعة من اإلجراءات اليت ُميكن من فاملبادئ اليت يقوم عليها الطلب العمومي جاءت حماطة مبج      

خالهلا ضمان حتقق هذه املبادئ يف أّي عملية إبرام لصفقة عمومية، إْذ ُميكن الوقوف عليها عرب عّدة 

  ).247 -15املرسوم الرئاسي ( نصوص من املرسوم املشار إليه 

                                                           
1
 Michel GIBAL, le nouveau code des marches publics-une réforme composite, la semaine juridique, Juris 

Classeur périodique, éd général, n16, Paris, 2004, p.722. 
2 Christophe LAJOYE, droit des marchés publics, BERTI. éd, Alger, 2007, p.104. 

3
، الصادرة 50ر رقم .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج16/09/2015، مؤرخ يف 247 - 15مرسوم رئاسي رقم   

  .20/09/2015بتاريخ 
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لية توافق نظام قصد دراسة الّرتابط بني  حتقيق جناعة الطلب العمومي عرب تفعيل املنافسة، وجتَ   

الّصفقات العمومية مع املبادئ العاّمة حلرّية املنافسة ضمن مضامني قانون املنافسة، نقف من خالل 

  :مبحثني على الّتوايل على

  .املبادئ اليت تقوم عليها الّصفقة العمومية  مقاربة مببدأ حرّية املنافسة 

  . مة حلرّية املنافسة يف الّصفقات العموميةوكذا اإلجراءات املّتخذة لضمان حتقق املبادئ الّداع 

  ).الطلب العمومي( المبادئ التي تحكم الّصفقات العمومية : المبـــــحث األّول

تعّد هذه املبادئ إطارا مصغرًا ملبدأ حرّية املنافسة، تلتزم بإعماهلا املصلحة املتعاقدة وهي بصدد      

إبرام الصفقات، على أّن حرّية املنافسة ضمن ماّدة الّصفقات العمومية ال ميكن اعتبارها ُمطلقة، 

ر عقد الّصفقة العمومية ، وكذا بنظ247-15حبيث َترد عليها قيود تتعّلق مبا تضمنه املرسوم الرئاسي 

  .الذي ميثل أداة من أدوات الّسلطة العاّمة

لضمان جناعة الطلبات العمومية : "  247-15 الرّئاسي من املرسوم 5بالّنظر لنص املاّدة       

واإلستعمال احلسن للمال العام، جيب أْن تُراعى يف الّصفقات العمومية مبادئ حرّية الّوصول 

املساواة يف معاملة املرتشحني وشفافية اإلجراءات، ضمن إحرتام أحكام هذا للطلبات العمومية و 

  ).املرسوم املشار إليه." ( املرسوم

ُميكن �ذا أْن نستبني أّن الّصفقة العمومية ختضع لثالث مبادئ ّمت الّنص عليها يف املادة أعاله، نُعاجل 

 .هذه املسائل كما وردت تباعا عرب ثالث مطالب
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  .حّرية الوصول للطلب العمومي مطلب لحّرية المنافسة: ـطلب األّولالمــــــ

إّن عملية اإلعالن عن املناقصات ومنحها وفق ما هو مقرر بنص القانون، من شأنه حتقيق       

  من شأنه الرّفع من مصداقية املمارسات القائمة. مصاحل مجيع األطراف املعنية بالعملية، ويف حال ما

املعلنة عن املناقصة تستفيد من فرص املنافسة املتاحة بني مقدمي العروض للحصول حيث أّن اجلهة 

من ) املصلحة املتعاقدة( على مشروع الّصفقة، حيث أّن املنافسة الفعلية واحلقيقية متّكن اجلهة الطالبة 

عروض تلبية احتياجا�ا ضمن الشروط املعتربة وفق أحسن عرض من حيث اخلصائص املعتربة لتقييم ال

  .247-15 الرّئاسي املعمول �ا يف املرسوم

هذا وباملقابل فإّن إحتياجات اجلهات العمومية متثل أفضل الفرص للمتعاملني اإلقتصاديني      

لتحفيز قدرات مؤسسا�م على املنافسة وتطوير نشاطهم ودعم أعماهلم، وحتقيق الّتميز خللق مسعة 

  .للمنافسةجتارية متّكنهم من اكتساب فرص أفضل 

هذا وميكن تأصيل إجراء حّرية الوصول للطلب العمومي على أنّه تطبيق عملي ملتطلبات اإلنفتاح      

كما أنّه خروج عن إحتكار املؤسسات اإلقتصادية العمومية للطلب العمومي كلٌّ وفق . اإلقتصادي

لتدبري الطلب العمومي إستنادا تشاركي تنموي تدعو فيه اهليئات العاّمة اخلواص  جماهلا، كما أنّه مسار

على تفرعات تطبيق مبدأ حرّية الّتجارة والّصناعة، ودعما ملبدأ أصيل يف قانون املنافسة مبدلول حرّية 

  . 4املنافسة

                                                           
4
 7املؤرخة يف  14اجلريدة الرمسية رقم  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16القانون رقم  وفق آخر تعديل مبوجب 1996دستور ( وّسع الدستور  

 ."ونحرية اإلستثمار والّتجارة معرتف �ا، ومتارس يف إطار القان: " منه تنّص على أنّ  43/01من مدلول هذا املبدأ، جيث أّن املادة   .)2016مارس 

حرص الّدولة على حتسيني مناخ األعمال، وعدم التمييز بني الفاعلني اإلقتصاديني، وتكّفلها ) 02،03،04(هذا وقد تضمنت الفقرات اليت تليها 

حرية  ، نلمس تقيّيد املشرع بأحكام الدستور فيما خيّص دعم247-15وعرب املرسوم  .بضبط السوق، ومكافحتها لإلحتكار واملنافسة غري النزيهة

  .اإلستثمار وعدم الّتمييز بني الفاعلني اإلقتصاديني ، وكذا باقي ما تضمنته نص املادة من الدستور
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�ذا فإّن حرّية املنافسة يف جمال الطّلب العمومي تعين، فتح ا�ال لألشخاص الطبيعية واملعنوية        

الشروط املطلوبة لتقدمي عروضهم أمام إحدى اهليئات املؤهلة قانونا إلبرام صفقة الذين تتحقق فيهم 

 . 5عمومية، وفق الّشروط احملّددة مسبقا من قبلها

هذا وأّن حترير الطلب العمومي يقع ضمن مربرات الّتحرير اإلقتصادي كما يقع ضمن دائرة اإلنسجام 

ضمنة يف أحكام األمر 
ُ
وكذا األسس العاّمة احمليطة  6املتعّلق باملنافسة 03-03وقواعد املنافسة امل

بواقع نشأة مفهوم املنافسة احلرّة، كما أّن إبرام الّصفقات العمومية وفق مبادئ حرّية املنافسة، يدخل 

حتت مضمون حرّية الّتعاقد يف جمال اخلدمات العاّمة وعلى نوع من التوافق ومضمون مبدأ املساواة 

  . 7عامبني مرتفقي املرفق ال

فمن واجب املصلحة املتعاقدة أْن تتحقق أثناء قيامها بإجراءات اإلعالن واملنح، من أنّه قد ّمت        

فعًال إحرتام قواعد املنافسة باعتباره إلتزام قانوين، على أّن هذا اإللتزام يُقابل بإلتزام املتعامل اإلقتصادي 

ّي ممارسة لنشاط ما، ومن باب اإللتزام القانوين من باب حسن قواعد السلوك واألخالق املشرتط يف أ

بعدم القيام بأنفسهم أو بواسطة أو عون أشخاص آخرين بأفعال الغش وكّل ما من شأنه الّتأثري على 

  .منط ومسار املنافسة مبا يؤدي لتشويهها، وعدم حصول نتائج مطابقة ملقتضيات املنافسة احلرّة

                                                           
5 Michel GIBAL, op.cit, n16-17, p.722. 

صادرة ال 43ر رقم .، يتعلق باملنافسة، ج19/07/2003املؤرخ يف 03/03األمر ) (م.م( 03-03من األمر  02هذا ما تشري إليه نص املادة   6

الصادرة بتاريخ  36ر رقم .، ج25/06/2008املؤرخ يف  08/12مبوجب القانون رقم  03/03، وقد عّدل ومتم األمر 20/07/2003بتاريخ 

حيث يطبق هذا األمر ). 18/08/2010الصادرة بتاريخ  46ر رقم .، ج15/08/2010املؤرخ يف  10/05، وكذا بالقانون رقم 02/07/2008

مية بدءا من نشر اإلعالن عن الصفقة العمومية، إىل غاية املنح النهائي للصفقة، وكذا ما يستجيب لنص الفقرة األخرية من املادة على الصفقات العمو 

من ذات األمر، فيما يتعّلق حبظر السماح مبنح صفقة عمومية ألصحاب ممارسات مقّيدة للمنافسة، كّل هذا يدخل يف إطار السياق العام لنص  06

  .وىل من ذات األمراملادة األ
  .500.، ص2005مهند خمتار نوح، اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري، دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،   7
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د به املصلحة املتعاقدة، يتمّثل يف ضرورة حتقيق املنافسة بني العارضني �ذا فإّن أّول إجراء تتقيّ        

والّتأكد من توافر عوامل قيامها، عرب الّتقيد بنصوص القانون املنظّمة هلذه املسألة، من ذلك وجوب 

علم املتعاملني اإلقتصاديني بالطّلب العمومي علمًا كافيا وضروريا لبناء تصورا�م عن حاجات 

ويدخل هذا يف دور املعلومة يف خلق املنافسة، حبيث . املتعاقدة، وحتديد قدرا�م يف املنافسةاملصلحة 

فهو إجراء جوهري وضروري النطالق  8تلجأ اجلهة املعلنة عن الطلب العمومي إىل اإلعالن عنه،

أّن علم العملية الّتنافسية، فمن خالله ال يتّم قصر املنافسة على طائفة معينة من األشخاص، حبيث 

 الكافة بالطّلب العمومي يكون ضمانا لتلبيته،كما يكفل جناعة الطلبات العمومية، ضمن هذا املسعى

، أوجبت إلزاما اإلشهار الّصحفي للطّلب العمومي 247- 15 الرئاسي من املرسوم 619فإّن املادة 

وانب املتعّلقة بواجب من ذات املرسوم، اليت فّصلت كافة اجل 65هذا عالوة على ما تنص عليه املادة 

  .اإلعالن عن الطّلب العمومي

على أّن مبدأ حرّية املنافسة يف جمال الّصفقات العمومية يعرف إستثناء، يدخل يف إطار تطبيق        

الّنص القانوين، كما يتعّلق يف جانب آخر بالّسلطة الّتقديرية للمصلحة املتعاقدة، مبا ال ُخيالف حدود 

 . 10 حلاالت الّتعسف يف إستعمال احلق القانون أو جياوزه

                                                           
8
 Francis-Paul BENOÎT, le droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, p.609. 

9
 :يكون اللجوء إىل اإلشهار الصحفي إلزاميا يف احلاالت اآلتية: " 247-15من املرسوم  61املادة   

 طلب العروض املفتوح، -

 طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا، -

 طلب العروض احملدود، -

 املسابقة،-

  ."الرتاضي بعد اإلستشارة عند اإلقتضاء -

10
رسالة دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، تيزي نادية تياب، آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية،   

  .66.، ص2013وزو، 
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حاالت اإلقصاء من املشاركة يف  247-15 الرّئاسي من املرسوم11 75فقد حددت املادة        

الّصفقات، وَأسندت كيفيات تطبيق هذه املاّدة إىل صدور قرار من الوزير املكّلف باملالية هذا فيما 

  . خيّص املنع لسبب القانون

أّما فيما خيّص املنع يف إطار الّسلطة الّتقديرية للمصلحة املتعاقدة، فهي باألساس مرتبطة مبسألة      

    الّشروط اإلدارية اخلاّصة مبنح الّصفقة، واليت هي عاّمة تُعترب شروط تقنية، فنية، تنظيمية، يُفرتض أْن 

 53حيث تنّص املادة  12يل املناسب،َيستجيب هلا املتعامل اإلقتصادي باملطابقة هلا، يف حدود الّتأه

ال ميكن أْن ختصص املصلحة املتعاقدة الّصفقة إّال ملؤسسة : " على 247-15من املرسوم الرّئاسي 

  ."يعتقد أّ�ا قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية اإلبرام املقررة

ال الصفقات، إّمنا يف على أّن كّل ما ميكن إعتباره إستثناء عن قاعدة حرية املنافسة يف جم       

احلقيقية ميكن الّنظر إليه على أنّه موجه هلا دون أن يؤدي لتقييدها أو تغيريها أو التأثري عليها بأّي 

شكل، حبيث أنّه ومن خالله ميكن ضبط حركة املنافسة وتأطريها يف جماالت حتول دون تداخلها 

  .والقضاء عليها بشكل مفتعل

  

  

  

                                                           
، حاالت اإلقصاء من املشاركة يف الصفقات العمومية، حيث ميكن أن يكون هذا اإلقصاء مؤقت أو 247-15من املرسوم  75حددت املادة   11

أو حمل إجراء إفالس أو تصفية أو توّقف عن النشاط أو تسوية قضائية أو صلح، كذلك املسجلون يف البطاقة / �ائي، من ذلك الذين هم يف حالة 

  ...ملرتكيب الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية للتشريع والتنظيم يف جمال اجلباية واجلمارك والتجارةالوطنية 
، 247-15يدخل يف بيان شروط ومتطلبات وحاالت التأهيل، فيما ّمت الّنص عليه يف القسم الثاين من الفصل األّول من الباب األّول من املرسوم   12

  .من املرسوم املشار إليه 58إىل 53تعهدين، املواد من تأهيل املرتشحني وامل: حتت عنوان
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  المـســاواة بين المترشحـــــيــن: يالمـــــــــــطلب الثان

يستمّد مبدأ املساواة يف ا�ال اإلقتصادي قيمته الّدستورية، من مبدأ املساواة أمام القانون الذي       

والذي يرجع يف حدود الّتطور التارخيي للقانون إىل نص املادة  13من الدستور، 32نّص عليه يف املادة 

 . 14من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن بفرنسا 06

هذا وملبدأ املساواة أمام القانون تطبيقات متعددة، منها املساواة أمام القضاء، املساواة يف حتّمل       

ويطّبق القضاء الّدستوري هذا املبدأ يف ا�ال األعباء العاّمة، واملساواة يف تقّلد الوظائف العاّمة، 

اإلقتصادي، وفقا لنفس املفهوم العام ملبدأ املساواة أمام القانون والفكرة األساسية  يف مبدأ املساواة 

جيب على املشرّع أْن يُقرر قواعد مماثلة يف معاملة املراكز املماثلة، مامل توجد أسباب ترتبط " هي أنّه 

ة ُتربر الّتمييز بني هذه املراكز، على أْن يكون هذا الّتمييز مرتبطا مبوضوع القانون، وأْن باملصلحة العامّ 

  . 15" ال جياوز احلدود املعقولة

إجياد الفرصة نفسها لكّل من يتقّدم إىل " وميكن تعريف مبدأ املساواة يف ا�ال اإلقتصادي بأنّه       

يشرتط القانون إّال ما جيب أْن يشرتطه لضمان البيئة فال  16."املناقصة دون متييز بني طرف وآخر

املناسبة ملمارسة معّينة على القدر الالزم لتوفري ذلك، من ذلك أنَّ حق الّتقدم للمنافسة على صفقة 

عمومية قد يرتبط بتوفر شرط القدرة، وهي املسألة اليت تتعّلق بتأهيل املرتشحني، وكذلك مع مراعاة 

  .، املتعّلقة حباالت اإلقصاء من املشاركة يف الّصفقات247-15سوم من املر  75نص املادة 

                                                           
  ..."كّل املواطنني سواسية أمام القانون، وال ميكن أن يتذرع بأّي متييز: " من الدستور 32املادة   13

14
، إعالن حقوق ..."اههيكون القانون واحدا للجميع، أي أّن اجلميع متساوون اجت: "... من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن بفرنسا 06املادة   

  www//ar.wikisource.org اإلنسان واملواطن من على املوسوعة احلّرة ويكيبيديا

15
  .93.، ص2005، جملة البحوث القانونية واإلقتصادية، كلية احلقوق، املنصورة، مصر، الدستور واملنافسةحممد حممد عبد اللطيف أبو املعاطي،   

مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم  نادية تياب، نادية تياب، آليات  16

  .71.، ص2013السياسية، تيزي وزو، 
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وإذا كان مبدأ املساواة يتعّلق باملعاملة املماثلة للمراكز املماثلة، أْي تساوي املعاملة بني أفراد       

متكينها  املركز القانوين الواحد، فإنّه يقع عليه إستثناء يتمّثل يف منح ميزة قانونية لطائفة حمددة، �دف

من املمارسة الفعلية للحقوق اليت يكفلها هلا الّدستور أو القانون، حبيث تظّل هذه الطائفة متمتعة 

  17.�ذه امليزة القانونية ما بقيت األسباب والظّروف اليت دفعت املشرّع للتدّخل �ذا اإلجراء

اخلدمات املقّدمة من املرافق ومن أمثلة اإلستثناء على مبدأ املساواة ما يتعّلق باإلنتفاع ب      

العمومية، حيث يقع اإلستثناء على املبدأ املذكور عرب حالة الّتمييز بني فئات املنتفعني على أساس 

إختالف املناطق اجلغرافية، كدعم أسعار الطاقة الكهربائية بالنسبة لسكان اجلنوب لعلة اإلستهالك 

إقرار الالمساواة هي مساواة بعينها يف حدود ما يتضّمنه  الكبري للطاقة املربر بظروف املنطقة، �ذا فإنّ 

  . 18نص القانون ويف حدود مقتضيات اإلستثناء

، ميكن الوقوف على إستثناءات على مبدأ املساواة لعّل أمهها ما يتعّلق 247-15من خالل املرسوم 

  :حبالتني

تصاديني إّما العتبار وهي الّصفقات اليت أسند تنفيذها ملتعاملني اق: الّصفقات احملجوزة .1

 .نشاطهم، وإّما العتبار مركزهم

ختصص اخلدمات املرتبطة : " ، على247-15من املرسوم  86فبالنسبة لإلعتبار األّول تنّص املادة 

بالّنشاطات احلرفية الفنية للحرفيني كما هم معرفيني يف الّتشريع والّتنظيم املعمول �ما، ما عدا يف 

  ..."ة قانونا من املصلحة املتعاقدة، بإستثناء اخلدمات املسّرية بقواعد خاّصةحالة اإلستحالة املربر 

                                                           
ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية، كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،  القانون اجلزائري بني مثالية املساواة وواقعية الّتمييز اإلجيايب،نصر الدين األخضري،   17

  .14.، ص2014
  .15.، صنفسه  رجعاملنصر الدين األخضري،   18
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أّما ما يتعّلق باإلعتبار الثاين، فهو يتعّلق مبنح أولوية حصرية للمؤسسات الصغرية حبيث يهدف من 

ذلك متكينها من اإلندماج يف آليات السوق ومنحها فرصة لإلنطالق الفعلي يف مباشرة النشاط، كما 

من  87حيث تنّص املادة  19يرتبط بتحفيز الصناعات املتوسطة على الّتأقلم مع احمليط التنافسي،

عندما ميكن تلبية بعض حاجات املصاحل املتعاقدة من قبل املؤسسات : " ، على247-15املرسوم 

عاقدة إّال يف املصغرة، كما هي معّرفة يف الّتشريع والّتنظيم املعمول �ما، فإنّه جيب على املصاحل املت

احلاالت اإلستثنائية املربرة قانونا كما ينبغي، ختصيص هذه اخلدمات هلا حصريا مع مراعاة أحكام هذا 

  ...".املرسوم

يف إطار ترقية اإلنتاج الوطين عرب منح أدوات اإلخنراط يف البيئة : مبدأ األفضلية الوطنية. 2

الفاعلني اإلقتصاديني الوطنيني، مبنحهم فرصة تطوير اإلقتصادية، وخلق الظروف املواتية لتنشيط 

 .خربا�م وقدرا�م التّنافسية ّمت إقرار مبدأ األفضلية الوطنية يف منح الّصفقات العمومية

مينح هامش األفضلية بنسبة مخسة : " ، على247-15 الرّئاسي من املرسوم 83حيث تنص املادة  

  أو املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري/نشأ اجلزائري وللمنتجات ذات امل) %25(وعشرين يف املئة 

من  29اليت حيوز أغلبية رأمساهلا جزائريون مقيمون، فيما خيّص مجيع أنواع الصفقات املذكورة يف املادة 

  ).247-15املرسوم ..."( املرسوم

يعًا إلرساء سوق وطنية من ّمت فإّن  مبدأ األفضلية كإستثناء عن القاعدة العاّمة يف املساواة يأيت تشج

قادرة على تلبية إحتياجا�ا، ودفعا حلركية اإلقتصاد بالعمل على تأهيل املتعاملني اإلقتصاديني الوطنيني 

                                                           
 ، امللتقى األّول حول قانون املنافسة بني حترير املنافسة وضبط السوق، ، كليةقراءة يف قانون الصفقات العمومية -تفعيل مبدأ املنافسةمساح فارة،   19

  .09.، ص2015مارس  17و 16احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة،
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            وأقلمتهم مع متطلبات املنافسة إىل الوقت الذي ميكن معه ختفيض أو إ�اء هذا الّنوع من

  . 20 األفضلية

، ينصرف 247-15 الرّئاسي من املرسوم 5ا هو حمّدد يف نّص املادة هذا وأّن مبدأ املساواة كم    

إىل أنّه ال جيوز للمصلحة املتعاقدة إعتماد وسائل متييزية بني املتنافسني إّال يف حدود ما هو مقرر 

قانونا، حبيث ال جيوز هلا منح إمتيازات غري مربرة أو أْن تضع عقبات يف وجه املتنافسني سواء عرب 

يف تطبيق الّنصوص القانونية، أو عرب عدم مراعاة اإلجراءات الواجبة حبيث خترج تصرفا�ا الّتعسف 

عن حدود املشروعية، وإْن  كان ميكن إعتبار أنَّ ماهو مقرر فيما خيصُّ تكريس مبدأ املساواة يف 

حتت الّصفقات العمومية يصطدم بواقع اإلستثناء عن هذا املبدأ، بتشجيع اإلنتاج الوطين ووضعه 

الوصاية وكفالته من مطبات املنافسة األجنبية، يُنظر إليه على أنّه نوع من احملاباة لإلنتاج الوطين، 

حبيث ال يتفق ذلك ومبدأ حرّية املنافسة واملساواة بني املرتشحني للّصفقات العمومية، كّل هذا أيضا  

  . 21 خيالف القواعد املرعية للّتجارة العاملية

على أّن صواب هذا الّتحليل ُميكن األخذ به وينساق ضمن األسس العاّمة لقانون املنافسة، على      

أّن واقعية هذا الطّرح ال تكون مبعزل عن الدراسة التقيمية لتأثري القاعدة القانونية على واقع معني، 

دود معينة ما يسمح حبيث أّن جتربة املنافسة وحترير السوق الوطنية يّتم عرب خطوات جتريبية ويف ح

بالّتطبيق الفعلي للقاعدة القانونية وفق ما هو بالفعل متواتر يف السوق الوطنية حبيث ال يؤدي تطبيق 

القانون إىل تعارض مطلق بني موضوعه والقضايا اليت يعاجلها، من ّمت ال ميكن صهر قانون املنافسة 

مفاهيم العهد اإلشرتاكي وجتارب الرأمسالية  بشكله اخلام يف حميط ال يزال طور الّتحول واألقلمة بني

املصّغرة، على هذا األساس فإنّه وبالّنظر إىل قانون املنافسة ذاته جند أنّه تضمن إستثناءات عديدة 

                                                           
20

  09.مساح فارة،  مرجع سابق، ص  
  .72.نادية تياب، آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  21
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تصّب يف تأهيل ومترين املؤسسات الوطنية على جتربة املنافسة، حيث َوجََّه هو اآلخر على ما ميكن 

الوطنية مربرة بإعتبارات حتقيق تطّور إقتصادي، أو مساح للمؤسسات محله على أنّه تفضيل للفاعلية 

الصغرية واملتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية، أو ما يتعّلق حبالة إعفاء اإلتفاقات واملمارسات الناجتة 

من األمر  7، 6عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي ُأختذ تطبيقا له من اخلضوع ألحكام املادتني 

أّما فيما خيّص مسألة عدم إتفاق تشجيع املنتج الوطين مع قواعد الّتجارة العاملية، فهي  03-03.22

إعتبارات تتعّلق حبالة الّدعم املباشر للمنتج، حبيث تغطي مساعدات الّدولة عجز املنتج عن املنافسة 

تتوافر فيه معايري  بأْن تتعدى مسألة تقدمي تسهيالت ملزاولة الّنشاط إىل الّضخ املاىل إلنعاش ُمنتج ال

فرتضة يف أدىن مستويا�ا
ُ
  .التّنافسية امل

�ذه اإلعتبارات فإّن حرّية املنافسة ومبدأ املساواة  بكامل تطبيقاته، ليست مبادئ مطلقة ال       

ميكن املساس حبيث تتحّول إىل قيد يعّطل داللتها وأسباب وجودها، من ّمت فإنَّ من واجب املشرّع أْن 

ضبطها وتعديلها وتقييدها مبا يتناسب واملصاحل الواجب رعايتها، دون أْن يُؤدي ذلك إىل يعمل على 

  . تعطيلها أو إلغائها

  .شفــــافــيـة اإلجــراءات:  المــــــطلب الثالث

مما ال شّك فيه أّن توافر عامل الشفافية يف عملية اإلعالن عن الّصفقات العمومية ومنحها       

من األسس اليت ينبغي مراعا�ا يف طلبات املتعامل العمومي، ذلك أّن عامل الشفافية  وتنفيذها، يعدّ 

  ميكن من خالله قياس درجة املنافسة وسالمتها وحدودها وكذا العوائق اليت ميكن أن حتّد منها

                                                           
  .03-03من األمر  09هذا ما يشري إليه نص املادة   22
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ويرتتب عن وجود منافسة حقيقية حصول املشرتي العمومي على أحسن العروض وفق املعايري اليت 

  .23 أجازها

على أّن مطلب الشفافية كإطار نظري عام جمّرد مفهوم مطلوب الّتعريف إلسقاط دالالته على  

 .الّصفقات العمومية مبا يتالءم ومفهوم الشفافية املطلوبة يف صفقات املتعامل العمومي

 إذ أّن مفردة الشفافية مبفهوم الّتضاذ مقابلة ملصطلح الغموض أو السرّية الّلذين يعكسان ضمن

مدلوهلما الّسليب يف إطار األعمال وجود ما ال ينبغي أْن يُعرف، ومن ّمت فإّن أنسب تأويل هلذا 

الغموض والسرّية ينساق إىل إعتبارات األعمال غري املشروعة اليت تنطوي على الغش واإلحتيال 

 .وإهدار احلقوق مبا ميكن حوصلته يف مفردة الفساد

الّتوافق، فكلمة الشفافية يف متون الثقافات اإلنسانية يستجيب أّما فيما يقابل الّتعريف ب      

، ضمن الّداللة الكاملة ملعاين ...لكلمات ذات معاين متقاربة من ذلك األمانة، الصدق، العدالة

الكلمات، ويف حدود الّبعد الفيزيائي فإّن الشفافية تعرب عن املاّدة اليت ُميكن الّنظر من خالهلا فيمكن 

 . 24ع والّتصرفات اليت تتّم داخلهارصد الوقائ

على أسس هذه اإلعتبارات ُميكن ضبط تصّور ملفهوم الشفافية بأّ�ا، مبدأ يُؤدي إىل خلق بيئة تكون 

فيها املعلومات املتعّلقة بالظّروف والقرارات واألعمال متاحة ومنظورة ومفهومة، وبشكل أكثر حتديد 

عرب الّنشر يف الوقت املناسب حبيث تكون متاحة جلميع منهجية توفر املعلومات الواجب معرفتها، 

 .األطراف ذوي العالقة

                                                           

 
23
، مداخلة يف 2014-2001الصفقات العمومية يف اجلزائر لتجسيد برامج اإلستثمارات العاّمة للفرتة  مدى مالءمة نظامعبد احلكيم حططاش،  

، كلية 2014-2001ة املؤمتر الدويل املتعّلق بتقييم آثار برامج اإلستثمارات العاّمة وإنعكاسا�ا على الّتشغيل واإلستثمار والّنمو اإلقتصادي خالل الفرت 

  .10.، ص2013مارس  11/12، 01م التسيري، جامعة سطيفالعلوم اإلقتصادية وعلو 
  .عريب -قاموس املعاين، قاموس إلكرتوين، عريب  24
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: على أنَّ اإلتفاق الّدويل احملّدد ملاهية الفساد ُمعّرف بتقدير منظمة الشفافية الّدولية على أنّه       

 . 25"كّل عمل يتضّمن سوء إستخدام املنصب العام لتحقيق املصلحة اخلاّصة"

حرّية تدفق املعلومات بأوسع :"نظمة هيئة األمم املتحدة للشفافية، الشفافية بأّ�اوتُعّرف م      

أْي توفري املعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأن باحلصول على ." مفاهيمها

املعلومات الضرورية للحفاظ على مصاحلهم، واختاذ القرارات املناسبة واكتشاف األخطاء و�ذا فإّن 

  :فية تتعّلق جبانبنيالشفا

يتعّلق بوضوح اإلجراءات وصحة ومصداقية عرض املعلومات والبيانات اخلاّصة بالوحدات : األّول

واملؤسسات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية اخلاّصة والعاّمة ووضوح العالقات فيما بينها من حيث 

  .املعلنة مسبقاالّتخطيط والّتمويل والتّنفيذ للوصول للغايات واألهداف 

بعالقة ذوي العالقة من اخلدمات اليت يقّدمها اجلانب األّول، : الثاينيف حني يتعّلق اجلانب     

  . 26وحّقهم يف احلصول والوصول للمعلومات الّصحيحة واحلقيقية يف الّوقت املناسب

العام، مبوضوع الشفافية وبربط احليثيات املتعّلقة مباهية ومضمون الشفافية ذات الُبعد الّتجريدي       

املطلوبة يف صفقات املتعامل العمومي يظهر نوع من القياس القائم على إسقاط ُمتطلبات الشفافية 

وضرورة إتاحة احلرّيات العاّمة اإلقتصادية وتأسيس مبدأ الشفافية إعتبارا ملبدأ املساواة كّل ذلك ميكن 

، 247-15 الرّئاسي من املرسوم 63ادة تبينه عرب حتري إجراءات منح الّصفقات، فتوجب امل

املصلحة املتعاقدة بأْن تضع حتت َتصّرف املؤسسات دفرت الشروط، وكذا الوثائق املنصوص عليها يف 

                                                           
25

  Fritz HEIMAN, Francois VINCKE, fighting corruption, international corporate integrity hand-book, ICC 
product, n 678E, éd 2008, p.23 
26 Fritz HEIMAN, Francois VINCKE, Ibid, p.32. 
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من ذات املرسوم، حبيث جيب أْن حيتوي ملف استشارة املؤسسات الذي يوضع حتت  64املادة 

  .ّكنهم من تقدمي عروض مقبولةتصرف املتعهديني على مجيع املعلومات الضرورية اليت مت

ويعّد اإلشهار الطريقة األنسب لشيوع املعلومة وتداوهلا وعلم الكافة �ا، حبيث يكون حجة على 

، فإّن كّل عقد يساوي فيه املبلغ الّتقديري 247-15من املرسوم  13أطرافه، على أنّه بنظر املادة 

نوع من الّصفقات، ال يقتضي وجوبا على  حلاجات املصلحة املتعاقدة حدود املعيار املايل أليّ 

املصلحة املتعاقدة إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلية املتعّلقة بالّصفقات، ما َيطرح إمكان 

للتهّرب من لى عتبة املعيار املايل املشرتط الّتحايل عرب تسقيف أكرب قدر من الطلبات العمومية ع

 . ّصفقاتاملرور على اإلجراءات املتعّلقة بال

شار إليه منع جتزئة حاجات املصلحة املمن املرسوم  27على أنّه من اجلّيد أْن ّمت بنص املادة          

املتعاقدة، مبا يسوق إىل تفادي اإلجراءات الواجبة، على أنَّ هذا ال مينع وجود مناورات و�ّرب من 

 .املصلحة املتعاقدة لتفادي اإلبرام بطريق الّصفقات

، فيما يتعّلق باإلتصال وتبادل 247-15 الرّئاسي من املرسوم 203د نّصت املادة وق      

املعلومات بالطّريقة اإللكرتونية، على إنشاء بوابة إلكرتونية لصفقات املتعامل العمومي، حيث فّصلت 

ومات من املرسوم املشار إليه يف إستعماالت هذه البوابة وكيفية تبادل املعل 206إىل  204املواد من 

ما يتيح جتاوز مسألة اإلشهار الصحفي وكّل ما يتعّلق به، على أّن هذا الّنص ليس باجلديد، حيث 
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 الرّئاسي فمن تاريخ هذا املرسوم إىل غاية متام املرسوم 236،27-10تضّمنه املرسوم الرئاسي رقم 

 .، ال تزال طريقة تسيري صفقات املتعامل العمومي تسري على شكل سالفها15-247

ا جيب الّتأُكد منه أنَّ شفافية إجراءات إبرام الّصفقات العمومية، يُعترب من املتطلبات األساسية م

واملسبقة لدمقرطة النشاط اإلقتصادي يف الّدولة، حبيث من خالله ميكن توجيه وتركيز واإلفادة من 

  . 28عملية الّرقابة واحملاسبة

  .توافق اإلجـــراءات المكــّرسة لمبادئ منح الّصفقات وحــّرية المنافسة: المبـــــحث الثـــــــاني 

، تأيت متوافقة 247-15 الرّئاسي من املرسوم 5على اعتبار أنَّ املبادئ اليت تنّص عليها املادة 

واملبادئ العاّمة اليت ُميكن من خالهلا حتديد نوع املنافسة اهلادفة إىل إقرار احلّريات اإلقتصادية، وحتديد 

األطر العاّمة اليت ميكن عربها مزاولة هذه احلّرية، حبيث �دف املبادئ الواجبة الّرعاية يف جمال عملية 

جناعة الطلب العمومي، مع ترشيد وتعليل اإلنفاق العام يف هذا  إبرام الّصفقات العمومية إىل ضمان

ا�ال فإّن حتقق ذلك يستلزم مباشرة إجراءات ُيكفل من خالهلا جتّسد هذه املبادئ مبا يتالءم 

  .وحجمها

على أنَّ الوصول إىل الّنتيجة اليت ُميكن فيها للمتعاملني اإلقتصاديني الّنفاذ إىل الطّلب العمومي 

ملي يستجيب للمبادئ اليت يتطّلبها الفعل اإلقتصادي، يكون يف شكل مقاربة إقتصادية بشكل ع

تدخل يف األسس العاّمة اليت تتطلبها الّتجارة من سرعة وإئتمان ودقة يف حتديد الطلبات، ما يعين أّن 

                                                           
27

 07/10/2010، الصادرة بتاريخ 58ر رقم .، يتضمن الصفقات العمومية، ج07/10/2010، املؤرخ يف 236-10املرسوم الرئاسي رقم   

  ).ملغى(
28

 INTOSAI, professional standars committee, (ISSAI.20), principles of transparency, can be found through the 
link: www.issai.org, and   the link: www. Intosai.org. 



2018 ديسبمبر الرابع العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية   

ية إمتدادات
ّ
فقات يف املنافسة حر

ّ
العمومية  الص  

تلمسان جامعة  -محمد ديب: األستاذ   

 

املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  135  

 

ت ، جاءت ُمَصاحبة وإجراءا247-15 الّرئاسي من املرسوم 5املبادئ املنصوص عليها يف املادة 

 01،29-06تضمن حتُقَقها ضمن املرسوم املشار إليه، وكذا جزاءات يف حال خمالفتها بنظر القانون

  .املتعّلق بالّوقاية من الفساد ومكافحته

�ذا نويل ضمن هذا املبحث بيان مدى إلتزام املصلحة املتعاقدة يف جمال الّصفقات بإعمال مبدأ 

من  5يف دالالته مجيع املبادئ املنصوص عليها يف املادة املنافسة على إعتبار أّن هذا املبدأ يشمل 

  .، حيث نعرض هلذا اإللتزام عرب مطلبني247-15 الرّئاسي املرسوم

  .إلتزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في مرحلة تحضير الّصفقة: المــــــــــطلب األّول 

مومية ال ميكن حبال أْن خيرج عن الّداللة العاّمة إّن حتديد املنافسة القائمة يف جمال الّصفقات الع     

ملفهوم املنافسة يف قانون املنافسة، كما أنَّ آلية عملها ال ميكن أْن ختتلف عن متطلبات وظروف عمل 

املنافسة بالّشكل الذي يَفرضه قانون املنافسة، من ّمت فإّن إلتزام املصلحة املتعاقدة بإعمال املنافسة يف 

العمومية يتحدد مبدى التزامها بكافة إجراءات إبرام الّصفقة العمومية على اعتبار أّن  جمال الّصفقات

  .247- 15 الرّئاسي من املرسوم 5هذه اإلجراءات تأيت حتقيقا ملتطلبات املادة 

هل فعال حظيت املبادئ املنصوص عليها يف املادة املشار إليها بإجراءات مالئمة تتوافق ومبدأ 

الته املطلقة، وهل أّن هذه املبادئ كفيلة إلقرار نزاهة الّصفقات العمومية، يف الوقت املنافسة يف دال

  ؟ .الذي تتسم فيه باملرونة املالئمة اليت تستجيب آلليات السوق

                                                           
29

، متمم 08/03/2006، الصادرة بتاريخ14ر رقم .، يتعّلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج10/02/2006، مؤرخ يف 01-06قانون رقم   

، املؤرخ يف 15-11، معّدل ومتمم بالقانون رقم 01/09/2010اريخ الصادرة بت 50ر رقم .، ج26/08/2010، املؤرخ يف 05-10باألمر رقم 

 .10/08/2011، الصادرة بتاريخ 44ر رقم .، ج02/08/20011
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، على أّ�ا 247-15 الرّئاسي من املرسوم 5إّن الّنظر للمبادئ املنصوص عليها يف املادة         

نافسة اليت يتضمنها قانون املنافسة يستجيب حبق ملاهية تلك املبادئ من تطبيق ملبادئ وتوجهات امل

ناحية الّتجريد القانوين ويتوافق مع مضامينها، حبيث من خالهلا ميكن عكس املتطلبات الضرورية 

لوجود منافسة حقيقية هادفة يف حدود الّنصوص القانونية اليت جتمع بني بعد الضبط اإلقتصادي 

وبني حاجات اجلهات العمومية يف تلبية إحتياجا�ا بوجود سوق يعرف منافسة  وتأطري الفاعلني

  .حقيقية

على ضوء الّتعديالت املتتالية اليت مّست القانون املنّظم للّصفقات العمومية قبل صدور املرسوم        

مطلب ، وكذا الّتعديالت املتواترة لقانون املنافسة، فيما ميكن أْن يدخل يف 247-15الرئاسي 

الّتمكني للقطاع اإلقتصادي بكامل تفاعالته عرب تكامل القطاعني العام واخلاص، وحتديد األسس 

اليت جتمع الشراكة بينهما يف ظل توّسع اإلختصاص لصاحل قانون املنافسة حبيث ختضع صفقات 

  30.ي للّصفقةاملتعامل العمومي هلذا اإللتزام بدءا من اإلعالن عن املناقصة إىل غاية املنح الّنهائ

 الرّئاسي من املرسوم 5ما تضمنه نص املادة ( إّن خضوع الّصفقات العمومية جلملة من املبادئ 

، يدخل يف إطار شرعية العمل اإلداري حبيث أنَّ هذه املبادئ من حيث أّ�ا إلتزامات )15-247

  ءات الالزمة إلنفاذهايف ذمة املصلحة املتعاقدة واجب عليها حتقيقها وفق الشروط والوسائل واإلجرا

فهي يف املقابل إلتزام ينصرف إىل املتعاملني اإلقتصاديني يقتضي منهم اإلطالع على مضمون هذه 
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  .03- 03الفقرة األخرية من نص املادة الثانية من األمر   
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املبادئ والعمل وفقها والتبليغ عن كّل ما من شأنه أْن يتسّبب يف تعطيلها سواء كان صادرا عن 

   . 31املصلحة املتعاقدة أو كان من فعل أحد املتعاملني

على هذا األساس فإّن إعداد الّصفقات العمومية يتطّلب عمال دقيقا مدروسا يُراعى فيه اإللتزام       

بنص القانون، حيث تلتزم املصلحة املتعاقدة خالل قيامها بإعداد الّصفقة بتكريس مبدأ املنافسة سواء 

خالل إمتناعها عن  تعّلق األمر مبوضوع الّصفقة حبيث ال ميكن تلبيته إّال من متعامل حصري، أو من

  .32املعاملة الّتميزية للمرتشحني

هذا وأّن إعداد الّصفقة جيب أْن يستجيب لشرط املنافسة حبيث يضمن حتققها ومتر عملية إعداد 

  :الّصفقة مبراحل ميكن عربها قياس مدى إلتزام املصلحة املتعاقدة بإعمال املنافسة وهي

تحدد طبقا ملبلغ احلاجات، وطبيعة اخلدمات اليت إّن حتديد طريقة اإلبرام ي: تحديد الحاجات .1

ستنفذ، وهذا يتطّلب حتديدا دقيقا وواضحا للحاجات قبل أّي إعالن عن الصفقة، حبيث تتحدد 

 :معامل حتديد احلاجات عرب عّدة مراحل تكفل جديتها موضوعيتها وضرور�ا هي

                                                           

 
31
 يف ممارسة ال تنافسية  للتحكم يف السوق من ، من تطبيق مبدأ الرمحة الذي حيفز أحد املتواطئني)03-03األمر ( خيلو القانون ساري املفعول  

ال ينص على مضاعفة  03-03أّن  األمر  بدأ الذي له تطبيقات يف قانون العقوبات، كماامل الكشف عن هذه األخرية أمام السلطات املعنية، هذا

  .تكرار املخالفة  الصفقات العمومية يف حال  إضافة إىل  ضرورة إدراج  عقوبة املنع من. الغرامة يف حال تكرارها وهو أمر جيب النظر إليه

ميكن جملس املنافسة أن : " من األمر يتضمن تطبيقا ملبدأ الرمحة يف حدود املمارسات اليت يتّم التحقيق فيها حيث تنص على 60على أّن نص املادة 

سوبة إليها أثناء التحقيق يف القضية، وتتعاون يف اإلسراع يقرر ختفيض مبلغ الغرامة أو عدم احلكم �ا على املؤسسات اليت تعرتف باملخالفات املن

  .بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم إرتكاب املخالفات املتعلقة بتطبيق أحكام هذا األمر

  ."ال تطبق أحكام الفقرة أعاله، يف حالة العود مهما تكن طبيعة املخالفات املرتكبة

جيوز إخطار احملكمة اإلدارية بعريضة، وذلك يف : "ق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية علىاملتعلّ  09-08من القانون  946هذا وتنص املادة  32 

  .حالة اإلخالل بالتزامات اإلشهار أو املنافسة ليت ختضع هلا عمليات إبرام العقود اإلدارية والصفقات العمومية

  ..."ضرر من هذا اإلخالليتّم هذا اإلخطار من قبل كل من له مصلحة يف إبرام العقد والذي قد يت
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د احلاجات املطلوبة، حبيث يشّكل هذا اإلجراء األداة العملية لتحدي: مرحلة اإلحصاء  - أ

حبيث يتّم حصر احلاجيات املعّرب عنها خالل السنوات املاضية وفق ما يقضي به نص 

 .247-15من املرسوم  27املادة 

تعتمد املصلحة املتعاقدة على حتليل حاجيا�ا بالّنظر : مرحلة الّتحليل  - ب

ائق املمكن وجودها للمعطيات اإلحصائية املتوافرة، أخدا بالّنظر األهداف املسطرة، والعو 

يف سبيل تلبية حاجيا�ا ضمن املعايري املطلوبة، مع دراسة تقديرية لعدد املتعاملني 

 33.احملتملني، وقدرا�م على تلبية احلاجيات ضمن املديني املكي والكيفي

 حتدد املصلحة املتعاقدة عرب هذا اإلجراء برناجمها: مرحلة ضبط وحتديد احلاجة    -جـــــ         

بوضوح ودقة مع تبين أهداف معينة ضمن صالحيا�ا ووفق اجلدول الّزمين املخطط للّصفقة، مع 

وضع آليات للّتنفيذ وحتديد العالقات مع املتعاملني، يف إطار ما يرتبط �ذا اإلجراء من دراسات 

عايري مسبقة عن مشروع الصفقة سواء ما تعّلق منها باملالءمة أو الّنجاعة أو مدى تناسبه وامل

 .34البيئية، إضافة إىل عدد من الدراسات األخرى اليت ترتبط بطبيعة مشروع الصفقة

فعلى املصلحة املتعاقدة أْن تسعى إىل إجياد منافسة حقيقة بني خمتلف املتعاملني املتنافسني عرب ضبط 

حبيث احتياجا�ا وفق أسس تساعد على نشوء املنافسة، يف نفس الوقت عليها أْن تضمن حيادها، 

  .35 يُتاح ألكرب عدد من املتعاملني التنافس على الّصفقة

نظرًا لكون عقد الّصفقة العمومية من عقود اإلذعان، فإّن : إعداد دفاتر الشروط .2

هذا يعين وجود شروط إنفرادية تضعها املصلحة املتعاقدة ليس للمتعاقد الّتفاوض بشأ�ا، �ذا 
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  Bouziane MANSOURA, marchés publics, conférence en matière de marchés publics, 02eme année,02 
promotion, direction de formation de base, Ecole supérieure de la magistrature,2010-2011. 

34
  .64-62، ص2004القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محامة قدوج، عملية إبرام الصفقات العمومية يف   

  ."حيدد مبلغ حاجات املصاحل املتعاقدة إستنادا إىل تقدير إداري صادق وعقالين، حسب الشروط احملددة يف هذه املادة: "على 27/01تنص املادة   35
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املناقصة تقوم بإعداد الشروط واألحكام املتعلقة �ا،  فإّن املصلحة املتعاقدة قبل اإلعالن عن

بإراد�ا املنفردة على أْن تُراعي يف ذلك أْن تضمن هذه الشروط تنافس أكرب عدد من 

املتعاملني، وأّال تكون إقصائية كما جيب أْن َتستجيب ملبادئ املساواة وحرّية الوصول إىل 

 26وقد حددت املادة  .املصلحة املتعاقدةالطلب املباشر به يف شكل يضمن شفافية أداء 

 :، ثالث أنواع من دفاتر الشروط هي247-15 الرّئاسي من املرسوم

دفاتر البنود اإلدارية العاّمة، املطبقة على الّصفقات العمومية لألشغال واللوازم  -

والّدراسات واخلدمات املوافق عليها مبوجب مرسوم تنفيذي، من ّمت فهي تنطبق على كافة 

 .عقود اإلدارات العمومية، حبيث حتدد األحكام اإلدارية املتعلقة بكّل نوع من أنواع الّصفقات

دفاتر التعليمات املشرتكة، اليت حتدد الرتتيبات الّتقنية املطّبقة على كّل الّصفقات  -

زير املتعّلقة بنوع واحد من األشغال وللوازم والدراسات أو اخلدمات، املوافق عليها بقرار من الو 

املعين، فهي تتعّلق حتديدا بطبيعة الّصفقة وارتباطها بوزارة من الوزارات املختلفة، وال ميكن أْن 

يتضمن هذا الّنوع من الدفاتر أحكاما خمالفة لألحكام املقّررة ضمن دفرت البنود اإلدارية 

 . 36العاّمة

عمومية، وهي دفاتر دفاتر التعليمات اخلاّصة، اليت ُحتّدد الّشروط اخلاّصة بكّل صفقة   -

ميكن أْن تتضّمن بعض األحكام املخالفة لدفرت الشروط العاّمة، ودفرت الشروط املشرتكة، 

 .37وجيب أْن يُعّرب عن أّي خمالفة بشكل صريح ومربر

على أنَّ ما يتعّلق به مبدأ املساواة : إلتزام المصلحة المتعاقدة بمعاملة متساوية للمترشحين .3

 .ان األوجه اليت يتحقق من خالهلا هذا املبدأيف هذه املعاجة هو بي
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، 2005 للصفقات العمومية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، عنابة، سهام بن دعباس، املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين  

  .23.ص
  .75.نادية تياب، آليات مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  37
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فعرب آلية اإلشهار اليت تضمن األجل املناسب لتحضري العروض، وكذا متكني املرتشحني من الوصول 

 .إىل مجيع الوثائق املتعّلقة بالّصفقة، ميكن تقييم عمل املصلحة املتعاقدة يف هذا ا�ال

انب أّن اإلشهار الصحفي يكتسي طابعا فإّن ما ُميكن إضافته يف هذا اجل: اإلشهار  - أ

، هذا 247-15 الرّئاسي من املرسوم 61إلزاميا ضمن احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

 الرئاسي من املرسوم 5ويندرج هذا اإلجراء يف صياغة كّل املبادئ املنصوص عليها يف املادة 

اإلعالن عن املنح املؤقت للّصفقة  املشار إليه، كما أنّه وسيلة عملية لتحقق املنافسة، سيما أنّ 

يكون يف نفس اجلرائد اليت نشر فيها اإلعالن عن املناقصة، ما يضمن علم الكافة مبا يتيح هلم 

إختاد اإلجراءات املناسبة اليت يدعمها القانون كحاالت الطّعن اإلداري، أو مباشرة دعوى 

قصات املتعّلقة باجلماعات اإلقليمية، قضائية، هذا إضافة إىل األحكام املتعّلقة بإشهار املنا

واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت الوصاية، وفقا ملا يقضي به نص 

 .247- 15 الرّئاسي من املرسوم 65/03املادة 

إذ أّن وضع املنافسة يقتضي وضع املتنافسني على : متكني املرتشحني من الوثائق  - ب

املنافع بأسس املوازنة، وإّمنا ما يتعّلق خبضوعهم لنفس املعاملة يف الّسواء ليس من جانب تدوير 

حدود وجو�ا إّال ما أقّر القانون خالف ذلك، من مت فإّن إجراء اإلشهار يرتبط إىل حد كبري 

بتمكني املرتشحني من املعلومة ما يتيح هلم سحب دفرت الشروط واإلطالع على ما يتعلق 

الية، واإلدارية، وكذا املعطيات القانونية املؤطرة للّصفقة مبا يدعم خبصائص الّصفقة التقنية، امل

 .247-15الرّئاسي من املرسوم 6438خيارا�م يف املشاركة من عدمها وفقا لنص املاّدة 

                                                           
38

لى مجيع املعلومات الضرورية اليت حيتوي ملف إستشارة املؤسسات الذي يوضع حتت تصرف املتعهدين ع: " 247-15من املرسوم  64/01املادة   

، الشروط ذات الطابع اإلقتصادي، والتقين والضمانات املالية، األجل 64، من بني هذه املعلومات وفق نص املادة ..."متّكنهم من تقدمي عروض مقبولة

  ...".املمنوح لتحضري العروض، أجل صالحية العروض أو األسعار
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إذ لألجل تأثري كبري على حتفيز عملية املنافسة سواء من حيث : أجل حتضري العروض  - ت

               الرّئاسي من املرسوم 66/04نّصت املادة  مداها، أو من حيث عدد املتنافسني، وقد

 مهما يكن من أمر فإنّه جيب أن تفتح املّدة احملددة لتحضري العروض: " ، على15-247

 ."ا�ال واسعا ألكرب عدد من املنافسني

إلتزام ملدى  على هذا األساس ميكن إعتبار املّدة احملددة لتقدمي العروض مقياس معياري للمنافسة، و

املصلحة املتعاقدة بإعماهلا، فال شّك أّن طول مدة تقدمي العروض مبا ال يؤثر على جدول الّصفقة يتيح 

حتقيق منافسة عالية عرب مشاركة أكرب عدد ممكن من املتعاملني ما يؤدي إىل جناعة الطّلب العمومي 

يف تفعيل آلية املنافسة إّال أنّه  بإعمال قواعد املنافسة، رغم أّن تقدير مّدة العروض يفيد بشكل كبري

، فإنّه ليس ّمت حد أدىن أو أقصى هلذه املّدة، حبيث أّن إشرتاط أن )66/04(وتبعا لنص املادة السابقة 

متّكن املّدة من فتح ا�ال الواسع للمنافسة يقع ضمن تقدير املصلحة املتعاقدة، ومن ّمت ال ميكن الرّقابة 

يف حال تقدير مّدة ذات مدى متوسط لكّنه غري كاف لضمان جناعة على مدى إحرتام هذا الشرط 

املنافسة، على أنّه حبال آخر ميكن حتديد كفاية املّدة حىت يف احلال اليت تعّد فيه غري مفرطة يف التحجيم 

، على إعتبار أّن تقدير هذه املّدة جيب أن يتالءم بشكل 66/01الزمين هلا باإلستناد لنص املادة 

ع الّتعقيدات اليت يطرحها موضوع الّصفقة، وكذا يستند إىل ضرورة التقدير اجلّيد للمّدة موضوعي م

من املرسوم املشار إليه أجل حتديد  66/03الالزمة لتحضري العروض وإيصاهلا، هذا وحددت املادة 

 .  39العروض باالستناد إىل نقطة مرجعية الحتساب األجل، وتقدير كفايته

                                                           
حتدد املصلحة املتعاقدة أجل حتضري العروض باإلستناد إىل تاريخ أول نشر إلعالن املنافسة، عندما : " 247-15من املرسوم  66/03املادة   39

ويدرج تاريخ  وآخر ساعة إليداع العروض . يكون مطلوبا، يف النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي أو يف الصحافة أو يف بوابة الصفقات العمومية

   ."يف دفرت الشروط قبل تسليمه للمتعهدينوتارخ وساعة فتح األظرفة 
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إلتــزام المصلحــة المتعاقــدة بإعمــال المنافســة عنــد إرســاء وإبـــــــرام : ــــاني المـــــــــطلب الث

  .الّصــــفــقــة

، متتّد من فرتة حتديد 247-15 الرّئاسي للمصلحة املتعاقدة سلطات واسعة يف إطار املرسوم

فقة، وصوال إىل تلقي العروض احلاجيات ووضع الشروط الّتقنية، الفنية واملالية املرتبطة مبوضوع الصّ 

كّل هذا ضمن احلدود املقررة قانونا واليت تتحدد فيها صالحيات املصلحة املتعاقدة يف . وإرساء الّصفقة

جمال الّصفقات ضمن الّنصوص التّنظيمية اليت حّددت بتفصيل كبري املعطيات املتعّلقة �ا، هذا ويبقى 

 الرّئاسي ا وفق الكيفيات والقوالب والطّرق اليت تضمنها املرسوملزاما على املصلحة املتعاقدة إبرام صفقا�

15-247.40 

فتلتزم املصلحة املتعاقدة عند إبرامها للّصفقات بإعتماد مبدأ املنافسة، ذلك باللجوء إىل إجراء طلب 

ة العروض الذي يعترب مبدأ عام يف طرق اإلبرام، على أنّه ومبا يدخل يف شكل اإلستثناء يكون للمصلح

املتعاقدة اللجوء إىل اإلبرام بطريق الّرتاضي ضمن احلاالت احملددة قانونا، وهذا ما جاء بنص املادة 

من ذات املرسوم عرّفت طلب  40، يف حني أّن املادة 247- 15 الرّئاسي من املرسوم 3941

ملنافسة أو العروض، أي الدعوة للمنافسة واحلاالت اليت يعلن فيها عن عدم اجلدوى، أي عدم فاعلية ا

 . فشل عملية الّدعوة للمنافسة

وبالّنظر إىل شكل طلب العروض، والذي أشري إليه يف نصوص سابقة متعّلقة بنظام الّصفقات العمومية 

مبصطلح املناقصة، على أنَّ َمتَّ إختالف بني الداللة القانونية إلجراء طلب العروض، وما يقا�ا يف 

                                                           
40

سهام بن دعاس، املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين للصفقات العمومية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، عنابة،   

  .05.ص2005
تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشّكل القاعدة العاّمة، أو وفق إجراء : " على 247-15من املرسوم  39املادة   41

  ."الرتاضي
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إجراء طلب العروض كأسلوب للّتعاقد يستهدف إتاحة ا�ال حدود مصطلح املناقصة، حيث أّن 

الواسع للمصلحة املتعاقدة يف إختيار املتعاقد معها ضمن آليات املنافسة دون إلتزامها مببدأ آلية اإلرساء 

على مقّدم العطاء األقل، يف حني أّن ما مييز  أسلوب عمل املناقصة هو آلية اإلرساء على الذي يتقّدم 

  42.إلجناز مشروع الصفقة بأقل سعر

، جند تبنيه خيار إتاحة الّصفقة للمتقدم بأحسن عرض من 247- 15 الرّئاسي هذا وضمن املرسوم

من املرسوم املشار إليه،  40/01، واملادة 14/01حيث املزايا اإلقتصادية، هذا ما تضمنه نص املادة 

ح حتقيق أكثر فاعلية بالّنسبة للعروض وميكن حتديد مفهوم امليزة اإلقتصادية، بأنّه العرض الذي يتي

األخرى، حبيث يؤدي إىل إنتاج قيم ومنافع تزيد عّما ميكن للعروض األخرى أن تنتجه، مثاله حالة 

إقتناء منتج يف جمال اللوازم بسعر أقل يؤدي لسد حاجات املصلحة املتعاقدة من هذا املنتج ملّدة سنة، 

ان ذا سعر ميّثل الضعف بالّنسبة للعرض األّول ، يتيح يف حني أّن إختيار العرض األحسن وإن ك

للمصلحة املتعاقدة العمل �ذا املنتج ملدة ثالث سنوات، حبيث أّن فارق السعر بني العرضني يضمن 

سنة إضافية من العمل باملنتج ويتساوى سعر املنتج يف العرضني يف حدود السنة الثانية إلستعمال 

نتج، وهذا ما يعرب عنه 
ُ
  43.يف التّنظري اإلقتصادي بامليزة التنافسة للمنتجامل

من املرسوم  املشار إليه،  48إىل  43وقد ّمت تفصيل كّل نوع من أنواع طلب العروض من املواد من  

على أّ�ا يف كّل شكل من أشكال طلب العروض ّمت إستجابة ملطلب املنافسة ضمن مستويات خمتلفة 

                                                           
  .434.ناصر لباد، القانون اإلداري، اجلزء الثاين، النشاط اإلداري، لباد للّنشر، سطيف، اجلزائر، ص  42

43
 Nasser SEFAH, les marchés public, formation pour le compte des inspecteurs des finances(I.G.F), Ministère 

des Finances, Ecole Supérieure de Commerce, Janv.-Fév. 2015. 

الصفقة وغري  جيب أن تكون معايري إختيار املتعامل املتعاقد ووزن كّل منها مرتبطة، مبوضوع: "، على247-15من املرسوم  78حيث تنص املادة 

وجيب أن تستند املصلحة املتعاقدة إلختيار أحسن عرض من حيث املزايا . متييزية، مذكورة إجباريا يف دفرت الشروط اخلاص بالّدعوة إىل املنافسة

  ...واإلستعمالالنوعية، اجال التنفيذ أو التسليم، السعر والكافة اإلمجالية لإلقتناء : إّما لعّدة معايري من بينها-/ 1: اإلقتصادية

  ..."إّما ملعيار السعر وحده، إذا مسح موضوع الصفقة بذلك -/2
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ف اهلامش املتاح للمنافسة ضمن كّل شكل مبا ال يؤثر على مطلب وبطرائق تقنية معينة، حبيث خيتل

 .حتقيق املنافسة يف مستويات معقولة 

على أنَّ شكل طلب العروض احملدود، والذي هو إجراء  يكون املرشحون املرّخص هلم بتقدمي      

 44اإلنتقائية، العروض هم املدعوون خصيصا هلذا الّنمط من الّتعاقد يف إطار ما يعرف باإلستشارة 

حيث أّن للمصلحة املتعاقدة سلطة واسعة ناجتة عن القدر الكبري من احلرّية املتاح هلا يف اإلتصال 

على أّن الّتأطري القانوين  . ما يعين قصر املنافسة يف حدود ضيقة 45باملتعاملني املستشارين وكذا إنتقائهم،

اضعة ملبدأ الشفافية يف تعامال�ا، دون أْن تكون ّمت هلذا الّنمط من الّتعاقد يُظهر املصلحة املتعاقدة خ

ضمانة كافية إلمكان قيام منافسة حقيقية ونزيهة تعكس واقع املنافسة حبق ومستويات املتنافسني، من 

ّمت فإّن اللجوء إىل أسلوب الّرتاضي كإستثناء عن قاعدة طلب العروض يرهن جتّسد املنافسة وفق 

  .املصلحة املتعاقدة يف إختيار املتعاقد معهاقواعدها الثابتة مبدى حسن 

ال ميكن أن ختصص املصلحة : " على) 247-15( الرّئاسي من املرسوم 53هذا وقد نصت املادة     

مبا يشّكل ."املتعاقدة الصفقة إّال ملؤسسة يعتقد أّ�ا قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية اإلبرام املقررة

 إشرتاط القدرة على تنفيذ مشروع الّصفقة، وإن كان الّتحليل املوضوعي ضمانة لتجسيد املنافسة عرب

ألسلوب الّرتاضي ال ميّكن من الّتطبيق الفعلي للمنافسة كما ال ميّكن من إقرار املبادئ الواردة بنص 

، بشكل مطلق، حبيث يسمح فقط للمتعاملني النافذين يف 247- 15 الرّئاسي من املرسوم 05املادة 

  .وي العالقات اجلّيدة من اإلستفادة من هذا الّنمط من الّتعاقدالسوق وذ

هذا وتلعب معايري تقييم العروض دورا يف إنتاج منافسة ذات ذروة وإستجابة عالية، كما تكون عامال 

مرجحا لتحديد العرض الذي يستجيب حلاجات املصلحة املتعاقدة وفق أحسن املتطلبات، حيث 

                                                           
  .، اليت حتدد مفهوم اإلستشارة اإلنتقائية247-15من املرسوم  45/01املادة   44
  .247-15من املرسوم  45/02املادة   45
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جيب أن تكون معايري إختيار : " ، على أنّه247-15من املرسوم  78ادة تنّص الفقرة األوىل من امل

وهذا يتضّمن تالؤم نظام ..." املتعامل املتعاقد ووزن كّل منها، مرتبطة مبوضوع الصفقة وغري متييزية

التقييم مع طبيعة كّل مشروع، وتعقيده وأمهيته، كما أّن إشرتاط املعاملة غري التميزية يدخل يف إطار 

عيار املوضوعي الذي يتحدد بشرط الكفاءة، القدرة والفاعلية، على أنّه وطبقا لنص املادة امل

، ميكن للجنة تقييم العروض أن ترفض العرض املقبول مؤقتا، إذا 247-15من املرسوم  72/4602

من األمر  1248واملادة  10،47تبث أّن العرض منخفض بشكل غري عادي، ما حييلنا إىل نص املادة 

  ).م.م( 03-03

 72هذا وتقوم جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بناءا على املهام املوكل إليها مبوجب نص املاّدة       

، برفض العرض الذي يرتتب عنه هيمنة املتعامل املتعاقد على السوق، حيث 247- 15من املرسوم 

جلنة فتح األظرفة وتقييم ( ح تقرت :" تنص املادة السالف ذكرها يف الفقرة الثانية، املطة الرّابعة على

، على املصلحة املتعاقدة، رفض العرض املقبول، إذا تبث أّن بعض ممارسات املتعهد تشّكل )العروض

تعسفًا يف وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب يف إختالل املنافسة يف القطاع املعين بأّي طريقة  

  ...".كانت

                                                           
46

اإلمجايل للمتعامل اإلقتصادي املختار مؤقتا، أو كان سعر إذاكان العرض املايل :  على 247-15، من املرسوم 05، املطة 72/03تنص املادة   

رات واحد أو أكثر من عرضه املايل يبدو منخفضا بشكل غري عادي، بالنسبة ملرجع أسعار، تطلب منه عن طريق املصلحة املتعاقدة كتابيا، التربي

املصلحة املتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقّرت أّن جواب املتعهد غري والتوضيحات اليت تراها مالئمة، وبعد التحقق من التربيرات املقدمة تقرتح على 

  ..."مربر من الناحية اإلقتصادية
أو عقد مهما كانت طبيعته / يعترب عرقلة حلرية املنافسة او احلّد منها أو اإلخالل �ا وحيظر كّل عمل و): " م.م( 03-03من األمر  10املادة   47

  ."ستئثار يف ممارسة نشاط يدخل يف جمال تطبيق األمروموضوعه يسمح ملؤسسة باإل
أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه /يعترب عرقلة حلرية املنافسة أو احلّد منها أو اإلخالل �ا وحيظر كّل عمل و: " 03-03من األمر  10املادة   48

  ."يسمح ملؤسسة اإلستئثار يف ممارسة نشاط يدخل يف جمال تطبيق هذا األمر
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افسة يف هذا ا�ال، حيث ميكن الّنظر إىل قانون الّصفقات هذا ما يأيت تناسبا و أحكام قانون املن

العمومية مبجال هذه الرؤية على أنّه يضبط املنافسة يف الّصفقات العمومية مبجال مقارب لقانون 

  .املنافسة عن طريق تنظيمها بإجراءات تفّعل وتضمن عمل قواعد املنافسة
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  خـــــــــــــــــــاتـــــــــــمــــــة

إعتماد آليات نظام إقتصاد السوق، الذي تسود فيه حرية املبادرة اخلاّصة، ويدعم احلريات إّن 

اإلقتصادية مبختلف مضامينها، يقتضي تبين نظام جديد يف تدبري ا�ال اإلقتصادي، حيث أّن 

من التدخل يف السوق يستدعي دخول أشخاص آخرين، سواء ما ) الّدولة(   إنسحاب أشخاص

تعلق مبستوى الفعل اإلقتصادي أو ما تعّلق بتنظيم هذه التصرفات، عرب سبل النوظمة اليت تشهد 

 .بروزا يف ظل إزدهار احلريات اإلقتصادية

ات القطاعية األخرى لدليل على إّن بروز اهليئات اإلدارية املستقّلة على شاكلة جملس املنافسة واهليئ

توجه يستجيب لبعث آليات السوق وحتفيزها عرب املثري الوحيد والالزم لذلك ببناء قاعدة إقتصادية 

يستجيب الناشطني فيها ملقتضيات فاعلية السوق عرب إرساء قواعد ضابطة تساعد يف الوصول إىل 

 .ا املنافسةسوق تنافسي متناغم مؤطّر باحلدود القصوى املمكنة ملزاي

إّن قانون املنافسة كواجهة إلقتصاد السوق احلر يتضّمن وجوب نفاذه عرب كّل نشاط ميارس من قبل 

مبفهوم املخالفة يرتتب عن عدم وجود جتليات إلنفاذ مبادئ  .أّي شخص من أشخاص القانون

دية ولو بشكل املنافسة احلرّة ضمن القوانني اليت تتضمن تنظيما يشمل تدخالت يف السوق اإلقتصا

غري مباشر، وضمن حدود واليات القانون العام على شاكلة قانون الصفقات العمومية، نقص حمتمل 

ملزايا املنافسة مبا ميكن له التأثري على كامل الّدورة اإلقتصادية نظرا لرتابطها وإتساقها وفق منعكسات 

  .شرطية

لنصوص املوضوعية لقانون املنافسة يف عدد األمر الذي يفسر إحالة قانون الصفقات العمومية إىل ا 

من املرات، كما أنّه يف جممله ال يتضمن مبادئ خمالفة للمبادئ العاّمة للمنافسة املتأصلة يف املمارسة 

القبلية لوجود القانون املتعلق باملنافسة، من ّمت فإّن حرية املنافسة يف صفقات املتعامل العمومي وعرب 
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صفقات العمومية وبشكل تصاعدي متفاوت، أحاطت عملية الشراء مجيع النصوص املنظمة لل

العمومي مببادئ تضمن نزاهة ومصداقية النفقة العمومية بالشكل الذي يستجيب ملضامني احلريات 

  .العامة اإلقتصادية

كان هذا عرب الّتأكيد على تفعيل مبدأ املنافسة يف الّصفقات العمومية األمر الذي يستتبع تطبيق هذا 

، وكذا عرب  247-15ئاسي من املرسوم الرّ  5بدأ بالشكل العام الذي ورد يف سياق نص املادة امل

كامل مراحل إبرام الصفقة العمومية اليت تتم وفق املبادئ املكرسة لتفعيل اخلاصية التنافسية عرب حترير 

املنافسة، وتقعيد  الطلب العمومي، اإلعالم به، فتح ا�ال لتعدد املتنافسني، وضمان نزاهة إجراءات

  . معايري اإلنتقاء حسب شروط موضوعية تضمن جناعة الطلب العمومي
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 :المراجع بالّلغة العربية/ ب

لصفقات العمومية يف القانون اجلزائري، ديوان املطبوعات محامة قدوج، عملية إبرام ا )1

  .2004اجلامعية، اجلزائر، 

، امللتقى األّول قراءة يف قانون الصفقات العمومية - تفعيل مبدأ املنافسةمساح فارة،  )2

حول قانون املنافسة بني حترير املنافسة وضبط السوق، ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

  .2015مارس  17و 16جامعة قاملة،

سهام بن دعباس، املتعامل املتعاقد يف ظل النظام القانوين للصفقات العمومية، مذكرة  )3

  .2005ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، عنابة، 

مدى مالءمة نظام الصفقات العمومية يف اجلزائر لتجسيد عبد احلكيم حططاش،  )4

، مداخلة يف املؤمتر الدويل املتعّلق بتقييم 2014-2001برامج اإلستثمارات العاّمة للفرتة 

آثار برامج اإلستثمارات العاّمة وإنعكاسا�ا على الّتشغيل واإلستثمار والّنمو اإلقتصادي 

، 01، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف2014-2001خالل الفرتة 

 .2013مارس  11/12

  .عريب -قاموس املعاين، قاموس إلكرتوين، عريب )5

، جملة البحوث القانونية الدستور واملنافسةحممد حممد عبد اللطيف أبو املعاطي،  )6

  .2005واإلقتصادية، كلية احلقوق، املنصورة، مصر، 



2018 ديسبمبر الرابع العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية   

ية إمتدادات
ّ
فقات يف املنافسة حر

ّ
العمومية  الص  

تلمسان جامعة  -محمد ديب: األستاذ   

 

املركز اجلامعي بآفلو   –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  151  

 

مهند خمتار نوح، اإلجياب والقبول يف العقد اإلداري، دراسة مقارنة، منشورات احلليب  )7

  .2005احلقوقية، بريوت، لبنان، 

مواجهة الفساد يف جمال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه علوم، نادية تياب، آليات  )8

  .2013جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 

ناصر لباد، القانون اإلداري، اجلزء الثاين، النشاط اإلداري، لباد للّنشر، سطيف،  )9

  .دون سنة نشر.اجلزائر

 اجلزائري بني مثالية املساواة وواقعية الّتمييز اإلجيايب،القانون نصر الدين األخضري،  )10

  .2014ا�لة اجلزائرية للعلوم القانونية، كلية احلقوق،جامعة اجلزائر، 

  
2/ La Bibliographie en langue étrangère : 
 

I. Bouziane MANSOURA, marchés publics, conférence en matière de marchés 
publics, 02eme année,02 promotion, direction de formation de base, Ecole supérieure 
de la magistrature,2010-2011. 

II. Christophe LAJOYE, droit des marchés publics, BERTI. éd, Alger, 2007, 
p.104. 

III. Francis-Paul BENOÎT, le droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, 
p.609. 

IV. Fritz HEIMAN, Francois VINCKE, fighting corruption, international corporate 
integrity hand-book, ICC product, n 678E, éd 2008, p.23 

V. INTOSAI, professional standars committee, (ISSAI.20), principles of 
transparency, can be found through the link: www.issai.org, and   the link: www. 
Intosai.org 

VI. Michel GIBAL, le nouveau code des marches publics-une réforme composite, 
la semaine juridique, Juris Classeur périodique, éd général, n16, Paris, 2004. 

VII. Nasser SEFAH, les marchés public, formation pour le compte des inspecteurs 
des finances(I.G.F), Ministère des Finances, Ecole Supérieure de Commerce, Janv.-
Fév. 2015. 

 



 2018الرابع  ديسمبر   العدد  –مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية 

  .الرقابة على القرارات التنظيمية يف ظل القانون اجلزائري

 تلمسانجامعة  -  منير عمارة :    : األستاذ

 

 املركز اجلامعي بآفلو –جملة دورية دولية حمكمة تصدر عن معهد احلقوق و العلوم السياسية  152

 

                                                  الرقابة على القرارات التنظيمية يف ظل القانون اجلزائري

  .جامعة تلمسان –عمارة منير:    األستاذ.                                                                                                     

  

              2018ماي 10:     القبول للنشرتاريخ          2018 مارس  13:  اإلستالم تاريخ 

  

  :ملخص     

الرقابة على التنظيمات تطرح إشكالية اجلهة املختصة �ا حبيث أن التنظيمات تتفرع إىل  إنّ          

على قدم املساواة  وبالتايل يعتربأخر يستمد أساسه من الدستور  وإىل نوعما هو يعترب تنقيد للقوانني 

على هدا األساس كان البد من توضيح ما املقصود بالنصوص التنظيمية  و   ،وبني القانون بينه 

و ا�لس  التنفيذيةوبيان طريقة الرقابة عليها اليت يتقامسها كل من القضاء اإلداري فيما خيص املراسيم 

 .الدستوري فيما خيص املراسيم الرئاسية

  .إخطار ا�لس الدستوري ،رقابة القضاء اإلداري ، تنفيذيمرسوم  ،مرسوم رئاسي  ، الرقابة :المفتاحيةالكلمات 

Résumé : 

Le contrôle des règlementations soulève le problème de l'autorité compétente de 
sorte que les règlementations se ramènent à ce qui est considéré comme une 
restriction des lois et à un autre type dérive de la Constitution et est donc il est 
en égalité avec la loi 
Sur cette base, il est nécessaire de éclaircissez ce que l'on entend par textes 
réglementaires et comment les contrôler, est qui été partagé entre le pouvoir 
judiciaire administratif par rapport aux décrets exécutives et au Conseil 
constitutionnel pour les décrets présidentiels 
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  : مقدمة  

عهد امللك شارل التاسع في فرنسا، هلةفي و ولأل(lerèglement )ظهر مصطلح التنظيم      

عن أنه مل يكن مصنفا ضمن اهلرم القانوين ، بل كان جمرد وسيلة للتعبري ال ، إ1574-1560)(

  . 1ممتلكات امللكعلى رادة امللكية ، حفاظا إلا

و قد أدى تطور وظيفة السلطة التنفيذية وقيام الدولة بعدة وظائف بعدما كانت تقتصر على 

التعليم  ليمتد نشاطها إىل وظائف أخرى كانت , الصحة , الدفاع ,  الكالسيكية كاألمنالوظائف 

تنظيمها جبملة من النصوص القانونية  اقتضىاألمر الذي   الصناعة, حمصورة فقط يف األفراد كالتجارة 

ال تقتصر فقط يف القوانني اليت تعد اإلطار بل ال بد من نصوص تنظيمية لوضعها موضع التنفيذ 

وعلى هذا األساس ال بد هلذه األخرية أن تكون غري خمالفة للقوانني إذا كانت تنفيذية وغري خمالفة 

تتمثل ممارسة الرقابة على  فيما : اآلتية  شكاليةاإل سبق بيانه نطرق مما ،  للدستور إذا كانت رئاسية 

  .  التشريعية؟هذه التنظيمات حىت ال تتعدى على إختصاص السلطة 

 والسلطات املختصةالتطرق إىل معىن النصوص التنظيمية  ينبغيولإلجابة على هذه اإلشكالية      

  . )الثاين املبحث(واجلهات املختصة بالرقابة على النصوص التنظيمية )األول املبحث(بإصداره 

 .بإصداره والسلطة المختصةمعنى النصوص التنظيميـــة  :األول المبحث

بإصداره  السلطات املختصة و نتطرق من خالل هذا املبحث إىل معىن النصوص التنظيمية      

  ).املطلب الثاين(التنظيمية  وخصائص النصوص). املطلب األول(

  .بإصداره السلطات المختصة و معنى النصوص التنظيمية :األولالمطلب 

  ).ثانيا(بإصداره  والسلطات املختصة)أوال(معىن النصوص التنظيمية املطلب إىل نتطرق من خالل هذا

   .معنى النصوص التنظيمية: أوال

                                                 
 141.، ص  2010،دار بلقیس للنشر، الجزائر ،  2008مركز رئیس الجمھوریة في تعدیل:بن سریة سعاد1
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األفراد الذين تنطبق عليهم الشروط هي النصوص اليت تضع قواعد عامة موضوعية تسري على مجيع 

 .2القاعــدة هذه اليت وردت يف

كما تعرف النصوص التنظيمية أ�ا تلك القرارات التنظيمية العامة اليت تتضمن قواعد عامة      

وظيفتها واليت تتمثلجبملة من املراكز القانونية واألفراد غري احملددين بذوا�م  تتعلق. وجمردةوموضوعية 

  .3ء أو تعديل أو إلغاء من املراكز القانونية العامـةيف إنشا

بأ�ا قواعد عامة جمردة، ال تنطبق على أشخاص بصفا�م، وإمنا تنطبق على مجيع 4وعرفها البعض 

وعلى الوقائع اليت تتوافر فيها  القاعدة،األشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط اليت تتضمنها هذه 

   .الشروط واألوصاف الواردة �ـا

ويطبق . فالنص التنظيمي يعترب تشريع ختتص بإصداره سلطة تنظيمية وفقا ألحكام الدستــور       

  .القرارات على األفراد دون أن يتوقف ذلك على قبوهلم هلذه 

  .السلطات المختصة بإصدار النصوص التنظيمية :ثانيا

ويتقاسم هذه . التنظيميةهي من إختصاص السلطة التنفيذية املخول هلا إصدار النصوص        

وينفرد رئيس الدولة .السلطة كل من رئيس الدولة والوزير األول يف النظام السياسي الدستوري الربملاين

  5.�ذه السلطة يف النظام السياسي الدستوري الرئاسي

فإن السلطة املختصة بوضع التنظيمات تتمثل يف كل من .أما يف النظام القانوين اجلزائري      

الذين هلما سلطة تنظيمية عامة يف صورة مراسيم رئاسية ومراسيم .الوزير األول واجلمهورية يسرئ

  .6املعدل واملتمم1996تنفيذية و هذا يف ظل دستور 
                                                 

  02،1986مجلة العلوم اإلداریة، العدد  المتحدة،القرارات اإلداریة التنظیمیة في دولة اإلمارات :عليمرغي شمس 2
 . 152،ص رمص

  ،دار ھومة، الجزائر1999ط ,نظریة القرارات اإلداریة بین علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري: عوابدي عمار3
  . 111،ص 1999

 . 167، ص 1976، العربیة، مصرالنھضة  ر، دا01طاإلداري،  القرار :محمودحافظ محمد 4
 .165 السابق، صالمرجع  :علي مرغيشمس 5
 .المعدل والمتمم 1996دستور  من  99و 143المادتین   6
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وجتدر اإلشارة إىل أن اختصاص السلطة التنفيذية بوضع التنظيمات اختصاص أصلي متارسه حىت مع 

  . اختصاص ال ميارس يف حالة غياب الربملان فهو. الربملانوجود 

إصدار قرارات تنظيمية في صالحية رئيس اجلمهورية  «أ�ا  علىفتعرف  أما املراسيم الرئاسية

تويل رئيس اجلمهورية  تنظيم تلك ا�االت غري  «: و كذا تعرف على أ�ا  7».شكل مراسيمفي 

 8».املسندة دستوريا للربملان بواسطة املراسيم الرئاسية

  :التنظيمية خصائص النصوص :الثانيالمطلب 

- تتمتع النصوص التنظيمية سواء التنفيذية أو الرئاسية جبملة من اخلصائص فهي قواعد عامة و جمردة 

يف حني أن املراسيم الرئاسية هي مستقلة عن )ثالثا(و تتمتع باحلجية ) اثاني(وتتصف بالعمومية ) أوال(

  . )رابعا  (القوانني 

  :قواعد عامة ومجردة:أوال

وال تسري على . املراكز القانونية اليت تنشئها هي عامة وجمردة التنظيمي أنالنص  من خصائص       

إذ ينطبق 9.بل على كل فرد وكل حالة تتوافر فيها شروط انطباق القاعدة. فرد أو أفراد معينني بذوا�م

 10فيه الشروط احملددة يف النص التنظيمي فرد تتوفرأي على  فيها احلكم الوارد

  . بالعموميةالنص التنظيمي يتصف :ثانيا

أي تتضمن قواعد عامة،قانونية  وتنظم مراكز،والتجريدبالعمومية  التنظيميةتتصف النصوص 

  .  "11إنشاء أو تعديل أو إلغاء يف املراكز القانونية العامة يفتهاوظوموضوعية جمردة،عامة 

                                                 
 154.ص  ،2001قرفي،باتنة،مطبعة عمار  الجزائري،القانون اإلداري  ئمباد: فریدةقصیر مزیاني 7
 230.ص 1993, الجزائر , دار الھدى للنشر و الطباعة والتوزیع , 20 الجزائري، طالسیاسي  مالنظا: سعیدبوالشعیر 8
  ، مجلس األمة2008، 19بین النصوص التشریعیة والتنظیمیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد  العالقة: نسیمةبلحاج   9

 . 22و 21 ص.2008الجزائر، 
  13.، ص 2006الجزائر،  والتوزیع،دار العلوم للنشر  القانونیة،للعلوم  لالمدخ: الصغیربعلى محمد 10
 اإلداریة بین علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري ، دار ھومھ للنشر و التوزیع  تالقرارا نظریة:عمار عوابدي11

 111 .، ص  2005الجزائر
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بل هو قابل يف أي وقت للتعديل . وال يعين هذا أن النص التنظيمي يبقي ساري املفعول بصفة دائمة

وبالتايل .املتجددةويطبق على مجيع احلاالت  ساري املفعولواإللغاء من طرف السلطة املختصة فيبقى 

  . مل يطبق أصال والتجريد ولوال تزول صفة العمومية 

  :بالحجية تمتاز:ثالثا

للجميع وحيتج �ا على مجيع األفراد مثل النصوص التشريعية يف  بأ�ا موجهمتتاز النصوص التنظيمية 

  .12معناها اخلاص الضيق

  :القوانينالمراسيم الرئاسية عن  استقاللية:رابعا

أ�ا نعىن به هنا واالستقالل . تنظيمات مستقلةهي عن رئيس اجلمهورية  الرئاسية الصادرةإن املراسيم 

وهو ما مييزها  14.الدولةفي  تا، بل من الدستور مصدر كل السلط13وجودها للقانونفي تستند  ال

 .عن املرسوم التنفيذي

  . الجهات المختصة بالرقابة على النصوص التنظيمية :الثاني المبحث

واملراسيم  )األول املطلب(من خالل هذا املبحث نعاجل كيفية الرقابة على املراسيم التنفيذية       

  . )املطلب الثاين ( الرئاسية

                                                 
 . 43ص  السابق،المقال : بلحاج نسیمة 12
  230.ص ،2008،ج، الجزائر. م. ، د02ط التعبیرالمؤسساتي،ووسائل الدستوري الجزائري  النظام: فوزيأوصدیق 13
كلیة الحقوق  دولة،أطروحة دكتوراه  والثنائیة،السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة  :محمدبورایو14

 117.ص  ،2012الجزائر،جامعة 
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 .التنفيذيةالرقابة على المراسيم  :األولالمطلب 

أساسها القانوين يف  واليت جتد)أوال(إن الرقابة على املراسيم التنفيذية تكون من طرف القضاء اإلداري 

أو ما يعرف بعيب عدم  االختصاصعلى  التعدييف حالة  الرقابة تكونوهذه )ثانيا(الدستور 

  . )رابعا(وهي تعترب رقابة مشروعية  )ثالثا(اإلختصاص 

  . اإلداريممارسة الرقابة من طرف القضاء :أوال

واليت . التنظيمي واالختصاصالتشريعي  االختصاصفعالة لرقابة الفصل بني  تعترب هذه الرقابة     

املشروعية وسيادة  احرتام مبدأللقضاء اإلداري إلجبار اإلدارة على  يستطيع املواطن اللجوء مبقتضاه

  .الصادرة عن اإلدارة قد سببت أضرارا لألفراد هذه التنظيماتوذلك عندما تكون .القانون

التنظيمي املخصص للوزير األول متارس عليه رقابة مشروعية من طرف جملس الدولة  أن ا�الحيث 

  .15 أي يعترب تنفيذا للقواننيألنه تنظيم تنفيذي للقوانني

  .للرقابة األساس القانوني:ثانيا

القضاء حق النظر يف الطعن يف قرارات السلطات  منحواملتمم املعدل  1996طاملا أن الدستور       

 158حيق جلميع اهليئات و األفراد اللجوء إليه استنادا إىل نص املادة  فانه161حسب املادة اإلدارية

أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة والكل سواسية أمام القضاء "حيث جاء فيها . من الدستور

  " .وهو يف متناول اجلميع وجيسده احرتام القانون

تنشئ وان كانت النصوص التنظيمية أعماال تشريعية من حيث موضوعها وطبيعتها نظرا أل�ا       

هذه التنظيمات تعترب من الناحية الشكلية قرارات إدارية على  إال. كالقواننيقانونية عامة وجمردة   قواعد

                                                 
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة  الجمھوریة، عملیة الرقابة الدستوریة على السلطة التنظیمیة لرئیس: قارش أحمد  15

 . 57، ص2002،الجزائر
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بسلطة  اإلداري يتمتعإذ من املتعارف عليه فإن القضاء .  16أساس أ�ا تصدر عن السلطة التنفيذية

رقابة مدى قانونية القرار اإلداري التنظيمي إما تفسريا أوفحصا للشرعية أو إلغاءاأوتعويضا يف دعوى 

  .17املسؤولية

وأخرية قضائية أوىل  وتعترب درجةالدولة  وهي جملسوهلذا الغرض أنشأت جهة قضائية جديدة       

 18الدولة خيتص بفحص قرارات األجهزة املركزية فمجلس. املركزيةلقرارات السلطات اإلدارية  بالنسبة

رئاسة  راسيمم(والتنظيمات التنفيذية اليت تندرج حتت هذا املصطلح كل من التنظيمات املستقلة 

  ).وتنفيذية

 .  )االختصاصعدم  عيب(موضوع الرقابة :ثالثا

مبا أنه ميكن لكل من له مصلحة أن يطعن من أجل إلغاء املرسوم التنفيذي أمام جملس الدولة        

إذا صدر مرسوم تنفيذي من الوزير األول هو من   إذا اعتدت على ا�ال املخصص للربملان، فمثال

اليت تزيد على  وتقرير العقوباتأو إنشاء الضريبة  واحلريات العامةكمجال احلقوق . اختصاص الربملان

نظرا ملخالفته قواعد  .االختصاصعقوبة املخالف فإن املرسوم التنفيذي يكون مشوبا بعيب عدم 

عدم االختصاص من أهم العيوب اليت ميكن  يعد عيبو .توزيع االختصاص اليت وضعها الدستور

  .وفق أحكام القانون اإلداري �19لس الدولة أن يستند إليها عند حكمه باإللغاء

إذا كان ال يدخل يف نطاق اختصاص . العيب بأنه عدم القدرة القانونية على اختاذ القرار ويعرف هذا

ك عندما تصدر سلطة إدارية قرار ليس من ويتمثل ذل. القانوين للجهة اإلدارية اليت أصدرته

  . 20اختصاصها
                                                 

, الجزائر, ج.م.د,  شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل , قانون المنازعات اإلداریة  :رشیدخلوفي 16
 .33ص , 1994

 والمتمم وتنظیمھ المعدلالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعملھ  98/01من القانون العضوي رقم  09المادة 17
 . 2008فیفري  25الصادر في  09- 08من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة  901المادة 18
 1998،الجزائر ،ج.م.د،1998ط ،2ج الجزائري،النظریة العامة للمنازعات اإلداریة في النظام القضائي :عمارعوابدي 19

 .ممتالمعدل و الم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعملھ و تنظیمھ 98/01من القانون العضوي رقم  09و م ،500ص 
 45ص  السابق،المقال : بلحاج نسیمة20
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يلحقه  الذيالتنظيم وحسب رأي الفقه اإلداري فان  أما يف حالة عيب عدم االختصاص اجلسيم    

للطعن فيه أمام  قابال. ماديعيب عدم االختصاص اجلسيم يفقد طبيعته القانونية ويصبح جمرد عمل 

وذلك يف نطاق أحكام نظرية انعدام . عن فيه بشرط امليعاديتقيد الط وال. العاديجهات القضاء 

  .اإلدارية القرارات 

الدولة الفرنسي حني ممارسته الرقابة على دستورية القرارات اإلدارية بعد صدور  أكده جملس وهذا ما

اإلداري باملفهوم الواسع أن يتوىل أمر  يستطيع القرارا�االت اليت ال  والذي حيدد. 211958دستور 

  . تنظيمها

  :ذلك ومن أمثلة

بصدور قرار  واليت تتعلق 1962جوان  13ففي قضية ا�لس الوطين لقلم األطباء الصادر يف      

منه  37و 34ينظم مسالة التامني االجتماعي اليت خصص الدستور أمر تنظيمها مبوجب املادتني 

وبالتايل تلتزم . لة عدم دستورية هذا القرار العتدائه على منطوق الدستورقرر جملس الدو  .للقانون

تلقاء نفسها بتقرير عدم شرعية القرارات املخالفة ألحكامه دون حاجة لوجود نص يبيح  احملاكم من

  .الرقابةتلك 

ومن صوره أن . املصري عندما يكون العيب جسيم به املشرعالذي أخذ  االجتاه وهو نفس       

كأن تتوىل السلطة . يصدر القرار من طرف فرد عادي أو يصدر القرار من سلطة ليست خمتصة

  .22"التنفيذية عمال من أعمال السلطة القضائية آو السلطة التشريعية

  . الرقابةطبيعة :رابعا

يقوم  الذي. اإلداري إختصاص القاضيفيما خيص الرقابة على املرسوم التنفيذي فهي من         

احلقيقة ما هي إال رقابة  يف الرقابة أ�اإال أنه يتبني من هذه . 23مبراقبة مدى مشروعية هذه القرارات

                                                 
21 Article 34 de la constitution de la républiquefrançaise. 

، ص 1996،القاھرة، مصر، دار الفكر العربي، 07األول، ط اإللغاء، الكتابقضاء . القضاء اإلداري :سلیمان الطماوي22
708. 
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حبيث أن جملس الدولة الفرنسي عند قيامه �ذه الرقابة ال يراقب . املرسوم التنفيذي مدى دستورية هذا

مطابقتها للمبادئ العامة للقانون  فقط مدى مطابقة هذه القرارات للقوانني بل متتد إىل مراقبته مدى

يقوم برقابة مدى مطابقتها للدستور بطريقة غري  وبالتايل. الدستوريةالذي يعد من مكونات الكتلة 

  .24مباشرة

  . الرقابة على المراسيم الرئاسية:الثاني المطلب

و ا�ردة،التنظيمية صاحب القاعدة العامة يف إنشاء القواعد العامة و  بسلطتهأصبح رئيس اجلمهورية 

  )ثانيا ( وكيفية ممارستها ) أوال ( مما يتعني حتديد طبيعة الرقابة 25.يف ذلك االستثناءالربملان صاحب 

 . الرقابة طبيعة: أوال

أساسه ومصدره من  يستمدتشريع تعترب  إن املراسيم الرئاسية يصيبها عيب عدم الدستورية أل�ا      

الدستور مباشرة، وبالتايل فال يلحقها عيب عدم الشرعية إال يف حالة خمالفتها للمبادئ العامة 

 واليت تعتربوالرقابة الدستورية على التنظيمات تنحصر يف تلك اليت يصدرها رئيس اجلمهورية .للقانون

من الدستور بنص املادة تنظيم مستقل من اختصاص رئيس اجلمهورية حيث يستمد مصدره 

 باحرتاموهوملزمة 2016من تعديل الدستوري 143 و اليت تقابلها املادة1996دستور  125/1

  26الدستور  واحرتام مسووعدم خمالفة مبدأ التدرج القانوين 

  :كيفية ممارسة الرقابة على المراسيم الرئاسية:ثانيا

                                                                                                                                                         
, الجزائر, المؤسسة الجزائریة للطباعة ,  1989النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي في ظل دستور  :إدریسبوكرا  23

 . 330ص ,  1992
24H. Portelli, « droit constitutionnel» , 7 éme édition , Dalloz , France,  2007.p27. 

معھد , مذكرة ماجستیر ,  1996اإلختصاص التنظیمي للسلطة التنفیذیة في الجزائر على ضوء دستور : بن مالك بشیر25
 45.ص ،1999, الحقوق جامعة سیدي بلعباس 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیاسیة , المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونیة  :فظةنبالي 26
 7ص , 2012, كلیة الحقوق , 3العدد ,
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احلكم  )ثانيا(وطبيعة هذه الرقابة جوازية )أوال(تكون الرقابة على املراسيم الرئاسية عن طريق اإلخطار 

  )ثالثا(الصادر فيها إلزامي 

  .اإلخطارممارسة الرقابة عن طريق  :أوال

تقوم جهات اإلخطار املعنية بإرسال رسالة  القانون،جمال على متعد  حالة وجود مرسوم رئاسيفي 

وتكون 27موضوع اإلخطارعلى الرسالة ه ذه حتتويأن  وال بدإخطار إىل رئيس ا�لس الدستوري 

 .28باملرسوم الرئاسي موضوع اإلخطار  مرفوقة

املادة  ذلك مبقتضى و هذه29بعملية اإلخطار الرقابة تقتصر على جهات معينة مكلفةه ذه كما أن

  2016.من التعديل الدستوري لسنة  187املادة  واليت تقابلها1996دستور من  166

  .هذه الرقابة جوازية  طبيعة: ثانيا

املراسيم  عن طريق حول أي تعد يكون 30الرقابة تكون بإخطار ا�لس الدستوري ه ذهإن 

  الرقابة من تلقاء نفسه ه ذهارسة جمال القانون كون أن ا�لس الدستوري ليس بإمكانه ممعلى  الرئاسية

أن إخطار ا�لس الدستوري بشأن تعدي  جوازية، ذلكاملراسيم الرئاسية تعد  على والرقابة 

              و مسألة جوازية باإلمكان ممارستها أو اإلمتناع عن ممارستهاهعلى جمال القانون  املراسيم الرئاسية

 ةجمال السلطعلى القوانني العضوية املتجاوزة �اهلا و املتعدية عكس الرقابة على دستورية على  ذاهو 

   32و أي خمالفة أو خروج عن روح و مقتضى الدستور31.إلزاميةاحلالة ه ذه فيحبيث تعد يمية التنظ

                                                 
و  2010الجزائر، , ج . م. الیوم، دإلى  االستقاللالمؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من : بلحاج صالح27

 322.ص 
 .2016ماي  11الصادر في , النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  من 10و  08المادتین 28
العدد  واالقتصادیة والسیاسیة،الجزائریة للعلوم القانونیة  القانونیة، المجلةالرقابة الدستوریة للنصوص : عطاء هللا بوحمیدة29

 40.ص ،2010,الجزائر  الحقوق، جامعةكلیة  ،04
، 2013، 01المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري، العدد  ردو: اسعبعمار 30

 67.ص
 67-71.، ص السابقجعالمر: عمار عباس31

مجلة االجتھاد . التشریع الجزائري وتطبیقاتھ فيمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین : جمیلة شھرزاد، مدوربوسطلة 32
، جامعة والعلوم السیاسیةالحقوق  ، كلیة04العدد  الجزائري،أثر االجتھاد القضائي على حركة التشریع  القضائي، مخبر

  346.، ص 2008بسكرة،الجزائر، مارس
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إخطار ا�لس الدستوري بدعوى عدم دستورية  املراسيم الرئاسية من الناحية عليه قد يرتتب 

 .املوضوعية

 

  

  .الرقابةالمترتبة على هذه  النتيجة :ثالثا

القرار الذي  عند القيام بفحص مدى دستورية املرسوم الرئاسي من طرف ا�لس الدستوري فإن 

رئيس فيها مبا .والقضائية واإلداريةت العمومية االسلط فةملزم لكا يصدره ا�لس الدستوري يكون

جمال القانون و هو ما نصت علية  تصاصإخ علىو ذلك يف حالة تعدى مرسوم رئاسي 33اجلمهورية 

إذا ارتأى ا�لس الّدستوري أن نّصًا تشريعّيا أو تنظيمّيا غري دستورّي، يفقد هذا النص  :191املادة 

  . أثره، ابتداء من يوم قرار ا�لس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
كلیة الحقوق و العلوم , رسالة دكتوراه في  القانون العام , الصالحیات التشریعیة لرئیس الجمھوریة :دالللوشن 33

  259.ص . 2011, السیاسیة جامعة باتنة 
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 خاتمة

تصدرها احلكومة دون أية رقابة إن استدراك النقائص غري ممكن بالنسبة للنصوص التنظيمية اليت       

فان جملس الدولة . يف حالة تعدي النصوص التنظيمية على جمال القانون مسبقة ومن هذا املنطلق فإنه

وذلك يف إطار صالحيتها . له دور فعال يف تصحيح هذا الوضع أثناء عملية فحصه هلذه املشاريع

  االستشارية أي الرقابة السابقة

ع املراسيم الرئاسية والتنفيذية تعرض وجوبا على جملس الدولة إلبداء الرأي حيث لو كانت مشاري    

وجود طعون يف  والتنظيمي وبالتايل عدمهلذا األمر أمهية يف الفصل بني ا�ال التشريعي  لكان. فيها

مما القواعد القانونية  االنسجام بنياملراسيم التنفيذية بكثرة أمام جملس الدولة مما حيقق التناسق و 

  34.درجةيضمن عدم تعدى قانونية أدين درجة على إختصاص قاعدة قانونية أعلى 

يف اجلزائر فيما خيص شرعية الطعن يف القرارات التنظيمية  أما بالنسبة لالجتهاد القضائي اإلداري

الصادر عن خمتلف السلطات اإلدارية املركزية إال أنه مل حيدث أن مت الطعن يف املراسيم الرئاسية 

يف اجلزائر ما عدا حالة جلوء أحد األشخاص يف والية تبسة للقضاء لرفع دعوى  املراسيم التنفيذيةو 

  .قضائية ضد رئيس اجلمهورية و هي قضية مل تتضح مدلوالها

  :قائمة المصادر و المراجع 

 بالعربية المراجع:  

 م. د ،02ط املؤسسايت، التعبري ووسائل اجلزائري الدستوري النظام: فوزي أوصديق .1

 .2008ج،اجلزائر،

  القاهرة،العريب الفكر دار ،07ط،األول بالكتا اإللغاء، قضاء. اإلداري القضاء: سليمان الطماوي .2

 .1996،مصر

 .2010اجلزائر، للنشر، بلقيس دار ،2008تعديل يف اجلمهورية رئيس زمرك: سعاد سرية بن .3
                                                 

 . 48و 47 السابق، صالمرجع   :نسیمةبلحاج  34
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 للربملان  التشريعي البيئي اإلطارأثر دسرتة احلق ببيئة سليمة على 

  . المركز الجامعي آفلو – سمية بلهواري:  ةاألستاذ

  

               2018جوان30:     القبول للنشرتاريخ          2018 ماي 15:  اإلستالم تاريخ 

  : ملخص 

يعد االعرتاف باحلقوق االساسية و احلريات الفردية النواة االوىل للحركـة الدسـتورية و حجـر االسـاس   

للنظرية الدستورية إذ ان احلقوق املعرتف �ا تشكل قيـد علـى السـلطة كمـا ان هـذه االخـرية مل تـأيت إال 

ص القانونيـة تسـتمد النصـو   أنمن أجـل محايـة و ضـمان التمتـع بـاحلقوق و احلريـات  بـالعموم ،  كمـا 

الشــرعية الدســتورية هــي الضــمانة العليــا علــى   أناملتمثــل يف الدســتور إذ   األعلــىقو�ــا  مــن مصــدرها 

ســـلطات الدولـــة و فيهـــا تتأكـــد ســـيادة القـــانون عليهـــا ، و بـــذلك يعـــد دور الســـلطة التشـــريعية يف ســـن 

كما , الشرعية الدستورية   إطاريف  الدستوري للحقوق  اإلقرارالقوانني أداة مباشرة  لتفعيل و تكريس 

رقابــــة  علــــى مــــدى تكــــريس الســــلطة التشــــريعية للشــــرعية  آليــــةتشــــكل الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانني 

 . الدستورية 

االعرتاف الدســـتوري بـــاحلق ببيئـــة ســـليمة كحـــق أساســـي يف الدســـتور اجلزائـــري قـــد يتـــوفر علـــى محايـــة فـــ

االخـــرية تســـتمد اختصاصـــا�ا و مشـــروعية أعماهلـــا مـــن  دســـتورية يف مواجهـــة ســـلطة  التشـــريع ، فهـــذه

           الدســتور إذ يوجــب عليهــا اختــاذ تــدابري تشــريعية الزمــة لتعزيــز و محايــة احلــق و انفــاذه و ذلــك بتعــديل

و وضــــع قواعــــد جديــــدة  هــــذا مــــن ناحيــــة و مــــن ناحيــــة اخــــرى يلزمهــــا بعــــدم اصــــدار تشــــريع خيــــالف 

  .عه عدم الرتاجع القانوين املقتضيات الدستورية مما يضمن م

، اإلغفـال التشـريعي ، عـدم   القـوانني دسـتورية الرقابـة احلـق ببيئـة سـليمة ،  :المفتاحيـة  الكلمـات

  الرتاجع القانوين ، التزام بالتشريع
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Summary  :     

     The recognition of fundamental rights and individual freedoms 

is the first nucleus of the constitutional movement and the 

cornerstone of the constitutional theory. The recognized rights 

constitute a restriction on power. The latter only comes to protect 

and guarantee the enjoyment of rights and freedoms in general. The 

supreme source of the constitution is that the constitutional 

legitimacy is the supreme guarantee of the state authorities and the 

rule of law is guaranteed. Thus, the role of the legislative authority 

in enacting laws is a direct tool for activating and enshrining the 

constitutional recognition of rights within the framework of 

constitutional legitimacy. Control over the constitutionality of laws 

The mechanism of control over the devolution of the legislative 

power to constitutional legitimacy. 

The constitutional recognition of the right to a sound environment 

as a basic right in the Algerian constitution may have constitutional 

protection against the power of legislation. The latter derives its 

powers and legitimacy from the Constitution. It must take the 

necessary legislative measures to promote, protect and enforce the 

right. On the one hand, and on the other hand, it is obliged not to 

issue legislation that contravenes the constitutional requirements, 

thereby guaranteeing no legal retreat. 
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   مقدمة

احليوي  الذي يوجد فيه االنسان و الكائنات احلية و العنصر االساسـي حلياتـه و تعترب البيئة ا�ال     

ذلك ملا لعناصرها من تكامل و توازن  ، فالبيئة وجـدها االنسـان متوازنـة و مهيئـة مبـا يصـلح لعيشـه اال 

ق ان االنسان نتيجة الفعاله و تطلعاته خاصة مع ظهور حركة التصنيع و استعمل الطاقة االحفورية احل

اضـــرار مجـــة بالعناصـــر االساســـية للبيئـــة و تواز�ـــا االيكولـــوجي كتلـــوث اهلـــواء الـــذي ادى اىل االحتبـــاس 

احلراري و استنفاذ طبقة االزون و تغري املناخ و تلـوث املـاء الـذي اثـر علـى التنـوع البيولـوجي للكائنـات 

ى العـيش يف بيئـة سـليمة و احلية و ما انعكس على احلياة الصحية لالنسان  و الكائنات و مـن مثـة علـ

تلــوث الرتبـــة الــذي اثـــر علــى ســـالمة الغـــذاء و ســالمة صـــحة االنســان  حـــىت علــى التنميـــة االقتصـــادية 

  .املستدامة  

منـذ بدايـة الفـرتة الـيت ميكـن تسـميتها  بالعصـر االيكولـوجي مـع بدايـة سـتينات القـرن العشـرين  و بعــد  

 إجــــراءتتطلــــب تــــدخل و  إذيــــة حمــــل اهتمــــام دويل املشــــاكل البيئ أصــــبحتبالبيئــــة   أضــــرتتراكمــــات 

دراســـات  �ـــدف حلمايـــة البيئـــة خاصـــة مـــع اســـتنزاف مواردهـــا و احلـــد مـــن املشـــاكل البيئيـــة ، اذ متـــت 

 أوجدتصياغة املعايري القانونية الدولية للبيئة بدءا من تصرحيات رمسية اىل ان حتولت اىل قواعد الزامية 

بـــاحلق يف بيئـــة نظيفـــة كحـــق  لإلنســـانبالقـــانون البيئـــي اذ يعـــرتف فـــرع جديـــد للقـــانون الـــدويل  يعـــرف 

         العديــد مــن االتفاقيـــات أبرمـــتاســوة حبــق الفـــرد يف احليــاة و ســالمة بدنـــه ؛ حيــث ان الــدول  أساســي

و ســنت العديــد مــن التشــريعات لتتوافــق مــع املقتضــيات الدوليــة فوضــعت اليــات قانونيــة حلمايــة البيئــة 

 منها الردعية  ،  اذا كان من السهل اعتبار احلق ببيئـة سـليمة مـن حقـوق اجليـل الثالـثمنها الوقائية و 

علــى املســتوى الــدويل فــإن االمــر لــيس باليســر علــى القادمــة  لألجيــالو حــىت اعتــرب كحــق جيــب صــيانته 

املستوى الـداخلي حيـث ان الـدول اختلفـت مواقفهـا الدسـتورية مـن هـذا احلـق  فمـن الـدول مـن قامـت 

يف دستورها على هذا احلق بصـراحة  و حـددت ضـماناته ، و منهـا مـن اشـارت اليـه و احالـت  بالنص
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و منهــا مــن للقــانون تنظيمــه ، و منهــا مــن ادراجهــا علــى ا�ــا واجــب يقــع علــى عــاتق الدولــة و االفــراد 

  .اعتربته كمبدأ توجيهي يف وضع التشريعات و السياسات العامة ، ومنها من مل تشر اليه 

و جمموعــة مــن  83/03كغريهــا مــن الــدول عملــت علــى ســن قــانون يتعلــق حبمايــة البيئــة رقــم   اجلزائــر

املتعلــق حبمايــة البيئــة يف اطــار التنميــة املســتدامة وضــع  03/01القــوانني ذات العالقــة ، اال ان قــانون 

جنائيـة احكام �دف اىل مكافحة  املشاكل اليت تعرتي البيئة بكافة صورها و ترتيب جزاءات ادارية و 

و نظـــرا التســـاع حركـــة دســـرتة احلـــق علـــى  2016و مدنيـــة علـــى خمالفتهـــا ، و مـــع تعـــديل الدســـتور ل

توافــق مــع القــانون الــدويل  ، كمــا انــه عملــت علــى رفــع  إلحــداثمســتوى  العــامل و الــدول املغاربيــة  و 

و اثار خاصـة علـى   أمهيةمن مستوى احلماية من تشريعية اىل دستورية ،  و نظر ملا هلذا التكريس من 

        مســتوى انفــاذه مــن قبــل الســلطات العامــة يف الدولــة ســواء كانــت تنفيذيــة او قضــائية او تشــريعية حــىت 

احلــق و مــداه مــن حيــث االتســاع و الضــيق يتــاثر  حبســب الرؤيــة السياســية  للســلطة  إطــارو ان كــان  

  .  جتاه هذا احلق 

 الناظمـة الدسـتورية النصـوص لتحليـل لة و ان كانت قاصرةحماو  بوصفه البحث هذا أمهية تأيت هنا من

  . البيئيالتشريعي  اإلطارأمهية و اثر دسرتة احلق على  لبيان للحق ببيئة سليمة ، و

ل عـن مظـاهر تـأثري دسـرتة احلـق ببيئـة سـليمة اءنظرا ملا ملبدأ سيادة القانون مـن اثـر يف تفعيـل احلـق نتسـ

الـيت يوفرهـا الدسـتور  املباشـرة؟  او مـا احلمايـة   إلنفـاذهو التكريس التشريعي هلـذا احلـق و  اإلطارعلى 

 .للحق ببيئة سليمة يف مواجهة السلطة التشريعية ؟

نعـاجل   أننـا إذعلى السؤال املطروح وفق خطة تتكون من مبحثـني  لإلجابةتتم معاجلة هذا املوضوع  و 

، و يف  م بتشـــريع إجيـــايب إلنفـــاذ احلـــق الدســـتوري يف بيئـــة ســـليمةمـــدى ضـــمان القيـــايف املبحـــث األول 

  .؟  مبدأ عدم الرتاجع القانوين للحق الدستوري ببيئة سليمة ضمنمدى  إىلاملبحث الثاين نتطرق 

  مدى ضمان القيام بتشريع إيجابي إلنفاذ الحق الدستوري في بيئة سليمة:  األولالمبحث 
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الدســــتورية أو التشــــريعية  أحكامـــا تــــنص علــــى حــــق مــــن حقــــوق  نظمهــــاتـــدرج  معظــــم الــــدول يف     

التشـريعات الـيت ال تتوافــق  إلغـاءحبمايتهـا دسـتوريا و  اإللغـاءتكفلهـا مـن  أ�ـاو املـواطن   كمـا  اإلنسـان

مـــن احلمايـــة بضـــمان عـــدم الرتاجـــع القـــانوين التشـــريعي  ، و ملعرفـــة   ادينمعهـــا ، أو حـــىت ضـــمان حـــد 

نظـام دسـتوري فـان ذلـك يتوقـف علـى مضـمون احلـق املعـرتف  أيية للحـق يف مستوى احلماية الدسـتور 

الدولــة بشــكل كبــري  أولويــاتو ثانيــا موضــع هــذا احلــق يف البنيــة الدســتورية ، و تــؤثر سياســة و  أوالبــه 

ان بعض  إذعلى درجة احلماية و مستواها خاصة مع احلق ببيئة سليمة كحق من حقوق اجليل الثالث 

الغرض منها توجيـه السياسـيات احلكوميـة و هـذه املبـادئ  ةتوجيهيحلق يف شكل مبادئ البلدان يدرج ا

علـى سـبيل التفسـري  إالاحملـاكم  أمـامال ميكـن االحتجـاج �ـا  إذال تقر حبقـوق فرديـة مشـمولة بالنفـاذ ، 

دبري تعيق فيها باالمتناع عن اختاذ ت يكتفيو احلق ببيئة سليمة من احلقوق اليت ال . املوجه للتشريعات 

احلــق  ألعمــالممارســة احلــق كــاحلقوق السياســية و املدنيــة بــل  تتطلــب و تفــرض التــزام اجيــايب تشــريعي 

  .التزام دويل و اعرتاف دستوري  أمامخاصة 

 األداءيـدرس مسـألة ضـعف التمثيـل و   األولاملطلـب   اآلتيـنيو يتم معاجلته مـن خـالل املطلبـني      

املطلـب الثـاين  يـدرس حمدوديـة الرقابـة علـى  أمـااملباشـر  لإلنفـاذحـق غـري قابـل  أمامالربملاين يف التشريع 

  .االمتناع التشريعي

  .تضامني أساسيحق  أمامالبرلماني في التشريع  األداءضعف التمثيل و :  األولالمطلب 

ذلـك  و  األخـرىيأخذ التشريع مكـان الصـدارة يف معظـم القـوانني احلديثـة مـن بـني مصـادر القـانون    

ما يساعد التشريع على احتالل هـذا املركـز هـو تركيـز السـلطة  أنملا مييزه   على غريه من املصار ، كما 

بط بني أفراد ا�تمع ، فالتشريع كمصدر االتشريعية يف يد الدولة اليت تتدخل يف تنظيم العالقات و الرو 

رمسي للقانون هو وضع قواعد قانونية و نصـوص مكتوبـة بواسـطة السـلطة املختصـة بـذلك كمـا يـراد بـه 

، و ميـارس السـلطة التشـريعية 1القواعد التشريعية املكتوبة الـيت تضـعها السـلطة التشـريعية لتنظـيم أمـر مـا 
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يف  األصـــيل، إذ يعـــد صـــاحب االختصـــاص  يتكـــون مـــن غـــرفتني يف النظـــام الدســـتوري اجلزائـــري برملـــان

الربملان اجلزائري سن جمموعـة مـن  أن، كما ال خيفى 2التشريع و يقوم بإعداد القانون و التصويت عليه 

الوضـع العـام الـدويل حلمايـة  أنتجـهالقوانني املتعلقة حبماية البيئة نظرا ملا تفرضه االتفاقيات الدولية و ما 

  .ل دسرتة احلق ببيئة سليمة البيئة قب

 األحكـامواجب الدولة بسلطا�ا العامة  القضائية من خـالل  أمامدسرتة احلق ببيئة سليمة و  أمام أما 

القضـــائية  و التنفيذيـــة مـــن خـــالل السياســـات العامـــة و التشـــريعية مـــن خـــالل ســـن النصـــوص القانونيـــة 

ن حـديث النشـأة و غـري حمـدد  بـالعموم فـان مـا كـا  أنبإنفاذ احلـق و محايتـه مـن التعـدي و االنتهـاك و 

دور الربملــان التشــريعي يشــكل دورا مهمــا يف تعزيــز و محايــة هــذا احلــق  إن . 3و اســتنتاجه  إثارتــهميكــن 

كانـــت الدولـــة تعتـــربه حقـــا قـــابال   إذاخاصـــة بعـــد دســـرتته و ذلـــك احرتامـــا ملبـــدأ ســـيادة القـــانون خاصـــة 

القضــــاء ممــــا يوجــــب عليهــــا التــــدخل حلمايــــة  أمــــامبواســــطة النصــــوص القانونيــــة للتمكــــني منــــه  لإلنفــــاذ

�ــا  ، و قــد يقــل هـــذا  إالاملوضــوعات الدســتورية  املتعلقــة بــه الـــيت ال يكتمــل التنظــيم القــانوين للحـــق 

  . راملباش لإلنفاذالدور اذا كانت الدولة تويل اهتمام هلذا احلق و تعتربه حقا دستوريا قابال 

ســــيادة القــــانون تنبــــع مــــن الناحيــــة الشــــكلية مــــن الســــلطة املختصــــة بــــه فقــــد تتمثــــل يف الســــلطة  أن إذ

التأسيسـية املختصـة بـه كمـا تنبــع مـن السـلطة التشـريعية الـيت تلتــزم بالدسـتور فيمـا يصـدر مـن تشــريعات 

حكامه سواء كانت خيتص بسنها ، أما من الناحية املوضوعية فسيادة القانون توجب الزام املخاطبني بأ

       ســـلطات الدولـــة أو افردهـــا باخلضـــوع لـــه ، كمـــا تســـتلزم كفالـــة القـــانون يف مضـــمونه  و احـــرتام احلقـــوق

 اإلنسانو حقوق  األساسيةاحلريات  إن"  من الدستور تنص على  38ة د، فاملا4  احلريات العامة  و
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يئـة سـليمة يعكـس اهتمـام الدولـة إىل جانب وجود نص دستوري يكـرس احلـق بب"  و املواطن مضمونة 

  .                                       �5ذا احلق و حرصها على ضمانه و توفري احلماية املتطلبة هلذا احلق

          كــــان يتجلــــى للفــــرد مــــن خــــالل هــــذه الدســــرتة مــــدى قبــــول الدولــــة للحــــق بشــــكل صــــريح  إن         

يتمثل يف املوازنة بني  احلـق ببيئـة سـليمة و بـني احلقـوق  أخرثر فإ�ا حتقق ا  امسيو ضمين  و رمسي و 

حبيــث مــع هــذه الدســرتة ال تتفــوق أحــد   و احلريــات املنصــوص عليهــا يف الدســتور  احلقــوق الدســتورية

ال مت تنظــيم املســائل املتعلقــة  حــففــي ,  األخــرىاحلقــوق علــى غريهــا مــن احلقــوق و احلريــات الدســتورية 

�ـــذه احلقـــوق جيـــب علـــى املشـــرع أن يســـعى إىل أحـــداث توافـــق بـــني هـــذه احلقـــوق بإعتبـــاره صـــاحب 

مـــــن  14و واجبـــــا�م طبقـــــا للمـــــادة  األشـــــخاصيف التشـــــريع يف جمـــــال حقـــــوق  األصـــــيلاالختصـــــاص 

إال إذا كانــــت تنميــــة ، فالتنميــــة االقتصــــادية ال تتحقــــق و ال تكــــون يف إطارهــــا الدســــتوري  6الدســــتور

و كــذلك بــني احلـــق يف , مســتدامة أي يف إطــار محايــة البيئــة و هــذا مــا يـــنص عليــه الدســتور اجلزائــري 

امللكية و احلق يف البيئة  فحماية احلق يف امللكية ال يكون و ال يتحقق إال يف إطار محاية البيئـة  إذ ان 

           و املشــرع  ميكنــه التــدخل بالتشــريع االجيــايب , األخــرىاحلــق أو محايــة البيئــة تشــكل قيــد علــى احلقــوق 

و يــوزن بــني ممارســة هــذه احلقــوق مبــا حيقــق انســجام و تنســيق ، و كفــل الدســتور مــدى توفــق الســلطة 

هــذا التــوازن  بضــمان الرقابــة الدســتورية إذ ميكــن للمجلــس الدســتوري أن يتــدخل  إحقــاقالتشــريعية يف 

  .و جتاوز الربملان للدستور و مبادئه العامة  إخفاقتورية يف حال إلحقاق التوازن بني احلقوق الدس

فــإن املغــزى بــالعموم مــن الــنص الدســتوري علــى احلــق ببيئــة ســليمة يهــدف إىل إثبــات  أخــرىمــن ناحيــة 

         احلــق مــن املطالبــة حبقــوقهم البيئيــة يف حــال اإلعتــداء أصــحابو  األفــراديــتمكن  حــىتوجــوده للفــرد و 

أو الســلطات العامــة فــإن هــذا يتوقــف علــى جــودة  األفــرادعليهــا ســواء كــان ذلــك مــن قبــل و االنتهــاك 

و أمـام غيـاب الـنص الدسـتوري الواضـح الـذي ميكـن مـن إنفـاذ , النص الدستوري الذي يعـرتف بـاحلق 

                                                 
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  68المادة )  5
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  01مطة  140المادة )  6
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احلق خاصة أما ما يتطلبه مبدأ سيادة القانون و إحرتامه و مبدأ الشرعية و كانت سياسـة الدولـة تتجـه 

 إعتبـاره حــق غـري قابــل لإلنفـاذ املباشــر هــو مـا يســتوجب و يفـرتض تــدخل السـلطة التشــريعية لتعزيــز  اىل

و محايـة احلـق علـى مسـتوى إنفـاذه و أن يكـون مكفـوال بالرقابـة القضـائية يباشـرها قضـاء مسـتقل ســواء 

لـــيت تقـــوم الســـلطة العامـــة هـــي ا أن اعتبـــارأو العـــادي أو اجلزائـــي ذلـــك علـــى  اإلداريمـــن قبـــل القضـــاء 

يف جمـال الوجبـات فالدولـة القانونيـة  األفـراد خماطبـة الرئيسـية يف جمـال كفالـة احلقـوق و محايتهـا بـاألدوار

  حيكمهــا القــانون  أنالــيت تقــوم علــى ســيادة القــانون هــي الدولــة الــيت تقبــل أن يعمــل بواســطة القــانون و 

  . 7حقوقهم و حريا�م موضوعيا و إجرائيا   لألفرادقانون يوفر 

احلكم علـى انـه  إىلمتيز احلق ببيئة سليمة ببعض اخلصوصية و الصعوبة  اليت قد تعرتي إنفاذه  أدىقد 

منـه حـق موضـوعي و حتـق املطالبـة بـه مباشـرة و بصـفة  أكثـر اإلجرائـييطغـى عليـه الطـابع  إجرائيحق 

 أفضـلتـه بشـكل مستقلة مما اثر على التكريس املعياري الدستوري للحق ، أو حق ضبطي تتحقـق محاي

 اإلجــراءاتالســلطة التنفيذيــة تتخــذ العديــد مــن  أن إذ اإلداريالضــبط  القضــائي أو  آليــاتعــن طريــق 

حلماية البيئة وفقا ملا يقتضيه النظـام العـام أو وفقـا لالتفاقيـات الدوليـة و القـوانني الوطنيـة كمبـدأ الوقايـة 

املضرة بالبيئة و غريهـا مـن  األنشطةافأة و حضر و احليطة و مبدأ امللوث الدافع و دراسة التأثري و املك

قانوين يضبط  إطار،  اال ان ذلك ال يعين التغاضي عن وضع 8اليت تتعلق حبماية البيئة اآللياتاملبادئ 

              ; االيكولوجيــــة اخلالصــــة األضــــرارخاصـــة قبــــل  األفــــرادانفـــاذ احلــــق ببيئــــة ســــليمة  و مباشـــرته مــــن قبــــل 

فتنظـيم ممارسـة هـذا , احلق حتقق مبدأ االمن القانوين و القضـائي إنفاذاذ ان وضع أحكام تساعد على 

احلق حتقق هدف دستوري و جيعلها اكثر فعالية و اتفاقا مـع القواعـد الدسـتورية مبـا حيقـق الصـاحل العـام 

                                                 
  22ص,  2000القاھرة ، ،  والحریات  ، دارالشروق محمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق)  7
بعض  15ص 2013، 1ولید محمد الشناوي ،الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة  ، دار الفكر و القانون ، المنصورة  ط)  8

الوضعیة تعتبر التشریعات اذ ان  مدى اعتبار البیئة وصالحیتھا ألن تكون محال لحقوق اإلنسان من الفقھاء یتساءلون  حول 
        بحر ومیاه تعتبرھا أموال مشتركة ال تصلح ألن تكون محال لحقوق شخصیة العناصر الطبیعیة من ماء وھواء وضوء و

، وھو  أن الحق في البیئة یدخل في نطاق الحقوق التي یحتج بھا من قبل الكافةیرى  فریق آخر من الفقھ في حین ان ھناك 
   . ى ھذه المبادئ لاالتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة   تنص عو ، مركب احد أي حقحق فردي وجماعي في وقت و
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  الكامـل و مبـا ال يفرغـه إذ ان املشرع مناط به دور مهم هو تكـريس ممارسـة احلـق البيئـي مبـا يضـمن أثـره

 .و يتناقض مع حمتواه كحق دستوري 

السلطة التنفيذية تكاد  أنجند  أننا إالكان يعول على السلطة التشريعية القيام �ذا الدور   إذا     

       هي اليت تبادر بالقوانني يف أغلب احلاالت فاإلدارةحتتكر وظيفة التشريع و وضع القواعد القانونية 

ليت تشرف على مناقشتها يف خمتلف املراحل اليت مير �ا كما تتوىل مهمة تنفيذها و جتسيدها و هي ا

  . يف امليدان و تفصيل النصوص القانونية عن طريق املراسيم التنفيذية 

إذ ال تصدر أية  األساسييلعب اجلهاز التنفيذي على رأسه مؤسسة رئاسة الدولة الدور الفعال و 

وفقتها فتتوىل اجلهاز التنفيذي برجمة هذه النصوص وفقا ألولويات الربنامج نصوص قانونية دون م

منها االقتصادية و االجتماعية و غريها كما تقوم  اإليديولوجيةاحلكومي الرئاسي جبوانبه املختلفة 

       بتغيري املنظومة القانونية املوجودة  وفقا للتوجهات اجلديدة ، فدور الربملان يربز يف محاية احلقوق

  .9من خالل سلطة املصادقة على مشاريع القوانني أو رفضها  األساسيةو احلريات 

          �ذا فالعملية التشريعية تشارك فيها جهات سياسية حبيث تتداخل فيها املستويات السياسية

للربملان اال ان السلطة التنفيذية تساهم يف  باألساسو القانونية فرغم ان الوضعية التشريعية ترجع 

دور الربملان يظهر من خالل دور اللجان الربملانية كمفاوض بني السلطتني  أنكما   ; العمل التشريعي

تعد عامال للتوافق السياسي و هلا دور كبري يف جناح و تفعيل دور  إذحول السياسات العامة التشريعية 

  .  10الربملان

سبب ذلك يعود يف جوانب منه إىل ضعف التمثيل  أن إالالتنفيذية للتشريع بني احتكار السلطة 

املعارضة الذي اثر على فاعلية دوره التمثيلي و التشريعي الن الدستور منح لكل سلطة  أداءالربملاين و 

        وسائل للتأثري و بالتوازي يف االختصاص التشريعي، إذ ان املبادرة بالتشريع متاحة من قبل 

                                                 
،  رسالة دكتوراه في القانون العام ، يالجزائرالقانون الوضعي  عدم فعلیة القواعد القانونیة في ظاھرة شریف ، یس كا)  9

  11ص ،2000،  جامعة مولود معمري تیزي وزو
  2011دخل البرلمان في مجال السیاسة العامة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة جیجل  ، شلغوم نعیم، الیات ت) 10

   ص  
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وقعا متوقفة على تدخل السلطة التشريعية   أ�اإال  -باستثناء املبادرة يف ا�ال املايل  –السلطتني

            أو تكتالت موالية للحكومة  أحزابالربملانية اليت تتشكل عادة من  األغلبيةباملصادقة و توفر 

وري  يف حالة خرق الدستور إذ ان الربملانية بإخطار ا�لس الدست األغلبيةو ميكن جتاوز مصادقة 

إلثارة الرقابة الدستورية حيقق التوازن بني السلطات ، كما ان طلب قراءة ثانية  اإلخطارتوسيع حق 

              أغلبيةمن قبل رئيس اجلمهورية أو ما يطلق عليه حق االعرتاض التوقيفي  ميكن جتاوزه بتوفر 

تأسيسية كانت هلا ثقة يف القانون  لينظم احلقوق و احلريات السلطة ال أنفمن املفرتض , 11الثلثني 

الشعبية و الربملان كممثل للشعب  اإلرادةالعامة بواسطة ممثله يف جملس النواب فالقانون يعرب عن هذه 

ال ميكنه النيل من حرية و حقوق من ميثلهم سواء من خالل ادواره التشريعية مبادرة مصادقة مناقشة 

  .ة مصادقة و تعديل و اعاد

كما ان كان نقص الدميقراطية التمثلية يؤدي اىل ضعف السلطة التشريعية  و ختليها عن وظيفتها و 

انتقاهلا عمليا إىل السلطة التنفيذية فإنه يؤدي كذلك إىل ضعف السلطة القضائية يف مواجهة السلطة 

القضاء ، أو حتدد طرق ممارسة احلقوق التنفيذية إذ بإمكا�ا املبادرة مبشاريع قوانني تنظم ممارسة وظيفة 

اليت يكفلها 12و احلريات املكفولة دستوريا حبيث حتتوي على نصوص تصادر املبادئ الدستورية اهلامة 

الدستور يف هذا االطار، اال ان إثارة و حتريك الرقابة الدستورية عن طريق اإلخطار من قبل املعارضة 

هامة ملواجهة هذا الضعف مع ضروة توفر  آليةيعد 13ل األفراد و الدفع بعدم  دستورية القوانني من قب

ضمانات حياد و استقاللية ا�لس الدستوري  كما ان القوانني اليت تنظم السلطة القضائية تصدر 

  .14مبوجب قوانني عضوية 

                                                 
یوم ھذا ما  30یوم و لم یصدر  القانون في مدة  30اما في حالة ما تجاو رئیس الجمھوریة  مدة  دستور  145و  144)  11

من شأنھ ان یحدث فراغ تشریعي و من المفروض ان ال یحدث  فالمواءمات التشریعیة ال  تكون في مرحلة  االصدار ، اذ 
لبرلمان أو یعرضھ للرقابة  على المجلس انھ من الوجب على رئیس الجمھوریة  اما ان یعید عرض القانون على ا

  .الدستوري  لیقدم رایھ في القانون 
دستور الجزائر ( مسراتي سلیمة ، اسقاللیة السلطة القضائیة كاھم ضمان للحق في التقاضي، مجلة االجتھاد القضائي )   12

   92ص ،بسكرة ،   9، العدد ) نموذجا  1996
  16/01و المتمم بموجب قانون  المعدلمن دستور  187و  188مواد   ) 13
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  .محدودية الرقابة على االمتناع التشريعي : المطلب الثاني 

يف مادتـه الرابع املعنون باحلقوق و احلريات بالرجوع إىل الدستور اجلزائري يف بابه االول الفصل         

يعرتف للمواطن باحلق ببيئة سليمة مث تـنص الفقـرة الثانيـة علـى ان الدولـة تعمـل علـى حفـط البيئـة  68

ـــة القـــانون حيـــدد واجبـــات  فـــاالعرتاف , البيئـــة الطبيعيـــة و املعنويـــة حلمايـــة  األشـــخاصأمـــا الفقـــرة الثالث

الدستوري �ذا احلـق يشـكل سـياج حيـاط بـه و يغطـي بعـض الثغـرات املوجـودة يف التشـريعات البيئيـة أو 

ـــة تتجـــه حنـــو إنفـــاذ هـــذا احلـــق امـــام اجلهـــات  ذات العالقـــة خاصـــة إذا كانـــت السياســـة العامـــة يف الدول

عتماد على التفسـري املوسـع للحـق صفة املواطن تكفي لرفع الدعوى البيئية، و ذلك باال أنالقضائية و 

 أنعلـــى "مـــن الدســـتور تـــنص 39ضـــف إىل ذلـــك ان املـــادة  ;مـــن حيـــث املصـــلحة يف الـــدعوى البيئيـــة

لإلنسـان و عـن حرياتـه الفرديـة و اجلماعيـة  األساسـيةالدفاع الفردي أو عن طريق اجلمعية عـن احلقـوق 

ذلك ال يعين ترك ا�ال مفتوح ألن ذلك من شأنه أن يفرغ احلق من مضـمونه  كمـا  أن إال، "مضمون

ـــة الـــنص الدســـتوري بـــل يســـتلزم  ـــة احلـــق علـــى  اآلمـــريـــنقص مـــن فعالي إعطـــاء مضـــمون لضـــمان و محاي

املسـتوى القضـائي و التمكـني القضـائي للمطالبـة بـاحلق يف حالـة االنتهـاك و التعـدي عليـه و ذلـك مــن 

وص القانونيــة و وفقــا خلصوصــية هــذا احلــق و حتقيقــا ملبــدأ االنفــراد التشــريعي حبيــث خــالل وضــع النصــ

لتملئ  أخرىال ترتك من خالل امتناعها عن التشريع ا�ال للسلطات  أنجيب على السلطة التشريعية 

هــذا الفــراغ و حــىت ال تتخلــف عــن اداء واجــب دســتوري يقــع عليهــا و ال جتعــل مــن االعــرتاف وســيلة 

 أمــامالتماطــل التشــريعي فـاالعرتاف املوضــوعي �ــذا احلـق يتطلــب اعــرتاف إجرائـي للتمكــني منــه لتغطيـة 

  . القضاء

ان الدساتري و املواثيـق السياسـية تكتفـي بوضـع االطـار العـام للحقـوق و احلريـات حبيـث تقرهـا و تـنص 

           تتحقـــــق �ـــــا  الـــــيت اآلليـــــاتاذ ال ميكنهـــــا التفصـــــيل يف كيفيـــــة جتســـــيدها و , علـــــى ضـــــما�ا و محايتهـــــا

اذ ان النصـــوص التشـــريعية و حـــىت التنظيميـــة تـــأيت لوضـــع هـــذه التفاصـــيل و حتديـــد الشـــروط التنظيميـــة 
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فالتأكيد النظـري الدسـتوري للحـق مهـم و لكـن ال بـد مـن وسـيلة قانونيـة عمليـة تضـمن , 15ملمارستها 

  .اثر مسوه متمثلة يف التشريع 

         تعزيــز التشــريع املتعلــق �ــذا احلــق و زمــان ذلــك اذ هــو اثــر متوقــعكمــا ان املشــرع لــه ســلطة تقديريــة يف

و ال ميكــن للمجلــس الدســتوري الرقابــة علــى مــدى مالئمــة التشــريع زمانيــا، فــااللتزام بالتشــريع االجيــايب 

    و املوضـوعية اثـر مستحسـن و متوقـع  اإلجرائيـةمن قبل الربملـان لكفالـة ممارسـة احلـق البيئـي مـن الناحيـة 

الكلـي يف حالـة امتنـاع الربملـان  اإلغفـالا�لـس الدسـتوري ال يتـدخل ملراقبـة  أن إذو ليس عيبا دستوريا 

  .عن سن قانون يتعلق باحلق 

مـن  03تـنص علـى التـزام دسـتوري يقـع علـى عـاتق الدولـة حبمايـة البيئـة و الفقـرة  02كانت الفقرة   إن

الطبيعيـة و املعنويـة حلمايـة البيئـة و مـن  األشـخاصق نفس املادة على ان هناك وجبات ملقاة على عـات

مث احلـق بالبيئـة الســليمة يتكفـل القـانون بتحديــدها فـيمكن القـول ا�ــا تشـري إىل التقاسـم و التشــارك يف 

املسؤولية و الوجبات جتاه البيئة مما يعين دمج و جعل احرتام و محاية البيئة كأحد عناصـر احلـق أي أن 

املعنويـة أو بصـفته  األشـخاصمحايتها بصورته املنظمة كالدولـة و غريهـا مـن  نساناإلالبيئة توجب على 

  .16الطبيعية 

مركزيــة بشــرية  لكــن  إطــارانــه مت االعــرتاف �ــذا احلــق يف  68مــن املــادة  01بــالرجوع إىل الفقــرة      

 أنميكن القول ان واضعي الدستور أخذو مبركزية ايكولوجية غري مباشرة إذ  3و 2مبوازا�ا مع الفقرتني 

جتاه البيئة يشكل حقا بالنسبة هلا و ميثلها االنسان يف الدفاع عـن هـذا احلـق واالمتنـاع  اإلنسانواجب 

ون يــرون أن االنســان هــو صــاحب احلــق اال ان مــا و إن كــان فقهــاء القــان, عــن احلــاق االضــرار بالبيئــة 

ميكن قوله  ا�ا صاحبة حق من حيث أنه واجـب يقـع علـى اإلنسـان حبفظهـا  أي أداء واجـب احلفـظ  

تشـــكل حقوقـــا بالنســـبة هلـــم ، فاملشـــرع الدســـتوري اخـــذ  اآلخـــرينو الصـــيانة جتـــاه البيئـــة فواجباتنـــا جتـــاه 

جانب املركزية البشرية من حيث ان كل حق يقابله واجب فحقنا  باملركزية االيكولوجية غري املباشرة إىل

                                                 
  11صالمرجع السابق ، شریف ، یس كا)  15
  16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  68المادة السابقة )  16
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مِؤمن على حفظ  اإلنسانيف العيش يف البيئة السليمة يقابله واجب محايتها و حفظ تواز�ا، حبيث ان 

البيئة ، إذ ان عالقة االنسان بالبيئة بأبعادها املختلفـة  تشـكل عالقـة تـزاوج و هـذه العالقـة حتتـاج  إىل 

مــة يــأيت و اجــب االنســان حبمايــة البيئــة يف مقدمــة هــذه العالقــة و يعــد التشــريع اداة مهمــة قواعــد منظ

و ان كانت مواقـف الـدول ختتلـف �ـذا , لضبط سلوك االنسان جتاه البيئة إىل جانب التوعية و الرتبية 

الشـــأن و مـــداه ، كمــــا ميكـــن  مــــن خـــالل هــــذا اعتبـــار احلــــق بالبيئـــة كحــــق اساســـي حقــــا دائنيـــا جتــــاه 

الســلطات و الغــري حبيــث يوجــب علــى هــؤالء القيــام بأعمــال مــن اجــل محايــة البيئــة ، و بالتــايل يتطلــب 

تدخل اجيايب من قبل الدولة كوسيلة إلخراج املكاسـب احلقوقيـة إىل الواقـع العملـي و إرفـاق االلتزامـات 

  رض جبايات بيئية و فنح مكفأت مباملفروضة من اجل محاية البيئة جبزاءات توقع على من خيالفها أو 

مــا يســتنج مــن صــياغة الفقــرتني ان الفقــرة االوىل ترســي مبــدأ عــام و ميكــن القــول انــه يتطلــب بطبيعتــه 

ضــرورة وضــعه موضــع التنفيــذ علــى الــرغم مــن عــدم الــزام املشــرع صــراحة بــذلك يف هــذه الفقــرة مــن هــذا 

التــزام املشــرع بإنفاذهــا يشــكل ذلــك ان عــدم قابليــة القاعــدة الدســتورية للتطبيــق بــذا�ا و عــدم , الــنص 

خمالفة دستورية يف شكل امتناع تشريعي، ذلك ان الدستور اجلزائري مل مييز بني احلقـوق القابلـة لالنفـاذ 

املباشر و الغري قابلة لذلك و هذا ما جيعل املمارسـات القضـائية امـا ان تتقيـد أو تتوسـع يف انفـاذ احلـق 

لثانيـة تفــرض علـى املشــرع و بصـورة واضــحة التـدخل بالتشــريع الـذي يشــوبه اغفـال تشــريعي امـا الفقــرة ا

لتحديد االلتزامات الواقعة على االشـخاص القانونيـة ، كمـا تفـرض علـى الدولـة حفـظ البيئـة وذلـك لـن 

يتــأتى مــن الفــراغ بــل ال بــد مــن تنظــيم هــذه املســائل مبوجــب نصــوص قانونيــة ، وهــو مــا يشــكل اغفــال 

  .عن تنظيم هذه املسائل  تشريعي يف حالة امتناع  املشرع

املشرع قد ميتنع عن ممارسة إختصاصه التشريعي و عـدم االمتثـال إىل التوجهـات الـيت يـنص  أنإال      

عليها الدستور، و لالشارة قد تتنوع صور هذا االمتناع و املصطلحات اليت تطلق عليه فقد يطلق عليه 

الـذي قــد يكــون لصـاحل القضــاء يف احلالــة  عـدم االختصــاص السـليب و الــذي يشــمل االغفـال التشــريعي

القصوى لالغفال سواء كان كلي أو جزئـي و كـذا االغفـال التشـريعي لصـاحل السـلطة التنفيذيـة ، و قـد 
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حيوي االمتناع التشريعي املعىن الضيق لعدم االختصاص السليب الذي يرادف االغفال التشـريعي لصـاحل 

بعض ، كمــا تعــددت تعريفــات الفقــه القــانوين لــه إال انــه الســلطة التنفيذيــة  دون ســند دســتوري عنــد الــ

وجـــود فجـــوة يف القـــانون متنـــع املمارســـة الســـليمة للحـــق " حيـــوي نفـــس الفكـــرة ة فقـــد عـــرف علـــى انـــه 

الفجـــوة التشـــريعية النامجـــة عــــن عـــدم االمتثـــال املشـــرع إللتــــزام " وعـــرف علـــى انــــه " املكفـــول دســـتوريا 

عدم وجـود قاعـدة حمـددة لقضـية معينـة " " واعد الدستورية فعالةدستوري صريح يلزمه التدخل جلعل الق

حتتـاج إىل تنظــيم نتيجــة لغيـاب متطلبــات تنفيــذ العمــل االجيـايب املفــروض مــن قبـل ســلطة مــنح الدســتور 

  . 17" على املشرع مبا ينجم عنه إغفال غري دستوري

ية و ســكو�ا و ذلــك بوجــود فحــاالت االمتنــاع التشــريعي تكــون نتيجــة اغفــال الســلطة التشــريع        

فراغ تشريعي بعدم وجـود تشـريعات ترسـي مقتضـيات احلـق البيئـي و انفـاذه او وجـود تشـريعات يشـو�ا 

نقص خاصة بعد دسرتته احرتاما ملبدأ مسو الدستور مما يلزم املشـرع مبوجبـه بوضـع و تعـديل التشـريعات 

الــدعوى البيئيــة و املســؤولية البيئيــة و الــيت صــدرت قبــل نفــاذه بشــكل يضــمن التمتــع بــه  كاملصــلحة يف 

االثبــات يف الــدعوى البيئيــة و كفالــة ممارســة احلــق عــن طريــق تنظــيم احلقــوق االجرائيــة بشــكل ال يعيــق 

محاية احلق و ملزيد من تقرير الضمانات   و كذا التوفيق بني النص االعلى و االدىن أو يف حالـة وجـود 

بعض اجلوانب املتعلقة باليقني القانوين يف التجرمي حالة جترمي  تعارض بني فكرتني أو حقيقتني  كإغفال

فعل يشكل تعديا على احلق يف البيئة و هـذا مـا يـؤدي  إىل تعطيـل الـنص ا�ـرم ، كمـا ان الدسـتور قـد 

يقيــد احلقــوق بضـــوابط معينــة حتــد مـــن اطالقهــا و ترســـم حــدود ملمارســتها ال جيـــوز تعــديها أو ختطيهـــا  

و احلــق يف التنميــة االقتصــادية الــذي جيــب ان يكــون يف اطــار محايــة البيئــة و تنظــيم كــاحلق يف امللكيــة 

مســائلها مبــا ال ميــس بــاحلق ببيئــة ســليمة مــن ناحيــة ، كمــا ان االمتنــاع التشــريعي قــد يتجســد يف حالــة 

ختلـــي الربملـــان عــــن اختصاصـــه التشــــريعي البيئـــي للســـلطة التنفيذيــــة دون ســـند دســــتوري أو عـــن طريــــق 

  .ت املعيبة للسلطة التنفيذية دون تفصيل يتطلب من السلطة التشريعية االحاال
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و كـــذا  18حـــاالت الســـلوك الســـليب للمشـــرع  اختلفـــت اراء الفقهـــاء بـــني مؤيـــد أو معـــارض أمـــام      

مواقــــف الدســــاتري مــــن مــــدى الرقابــــة  الدســــتورية علــــى عــــدم االختصــــاص الســــليب يف صــــورة االغفــــال 

ر مل يعـاجل حالـة امتنـاع املشـرع عـن ممارسـة اختصاصـه التشـريعي مباشـرة و التشريعي ، فدستور دولة ا�ـ

لكن احالته إىل القوانني املكملة و اعتربته عيبا دستوريا حبيث ميكن اثارته امام احملكمة مـن قبـل االفـراد 

كمـا حيــق للمحكمـة اثارتــه مــن تلقـاء نفســها ، كمـا وســعت مــن الرقابـة علــى امتنـاع املشــرع و ذلــك يف 

لة عدم وجـود التـزام دسـتوري صـريح  لتـدخل الربملـان بالتشـريع خاصـة اذا كـان هـذا االمتنـاع يـنقص حا

مـن ضـمانات احلقــوق و احلريـات أو يعرضـها للخطــر، كمـا ال يشـرتط ان يكــون امتنـاع الربملـان كليــا أو 

ي يف ابـالغ جزئي  اما االثر املرتتب عن هذه الرقابة ال يقـف عنـد الكشـف عـن حالـة االمتنـاع التشـريع

السلطة التشريعية باملخالفة الدستورية و امنا االثر يكـون بشـكل فعـال اذ ميـنح للسـلطة التشـريعية القيـام 

 . 19و الوفاء بواجبها الدستوري خالل فرتة 

 الرقابة الضيق اذ مل يتح للمحكمـة اثـارة هـذ الطعـن بأسلوباما دستور الربتغال و الربازيل اخذ        

التشـــريعي و تبلـــغ الســـلطة  اإلغفـــالكمـــا ان اثـــر الرقابـــة علـــى االمتنـــاع التشـــريعي يتوقـــف علـــى كشـــف 

املختصة بالتشريع بذلك اذ هو اثر اديب و معنوي و قـد يكـون سياسـي و لـيس لـه اثـر فعـال ، كمـا ان 

لوضـع القواعـد  رقابة االمتناع ال ميكـن حـدوثها اال يف حالـة الـيت يلـزم الدسـتور الربملـان بضـرورة التـدخل

الدســتورية موضــع التنفيــذ كمــا ال ميكــن اثــارة هــذه الرقابــة مبناســبة ختلــي الربملــان عــن اختصاصــه للســلطة 

التنفيذيــة الن يف هــذه احلالــة يــتم اعمــال الرقابــة مبناســبة ختلــي الربملــان عــن اختصاصــه لصــاحل الســلطة 

قواعــد االختصــاص و الــيت ال تــرد علــى التنفيذيــة الن يف هــذه احلالــة يــتم إعمــال الرقابــة علــى  اعمــال 

سلطا�ا يف هذا الصدد اال بعـض القيـود و القواعـد املوضـوعية الـيت يـنص عليهـا الدسـتور ، اذ ان رقابـة 

االمتناع التشريعي ال ميكن اثار�ا �رد انتهاك الربملان لبعض املبـادئ العامـة الـيت حيتويهـا الدسـتور بعـدم 

                                                 
  

كیاللي زھرة الرحمان ،االغفال التشریعي و الرقابة الدستوریة علیھ ، مذكرة ، ماجستیر في القانون العام ،  كلیة  )18
   135، ص 1012/213،  الحقوق والعلوم السیاسیة 
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           ، امــا الدســاتري الــيت مل تعالــــج حالــة االمتنــاع التشــريعي20ضــع التنفيــذ وضــع هــذه املبــادئ الدســتورية مو 

  ال شــك ان جمــال حتــرك احملكمــة الدســتورية يتســم بالســعة " و الــيت تركــــــزت علــى قاعــدة فقهيــــــــة مفادهــا 

الدســتور  ألحكــامة و لكـن لــيس بالالحمدوديــة فهــي تسـتطيع بالتأكيـــــد هــدم مــا أقامـه الربملــان باملخـــــــالف

  .21" لكنها ال تستطيع اقامة ما مل يقيمه الربملان

توجــه دســتور اجلزائــر يف تنظيمــه للرقابــة الدســتورية صــوب هــذا االجتــاه حبيــث انــه جــاء خاليــا مــن       

رقابتــه  مــنالــنص الصــريح علــى الرقابــة علــى االمتنــاع التشــريعي للربملــان اال ان ا�لــس الدســتوري بســط 

ســـكوت املشـــرع و امتناعـــه عـــن مباشـــرة اختصاصـــه التشـــريعي الـــذي قـــد يـــؤدي إىل فـــراغ  علــى حـــاالت

تشريعي و انتهاك لقواعد الدستور و ذلك مبناسبة رقابته على التشريعات  حبيث تنصب رقابته على ما 

ــــه ملوضــــوع مــــن املوضــــوعات الدســــتورية ، فيلجــــأ إىل تفســــري النصــــوص  ــــه املشــــرع  مبناســــبة تنظمي اغفل

لتوضــيح مــا يشــو�ا مــن نقــص و تنبيــه الســلطة التشــريعية ، و يــتم ذلــك بأســلوب التحفظــات  التشــريعية

البنــاءة فيعــدل بعــض أحكــام الــنص التشــريعي و يعيــد صــياغته بصــورة تتماشــى مــع الدســتور  و ذلــك 

بإستبدال احلكم التشريعي أو بإضافة احكام اخـرى للـنص االصـلي ملواجهـة االغفـال التشـريعي النـاجم 

، و مـــن خـــالل قـــرارات ا�لـــس الدســـتوري ميكـــن القـــول انـــه 22ن  التشـــريع  بعـــد هـــذه الرقابـــةعـــن بطـــال

يراقـــب االغفـــال يف جمـــال جـــد ضـــيق و يف اطـــار حمـــدود مبناســـبة النظـــر يف دســـتورية التشـــريعات ، امـــا  

التصــدي املباشــر مــن قبــل ا�لــس أو اثارتــه مــن قبــل جهــات االخطــار امــام ا�لــس الدســتوري  فلــيس 

تاح  صراحة و ذلك ملا السلطة التشريعية من سلطة تقديرية يف تعزيـز و تعـديل التشـريع املتعلـق �ـذا بامل

احلق و زمان ذلك اذ هو اثر متوقع و ال ميكن للمجلس الدستوري الرقابـة علـى مـدى مالئمـة التشـريع 

بيئـي مـن الناحيـة االجرائيـة و زمانيا، فااللتزام بالتشريع االجيايب من قبل الربملان لكفالة و ممارسة احلـق ال

املوضــوعية اثــر مستحســن و متوقــع و لــيس عيبــا دســتوريا مباشــرا، و مــن ناحيــة اخــرى اعــرتاف ا�لــس 

                                                 
582حیدر محمد حسان ، نفس المرجع ، ص )  20  

  586حیدر محمد حسان ، نفس المرجع سابق ، ص  اشار الیھ) 21
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الدســتوري اجلزائــري بــرتك و احالــة الســلطة التشــريعية �ــال اختصاصــها بالتشــريع يف مواضــيع معينــة إىل 

ل مببــدأ توزيــع االختصــاص بــني الســلطتني و الســلطة التنظيميــة كوجــه مــن عــدم الدســتورية مبــا يعــد اخــال

يلجأ ا�لس الدستوري ملواجهة عدم تدخل السلطة التشـريعة  بتشـريع اجيـايب  لصـاحل السـلطة التنفيذيـة 

احلريـات االساسـية  و بـاحلقوق تتعلـق بـاألخص دسـتورية مقتضيات الحرتامعن طرق املطابقة بتحفظ  

و حــىت بــني جمــاالت القــانون العضــوي و , مبــدأ تــدرج القــوانني  للربملــان اختصاصــاته و بشــكل حيفــظ

العـــادي مبـــا حيفـــظ مبـــدأ تـــدرج القـــوانني ، اذ حيـــث ا�لـــس علـــى ضـــرورة التـــدخل ملمارســـة اختصاصـــه 

التشــريعي و حيــد مــن امتــداد الســلطة التنفيذيــة لــه ، أمــا التخلــي الكلــي للســلطة التنفيذيــة مــن الســلطة 

  .23حاالت اليت حيددها الدستور و وفقا للشروط و االجراءات الدستورية التشريعية ال يكون اال يف 

  .ضمان مبدأ عدم التراجع القانوني للحق الدستوري ببيئة سليمة :المبحث الثاني 

كانــت معظــم الــدول تــدرج  يف نطمهــا الدســتورية أو التشــريعية  أحكامــا تــنص علــى حــق مــن   إذا      

حقــوق االنســان و املــواطن  و تعــرتف �ــا كحقــوق فا�ــا تكفلهــا مــن االلغــاء حبمايتهــا دســتوريا و ذلــك 

بضمان حد ادىن من احلماية و بضمان عدم الرتاجع القانوين التشـريعي  الـذي قـد يلحقهـا و حتصـينها 

من شأنه توفري الثبات لتلك النصوص القانونية و صـيانة املكتسـبات احلقوقيـة مـن تعـدي ستوريا فهذا د

،  و عــدم الرتاجــع التشــريعي يكــون علــى مســتوايني علــى مســتوى التشــريعات العاديــة   الســلطات عليهــا

هـذا كمطلب اول  او على مستوى النصوص  الدستورية يف حالة التعـديل الدسـتوري كمطلـب ثـاين ، 

مــــا ســــيتم تناولــــه يف هــــذا املبحــــث عــــرب مطلبــــني االول ضــــمان عــــدم الرتاجــــع القــــانوين علــــى مســــتوى 

  التشريعات البيئية اما الثاين ضمان عدم الرتاجع القانوين يف حالة تعديل الدستور

  .ضمان عدم التراجع القانوني على مستوى التشريعات البيئية :  األولالمطلب 

تتعلق حبماية البيئة و باحلق  2016قد مت وضع جمموعة من القوانني قبل التعديل الدستوري لسنة     

ببيئة سليمة من حيث  التمثيل امام القضاء عن طريق اجلمعيات البيئية و غريها من املسائل املتعلقة 

                                                 
المعدل و المتمم بموجب قانون  1969 المنصوص علیھا في دستور من الدستور و المواد االخرى ذات العالقة 142)  23
16/01  
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 2016التعديل الدستوري  ، اال انه مع24حبماية البيئــــــــة و احلق ببيئة سليمة و ان كان يشو�ا النقص

لسنة والنص على احلق ببيئة سليمة كحق اساسي فهذا يعين ان املؤسس الدستوري يهدف إىل محاية 

            هذا احلق محاية دستورية  و كذلك عن طريق جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم هذا احلق

، و ان كان  ببيئة سليمة عن طريق القانونحلق و تكفل ممارسته ، كما ان الدستور نص على تنظيم ا

املشرع له سلطة تقديرية ليقوم �ذا التنظيم ذلك ان اعمال احلقوق يأيت على حنو متدرج من اجل 

املرونة اليت يتطلبها اعمال احلق  اال ان عليه ان ال ينحرف عن الغرض  الذي يهدف  اليه الدستور  

و ان ال يضع من القواعد ما يتعارض مع احلق يف بيئة  و كفالة هذا احلق يف  حدوده  املوضوعية

 .  سليمة أو واجبات محاية البيئة أو ينقص من  هذا احلق و كفالته اجرائيا 

ان كــان مــن املفــرتض ان كــل تشــريع يصــدر  حيمــل قرينــة الدســتورية فــإن حــدث و احنــرف املشــرع      

صــدها الدســتور فــإن مبــدأ الرقابــة علــى دســتورية عنــد ســن القــانون املــنظم هلــذا احلــق  عــن الغايــة  الــيت ق

القـوانني الوســيلة الــيت ميكــن مــن خالهلــا ا�ــاء انتهــاك املشــرع هلــذا احلــق ،  فســمو الدســتور علــى خمتلــف 

القواعد القانونية و عدم جواز خمالفة القوانني يـؤدي إىل اكتسـاب احلـق ببيئـة سـليمة مزيـد مـن الوضـوح 

اذ ان النصوص اليت ختص احلق ببيئـة سـليمة تشـكل اسـس عامـة ,   و الثبات  املستمر كحق دستوري

علـــى نفـــاذ  ال ميكـــن لتشـــريعات االقـــل مرتبـــة يف التـــدرج التشـــريعي خمالفتهـــا ،  امـــا التشـــريعات الســـابقة

تقتضي تدخل املشــرع  لتنقيـــتها مما قد شا�ا من عدم الدستورية ضماناً التفاق هـذه القـوانني  الدستور

  .يف نسيجها مع الدستور 

إىل جانب االحـرتام املتولـد مـن الـذات    -و بذلك يعد اجلزاء الدستوري عامال لاللتزام بالنص        

رية اكثـر فعاليـة يف حـال تـوفر اغلبيـة برملانيـة مسـتمرة و تعـد  اليـة الرقابـة الدسـتو   -و االميان �ذا احلـق 

تســـتطيع املوافقـــة علـــى القـــوانني و لـــو كانـــت خمالفـــة للدســـتور خاصـــة مـــع  توســـيع اليـــة إخطـــار ا�لـــس 

                                                 
 1983فیفري 8 في صادر 06 عدد ج،.ج.ر.ج البیئة، بحمایة یتعلق 1983 جویلیة 05 في مؤرخ 83/03 رقم قانون ) 24

 ج.ج.ر.ج .المستدامة إطار التنمیة في البیئة حمایة بقانون یتعلق ، 2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03/10رقم  ملغى  و قانون
 2003جویلیة  20 في صادر 43 عدد

  .  
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الدســتوري كحــق للمعارضــة  إذ ان حتريــك الرقابــة علــى دســتورية التشــريعات  تكــون امــا بواســطة ممثلــي 

رئــيس اجلمهوريــة و رئــيس ا�لــس الشــعيب الــوطين و جملــس االمــة و  الســلطات العامــة كــالوزير االول و

ان ختطـر ا�لـس  25املعارضة  مخسني نائبا أو ثالثني عضو يف جملـس االمـة  حبيـث ميكـن هلاتـه اجلهـات

الدســتوري بعــدم دســتورية نــص تشــريعي مــنظم للمســائل البيئيــة  أو غريهــا و الــيت قــد متــس جبوهرهــا أو 

ليمة ، و اما حترك من قبل االفراد عن طريق الية الدفع بعدم دستورية القانون  امام تتعلق باحلق ببيئة س

حينمـا  يكـون التشـريع خمـالف و منتهـك هلـذا احلـق  26القضاء لريفعه هذا االخري إىل ا�لـس الدسـتوري 

ق كأن يوافق الربملان على قوانني تتناقض مع مقتضيات احلق ببيئـة سـليمة و تـرجح الكفـة لصـاحل حقـو 

خاصــة مــع اعتبــار الدســتور اجلزائــري علــى ان التنميــة ال تكــون اال تنميــة  -اخــرى كالتنميــة االقتصــادية 

لالجيـال  مستدامة يف اطار محاية البيئة و كذلك الـنص علـى محايـة االراضـي الفالحيـة و املـوارد املائيـة 

أو بـني   27 -يـة و دسـتورية هـذا مـا يعكـس مـا هلـذه العناصـر الطبيعيـة مـن أمهيـة بيئاحلاضرة و القادمة 

احلق ببيئة سليمة و احلق يف اخلصوصية أو غريها  اذ انه جيب عدم املساس باحلق ببيئة سليمة يف اطار 

الوفـــاء بااللتزامـــات املتعلقـــة بـــاحلقوق االخـــرى  و بـــذلك جيـــب علـــى املشـــرع  يف حالـــة وضـــع و تعـــديل 

ة الــرتابط بــني احلقــوق و حتقيــق التوافــق بينهــا  يف القــوانني   املتعلقــة  حبقــوق  االنســان  باالســاس مراعــا

حــاالت التعــارض مبــا حيقــق  مبــادئ القــانون العامــة مــن حيــث  اهدافــه و غاياتــه  ، كمــا ان الــة الــدفع 

  . بعدم الدستورية تكفل تنقية القوانني البئية احلالية من عيب عدم الدستورية  

احلق ببيئة سليمة على تكفل القانون بوضع و حتديد كما ان نص الدستور يف املادة اليت يعرتف فيها ب

التزامــات  علــى كاهــل االفــراد الطبيعيــة و املعنويــة  و اعتــرب حفــظ لبيئــة كــذلك التــزام يقــع علــى كاهــل 

                                                 
16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  187المادة )  25  

ھل من الممكن للجمعیات البیئیة ان یقبل منھا ، 16/01المعدل و المتمم بموجب قانون  1996من دستور  188المادة )  26

بمناسبة نزاع  كقیمة مستقلة   لحمایة الحق  و  البیئة ممثلة فیھا الجمعیة عن طریق الدعوى الجماعیة  الدستوري ھذ الدفع
  ؟معین 

بناء اقتصاد منتج و تنافسي في اطار التنمیة المستدامة و حفظ  "  16/01المعدلة بموجب قانون  1996 دستور دیباجة )27
كما نصت الفقرة االخیرة منھا على ان الدیباجة  16/01المتمم بموجب قانون المعدل و  1996من دستور  19المادة   "البیئة

  جزء ال یتجزأ من  ھذا الدستور
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الدولة  اي دور الدولة كضامن للحق ، مما يعين انه يف حالة خمالفة التشريع اللتـزام دسـتوري و لواجـب 

خاص الطبيعيــة و املعنويــة  و الدولــة حبفــظ البيئــة يكــون مشــوب بعيــب دســتوري يقــع علــى كاهــل االشــ

 28عدم الدستورية 

فــاذا كــان  اعمــال احلــق ببيئــة ســليمة  علــى مســتوى التشــريعي قــد يتميــز بالتــدرج التشــريعي يف        

م اعمالـــه  و ان الرقابـــة علـــى دســـتورية االغفـــال التشـــريعي يف النطـــام القـــانوين الدســـتوري اجلزائـــري تتســـ

حــــق  مكفــــول   -باحملدوديـــة ،  فــــان  مــــا ميكــــن احقاقــــه مــــع هـــذه  الدســــرتة  و كمكســــب حقــــوقي  

         عــــدم الرتاجــــع القــــانوين بالنســــبة للتشــــريعات املوجــــودة فإمــــا ان تعــــدل  مبــــدأهــــو  ضــــمان   –دســــتوريا 

مـن هـذا و تضيف أحكام مبـا يتوافـق مـع الدسـتور او تبقـى إىل حـني دون حـق االنتقـاص  أو التقلـيص 

احلق  أو النص يف تشريعات ما على أحكام تتعـارض معـه بعكـس مـا يكـون احلـق غـري مدسـرت   ، اي 

عـدم جـواز تــدين املسـتوى  التشـريعي القــائم لتمتـع بـاحلق  كــأن يكـون تراجـع يف اهليــة التقاضـي و الــيت 

ن اجلمعيــات هــي باالســاس يشــو�ا الــنقص  ، أو االنتقــاص مــن حقــوق اجلمعيــات و ضــمانا�ا يف قــانو 

مجاعي و تتمـع اجلمعيـات باهليـة التقاضـي  و التمثيـل امـام القضـاء يف اطـار احلـق  خاصة باعتباره حق

، اذ ان عـدم الرتاجـع  29يف اطـار التنميـة املسـتدامة ببيئة سليمة و هذا ما ينص عليه قانون محايـة البيئـة

تزام الدولة جتاه احلقوق عامة و احلـق ببيئـة القانوين  بالنسبة للتشريعات املوجودة ميثل احلد االدىن من ال

ســليمة خاصــة الن واجــب الدولـــة حبفــظ البيئــة يشـــكل احــد عناصــر احلـــق اذ ال يقــوم هــذا احلـــق دون 

  .محاية فعلية و سياسة  تشريعية و مالية جادة 

ن جهـة اذ ان مسو الدستور على خمتلف القواعد القانونية وسيلة للدفاع على مبدأ الشرعية الدسـتورية مـ

مـن  38فاملـاة  و الية دستورية يف يـد االفـراد للـدفاع عـن حقـوقهم و حريـا�م الـيت يضـعها هلـم الدسـتور

اذ ميكــنهم مــن  "ان احلريــات االساســية و حقــوق االنســان و املــواطن مضــمونة "  الدســتور تــنص علــى 

                                                 
لة مخالفة التنظیمات للتشریعات التي تفرض ادستور كذلك تفعل رقابة القضاء االداري في ھذا االطار في ح 68المادة  )28

   وجبات على مرافق الدولة لحمایة الحق
 عدد ج.ج.ر.ج .المستدامة إطار التنمیة في البیئة حمایة بقانون یتعلق ، 2003 جویلیة 19 في مؤرخ 03/10 رقم قانون ) 29
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الدولـــة حبمايـــة و  خـــالل هـــذه الدســـرتة ضـــمان عـــدم تـــدين التشـــريعات البيئيـــة و احلـــد االدىن مـــن التـــزام

اعمال احلق ببيئة سليمة  و ذلك  بتحريك الرقابة الدستورية و اليت جيـب ان تكـون  حماطـة بضـمانات 

االستقاللية و احلياد ، و وفقـا للقـانون اجلزائـري  مل يـتم  الـنص علـى هـذا املبـدأ صـراحة  اال ان املنطـق 

تـنقص مـن ضـمانات  احلـق  اصـدار تشـريعات  القـانوين ميلـي هـذا   اذ يقـع عليهـا التـزام باالمتنـاع عـن

مقارنــة مــع تشــريع ســابق نــص عليهــا  حبيــث ال يكــون الرتاجــع مــربر اال يف االطــار الــذي يتحقــق  معــه 

بـــني احلقـــوق  أو لـــدواعي حقوقيـــة ، هـــذا  خبـــالف بعـــض التشـــريعات   التوافـــق الظـــاهري أو الضـــمين 

ال جيــوز تعــديل املبــادئ و "  28كالتشــريع االرجنتيــين الــذي يــنص صــراحة علــى هــذا املبــدأ يف مادتــه 

تــنظم إعمــال هـــذه الضــمانات و احلقــوق املنصــوص عليهـــا يف املــواد الســابقة مـــن خــالل القــوانني الـــيت 

وز عن طريق القانـون تغيري املبــــــادئ و الضمانـــات و احلقوق املعرتف �ا ، أي انه ال جي 30"  النصوص

مــن الدســتور حيضــر تفســري احلقــوق و الضــمانات الــيت  33يف املـــــــــــواد الســابقة  كمــا انــه طبقــا  للمــادة 

  .ينص عليها الدستور على ا�ا انكار حلقوق مل  ينص عليها

ق ببيئــة ســليمة  تضــمن عــدم تراجعــه يف حالــة التشــريع  و وجــود ضــف اىل ذلــك ان دســرتة احلــ       

تناقض بينه و بني حق اخر غري مكفول دستوريا اذ تقع املفاضلة بني احلق ببيئة سـليمة و بـني حـق مـا 

، بعكــس مــا يكــون احلــق غــري مكفــول  ، اذ ال ينبغــي التضــحية بــاحلق املكفــول دســتوريا كحــق اساســي

لرتاجع القانوين التشريعي  فهذا احلق قبل دسـرتته كـان مـن املمكـن تراجعـه دستوريا اذ ميكن ان يلحقه ا

 .  تشريعيا مبزامحة حقوق اخرى له و التقليص منه من عدة جوانب و ابعاد و مربرات حقوقية 

اذ يعـد عـدم الرتاجــع القـانوين  جانبـا جديــدا ينـدرج حتـت مفهــوم معقوليـة القـوانني ،  كمــا تبقـى الدولــة 

ـــة أو نقصـــها  ـــة احلـــق محايـــة تشـــريعية بالدرجـــة االوىل  الن عـــدم اكتمـــال احلماي ملتزمـــة بضـــمان و محاي

سـليمة  علـى القضـاء  تشريعا  ، توقع  بعبئ مسؤولية تفعيل االليات الالزمة لضمان التمتع باحلق ببيئة

ذلــك انــه  يعــد الضــامن النهــائي حلقــوق االشــخاص االساســية املكفولــة دســتوريا و ان كانــت احلقــوق 

                                                 
الفصل االول االعالنات و  1994بكل تعدیالتھ الى غایة 1983اعید العمل بھ عام   1853دولة االرجنتین لعام  دستور )  30

  على الحق ببیئة صحیة و متوازنة للسكان ،  41الحقوق و الضمانات  من الجزء االول  كما تنص المادة 
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البيئية ذات طبيعة خاصة و تتميز عن غري ها من احلقوق  اذ ميكن القضاء التوسع يف ضـمانات احلـق 

ائية ا�تمع و احلريات ، و تضـمن حتمي السلطة القض" يف حالة عدم كفاية القوانني يف توفري  احلماية 

ـــع و لكـــل  واحـــد احملافظـــة علـــى حقـــوقهم االساســـية  و ذلـــك عـــن طريـــق التفســـري  املوســـع  31" للجمي

 للضمانات الدستورية  وفقا للمعايري الدولية بإعتبارها حقوق دولية و عاملية ضف ا�ا مكفولة دستوريا 

ة الكافيــة حلقــوق اإلنســان ، و هــذا الــنص يف الدســتور نــص صــراحة علــى ضــرورة حتقيــق احلمايــإذ ان  

صلب الدستور يبّني ما هلـذه احلقـوق و احلريـات مـن األمهيـة يف حتقيـق و بنـاء الدولـة القانونيـة ذلـك أّن 

مبدأ محاية احلقوق و احلريات يعترب هـو اآلخـر مـن املبـادئ املعـول عليهـا يف بنـاء دولـة القـانون ، و مـن 

         و هـــذا ال يتحقـــق إال يف الدولـــة الـــيت يشـــكل جهـــاز القضـــاء لـــة القـــانون ، الركـــائز الـــيت تقـــوم عليهـــا دو 

و العدالة فيها هيئة قوية و مستقلة حبيـث ال ميكنهـا ان تضـع اعتبـارات أو توجهـات اهليئـات السياسـية 

دولية  يف اعماهلا و اثناء ممارسة وظيفتها ، كما ان القاضي  ميكنه تطبيق  و االحتكام إىل املعاهدات ال

و �ـــذا يقـــع علـــى القضـــاء ان ال خيـــالف املبـــادئ الدســـتورية   32اذ اســـتوفت الشـــروط الالزمـــة لنفاذهـــا 

املتعلقة �ذا احلق و ضمان مبدأ عدم الرتاجع القانوين على مستوى االجتهاد القضائي و انشاء قواعـد 

  .ال ختالف الدستور و من شأ�ا ان تفعل القواعد الدستورية 

عــدم الرتاجــع القــانوين الدســتوري ميــس  و يــؤثر علــى قــرارات ا�لــس الدســتوري الصــادرة كمــا ان مبــدأ 

قبل دسرتة احلق بدستورية القوانني ذات العالقة باحلق  و ليس من املمكن االحتجاج بدستوريتها ال�ا 

                                                 
االجراءات القضائیة و االداریة بما ف�ي ذل�ك التع�ویض و فرصة الوصول بفاعلیة الى " من اعالن ریو منح  10 المبدأ ) 32

سبل االنصاف  ،  كما تنص اتفاقیة االمم المتحدة لقانون البحار بأن تكفل الدول لالشخاص الطبیعین و المعنویین اللجوء ال�ى 
ئ�ة بیة ع�ن تل�وث الالقضاء وفقا لنظمھا القانونیة  ، لغرض ضمان تعویض سریع و كاف فیما یتعل�ق بجمی�ع االض�رار الناجم�

  من االتفاقیة  235المادة " البحریة 
 م�ؤرخ 359/ 90رق�م  الرئاس�ي المرس�وم من 10 المادة ،16/01المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  150ماة  )  32
 الخارجی�ة وزی�ر یس�عى " :عل�ى   الم�ادة ت�نص حیث الخارجیة وزیر اختصاصات بتحدید المتعلق ، 1990 نوفمبر 10  في
 كم�ا بھ�ا تلت�زم الت�ي أو الجزائ�ر توقعھ�ا الت�ي و الل�وائح الدولی�ة و البروتوك�والت و االتفاقی�ات االتفاق�ات على المصادقة إلى

 أص�بحت أنھ�ا الكام�ل  أثرھ�ا تن�تج المعاھدة أن على ینص قانون ، أو مرسوم صورة في العمل ھذا یأتي ".نشره  إلى یسعى
 20 ف�ي م�ؤرخ 01 رق�م ق�راره ف�ي و ذلك الدولیة ، المعاھدات نشر مبدأ لتقریر السباق الدستوري المجلس نجد نافذة ، حیث

علیھ�ا و  المصادقة بعد اتفاقیة أیة ..." القرار ھذا تضمنھ ما بین فمن االنتخابات، قانون أحكام بدستوریة المتعلق 1989 أوت
  "القانون من أسمى سلطة و تكتسب ..........     ...................الوطني  القانون في تندرج نشرھا
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دة  ، تتمتع بقرينـة الدسـتورية  ، وا�ـا حمصـنة لسـبق دسـتورياها اذا كانـت ختـالف أحكـام دسـتورية جديـ

 .إذ انه ميكن  الدفع بعدم دستوريتها و حىت  اثارته من قبل اجلهات احملددة 

  .مدى ضمان عدم التراجع القانوني في حالة تعديل الدستور : المطلب الثاني 

و تـنظم  تنشـئ الـيت هـي فقواعـده الدولة ، يف القانوين النظام عليه يقوم الذي األساس هو الدستور    

أل�ـا  منشـأة سـلطات بأ�ـا توصـف و الـيت و قضائية و تنفيذية تشريعية من الدولة يف العامة السلطات

  االختصاصـات  هلـذه ممارسـتها كيفيـة و أوضـح اختصاصـا�ا حـدد الـذي الدسـتور مبقتضـى أنشـئت

 الـيت و احلريـات احلقـوق حيـدد الـذي هـو أنـه كما واجبات ، من عليها و ما امتيازات من هلا مقرراً ما

 شر تقيها فعالة و موازنات بضمانات إياها حميطا ، استخدامها كيفية و يبني الدولة �ا مواطنو يتمتع

 .احلاكمة السلطات قبل من االعتداء عليها

أي  ممارسـة تسـتطيع ال حبيث السلطات ، هذه على الشرعية أسبغ الذي السند هو فالدستور مث و من

عليهـا  يطلـق الـيت املنشـأة السـلطات مـن أرقـى سـلطة قبـل مـن وضـع الـذي الدسـتور مبقتضـى إال نشـاط

 .األصلية  التأسيسية السلطة اسم الدستوري الفقه

ـا وجـوده جمـرد مـن تنبـع ال و مسـوه الدسـتور سـيادة أن اذ         و احـرتام أحكامـه تنفيـذه وجـوب مـن و إمنَّ

 و قـرارات ، إذ قـوانني مـن تصـدره فيمـا العامة السلطات جانب من عليها اخلروج أو خمالفتها و عدم 

  .33جزاء دون حرمته الدولة سلطات انتهكت إذا الدستور لسمو معىن ال

كما يتضـمن الدسـتور جمموعـة مـن الضـمانات للمحكـومني يف مواجهـة احلـاكمني  اذ ال ميكـن تغيريهـا 

او املســـاس �ـــا حـــىت ميكـــن القـــول معهـــا ان الدســـتور يشـــكل ضـــمانة للمحكـــومني ،  كمـــا يعـــد مبـــدأ 

التعـــديل الدســـتوري مـــن املبـــادئ املقـــررة يف أغلـــب الـــدول ذات النظـــام الدســـتوري اذ ال بـــد لـــه مـــن ان 

يواكب مقتضيات االصالح  و التطور املستمر ،  فطبيعة التطور يف احلياة البشـرية و مـا يصـاحبها مـن 

ضرورة التغـريات ال ميكـن ان يتوافـق مـع وجـود نصـوص ثابتـة ال ميكـن تعـديلها  ، و الجـل املوافقـة بـني 

                                                 
دور المحكمة العلیا الدستوریة في الرقابة على دستوریة القوانین في لجمھوری�ة العربی�ة الس�وریة ب�ین , جمیلة الشربجي ) 33

  106، ص  213، مجلة جامعة دمشق للعلوم الالقتصادیة و القانونیة  ، العدد الثالث ،  2012و  1973دستوري  
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سـلطة التأسيسـية ال -املتطلبني السابقني تعمل الدسـاتري علـى وضـع قواعـد و اجـراءات خاصـة لتعديلـه 

و هــم مــا يطلــق عليــه بالدســاتري اجلامــدة اذ ان ضــمانات احلقــوق و احلريــات اكثــر جديــة يف  -املشـتقة 

  .الدستور اجلامد منها على الدستور املرن 

يعد الدستور اجلزائري دستور جامد حبيث انه يضع جمموعـة مـن االجـراءات  الواجـب اتباعهـا يف حالـة 

ه يوجب التصويت عليه بالنصـاب القـانوين لتصـويت علـى نـص تشـريعي مـع تعديل الدستور ، حبيث ان

امـا يف حـال  34عرضه على االستفتاء الشعيب  ، يف حال كان االقرتاح مقدم من قبل رئـيس اجلمهوريـة 

ما كـان اقـرتاح  تعـديل دسـتور مقـدم مـن قبـل الربملـان فيشـرتط لقبولـه ان يقـدم املبـادرة بتعـديل الدسـتور  

مبا يعين  35ثة ارباع الغرفتني مع عرض رئيس اجلمهورية اقرتاح التعديل على االستفتاء الشعيبباغلبية ثال

ان  سلطة االقرار النهائي للتعديل تعود إىل الشعب صاحب السيادة ، كما ان الدسـتور اجلزائـري مـنح 

عليــه  لــرئيس اجلمهوريــة حــق اصــدار التعــديل الدســتوري دون عرضــه علــى االســتفتاء مــىت مت التصــويت

بأغلبية ثالثة ارباع أعضاء الربملان بشرط عـدم مساسـه بـاحلقوق و احلريـات االساسـية و التوازنـــات بـني 

إذا ارتـــأى ا�لـــس الدســـتوري مشـــروع أي تعـــديل  :  " املؤسســــــــــــات الدســـتورية  اذ يـــنص علـــى مـــايلي 

و حقــــوق اإلنســــان و املــــواطن و دســــتوري ال ميــــس البتــــة املبــــادئ العامــــة الــــيت حتكــــم ا�تمــــع اجلزائــــري 

حريا�مـــا و ال ميـــس بـــأي كيفيـــة التوازنـــات األساســـية للســـلطات و املؤسســـات الدســـتورية و علـــل رأيـــه 

أمكن لرئيس اجلمهوريـة أن يصـدر القـانون الـذي يتضـمن التعـديل الدسـتوري مباشـرة   دون أن يعرضـه 

بــذلك يكــون نقــل   "ء غــرفيت الربملــانعلــى االســتفتاء الشــعيب مــىت أحــرز ثالثــة أربــاع مــن أصــوات أعضــا

االقــرار النهــائي لتعــديل الدســتور للربملــان باعتبــاره ممثــل لصــاحب الســيادة  ، و ا�لــس الدســتوري هــو 

اهليئة املكلفة بتقدير مدى مساس التعديل الدستوري باحلقوق و احلريـات االساسـية لالنسـان املكتسـبة  

ئ حقـوق االنسـان  باالنتقـاص منهـا  و مـن معـايري ضـمانا�ا اذ ان الدستور اجلزائـري مينـع تعـديل مبـاد

                                                 
   16/0134المعدل و المتمم بموجب قانون ن دستور م 208المادة ) 
   16/0135المعدل و المتمم بموجب قانون من دستور  211المادة ) 
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، و يعـــد الدســـتور  و الرقابـــة الدســـتورية  االداة الضـــامنة  و احلارســـة  ملبـــدأ عـــدم الرتاجـــع  36منعـــا باتـــا

  .القانوين الدستوري يف حالة التعديــــل الدستوري 

و دســرتة احلــق ببيئــة ســليمة انــه مــا ميكــن قولــه مــن خــالل أحكــام تعــديل الدســتور اجلزائــري           

حيقــق مبــدأ عــدم الرتاجــع القــانوين الدســتوري ففــي حــال تعــديل الدســتور فإنــه ال ميكــن تعــديل املبــادئ 

املتعلقــة �ــذا احلــق بــل يضــمن بــذلك حتســني و زيــادة يف جــودة الــنص املتعلــق �ــذا احلــق أو النصــوص 

ري يف حالــة التعــديل الدســتوري مــا انــه ميــس الدســتورية املتعلقــة بــه  ، و مــىت ارتــأى  للمجلــس الدســتو 

مبوضــوع احلــق البيئــي مــن املفــروض ان يقــع بــاطال التصــويت الــذي يــتم عليــه مــن الربملــان  ، اذ ان راي 

ا�لــس الدســتوري  يف هــذه احلالــة يكــون لــه  اثــر موقــف هــذا مــن ناحيــة و مــن ناحيــة اخــــرى ال ميكــــن 

ـــرة هــــذا احلــق يف حالــة التعــديل الدســتوري تصــــور تراجــع دستــــــــــــوري للحــق بب يئـــــــــــة سليمــــــــــة مــــــع دستـ

الذي يعرض على االستفتاء نظرا ملا ميله املنطق القانوين و مبدأ عدم الرتاجع الدستوري حلـق  يعـد نـواة 

نص عليـه  مبـا احلقوق االساسية و اساسها   ذلك ان الدولة القانونية اما ان حتافط علـى احلـق مبـا مت الـ

       ســـبق  أو تعـــدل  يف مشـــتمالته و موضـــوعه مبـــا يزيـــد مـــن ضـــمانات هلـــذا احلـــق اي للتطـــوير �ـــذا احلـــق

و التطور إىل االحسن و التقدم به ال الرتاجع ، اذ انه ميكـن للشـعب التصـويت و قبـول التعـديل الـذي 

سها يف موقف امسى مـن حقـوق قد ميس حبقوقه أو بعض الضمانات احلقوقية و من مثة جتد السلطة نف

ـــــان  ـــــون اال يف الدولــــة الــــيت ال حتــــرتم حقــــوق االنســــــــ ـــــها و هــــذا ال تكــــ          االنســــان و تــــربر قانونيــــة تعديلــــــ

  .و املبـــــادئ الدولية 

يعد جعل  الدستور جامد ال يتم تعديله من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية اال وفقا الجراءات     

و قواعــد حمــددة ضــمانة للحقــوق و احلريــات بصــفة عامــة حــىت يعــرف االفــراد حقــوقهم و مــدى التــزام 

ليمة بصـفة اسلطة باحلدود الدستورية و عدم جتاوزها له ، و هذا ما يعد ضمانة اساسية للحق ببيئـة سـ

خاصـــة كمـــا جيـــب علـــى الســـلطة احلاكمـــة ان ال تغـــري نصـــوص هـــذا احلـــق وفقـــا ملـــا يتماشـــى و مصـــاحل 

                                                 
   16/0136المعدل و المتمم بموجب قانون   1996من دستور  05  البند  212و  المادة   210المادة  ) 
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السلطة اخلاصة  أو مصـاحل عامـة تـأثر علـى حـق اساسـي ذا خـواص متميـزة ميـس بـاملواطن و قـد تلحـق 

حــرتام بــه اضــرار جســيمة ســواء كانــت بشــكل فــردي او مجــاعي ، و ذلــك ان انعــدم لــديها االلتــزام و اال

  . 37الذايت هلذا احلق فممارسة السلطة ليست امتياز ألحد اذ هي متارس نيابة عن اجلماعة و لصاحلها

القواعـد التنظميـة  �ـذه التأسيسـة املشـتقة جزاءت دستورية على اخالل السـلطة تنص على كما انه مل 

ئيــة   أو املوضــوعية ، فعلــى ســواء املتعلقــة  باجلوانــب االجرا  بصــرحةاحملضــور املســاس �ــا    املبــادئو 

الــرغم مــن  ان اقــرار التعــديل يــتم عــن طريــق  االســتفتاء  اي الشــعب صــاحب الســلطة يف حالــة كــان 

ـــة اربـــاع أعضـــاء غـــرفيت الربملـــان ، و ـــيس اجلمهوريـــة  او  بـــاقرتاح ثالث االقـــرار مـــن الربملـــان   اقـــرتاح مـــن رئ

اي   ة كـان اقـرتاح مقـدم مـن رئـيس اجلمهوريـةباغلبية موصوفة بعد اخذ راي ا�لس الدستوري  يف حال

 التشــارك يف املســؤولية حبيــث يعــد كــل طــرف مســاهم يف التعــديل ، فــان الــنص يف صــلب الدســتور علــى

يف حالة اخليانة العظمى ميكن تطبقه علـى احلالـة الـيت تنتهـك  احكام عامة على حماكمة ممثلي السلطة 

ســتوجب معــه مســاءلة الســلطة الــيت اقــدمت علــى تعــديل فيهــا الســلطات الدســتور يف حــال تعديلــه ممــا ي

، و حــىت ان كــان مل يــنص الدســتور علــى    اعتبــاره حــامي الدســتورالدســتور خاصــة رئــيس اجلمهوريــة ب

مسـؤولية اعضـاء ا�لـس الدسـتوري علــى إعتبـار ا�ـم  السـاهرين و احلارســني علـى حـرتام الدسـتور حــىت 

لكون املقـدار االهـم مـن السـلطة  نتيجـة التوليـة و التمثيـل و الثقـة  الربملان باعتباره ممثل الشعب ال�م مي

و وفقــا للقاعــدة القاضــية بأنــه حيــث توجــد الســلطة توجــد املســؤولية  قــد يرتتــب علــى ذلــك مســؤولية 

  .سياسية 

  

  

  

                                                 
یم�ارس الش�عب س�یادتھ   "8الم�ادة  "،الس�یادة الوطنی�ة مل�ك للش�عب وح�ده   س�لطة ك�ل مص�در الش�عب" ا  أن عل�ى الدس�تور م�ن 7الم�ادة  ی�نص)  37

 یبقى بأن البرلمان واجب " " المنتخبین ممثلیھ بواسطة و االستفتاء طریق عن یمارس الشعب السیادة بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارھا  ، 
   " تطلعاتھ یتحسس یجسد و ، الشعب لثقة وفیا
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  : خاتمة  

  

 بيئـةيف  اإلنسـان حلـق 2016علـى االعـرتاف الدسـتوري اجلزائـري لسـنة  الضوء الدراسة سلطت      

عليـه  الالزمـة احلمايـة الدسـتورية إضفاء على قدرته الدستور هلذا احلق و مدى تنظيم كيفية سليمة  و 

اذ ان الـدول  تتجـه إىل محايـة  اجلزائـري يف محايـة احلقـوق و احلريـات العامـة  ، الدستــــوري وفقـا للنظـام

دستورية املقررة هلذا احلـق تتبـاين بنـاء هذا احلق  احلديث و النص عليه يف دساتريها ، أال ان احلماية  ال

  .على النظام الدستوري للدولة 

دســرتة  احلــق ببيئــة ســليمة  يف الســياق الدســتوري اجلزائــري احلمــائي الضــمانايت  و مــا يســتنتج مــن     

اجللــي للحــق انــه خياطــب نــوعني مــن الســلطة الســلطة املخولــة بوضــع القــوانني و الســلطة املؤهلــة للرقابــة 

اليــة تقــدم احــدث يف جمــال الرقابــة  كمــا  توســيع اليــة االخطــار الدســتوري يعــديف هــذا االطــار  عليهــا و

تقـدم كبـري يف جمـال تشـكل  الدفع بعـدم دسـتورية القـوانني املتعلقـة بـاحلقوق و احلريـات  مـن قبـل االفـراد

كما انه خياطب الدولـة كمرفـق عمـومي يسـهر امام  احملاكم  ،   الدستوري  عاحلقوق و احلريات و الدفا 

على محاية البيئة و احلق فيها و االشخاص املعنوية و الطبيعية بواجبهم يف محاية البيئة و احلـق فيهـا  و 

بذلك يكون النص الدستوري للحق ببيئة سليمة كحق موضـوعي مهـم  و حيقـق تقـدم قـانوين دسـتوري 

رة وجـود تشـريع مـنظم للحـق و يـوفر ضـمانات كافيـة و سـبل ضـرو إال انه يواجه العديد  من النقائص ك

االنتصــاف  ينتفــي معــه جمــال أو حتديــد غــري شــرعي ضــيق أو موســع للحــق مــع كفالــة احلقــوق االجرائيــة 

للحــق كاحلصــول علــى املعلومــات و املشــاركة العامــة يف القــرارات املتعلقــة بالبيئــة و املصــلحة يف الــدعوى 

ى اجلماعيـــة  للـــدفاع عـــن البيئـــة كقيمـــة ذاتيـــة و اســـتقالال عـــن وقـــوع ضـــرر البيئيـــة  و االعـــرتاف بالـــدعو 
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شخصي مباشر للشخص و االعرتاف حبق الدعوى من قبل اهليئات االدارية املختصـة أو النيابـة العامـة  

  .و ضمانات تكوين اجلمعيات البيئية غريها من املسائل  لتطوير العدالة البيئية 

  

  

  قائمة المراجع المعتمدة

  القوانين 

  الدساتير

  املتضمن التعديل الدستوري و 14اجلريدة الرمسية رقم  2016مارس سنة  06مؤرخ يف  01 -16القانون رقم 

  1994بكل تعديالته اىل غاية 1983اعيد العمل به عام   1853دستور  دولة االرجنتني لعام  

  المواثيق الدولية 

  1982لعام  اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار

   1992وثيقة اعالن ريو بشأن البيئة و التنمية 

  و المراسيم  القوانين العادية

 إطـار التنميـة يف البيئـة محايـة بقـانون يتعلـق ، 2003 جويليـة 19 يف مـؤرخ 03/10رقـم  قـانون

 2003جويلية  20 يف صادر 43 عدد ج.ج.ر.ج .املستدامة

 اختصاصـات بتحديـد املتعلـق ، 1990 نـوفمرب 10  يف مـؤرخ 359/ 90رقـم  الرئاسـي املرسوم من

   اخلارجية وزير

   قرار المجلس الدستوري 

 قـانون أحكـام بدسـتورية املتعلـق 1989 أوت 20 يف مـؤرخ 01 رقـم ا�لـس الدسـتوري  قـرار

   االنتخابات

  القانونيةالكتب 
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, دار اجلامعــــة اجلديــــدة  ، االســــكندرية , حممــــد عطيــــة فــــودة  ، احلمايــــة القانونيــــة حلقــــوق االنســــان)1

2011    

  20001القاهرة ، ، حممد فتحي سرور ، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات  ، دار الشروق ) 2

 1وليـــد حممـــد الشـــناوي ،احلمايـــة الدســـتورية للحقـــوق البيئيـــة ، دار الفكـــر و القـــانون، املنصـــورة ط) 3

2013  

  

  مذكرات الماجيستير و رسائل الدكتوراه 

شريف ، عـدم فعليـة القواعـد القانونيـة يف اجلزائـر ، رسـالة دكتـوراه يف القـانون العـام ، جامعـة  يسكا)1

  .2000وزو مولود معمري  ، تيزي 

ماجســـتري يف القـــانون  مـــذكرةكـــياليل زهـــرة الرمحـــان ،االغفـــال التشـــريعي و الرقابـــة الدســـتورية عليـــه ، )2

  . 213/ 1012كلية احلقوق و العلوم السياسية ،   ،العام  

، اطروحة دكتوراه  يف القانون العـام   -دراسة مقارنة -باجلياليل خالد ، السلطة  تقديرية للمشرع  ) 3

  . 2017/ 2016العلوم السياسية ، تلمسان ،  كلية احلقوق و 

  المجالت القانونية 

 ، معاجلة إمتناع الربملان عن ممارسة االختصاص التشريعي يف القانون الوضعي حيدر حممد حسان ، )1

مقـــال منشـــور علـــى املوقــــع    2015،  4لـــة احملقـــق احمللـــي للعلـــوم القانونيـــة و السياســــية  ، العـــدد جم

  االكرتوين 

دور احملكمة العليا الدستورية يف الرقابة على دستورية القـوانني يف جلمهوريـة العربيـة , مجيلة الشرجبي ) 2

، جملـــــة جامعـــــة دمشـــــق للعلـــــوم الالقتصـــــادية و القانونيـــــة    2012و  1973الســـــورية بـــــني دســـــتوري  

  . 2013العدد الثالث ، 
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امــة ،  كليــة احلقــوق و العلــوم السياســية  شــلغوم نعــيم، اليــات تــدخل الربملــان يف جمــال السياســة الع) 3

  . 30جملة ا�لس عدد   2011جامعة جيجل  ، 

مســـرايت ســـليمة ، اســـقاللية الســـلطة القضـــائية كـــاهم ضـــمان للحـــق يف التقاضـــي، جملـــة االجتهـــاد ) 4

  .  9، العدد ) منوذجا  1996دستور اجلزائر ( القضائي 
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                                                ضوء على حتليلية دراسة اإلدارية القضائية القرارات و األحكام تنفيذ ضمانات

  .اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون

  . المركز الجامعي آفلو –علي عثماني : الدكتور 

  .المركز الجامعي آفلو -يوسف ميقارين: األستاذ 

  

  2018   نوفمبر 04:  القبول للنشرتاريخ        2018سبتمبر17:    اإلستالم تاريخ 

  : ملخص

املشروعية قيدا على تصرفات اإلدارة مبختلف أعماهلا القانونية و املادية ، و من  مبدأيشكل       

اإلدارة و كذا  الختصاصاتاملشروعية البد من التحديد الواضح  مبدأ إرساءضمانات تطبيق و 

الفصل بني السلطات و كذا وجود رقابة قضائية و هذه األخرية اليت تعد أفضل ضمانة كو�ا ُحماطة 

الضمانات املختلفة ، كما أن عملية تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية تعترب أساس الرقابة  بالعديد

القضائية و لب املنازعات اإلدارية لذلك فقد أعطى املشرع للقاضي اإلداري العديد من الضمانات يف 

  .جمال تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية 

  . و القرارات القضائية اإلدارية ، األوامر ، الغرامة التهديدية ضمانات ، تنفيذ األحكام:الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

    The principle of legality is a restriction on the conduct of the administration in 

its various legal and material acts. The guarantees of applying and establishing the 

principle of legality must be clearly defined for the terms of reference of the 

administration, the separation of powers and the existence of judicial control. The 

latter is the best guarantee, The process of implementing administrative judgments 

is also considered the basis of judicial control and the core of administrative 

disputes. Therefore, the legislator gave the administrative judge many guarantees 

in the field of implementing administrative judgments. 
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 :مقدمة

تعترب املهمة األساسية للدولة، هي حتقيق املصلحة العامة، وهي وظيفة اجتماعية كربى ال يتم 

كان دور الدولة قدميا يتمثل يف ضمان االستقرار   بلوغها إال يف نطاق دولة احلق والقانون، فإذا

واألمن داخل ا�تمع فإ�ا اليوم وعلى عكس ذلك، وتقديرا جلسامة املهام امللقاة على عاتقها، حتتاج 

إىل جمموعة من الوسائل تستعني �ا للقيام �ذه املسؤولية على أحسن وجه، فهذه الوسائل قد تكون 

ذات طابع إنساين تتكون من جمموعة من األشخاص، وقد تكون ذات طابع مؤسسايت وقد تكون 

ذات طابع قانوين متكنها من القيام ببعض التصرفات واألعمال، قد تكون قرارات إدارية أو عقود 

  . 1إدارية

وبعبارة أخرى فالقانون عهد للسلطة اإلدارية امتيازات هامة تتمثل أساسا يف إصدار القرارات 

ت أم فردية ترمي إىل حتقيق أهداف القانون يف ا�تمع وهي العدالة واملصاحل اإلدارية تنظيمية كان

، فهذه االمتيازات ختول لإلدارة درجة العامة للجماعة وأيضا املصاحل اخلاصة لألفراد حسب األحوال

 أعلى من الفرد وغري متساوية له حبيث تنفذ قرارا�ا طواعية أو إكراها كحقها يف نزع امللكية من أجل

املؤقت على العقارات وحقها يف االلتجاء القهري واملباشر دون السعي إىل  ءاملنفعة العامة واالستيال

  . 2 انني واحملافظة على النظام العاماحملاكم وانتظار صدور حكم باإلضافة إىل تنفيذ القو 

 نيةعا ما على حسن يتوقف نز  التنفيذقرارا�ا، هدا  ذأن تنف القضائيةمن مصداقية اجلهة  إن          

عدم احلجز على األموال   وعمال مببدأ ،جربي عليها تنفيذالعامة مادام أن ليس هناك  اإلدارة

اجلزائري و ملدة  اإلداريقويه، فإن القاضي  إدارةفالقاضي جمرد من كل سالح يف مواجهة  العامة

فعال فإن  قرارا�ا تنفيذالعامة لضمان  اإلدارةوسائل اإلكراه على  استعمال من امتنعمنع و  طويلة

                                                 
1 Jacques viguier, le contentieux administratif, Dalloz, paris, 1997 , p9.   

ـــر مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلداریـــــــة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثانــــي، الطبعة الرابعة، الجزائـــ 2
  .343، ص 2007
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 لإلدارة األوامرسلطة توجيه  اإلداريمل مينح للقاضي 3 1966الصادر سنه  املدنية اإلجراءاتقانون 

التعدي  ورد النص فيه صرحيا وهو حالة واحد باستثناء إالومل يقر  مببدأ الفصل بني السلطات عمال

خروجا  يعترب احلالةألن عملها يف هده  لإلدارةتوجيه أوامر  ياإلدار اليت يستطيع فيها القاضي  املادي

  . 4عن القانون

إزاء األشخاص العامة  اإلكراههو تكريس  اإلداريةو  املدنية اإلجراءاتاجلديد يف قانون  إنّ         

ميكانيزمات و آليات جديدة  هدا القانون باعتمادلك ذالشيء املقضي فيه، و  تنفيذيف خدمة 

يف : حمددة حتت عنوان الباب السادس ةريذ، فهده الوسائل اجلاإلداريقرارات القاضي  تنفيذتضمن 

 2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08:اإلدارية من القانون رقم القضائيةأحكام اجلهات  ذتنفي

يتم بناء و  اإلداريةتعترب ثورة من خالهلا تكتمل العدالة  ذإاملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

  . 5دوله القانون

ه السلطات اجلديدة متمثله يف سلطتني ذوهاإللغاء قرارات  تنفيذه السلطات تنصب على ذه إنّ      

يف كيفيه  اإلداريه السلطات سيتغري حتما سلوك القاضي ذو� 6ةهامتني مها األمر و الغرامة التهديدي

و متابعة  العمليةأداء وظيفته و القيام بدوره  و ستسمح له بالتعرف كإداري و التساؤل حول النتائج 

إىل طرح  ناومن هذا املنطلق ارتأي 7، غري املشروعة اإلداريةبإلغاء القرارات فقط وليس االكتفاء تنفيذها 

ظام القضائي اجلزائــــــــري من أجل تنفيذ فيما تتمثل الضمانات املقررة يف الن : اإلشكالية التالية

                                                 
 . 3ص 2013بدر الدین عبد الرحمان، تنفیذ األحكام الصادرة عن القضاء، مقال غیر منشور المملكة العربیة السعودیة،  3
  . 391، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط فب المنازعات اإلداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر  4
  . 343مسعود شیھوب، المرجـــــع السابق، ص  5
للداللة على التھدیدات المالیة التي ینطق بھا القضاء قصد إلزام الممتنعین عن تنفیذ :......" مصطلح الغرامة التھدیدیة  یستعمل 6

أنظر غنامي رمضان، عن موقف ......" االلتزام الواقع على عاتقھم بموجب سندات تنفیذیة أحكام قضائیـــــة كانت أو عقود رسمیة 
، )014989: الملف رقم - 2003أفریل  08: التعلیق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ( مة التھدیدیة مجلس الدولــــة من الغرا

  .   146، ص2003مجلة مجلس الدولـــــة، العدد الرابع لسنة 
 .    408،ص 1971عبد المنعم عبد العظیم جیزة، أثار حكم اإللغاء، دار الفكر العربي، الطبعة األولــــــى،  7
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األحكام القضائية اإلدارية وترمجتها على أرض الواقع ؟ ونستتبع اإلشكالية الرئيسية جبملة من 

  :التساؤالت

  ما هي الوسائل القانونية جلعل اإلدارة تنفذ القرارات اإلدارية ؟ 

ذ لضمان حقوق املتقاضني حسب أحكام فيما تتمثل الطرق املستعملة إلجبار اإلدارة على التنفي

  . من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ؟  989إىل  978املواد 

وحملاولة اإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إىل حمورين تطرقنا من خالل        

دارة حمددين بذلك موقف املشرع احملور األول إىل األوامر كآلية وقائية ومعنوية للضغط على اإل

، أما احملور 2008فيفري  25املؤرخ يف  08/09: اجلزائري من خالل نصوص وقواعد القانون رقم 

الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فتظهر من خالله أمهية الغرامة التهديدية يف مجيع احلاالت اليت ال تكفي فيها الوسائل 

  : حماور الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. على تنفيذ احلكم القضائي  األخرى حلمل اإلدارة

  اإلدارةللضغط على  معنويةوقائية و  كآلية  األوامر  : احملور األول

  اإلطار القانوين لألوامر كأداة لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية: أوال

  توجيه أوامر لإلدارةموقف املشرع اجلزائري من : ثانيا

  .كضمانة لتنفيذ األحكام القضائية اإلداريةالغرامة التهديدية  : احملور الثاين

  اإلطار القانوين للغرامة التهديدية كأداة لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية: أوال

  .شروط تطبيق الغرامة التهديدية على اإلدارة: ثانيا

  :خامتة
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  .اإلدارةللضغط على  معنويةوقائية و  كآلية  األوامر  : المحور األول

إن توجيه القاضي ألوامــــــــر لتنفيذ احلكم القضائي إن دل على شيء فإمنا يدل على تكافئ      

السلطات يف دولة القانون، واملساواة بني طريف اخلصومة أمام القضاء وذلك باعتبار أن اإلدارة ممثلة 

عن األطراف، واهلدف من توجيه هذه األوامر ما هو إال لتنفيذ احلكم للدولة وذات سلطة عليا ومميزة 

  .   8القضائي على ارض الواقع ومنح احلقوق ألصحا�ا

  . القانوين لألوامر  اإلطار: أوال

  اجلديد حتت عنوان اإلداريةو  املدنية اإلجراءاتحدده الباب السادس من قانون  اإلطارا ذه      

هي اليت استحدثت سلطه توجيه   979و  978إن املادتني اإلدارية لقضائية اجلهات ا أحكام تنفيذ

أمر اهليئات  كذلكفالقاضي اإلداري يستطيع عندما يفصل يف نزاع النطق بالقانون و لكن   األوامر

من قانون اإلجراءات  978تنص املادة  ،اإلداريفاألمر يعترب سالح جديد يف يد القاضي  ،ة العمومي

 ةيتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام أحد األشخاص املعنوي عندما: "على أنه دارية املدنية واإل

            تدابري تنفيذ باختاذ اإلدارية العامة أو هيئة ختضع يف منازعا�ا الختصاص اجلهات القضائية

املطلوب منها ذلك يف نفس احلكم القضائي ، بالتدبري املطلوب  اإلداريةاجلهة القضائية  تأمر معينه،

"االقتضاءمع حتديد أجل للتنفيذ ، عند 
9
 .  

يتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام أحد  عندما : "تنص على أنه  979أما املادة        

 باختاذ اإلدارية العامة أو هيئة ختضع يف منازعا�ا الختصاص اجلهات القضائية املعنويةاألشخاص 

مل يسبق أن أمرت �ا بسبب عدم طلبها يف اخلصومة السابقة ، تأمر اجلهة  تدابري تنفيذ معينه،

                                                 
  .2017أفریل  12: تاریخ اإلطالع   topic –alafdal.com /t 882  – www.droit: الموقع اإللكتروني  8
 1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08: فاتح بوسنان، قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة حسب آخر تعدیل لھ ، القانون رقم 9

المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، دار طلیطلة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولـــــــــــى  2008سنة فیفري  25الموافق لــ 
  .2016، ص2010
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إىل  ، استنادا10"جديد يف أجل حمدد قرار إداري بإصدار املطلوب منها ذلك، اإلداريةالقضائية 

  :جيب التمييز بني حالتني أو شكلني من األوامر   979و  978  املادتني

  . التدبري املطلوب  باختاذأمر اإلدارة :  1

، يقوم القاضي هنا  اإلدارةالصادر عن  اإلداريو حكم بإلغاء القرار    ا فصل القاضي يف الدعوىذإ

ممكنا و ضروريا و يأمر  11القانونية الناحيةا القرار و الذي يكون من ذبفحص دقيق ملا ينجر عن ه

التدبري الذي يفرضه عليها و الذي يراه مناسبا مع حتديد أجل للتنفيذ  باختاذصراحة و مباشرة  اإلدارة

  .13قرار فصله قرار إعادة إدماج موظف بعد إلغاء باختاذاألمر : مثال 12 عند االقتضاء

  .قرار جديد اختاذأمر اإلدارة بالتحقيق و الفصل و :  2

تدابري تنفيذ  اختاذما على اإلدارة و كان لزا ألغى القرار هنا القاضي أيضا فصل يف الدعوى و       

يف  فسلطة القاضي اإلداري تقتصر  ،معينه إال أن القاضي مل يأمر �ا لعدم طلبها يف اخلصومة األوىل

 اإلداريهده احلالة على أمر اإلدارة بإصدار قرار جديد حمددا هلا أجل يف ذلك مع العلم أن القاضي 

فها و ال ميلي عليها تدبري التنفيذ و لكن اإلدارة تتمتع هنا تصر  يف هده احلالة ال ميلي على اإلدارة

  . 14اختاذهاتقدمي حمتوى التدابري اليت جيب عليها  �امش من احلرية يف

                                                 
المتضمن قانون  2008فیفري سنة  25الموافق لــ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08: من القانون رقم 979: المادة 10

  .اإلجراءات المدنیة واإلداریة
 2012 إبراھیمي سھام و إبراھیمي فایزة، االعتراف القانوني للقاضي بمواجھة اإلدارة في تنفیذ أحكام القضاء، مجلة الفقھ والقانون  11

  .  6ص 
 عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة  ضد اإلدارة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 12

 .107 ، ص2010الجزائــــــرسنة
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إلغاء  مثلو يستدعي الفصل فيه من جديد  كما هو احلال عمليا عندما ترفض اإلدارة طلب مواطن

املقضي  يءالش حجيةمطابقة   و ط سليمةترخيص يستدعي التحقيق من جديد يف الطلب وفقا لشرو 

  .15رفض رخصة بناء إلغاء:  مثالفالقاضي يأمرها بإعادة النظر يف حالة املتقاضي  فيه 

  .موقف املشرع اجلزائري من توجيه أوامر لإلدارة: ثانيا

املتضمن قانون اإلجراءات  2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08:بالرجوع إىل القانون رقم       

املدنية واإلدارية جند أن املشرع قد منح للقاضي سلطة األمــــــــــــــــــــــــر لإلدارة وذلك بأن يلزمها يف نفس 

          لى تنفيذ احلكم أو القرار احلكم على إتباع تدابري  معينة عن طريق حتديد اآلثار اليت قد ترتتب ع

السالف الذكر  09-08من القانون  987: و هذا ما يتضح لنا جليا من خالل قراءة أحكام املادة

ال جيوز تقدمي طلب إىل احملكمة اإلدارية من أجل األمر باختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ حكمها "  

االقتضاء، إال بعد رفض التنفيذ من طرف احملكوم عليه النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند 

  ........."وانقضاء ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم

عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام : " لتحدد لنا صراحة ما يلي 978: لتأيت مباشرة املادة

ختصاص اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة منازعا�ا ال

تنفيذ معينة تأمر اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك يف نفس احلكم القضائي بالتدبري املطلوب مع 

  . 16."حتديد أجل التنفيذ عند االقتضاء

أما يف حاالت ظهور طلبات ومستجدات مل يسبق وأن طلبها اخلصوم يف اخلصومة السابقة        

لتحدد بصراحة نطاق توجيه القاضي اإلداري ألوامره وأكدت على انعقاد   979:دخلت املادةت

عندما يتطلب " االختصاص إىل اجلهة القضائية اإلدارية اليت كانت قد قضت يف الدعوى بقوهلا  
                                                 

  .2017أفریل  13: تاریخ اإلطالع  www. Uobyloon.edu.iq/ publication-edition1/articl: الموقع اإللكتروني  15
المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، جریدة  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  978المادة  16
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 األمر أو احلكم أو القرار إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعا�ا الختصاص

اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة، مل يسبق أن أمرت �ا بسبب عدم 

  . 17..........." طلبها

إذن يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد فقد نظم موضوع توجيه القضاء اإلداري         

جراءات املدنية واإلدارية اجلزائري من قانون اإل 989إىل  979: أوامر لإلدارة العامة خاصة يف املواد

السابق الذكر حيث يعود االختصاص إىل اجلهة القضائية اإلدارية اليت كانت قد قضت  09- 08رقم

وذلك يف حالة رفض التنفيذ من طرف اإلدارة " جملس الدولة"أو " احملكمة اإلدارية " يف الدعوى 

ريخ التبليغ الرمسي للحكم، أو انقضاء األجل احملكوم عليها، وانقضاء آجال ثالثة أشهر تبدأ من تا

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  987الذي حيدده القاضي اإلداري، كما هو مبني يف املادة  

السابق الذكر أما يف حالة رفض التظلم املوجه لإلدارة من أجل تنفيذ احلكم عن اجلهة القضائية 

  .  18بعد قرار الرفض  987املادة  اإلدارية يبدأ سريان األجل احملدد يف

  

  .الغرامة التهديدية كضمانة لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية: المحور الثاني

يفصل القضاء اإلداري يف املنازعات اإلدارية و اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة    

انتهاكات اإلدارة إذ يسعى املتقاضي إىل  العمومية اإلدارية طرفا فيها و يعمل على محاية الفرد من

صدور احلكم أو القرار القضائي لكن ال تتحقق له احلماية مبجرد حصوله على حكم يعرتف له حبقه، 

                                                 
المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، جریدة  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  979: المادة 17
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لذا ينبغي أن يتابع إجراءات التنفيذ للحصول على احلماية الفعلية ألن األحكام و القرارات القضائية 

  . 19حاالت عدم التنفيذتفقد قيمتها القانونية و العملية يف 

مبركز تتمتع اإلدارة  تلعب دورها كآلية إكراه للضغط على اإلدارة باعتبار أن  الغرامة التهديديةفنجد 

القوة يف مواجهة األفراد ملا هلا من وسائل وامتيازات السلطة العامة وقد تتخذ موقفا سلبيا من حكم 

لذا يلجأ   20القضاء وقد ختتار الوقت املناسب للتنفيذالقضاء ألن هلا احلرية يف جمال تنفيذ أحكام 

  .21أو تأخرها التنفيذ    املتقاضي إىل طلب التعويض عن األضرار اليت حلقته من جراء امتناع اإلدارة

  اإلطار القانوين للغرامة التهديدية كأداة لتنفيذ األحكام القضائية اإلدارية: أوال

جهة اإلدارة برفع دعوى إلغاء قرار إداري غري مشروع  ويف حالة قيام الطرف املتضرر من تصرف

وصدر حكم باإللغاء، وامتنعت اإلدارة عن التنفيذ فإن قيامه بطلب التعويض عن األضرار مهما  

جيب البحث عن  كانت مبالغ التعويض املدفوعة فإ�ا ال حتقق له اآلثار اليت يرتبها حكم اإللغاء

ضي يف مواجهة رفض اإلدارة احرتام حجية الشيء املقضي به وتنفيذ الوسائل اليت توفر احلماية للمتقا

لذا أقر املشرع اجلزائري الغرامة التهديدية واليت تعد من وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ  حكم القضاء

      .22األحكام والقرارات القضائية اإلدارية

رة على تنفيذ األحكام والقرارات مل ينص الدستور على الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدا    

لتكون هلا قوة  "الشعب باسميصدر القضاء أحكامه :"دستور على أن النص و القضائية اإلدارية 
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بالغرامات التھدیدیة، ما جاء بھ قرار الغرفة اإلداریة سابقا بالمحكمة العلیا  من بین القرارات القضائیة اإلداریة التي أقرت النطق 20

حیث :.......دیة سیدي بلعباس والذي جاء فیھ ما یليقضیة بودخیل ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبل(  1995ماي  14:المؤرخ في
الصادر عن الغرفة اإلداریة بالمحكمة العلیا غیر أن ھذه األخیر رفضت  06/1993:أن المستأنف طلب من المندوبیة تنفیذ القرار رقم

  .االستجابة لطلبھ
المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، ) آثار االلتزام - اإلثبات( عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجدید 21

  .     807، ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
شفیقة بن صاولة ، إشكالیة تنفیذ اإلدارة للقرارات القضائیة اإلداریة، دراسة مقارنة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، سنة  22
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على كل أجهزة الدولة املختصة أن تقوم يف كل وقت ويف كل مكان، ويف "  :بدوره  التنفيذ ونص

يشمل األحكام القضائية العادية و اإلدارية ، إذ حرص     "مجيع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء 

ألجل   على تكريس دولة القانون واستقالل القضاء وهيبة األحكام القضائية املؤسس الدستوري 

  .23حتقيق األمن القضائي 

أجاز للجهات   24 وأورد املشرع اجلزائري الغرامة التهديدية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

جيوز للجهة القضائية :"على أنه 980ة اإلدارية األمر بغرامة �ديدية حيث تنص املادة القضائي

أعاله  أن تأمر بغرامة �ديدية  979، 978أمر بالتنفيذ ، وفقا للمادتني  اختاذاإلدارية املطلوب منها 

  " .مع حتديد تاريخ سريان مفعوهلا 

التشريعية املنظمة هلا وشروط احلكم واجلهة  مل يعرف املشرع اجلزائري الغرامة لكن بني األحكام

مبلغ "  :عرف الغرامة التهديدية بأ�ا ، ومن ذلك ميكننا أم ناملختصة �ا واآلثار املرتتبة عن احلكم �ا

من النقود حيكم به القاضي على املدين عن كل عن فرتة زمنية معينة ال يتم فيها تنفيذ املدين 

  .25"نفيذ العيين يقتضي تدخال شخصيا من جانبه اللتزاماته عينا حيث يكون الت

عقوبة مالية تبعية حتدد بصفة عامة عن كل يوم تأخري، ويصدرها القاضي بقصد :" وتعرف بأ�ا 

  26"ضمان حسن تنفيذ حكمه ،أو حىت بقصد حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق

للقاضي احلرية يف تقدير : ابع حتكيمي ذات ط -أ :تتميز الغرامة التهديدية باخلصائص التالية  و   

قد حيددها أكثر من قيمة الضرر إلجبار اإلدارة  املبلغ املايل بغض النظر عن ما حلق الدائن من ضرر،

مل يطلبها اخلصوم إذا لو على التنفيذ وله سلطة حتديد الغرامة من عدمها وله أن يفرض الغرامة حىت و 

                                                 
  عمار بوضیاف ، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة ، جسور للنشر والتوزیع  23
  . 212،ص  2009الطبعة األولى ، سنة  

داریة ، جریدة المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإل 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  987- 980المواد  24
     . 2008أفریل  23بتاریخ  21رسمیة رقم 

 14- 13، ص ص  2008مرداسي عز الدین ، الغرامة التھدیدیة في القانون الجزائري ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،سنة  25
.  

د اإلدارة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، منصور محمد أحمد، الغرامة التھدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة ض 26
    .15، ص2002اإلسكندریة ، 
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ة يف تقدير مبلغ الغرامة وحيدد بدء سريا�ا، وله أن خيفض املبلغ رأى لزومها يف احلكم وله كامل احلري

  .27أو يرفعه

يقدرها القاضي تقديرا حتكميا وال يتقيد فيه إال مبراعاة القدر الذي يرى أنه منتج يف حتقيق غايتها  

  . 28التزاماتهوهي إخضاع احملكوم عليه ومحله على تنفيذ 

  29ماته التز امبوجبها يتم الضغط على إرادة احملكوم عليه ويلزم على تنفيذ : ذات طابع �ديدي - ب

، وال  هالتزاماتاحملكوم عليه بتنفيذ  بإلزامال تفرض الغرامة إال بوجود حكم قضائي : خاصية التبعية - ج

 625وبالرجوع للمادة تعترب تعويضا بل هي جزاء للتأخر يف التنفيذ أو اإلصرار على عدم التنفيذ، 

أو من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يتبني أن املشرع قد خري احملكوم له بني املطالبة بالتعويض 

  .30املطالبة بالغرامة التهديدية 

  .شروط تطبيق الغرامة التهديدية على اإلدارة: ثانيا

ود هنا أ�ا تقوم بإجبار املدين على إن من بني مميزات الغرامة التهديدية أ�ا حتكيمية واملقص      

كما 31التنفيذ، بعكس التعويض الذي يهدف أساسا إىل جرب الضرر الناتج يف التأخري عن التنفيذ، 

أ�ا كذلك �ديدية أي معدهلا النهائي ال حيدد إال حني يقوم املدين بالتنفيذ، أو حني يرخص القاضي 

                                                 
  .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة  2008فیفري سنة  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  981،980المادتان  27
االلتزام بوجھ عام ، اإلثبات ، أثار االلتزام  عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة  28

  . 813، ص  1998منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، سنة 
  .2017أفریل  13: تاریخ اإلطالع  www. Uobyloon.edu.iq/ publication-edition1/articl: الموقع اإللكتروني  29
تستھدف بشكل مباشر إكراه اإلدارة على تنفیذ األوامر ومن ثم فھي تظھر كجزاء حقیقي إذ ما    astreinteإن الغرامة التھدیدیة  30

  .تخلفت اإلدارة عن التطابق مع األوامر التنفیذیة
  . 49، ص2002نبیل إبراھیم سعد، محمد حسین منصور، أحكام االلتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة  31
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ويشرتط اللجوء إىل الغرامة التهديدية ثالثة شروط   32للدائن بالتنفيذ مبصاريف على حساب مدينه،

  :ميكن أجازها على النحو التايل

 .وجود التزام ناتج عن إخالل املدين بالتزاماته -

 .استحالة التنفيذ العيين إال إذا قام به املدين نفسه -

ن جلوء الدائن إىل الغرامة التهديدية وفرضها على املدين، وتكون بطلب من الدائن نفسه كو  -

 .    33.القاضي ال يستطيع املبادرة �ا من تلقاء نفسه

ومن خالل هذه املعطيات ميكننا دراسة شروط توقيع الغرامة التهديدية �دف تنفيذ األحكام القضائية 

  :اإلدارية وفق أحكام وقواعد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على النحو األتــــــــــــــــــــــــي

  موضوع االلتزام القيام بعمل أو االمتناع عنه، فال جدوى من اللجوء إىل الغرامة أن يكون

 .التهديدية إذا كان موضوع االلتزام دفع مبلغ مالــــي

 وجود حمضر رمسي صادر عن احملضر القضائي وفق اإلجراءات والتدابري املعمول �ا. 

 أن تكون هي اجلهة الوحيد املسؤولة  أن تقوم اإلدارة مبخالفة االلتزام امللقى على عاتقها على

عن التطبيق وكمثال على ذلك وجود قرار قضائي إداري ضد مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية  

باعتبار أن طابعها األساسي هو الصحة العمومية يف حني قد جند أ�ا تابعة هليكل آخر مثل 

من هذا االلتزام كون املديرية  مؤسسات إستشفائية أو حىت املديرية املركزية، وبالتايل قد تعفى

 .املركزية هي املسؤولة عن التنفيذ

                                                 
حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ األحكام اإلداریة واإلشكاالت المتعلقة بھ، رسالــــــــــــــــة دكتوراه في القانون، جامعة القاھرة  32

 .492،ص 1984
 .یفھم من ھذا االستثناء وجود نص صریح یجیز ذلك صراحة 33
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  للمدعي االختيار ما بني طلب التعويض الناتج عن عدم التنفيذ وبني اللجوء إىل الغرامة

التهديدية عن كل يوم تأخري، ونتاج ذلك يف حال من إذا اختار الدائن التعويض فيسقط 

  .      34باشرة حقه يف الغرامة التهديدية م

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

                                                 
فسخ  ام باستبدال التنفیذ العیني بواسطة التنفیذ بمقابل أنظر سحر عبد الجبارفي ھذه الحالة یكون الدائن قد عبر عن إرادتھ صراحة وق 34

 .    99ص  2003العقد اإلداري قضائیا لخطأ اإلدارة، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة بابل العراق، 
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إن املتصفح لالجتهاد القضائي اجلزائري يف املواد اإلدارية، يتضح لنا جليا أن القاضي اإلداري         

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اعترب امتناع  09-08:من خالل أحكام القانون رقم

للقاضي  توجيه أوامر هلا وال يعد ذلك من قبيل اإلدارة عن التنفيذ يعد إخالال بواجبا�ا مما يبيح 

  .خرق مبدأ الفصل بني السلطات الذي أصبح له مفهوم حديث أساسه التعاون والتكامل

إذن أنه وبعد احلكم القضائي النهائي وما نقصد بالنهائي هو احلكم القضائي الذي حاز على قوة 

طالب التنفيذ ضد اإلدارة فيمكن بذلك  الشيء املقضي  فيه فيكتسب احلكم القضائي اإلداري عند

أن يلجأ طالب التنفيذ إىل احملضر القضائي وذلك لتنفيذ احلكم حسب اآلجال القانونية وتتمثل هذه 

من قانون اإلجراءات املدية واإلدارية  987:أشهر وذلك من خالل نص املادة 03املدة يف آجال 

اإلدارية تضمن مبادئ وإجراءات هامة وهي توجيه وبذلك ميكن القول أن قانون اإلجراءات املدنية و 

األوامر والتهديد املايل كجزاء عن خمالــــــــــــــــــــــــــــــفة تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، إال أن الواقع العملي 

بة يف يشري إىل العكس من ذلك فال يزال التنفيذ ضد اإلدارة مبهما وال يلجأ طاليب التنفيذ يف املطال

حقهم من اإلدارة يف حالة عدم تنفيذها وبناءا على ذلك سنطرح مجلة من التوصيات كنتاج لدراستنا 

  :هذه 

التعاون يف شىت ا�االت بني مجيع اإلدارات من أجل تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية   -01

 .ومتكني ذوي احلقوق من حقوقهم

 .بإمكانية متابعة اإلدارة العامة نشر الثقافة القانونية  لدى ا�تمع اجلزائري  -02

تضمني النصوص القانونية املتعلقة بالتنفيذ ضد اإلدارة مدلوال أكثر وضوحا وسالسة  -03

يف التنفيذ والبعد عن العراقيل واملشاكل البريوقراطية اليت حتول دون متكني ذوي احلقوق من 

 .حقوقهم

اإلدارية وإعادة ضبط وتشديد حتيني النصوص القانونية حمل قانون اإلجراءات املدنية و  -04

 .العقوبة على األشخاص املعنوية اليت تتماطل يف وضع األحكام القضائية اإلدارية حمل التنفيذ
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إشراف وزارة العدل بالتنسيق مع اجلامعات اجلزائرية عن تنظيم أيام مفتوحة للتوعية  -05

 .بطرق وأساليب التنفيذ على اإلدارة وكذا خطوات متابعتها قضائيا

ا ولو مت استحداث جلنة مركزية على مستوى احملاكم اإلدارية مهمتها التأكد من حبذ -06

تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة ووضع حد لتعسف هاته األخرية ألننا من 

 .الناحية العملية نالحظ ذوي احلقوق قد يتنازلون عن طلبا�م نظرا ملشقة وعناء املتابعة

القانونية لتنفيذ اإلدارة اللتزاما�ا ألنه كذلك الحظنا من إعادة النظر يف اآلجال  -07

الناحية العملية متاطل هذه األخرية األمر الذي قد يستغرق سنوات وسنوات من املتابعة 

  .وبدون أي نتيجة

  

  :املراجعاملصادر و قائمة 

  :النصوص القانونية/ 1-

 2008فيفري سنة  25املوافق لــ  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09-08: القانون رقم  1-

  .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

  :الكتب/ 2-
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ضد اإلدارة ، دار هومة للطباعة   عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية 3-

 .2010والنشر والتوزيع، اجلزائــــــرسنة
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Faculté de Droit et des Sciences Politiques 

 

              2018أكتوبر10:     القبول للنشرتاريخ          2018 أفريل14:  اإلستالم تاريخ 

Résumé : 

L’une des caractéristiques fondamentales de la TVA : en tant qu’impôt sur 
la consommation est celle qui exige que les recettes doivent être perçues par la 
juridiction où à lieu la consommation finale. La TVA, a en effet été conçue sur 
la base du commerce traditionnel et son application au commerce électronique 
pose des difficultés. Celles-ci sont principalement liées à la dématérialisation 
des échanges par voie électronique, qui perturbe l’identification et la localisation 
des opérateurs, mais trouble également l’appréhension du processus de création 

de valeur.  

Depuis la conférence d’Ottawa, Il Ya eu un large consensus sur 
l’intégration du commerce électronique à la fiscalité indirect et d’écarter toutes 
nouvelles « propositions de taxes spécifiques aux échanges électroniques». Le 

Comité des affaires fiscales de l’OCDE reconnait que: 
- Le principe de destination devrait s'appliquer globalement : Selon ce 

principe, les taxes applicables aux services vendus à l’étranger doivent être 

perçues dans le territoire où a lieu la consommation finale. 

- Au regard de l’impôt sur la consommation, la livraison de produits 

numérisés ne devrait pas être traitée comme une livraison de biens :  

Depuis lors, ces conditions cadres ont été généralement acceptées par la 
plupart des pays comme constituant  une base solide pour les travaux en cours 
sur l’imposition du commerce électronique. En effet, on est confrontés à des 
difficultés lors de la mise en œuvre du principe de destination pour les échanges 
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internationaux de services et de biens incorporels que pour les échanges 
internationaux de biens corporels vu que les premiers ne peuvent pas faire 
l’objet de contrôles aux frontières comme c’est le cas pour les biens corporels. 
C’est pourquoi des Principes directeurs qui reflètent le principe de destination 
ont été élaborés par étapes par l’OCDE pour déterminer la juridiction 
d’imposition des fournitures internationales de services et de biens incorporels. 
Lancés depuis février 2006,  et finalisés en novembre 2015, ces principes 

a uniformisé l’application de la règle technique dite du lieu s visent directeur
d’imposition fondée sur la résidence fiscale du consommateur dans tous les cas 

, afin de minimiser les risques de d’application des taxes à la consommation
double imposition ou de non-imposition involontaire et d’offrir davantage de 

Néanmoins, plusieurs  certitude aux entreprises et aux administrations fiscales.
pays ont déjà instauré des mesures similaires à celles proposées par l’OCDE, 

land.notamment l’UE, la Norvège, l’Afrique du Sud et l’Is 

De fait, l’objectif premier de notre travail est de fournir un bref exposé 
des principes directeurs de TVA/TPS en matière de commerce électronique que 

l’Union Européenne a déjà mises en place depuis janvier 2015. 
Mots clés : TVA, commerce électronique, services et biens incorporels, 

commerce en ligne, fiscalité indirecte, produits numérisés. 
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 ة��لك��ونيةالقيمة�املضافة����التجار �الرسم�ع��إقليمية�

                                                                                                   : ملخص

من أهم اخلصائص األساسية للضريبة على القيمة املضافة كضريبة على االستهالك هي إن       

 الرسملقد مت تصميم . االيت مت االستهالك النهائي يف إقليمه الدولةاإليرادات جيب استيفاؤها من قبل 

على القيمة املضافة يف الواقع على أساس التجارة التقليدية وتطبيقها على التجارة اإللكرتونية يواجه 

أساسا بالطابع االفرتاضي للمبادالت االلكرتونية ، مما يعطل حتديد  األخريةوترتبط هذه . حتديات

  .العالقة التجارية   أطرافهوية ومكان 

تاوا، كان هناك توافق واسع حول دمج التجارة اإللكرتونية يف الضرائب غري املباشرة منذ مؤمتر أو 

تعرتف جلنة الشؤون املالية يف منظمة . اإللكرتونية تباملبادال خاصةورفض كل مقرتح بشأن ضرائب  

 :يليمبا  ةاالقتصادي والتنميةالتعاون 

وفقا هلذا املبدأ، الضرائب على : االجتاه على مستوى العامل أوينبغي تطبيق مبدأ الوجهة      -        

 للخدمةمت فيها االستهالك النهائي اليت  الدولة إقليميف  للضريبةم يف اخلارج ختضع تاخلدمات اليت ت

  املعنية

                           .       وفيما يتعلق بضريبة االستهالك، ينبغي أال تعترب املنتجات الرقمية مثل توريد السلع    -       

بوصفها تشكل أساسا   معظم البلدان  نعموما مومنذ ذلك احلني هذه الشروط األساسية مت قبوهلا 

يف الواقع، حنن نواجه صعوبات يف . متينا للعمل اجلاري بشأن فرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية

دمات والسلع غري امللموسة مقارنه بضائع االجتاه للتجارة الدولية يف اخل أوتطبيق مبدأ الوجهة 

كما هو  فال ختضع للرقابة لدى اجلمار  ال تعرب احلدود االقليميه للدول  األوىل آنملموسة حيت 

هلذه األسباب وضعت املبادئ التوجيهية اليت تعكس مبدأ الوجهة . احلال بالنسبة للممتلكات املادية

تطبق على اخلدمات والسلع غري  أالقتصاديهعاون والتنمية او االجتاه عرب مراحل من قبل منظمة الت

 أوتطبيق  مبدأ الوجهة  إىل، �دف 2015  يف نوفمرب  ، و انتهت2006بدأت يف فرباير . امللموسة

املستهلك يف مجيع حاالت تطبيق الضرائب على االستهالك،  إقامةيرتكز على حمل  ألدىاالجتاه 
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للشركات  التفةأو عدم التطبيق غري املقصود للضرائب و لتعزيز للحد من خماطر االزدواج الضرييب 

ومع ذلك، لقد مت اعتماد مبادئ مماثلة لتلك اليت اقرتحتها منظمة . وإدارات الضرائب على حد سواء

مبا يف ذلك االحتاد األورويب والنرويج  تدابري،التعاون والتنمية االقتصادية من طرف العديد من البلدان 

    .قياوجنوب أفري

يف الواقع، فإن اهلدف األساسي لعملنا هو تقدمي بيان موجز للمبادئ التوجيهية ي جمال الضريبة على 

 .2015رمنذ يناي بدا العمل �ا فعليا يف دول االحتاد األورويب  واليتالقيمة املضافة 

غري  ضائعالقيمة املضافة، التجارة اإللكرتونية، واخلدمات والب على الرسم: الكلمات المفتاحية 

 .امللموسة، األعمال التجارية عرب اإلنرتنت، الضرائب غري املباشرة، واملنتجات الرقمية
 

 
Abstract 

One of the fundamental characteristics of VAT: as a consumption tax is 
that which requires that the revenue must be collected by the jurisdiction where 
final consumption takes place. VAT has been conceived on the basis of 
traditional trade and its application to electronic commerce poses difficulties. 
These are mainly linked to the electronic dematerialization of exchanges, which 
disrupts the identification and location of operators, but also disturbs the 
apprehension of the process of creating value. 

Since the Ottawa conference, there has been a broad consensus on the 
integration of e-commerce with indirect taxation and to eliminate any new 
"proposals for electronic exchange-specific taxes". The OECD Committee on 
Fiscal Affairs recognizes that: 

-     The principle of destination should apply globally: According to this 
principle, the taxes applicable to services sold abroad must be collected in the 
territory where the final consumption takes place. 

      -   With regard to consumption tax, the delivery of digitized products should 
not be treated as a delivery of goods. 

Since then, these framework conditions have generally been accepted by 
most countries as providing a solid basis for ongoing work on the taxation of 
electronic commerce. Difficulties are encountered in implementing the 
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destination principle for international trade in services and intangible goods and 
for international trade in tangible goods, since the former can not be subject to 
controls as is the case with tangible goods. For this reason, the Guidelines 
reflecting the destination principle have been developed in stages by the OECD 
to determine the jurisdiction of taxation of international supplies of services and 
intangible property.  

Launched in February 2006 and finalized in November 2015, these 
guidelines aim to standardize the application of the so-called tax-based technical 
rule based on the tax residence of the consumer in all cases of application of 
consumption taxes, In order to minimize the risk of double taxation or 
unintentional taxation and to provide greater certainty to enterprises and tax 
administrations. Nevertheless, several countries have already introduced 
measures similar to those proposed by the OECD, notably the EU, Norway, 
South Africa and the Island. 

Indeed, the main objective of our work is to provide a brief overview of 
the VAT / TPS guidelines on e-commerce that the European Union has already 
put in place since January 2015. 
Keywords: VAT, e-commerce, services and intangibles products, indirect 
taxation, digitized products. 
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       Sous-section 2 : Les échanges internationaux B2C de services et de 
biens incorporels 

 
Introduction 

De prime abord, la mondialisation, la croissance progressive et accéléré 
des TIC ainsi que la libéralisation des échanges ont progressivement permis aux 
entreprises de fournir des services et des biens incorporels aux consommateurs 
du monde entier, conduisant à une forte croissance du commerce international 
de services et de biens incorporels fournis à distancei. Bien qu’Internet soit  
avant tout un outil de communication par excellence, les milieux d’affaires ont 
pu évoluer son utilisation potentielle en tant que support de marketing et de 
ventesii. L’adoption généralisée d’Internet comme plate-forme de transactions 
commerciales est due à raison de son caractère ouvert et l’ouverture est un 
principe technique et philosophique sur lequel s’appuie  l’expansion du 
commerce électroniqueiii. Ce dernier couvre à la fois l’achat de marchandises 
physiques et immatérielles. Il existe différents types de relations dans le 
commerce électronique, on peut distinguer : 

- Le commerce électronique de détail B2C (business to consumer), est la 
forme de commerce électronique qui connait la plus forte progression 
depuis l’avènement du e-commerceiv. 

- Le commerce électronique interentreprises B2B (business to business), 
désigne la vente en ligne de produits et de services entre entreprisesv.  

- Le commerce électronique entre particuliers, ou C2C (consumer-to-
consumer). Il s'agit des cyber-entreprises de type C2C  qui jouent le rôle 
d’intermédiaires à travers son  sites web permettant la vente entre 
particuliers  en publiant leurs annonces et en facilitant les transactionsvi. 

La croissance du commerce électronique permet aux consommateurs 
d’avoir accès aux marchés internationaux, à un plus large éventail de produits et 
à des prix compétitifs. Toutefois, cette modification du comportement des 
entreprises et des consommateurs n’est pas sans incidences sur la fiscalité 
indirectevii.  

En effet, la TVA est un impôt sur les dépenses de consommation. Elle 
s’applique aux achats de biens et de services effectués à titre onéreux sur le 
territoire d’un pays donné par une personne redevable de l’impôtviii. La taxe est 
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en principe prélevée sur la « valeur ajoutée » créée à chaque étape de la 
production et de la distributionix.  

Des règles distinctes relatives au lieu de livraison/prestation s’appliquent 
aux biens et aux services. La règle de base dans le cas des biens est celle du lieu 
de livraisonx. En effet, lorsqu’il s’agit d’opération commerciale portant sur un 
service, le lieu d'imposition  de la TVA  est généralement défini en ce référant à 
trois critère, à savoir, le lieu d'établissement du prestataire, le lieu 
d'établissement du preneur ou le lieu d'utilisation du service, permettent 
normalement de déterminer un seul et même lieu, celui de la consommation 
effective du servicexi. Toutefois, l'avènement du commerce électronique conduit 
à une « dématérialisation des échanges qui brouillent la frontière entre 
livraisons de biens et prestations de services et accroît les possibilités de 
disjonction entre ces divers lieux mais rend aussi plus difficile leur 
détermination »xii. Dans ce contexte, il convient de distinguer entre biens 
commandés sur l’Internet et livrer aux ménages ou aux entreprises par des 
moyens traditionnels (comme une opération de vente par correspondance) et 
biens ou services effectivement livrés au consommateur par voie électroniquexiii. 
Les opérations de  commerce « off line » ne créent pas de problème en matière 
de TVA vu que l’utilisation d’Internet comme support de transaction ne fait 
qu’amplifier les possibilités offertes par ces canaux  traditionnels de 
communication. En revanche, la fourniture en ligne « on line » de biens 
numérisés (logiciels, musiques, ouvrages en ligne, vidéos, etc.), qui ne se traduit 
par aucun transfert physique n’est pas appréhendée correctement par le régime 
traditionnel de TVA. La stricte application des règles actuelles peut aboutir à la 
non-taxation xiv vu que la richesse issue du commerce en ligne se détache de la 
notion de territoire, fondement des systèmes fiscaux traditionnelsxv. En outre, 
très peu de consommateurs finaux paient la TVA sur l’acquisition de services 
auprès d’entreprises étrangères, par exemple e-livres, des jeux, la musique, etc, 
tandis que la TVA est due lorsque le même produit est acquis à partir d'un 
fournisseur localxvi.  

Dans l’environnement e-commerce en évolution rapide et constante 
alimentée par la mobilité des personnes et des capitaux, le prélèvement des 
impôts sur la consommation est confronté à l’absence de principes 
internationalement admis concernant le lieu d'imposition des services et biens 
incorporels faisant l'objet d'échanges internationauxxvii. L’émergence de 
nouveaux types de commerce pour contourner les manières plus traditionnelles 
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d’effectuer des échanges autour desquelles des systèmes fiscaux sont  élaborés, 
place les administrations fiscales face à des problèmes fondamentaux quant à 
l’identification des acteurs du marché et au développement d’outils de contrôle 
permettant d’assurer que l’impôt soit correctement pris en compte pour chaque 
transactionxviii. En Algérie, Le e-commerce ainsi que l’e-fisc (DGE) sont lancés 
officiellement au dernier trimestre de 2016xix. 

Cet article abordera la problématique de territorialité de TVA lorsqu’il 
s’agit d’opérations de commerce internationales portantes sur des services et des 
biens  incorporels.  On commencera par  le premier aspect qui concerne la 
détermination géographique  du lieu de consommation des fournitures 
transfrontières de services et de biens incorporels. Ce dernier est subdivisé en 
deux points, à savoir : le lieu d’imposition des prestations de services et des 
fournitures de biens incorporels rendues à des assujettis (B2B), ensuite le lieu 
d’imposition des prestations de services et des fournitures de biens incorporels 
rendues à des non assujettis (B2C). Le deuxième aspect, quant à lui, portera sur 
l’identification du client dans les fournitures transfrontalières de biens et de 
services incorporels, qu’on analysera dans le cadre des transactions 
transfrontalières B2B et B2C. 
 
Section 1 : La détermination géographique  du lieu de consommation des 

fournitures transfrontières de services et de biens incorporels  
 

Depuis la Conférence d’Ottawa sur les principes fiscaux en matière de 
commerce électronique en 1998, le Comité des Affaires fiscales de l’OCDExx  
conduit les travaux de mise au point de Principes directeurs internationaux pour 
la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)/TPS (taxe sur les produits et services au 
Canada)xxi. Les principes directeurs mettent l’accent sur la neutralité de la TVA 
dans le contexte du commerce transfrontalier et entérine le principe de 
destination pour la TVA/TPSxxii. L’OCDE indique que les systèmes de TVA ont 
besoin de règles relatives au lieu d’imposition pour appliquer le principe de 
destination, non seulement aux transactions électroniques B2C, qui impliquent 
une consommation finale, mais aussi aux transactions B2B, même si elles 
n’impliquent pas de consommation finalexxiii. Dans les échanges internationaux 
de biens corporels, le principe de destination fonctionne bien parce qu’il peut 
s’appuyer sur des contrôles aux frontières. Il est toutefois plus difficile de mettre 
en œuvre le principe de destination pour les échanges de services et de biens 
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incorporels. Leur  nature même rend impossibles les contrôles douaniers qui 
permettraient de confirmer leur exportation et d’appliquer la TVA à 
l’importation. De fait,  des règles spécifiques ont été élaborées pour la 
détermination de la juridiction d’imposition des fournitures internationale de 
services et de biens incorporels qui reflètent le principe de destinationxxiv. 
 
Sous-section 1 : Le lieu d’imposition des prestations de services et des 

fournitures de biens incorporels rendues à des assujettis (B2B) 
 

Dans le commerce international des biens corporels, les exportations sont 
imposées au taux zéro, c’est-à-dire exonérées de TVA/TPS avec droit à 
déduction et les importations sont imposées dans le pays de destination, au 
même taux et sur la même base que les biens produits localement. De cette 
manière, il n’y pas de différence de traitement fiscal entre les biens achetés sur 
le territoire national et les biens importésxxv. Par contre, pour le commerce 
international de services et des biens incorporels, il n’existe pas de tels principes 
communs dans la mesure où les services ne peuvent, par définition, pas faire 
l’objet d’un contrôle aux frontières du fait de leurs caractères immatérielsxxvi. 

En vertu de la version 2015 des Principes directeurs de l’OCDE en 
matière de TVA, l’imposition des transactions B2B dans la juridiction où a lieu 
la consommation est fondée sur  le principe directeur nommé « critère 
principal ». Ce critère principal est régi par le principe directeur 3.2 qui stipule 
que « le lieu de consommation pour les prestations entre entreprises, c’est la 
juridiction dans laquelle le client est situé »xxvii. Ce critère présomptif qui 
constitue la règle générale énonce que le lieu réel de consommation en cas de 
fourniture transfrontière de services et des biens incorporels susceptibles d’être 
fournis à distance à une entreprise destinataire non-résidente doivent être la 
juridiction dans laquelle le destinataire a établi sa présence commerciale. En 
effet, l’identité du client est « normalement déterminée par référence à l’accord 
commercial »xxviii. Un accord commercial peut être un document écrit  (par 
exemple, les factures) comme il peut être prouvé par des éléments probants dans 
des enregistrements de conversations téléphoniques  sur la conclusion d’accords 
et portant sur l’offre ou la fourniture de services et/ou de biens incorporels. Ces 
éléments peuvent également apparaître sous forme électronique (courriels, prises 
de commande, paiements en ligne, etc.), voire sous d’autres formes encore à 
mesure que de nouvelles technologies apparaissentxxix. Pour définir le lieu de 
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consommation des entreprises destinataires non-résidentes dans le cadre de 
transactions de commerce électronique entre entreprises en particulier dans les 
cas où le client dispose de plusieurs localisations, les juridictions sont 
encouragées par le Principe directeur 3.4xxx à utiliser une méthode permettant de 
garantir que le droit d’imposition reviendra à la juridiction où est implanté 
l’établissement du client qui utilise le service ou le bien incorporel. 

Sous-section 2 : Le lieu d’imposition des prestations de services et des 
fournitures de biens incorporels rendue à des non-assujettis 
(B2C) 

 
Deux règles générales sont recommandées par l’OCDE pour déterminer le 

lieu d’imposition des fournitures de services et de biens incorporels entre 
entreprises et consommateurs finauxxxxi : 

 pour les prestations qui sont matériellement exécutées en un lieu aisément 
identifiable et qui sont habituellement consommées au moment et là où 
elles sont matériellement exécutées en présence à la fois de la personne 
qui exécute la prestation et de celle qui la consomme (prestations 
destinées à être consommés sur place), le Principe directeur 3.5 
recommande une règle relative au lieu d’imposition basée sur le lieu 
d’exécution de la prestation. 

 pour les prestations qui ne sont pas couvertes par le Principe directeur 
3.5, le Principe directeur 3.6 recommande un lieu d’imposition basé sur 
la résidence habituelle du consommateur. 

 
Par le biais du Principe directeur 3.5, l’OCDE vise principalement 

l’harmonisation internationale en matière de TVA sur les prestations qui sont 
immédiatement consommées en un lieu d’exécution identifiable, plutôt que 
celles qui peuvent être fournies à distance ou qui peuvent être consommées à un 
moment ultérieur. Ces prestations couvrent par exemple les services à la 
personne telle que la coiffure, le massage, la physiothérapie, le logement, les 
services des restaurants, les entrées au cinéma, au théâtre, à des expositions, les 
parcs et des compétitions sportivesxxxii. En fait, le Principe directeur 3.5 stipule 
que «  Pour l’application du Principe directeur 3.1, c’est la juridiction dans 
laquelle la prestation est matériellement exécutée qui est en droit d’imposer les 
fournitures de services et de biens incorporels entre entreprises et 
consommateurs finals lorsque ces prestations : 
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- sont matériellement exécutées en un lieu aisément identifiable ; 
- sont habituellement consommées au moment et là où elles sont 

matériellement exécutées, et 
- requièrent habituellement la présence matérielle de la personne qui 

exécute la prestation et de celle qui consomme les services ou les biens 
incorporels au moment et à l’endroit où ces services ou ces biens 
incorporels sont matériellement exécutées »xxxiii. 

 

A défaut, et lorsqu’il s’agit des fournitures de services et de biens 
incorporels tels que les services de conseil, de comptabilité, les services 
juridiques, les services financiers et d’assurance, la location à long terme de 
biens meubles, les services de diffusion et de télécommunication, les fournitures 
de logiciels en ligne et leur mise à jour, la fourniture de contenus numériques 
(films, émissions de télévision, musique, etc.), le stockage de données 
numériques et les jeux en ligne, qui peuvent êtrexxxiv  : 

- consommés à un autre moment que celui de leur exécution ; ou  
- la consommation et/ou l’exécution est probablement continue ; ou  
- aisément ou fréquemment fournis à distance. 

Selon le Principe directeur 3.6 « Aux fins de l’application du Principe 
directeur 3.1, la juridiction dans laquelle le client a sa résidence habituelle a le 
droit d’imposer les fournitures de services et de biens incorporels entre 
entreprises et consommateurs finals, autres que ceux qui sont visés au Principe 
directeur 3.5 ». Pour de telles fournitures de services et de biens incorporels 
entre entreprises et consommateurs finaux, le lieu de la résidence habituelle du 
consommateur constitue le critère présomptif pertinent pour la juridiction de 
consommation, dans la mesure où on suppose que ce type de services et de biens 
incorporels seront généralement consommés dans la juridiction où le client a sa 
résidence habituellexxxv.  

En Algérie, l’art. 7 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) 
stipule « qu’une affaire est réputée faite en Algérie : 

- en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de 
livraison de la marchandise en Algérie ;  

- en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit 
cédé, l’objet loué ou les études effectuées sont utilisés ou exploités en 
Algérie ». 
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L’article 07 qui précise la territorialité de TVA renvoie au  lieu 
d'utilisation et la jouissance du service sans aucune référence à la résidence du 
client. Il serait nécessaire que l’Algérie modifie la législation existante pour 
veiller à ce qu’il n'y aurait pas de double imposition pour ces fournitures.  

Les nouvelles règles respectent-t-elles le principe de neutralité dans la 
taxation du commerce électronique? 

L’OCDE affirme qu’au biais de la nouvelle norme, l’achat de services et 
de biens incorporels à des fournisseurs établis dans des juridictions à taux faibles 
ou nuls ne procure dès lors aucun avantage fiscal au consommateur final. Le 
consommateur est une cible probable, en particulier dans le cadre des taxes à la 
consommation, mais la mobilité, l’ambiguïté et l’anonymat constituent des 
problèmes lorsqu’il s’agit d’identifier les consommateursxxxvi. 
 
Section 2 : L’identification du client dans les fournitures transfrontalières 

de services et de biens  incorporels 
 

La fiscalité basée sur le concept de résidence est la pierre d’assise de 
l’assujettissement non seulement à l’impôt direct mais aussi à l’impôt sur la 
consommation. Elle  correspond à toute personne ayant sa résidence dans le 
pays taxateur, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une entreprisexxxvii. Selon 
l’OCDE, une entreprise dispose de plusieurs moyens pour identifier le pays de 
résidence de l’acheteur, où a lieu la consommation en s’appuyant sur des 
facteurs objectifs tels que l’adresse de facturation ou d’autres indices de 
résidence, vérifiables par l’entremise du tiers de confiance, la certification 
numérique (le cas échéant) ou d’autres moyens. Néanmoins, cela peut supposer 
une gestion lourde pour l’entreprise et n’échappe pas au risque d’erreur 
lorsqu’un client parvient à dissimuler sa localisationxxxviii. Ces manœuvres 
d’anonymat intentionnel  favorisent l’omission de déclarer certaines opérations 
et rendent difficile le prélèvement de l’impôtxxxix. 

 

Sous-section 1 : Les échanges internationaux B2B de services et de biens  
incorporels 

 

L’identité est aujourd’hui déterminée par une sphère territoriale et une 
sphère virtuelle. Les innovations technologiques ont permis aux multinationales  
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de fuir les territoires vers les réseauxxl. S’ajoute à cela qu’il est possible de 
cacher volontairement l’identité de l’acheteur par l’utilisation d’adresses e-mail 
anonymesxli.  

L’OCDE a indiqué qu’aux fins de ces Principes directeurs, les opérations 
entre entreprises sont supposées celles où le fournisseur et le client sont 
considérés comme des entreprises. Les opérations entre entreprises et 
consommateurs finaux sont supposées être celles où le client n’est pas reconnu 
comme une entreprisexlii. La première étape que le fournisseur doit l’effectuer 
pour déterminer le traitement de TVA / TPS appropriée est d'établir si son client 
est une entreprise ou pasxliii. En effet, le concept d’entreprise, en tant que telle,  
n’a pas été définis dans les lignes directrices de l'OCDE à des fins de TVA ce 
qui peut conduire à des difficultés pour évaluer si un destinataire d’un service 
est considéré comme une entreprise ou comme un consommateur. L’OCDE s’est 
contentée d’une simple note de bas de page N°23, qu’on pourrait en passer 
inaperçue stipulant que « les entités juridiques peuvent comprendre les 
personnes physiques et les institutions non-commerciales telles que les 
gouvernements, les organisations sans but lucratif et d’autres institutions »xliv.  
Nombreux sont les commentateurs qui ont plaidé pour une définition claire qui 
pourrait être la suivante: la «personne imposable», toute personne qui, 
indépendamment, réalise en tout lieu, une activité économique, quel que soit le 
but ou les résultats de cette activité. Ainsi, d'avis que la notion de 
«consommateur» devrait également être définie. A titre de simplification, ils ont 
proposé de le définir  comme toute personne qui ne se qualifie pas comme une 
entreprisexlv. Il est souvent difficile en pratique de déterminer si un client est 
considéré comme une entreprise ou un consommateur vu que le «bénéficiaire» 
n'a pas un numéro de TVA alors qu'il devrait probablement être considéré 
comme une entreprise dans son pays du point de vue du fournisseurxlvi. Le 
fournisseur peut également évaluer si le client est une société ou un 
consommateur privé en se basant sur le type de produit vendu et les quantités 
achetéesxlvii. L’OCDE a expliqué que « les juridictions peuvent envisager 
d’obliger les vendeurs à fournir le numéro d’identification à la TVA de leurs 
clients, ou un numéro d’identification fiscale, ou tout autre élément (par 
exemple l’information disponible dans les registres de commerce) afin d’établir 
leur statut. Lorsqu’un vendeur, agissant de bonne foi et ayant fait des 
démarches raisonnables, n’est pas en mesure d’obtenir les documents 
nécessaires à l’établissement du statut de son client, on peut présumer que le 
client n’est pas une entreprise, auquel cas les règles en vigueur pour les 
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fournitures destinées aux consommateurs finaux pourraient s’appliquer »xlviii. 
En conséquent, KPMGxlix a conclu que si un fournisseur a agi de bonne foi et 
fait tous les efforts raisonnables pour déterminer le statut du client, une autorité 
fiscale ne devrait pas remettre en question le traitement de TVA / TPS résultant 
appliqué.  Quand un fournisseur trompe délibérément sur son  statut ou la 
résidence d’un client, cela ne devrait pas se traduire par le fournisseur d'être 
exposé à des sanctionsl. 

Sous-section 2 : Les échanges internationaux B2C de services et de biens 
incorporels 

 

De nature, Internet ne repose sur aucun emplacement physique. 
L’emplacement physique n’a aucune importance puisque la nature même du 
réseau veut qu’on puisse accéder à un  site par tout autre ordinateur situé 
n’importe où dans le monde et connecter au Netli. De fait, et lorsqu’il s’agit 
d’opérations entre entreprises et consommateurs finaux B2C, les juridictions 
sont encouragées par l’OCDE à autoriser les fournisseurs à s’appuyer, autant 
que possible, sur l’information qu’ils obtiennent habituellement de leurs clients 
dans le cadre de leur activité commerciale normale, pour autant que cette 
information fournisse une preuve raisonnablement fiable du lieu de résidence 
habituelle de leurs clientslii.  

L’OCDE explique que « la détermination de la juridiction où le client a 
sa résidence habituelle peut comprendre l’information obtenue au cours du 
processus commercial (par exemple le processus de commande) comme la 
juridiction et l’adresse du client, ses coordonnées bancaires (notamment le pays 
du compte bancaire) et l’information liée à sa carte de crédit. Les juridictions 
peuvent exiger que la fiabilité de ces informations soit corroborée par des 
indices supplémentaires relatifs à la résidence du client. Dans certains cas, de 
tels indices peuvent constituer la seule indication de la juridiction de résidence 
habituelle du client. Ces indices seront différents selon le type de commerce en 
cause et peuvent comprendre un numéro de téléphone de contact, l’adresse IP 
de l’appareil utilisé pour télécharger des contenus numériques ou l’historique 
commercial du client (qui peut par exemple comprendre des informations sur le 
lieu de consommation principale, la langue des contenus fournis ou l’adresse de 
facturation). Ces indicateurs sont vraisemblablement appelés à évoluer au fil du 
temps à mesure que les TIC et les pratiques commerciales évoluent »liii.  
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M. Franck le Mentec, avocat, s’est interrogé, en pratique comment les 
administrations fiscales des  Etats membres  de l’Union Européenne vont-ils 
pouvoir identifier l’établissement ou le domicile du consommateur ? Souvent, 
quand on pense aux critères de domiciliation, on cite les fameux six mois de 
résidence en France. La même règle existée aussi en Algérieliv. La règle des 180 
jours pose un vrai problème, car beaucoup de personnes ne la respectent pas. Or 
la durée de résidence est essentielle. On compte toujours sur le nombre de jours, 
mais ce n’est qu’un critère parmi d’autres. Le critère principal est quand même 
le lieu de résidence du foyer. En effet, les contribuables s’adaptent aux méthodes 
des vérificateurs en matière de fausse domiciliation et ne laissent aucune trace 
au travers le recours à des techniques plus sophistiquées de chalandage fiscal : « 
ils n’ont pas de bail à leur nom et logent, par exemple, trois ou quatre fois par 
semaine dans leur ancien domicile donné à leurs enfants»lv. Il faut aussi prendre 
en compte, entre autres, le centre des intérêts personnels, économiques. 
Lorsqu’un Luxembourgeois télécharge un fichier dans un cybercafé en France, 
comment établir le domicile ou l’établissement du consommateur ? Se fie-t-on à 
l’adresse IP, faut-il envoyer son numéro de passeport - qui n’indique d’ailleurs 
pas le lieu du domicilelvi? 

Toutefois, vérifier le pays de résidence d'un consommateur en utilisant 
l'adresse IP de l'appareil utilisé pour recevoir la fourniture à distance ne peut pas 
être un indicateur fiable de la compétence de résidence habituelle parce que les 
consommateurs utilisent systématiquement la technologie, tels que les réseaux 
privés virtuels (VPN), qui masque l'adresse IPlvii. Aussi, l'utilisation des cartes-
cadeaux ou des codes numériques préachetés pour le paiement pour le droit de 
téléchargement d’un contenu numérique soulève des questions similaires.  

La TVA peut ne pas avoir été recueillie lorsque la carte-cadeau ou le code 
numérique ont été acquis. Il n'y a pas d'information portant sur le lieu de 
résidence habituelle du consommateurlviii. En outre, l’utilisation de la langue du 
contenu numérique fourni en tant qu'indicateur du pays de résidence habituelle 
soulève des questions similaires. Les fournisseurs ne classent pas leurs produits 
par la langue, mais plutôt par le nombre de produits. Il est peu probable que le 
système de facturation du fournisseur puisse  reconnaître le langage de la teneur 
en se référant au numéro de produit. La langue et le contenu ne sont pas des 
indicateurs utiles du pays de résidence. Par exemple, lorsque le contenu des 
commandes des clients en espagnol, le fournisseur ne sera pas être en mesure de 
déterminer dans quels des nombreuses juridictions de langue espagnole le 
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consommateur réside. De nombreux fournisseurs distants de haut volume de 
contenu de faible valeur anticipent une activité commerciale et exigent que leurs 
clients mettent en place un compte qui facilite les transactions futures. Le 
compte information comprend généralement une adresse postale pour le client 
ainsi que des informations de facturation tel qu'un numéro de carte de crédit et 
une adresse de carte de crédit de facturation, qui est généralement le même que 
l’adresse mail. Les fournisseurs intégreront ce système pour déterminer la 
résidence du client pour les achats faite en utilisant le compte. Les fournisseurs 
de contenu à distance qui ne contemplent pas répéter des affaires ne nécessitent 
habituellement pas que leur client mis en place un compte, et ne peut exiger un 
numéro de carte de crédit et adresse de facturation avant la fin de la transaction. 
Softec croyait que l'utilisation de ces informations pour déterminer la résidence 
habituelle des acheteurs est suffisamment fiable qu'elle devrait être acceptée par 
les juridictions à la TVAlix.  

Dans le même contexte, Tax Executives Institute (TEI) a posé les défis 
dont ils sont confrontées les fournisseurs à fin d’obtenir une documentation 
fiable pour établir la résidence dans le cas de fournitures de faible valeur 
effectuées avec un minimum d'interaction entre le fournisseur et le client. 
L’Institue a indiqué que l’existence de tel  contrat sera plus précise que deux 
éléments de preuve moins fiables, ce qui rend l'évaluation de la qualité des 
preuves encore plus importante que la quantité d'éléments de preuve. Elle a 
suggéré dans ces commentaire qu'il peut être acceptable pour les fournisseurs de 
compter sur un seul élément de preuve d'un haut degré de fiabilité, par exemple, 
l'information fourni à un fournisseur par un processeur de paiement, comme une 
carte bancaire ou de crédit, est plus fiable pour l'identification de résidence du 
client qu’une adresse IPlx. 

Certaines petites entreprises de vente de modèles de tricot sur les plates 
formes ont exprimé dans leurs commentaires la difficulté à se conformer à ces 
Principes vu que Paypallxi ne fournissent pas les données de localisation du 
client nécessaire requises par les règlements, seule une indication du pays. Les 
clients ont préféré mettre fin à des achats lorsqu'on leur  demande de 
l'information supplémentaire (adresse complète, numéro de téléphone, etc) 
nécessaire pour un téléchargement numérique. Ils ne veulent pas partager cette 
information supplémentaire avec les petites entrepriseslxii. L'Association suisse 
des banquiers (SBA) a souligné que les contribuables et les autorités fiscales ont 
besoin de certitude juridique pour la détermination du lieu d’imposition. Un 
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nombre limité et peu d'indices devraient permettre la détermination du lieu 
habituel de résidence du client. Ces indices devraient être reconnus par toutes les 
parties afin d'éviter la double imposition ou la non-imposition. En outre, ces 
indices devraient être recouvrables au cours des processus d'affaires normales 
afin d'éviter une charge administrative supplémentairelxiii. 
 
Conclusion  

Le paysage de la fiscalité internationale connait depuis quelques années 
une mutation profonde sous l’effet de  la mondialisation et la numérisation de 
l’économie. Les pays ont défini de nouvelles normes pour vue que sa mise en 
œuvre généralisée permettre de protéger leurs bases d’impositionslxiv. 

Au sein de l’Union Européenne, depuis le 1er janvier 2015, c’est le « 
principe de destination » qui s’applique : le lieu de prestation des services est le 
lieu où le preneur non assujetti est établi, à son domicile ou sa résidence 
habituelle, quel que soit le lieu d’établissements du prestatairelxv. Bien que l’UE 
ait pu adopter des règles contraignantes «hard law» notamment en matière de 
TVA,  les Principes directeurs de l'OCDE ne prétendent pas être juridiquement 
contraignants, elles relèvent en fait du « soft law ». Néanmoins, l'expérience a 
montré qu'ils ont une forte réputation persuasive avec les gouvernements des 
deux membres et non-membres de l'OCDElxvi. En conséquence, les lignes 
directrices et tous commentaires éventuels  les concernent  doivent être 
suffisamment clairs et complets de façon à minimiser les risques d’une double 
imposition de la même transactionlxvii. Ces Principes directeurs sont applicables 
à toutes les fournitures transfrontalières de services et biens intangibles et ne 
sont pas uniquement destinées à être appliqués aux entreprises qui opèrent au 
sein de l'économie numérique seulement. Ce malentendu peut se produire parce 
que ces Principes ont été produits dans le contexte de l’action 1 du plan 
BEPSlxviii de l’OCDE/G20 sur les défis de l'économie numériquelxix. L'OCDE 
propose que la plupart des services fournis B2C devraient être taxés sur la base 
du principe destination, à savoir baser sur la résidence habituelle du client, 
comme étant le meilleur indicateur pour identifier le lieu de la consommation 
(règle générale). Toutefois, l'OCDE souligne que la règle générale ne peut pas 
donner une bonne indication du lieu de la consommation dans le cas de « la 
fourniture des services sur place», une deuxième règle - à savoir généralement 
où les services sont effectivement réalisés (en présence à la fois de la personne 
qui effectue la livraison et la personne qui la consommelxx. Même si les pays 
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sont d'accord sur la norme à appliquer  qui est la résidence habituelle du client, 
si les critères utilisés pour déterminer cette résidence sont prescrits et diffèrent, 
alors la double imposition est probablelxxi. On soutient l’avis des commentateurs 
qui ont plaidé pour que la détermination du lieu de résidence du client doive, 
autant que possible, être par référence à l'information qui est facilement 
disponible au moment de l'approvisionnementlxxii.  

Vu l’aménagement des règles de territorialité de TVA/TPS visant à 
harmoniser les régimes nationaux sur la base du principe de taxation au lieu de 
destination, il parait nécessaire d’adapter le régime de la TVA en Algérie à la 
numérisation de l’économie étant donné que le régime actuel est incapable 
d'intégrer les services et les biens  incorporels fournis par internet.  

La Confédération Fiscale Européenne a indiqué qu’il est impossible 
d'accepter que les juridictions, dans leurs règles générales, ne fassent pas la 
différence entre business-to-business et business-to-consommateurs-fournitures 
dans leur législation nationale, comme le cas de l’Algérie,  car il est nécessaire 
d'appliquer des règles d'imposition uniforme, afin de garantir le droit à 
déductionlxxiii. 

En effet, les Principes directeurs de TVA / TPS de l'OCDE visent à 
fournir un cadre global basé sur deux principes fondamentaux - le principe de la 
neutralité et le principe de destination - tout en même temps sauvegarder les 
recettes de la TVA pour les gouvernements et la réalisation d'un terrain de jeu de 
niveau.  Cependant, pour fonctionner dans un environnement mondial, les 
critères suivants sont d’une importance égale aux entreprises: neutralité; 
l'efficacité de la conformité et de l'administration; certitude et de simplicité; 
efficacité; et justicelxxiv. Retail NZlxxv a apprécié les efforts de l'OCDE sur  
l’application du principe de destination sur les services et les actifs incorporels, 
elle a suggéré que ce même principe énoncé dans le document de travail devrait 
également être appliqué aux biens corporels. Les lignes directrices prévoient un 
excellent point de départ pour l'élaboration d'un accord international sur la 
collecte de tout impôt sur la consommation. Un tel accord est attendu depuis 
longtemps, les gouvernements doivent agir maintenant pour éliminer les 
distorsions des marchés des biens ainsi que des services et des biens incorporels 
et en vue de promouvoir une mise en œuvre cohérente du principe de destination 
dans la fiscalité indirecte au niveau mondiallxxvi. La Chambre de Commerce 
Internationale (CCI) a indiqué dans ces commentaires sur les Principes 
Directeurs de TVA/TPS que pour trouver un équilibre entre la sauvegarde des 
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recettes de TVA et d'assurer la certitude et la simplicité pour les entreprises, en 
tant que collecteurs de la taxe, il devrait y avoir une coopération entre les 
gouvernements et également entre les gouvernements et les entreprises, ainsi 
qu’un cadre global de coopération établie de manière cohérente dans les 
différentes juridictions plutôt que d'un état d'esprit de compétencelxxvii. Pour la 
mise en œuvre réussie de ces Principes, il est essentiel, indique la CCI qu'il y ait 
un niveau élevé d'efforts concertés par les pays vers l'alignement des législations 
nationales (y compris la conformité de l'information)lxxviii. 

En effet, l’application des nouvelles règles de TVA/TPS qui confèrent le 
lieu d’imposition des fournitures de biens et de services incorporels au lieu où 
réside le client qui est le lieu où consomme le consommateur en vertu du 
principe de destination, est relativement simple sur le plan conceptuel, mais les 
problèmes surgissent en pratique, lors de la perception de la TVA duelxxix. Il 
reviendra cependant aux  prestataire de service de déterminer le taux de TVA 
applicable selon le lieu de résidence du client en fonction de  différents critères, 
à savoir, l’adresse IP, les intermédiaires financiers….etc, « source d'insécurité 
juridique pour les opérateurs »lxxx. 
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